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V

Woord vooraf
In het eerste semester van het cursusjaar 1980-'81 hebben twee groepen
doctoraalstudenten zich beziggehouden met de bestudering van hs. Brussel KB IV
27, een tekst op het gebied van de Middelnederlandse wetenschapsliteratuur. Voor
zover wij weten was het de eerste keer dat op het Instituut De Vooys een artes-tekst
het onderwerp vormde van een kandidatencollege. Het betrof hier een eerste
verkenning van het handschrift met als doel een kritische tekst voorzien van
woordverklaringen en toelichting. Al snel werd duidelijk dat deze doelstelling binnen
het bereik van een doctoraalcollege niet haalbaar was: het materiaal bleek te
omvangrijk, het onderwerp onontgonnen en de tijd ontoereikend. Aan het eind van
de twaalf weken hadden we een zeer voorlopige kritische tekst met woordverklaringen,
enig inzicht in de cultuurhistorische achtergronden van de artes-literatuur, een waslijst
van problemen en een grote dosis enthousiasme.
Er werd besloten een werkgroep te vormen die zich tot taak stelde de voorlopige
resultaten van het college uit te werken en, indien mogelijk, te publiceren. Na drie
jaar ligt het boekje nu voor u. In die tijd is er een kritische editie vervaardigd, die
naar onze mening de tekst toegankelijk maakt: niet alleen door woordverklaringen,
maar ook door de inleidingen die de cultuurhistorische informatie verschaffen,
noodzakelijk voor een beter begrip van de tekst.
Wij hebben gekozen voor publikatie in de serie Ruygh-Bewerp van het Instituut.
In de eerste plaats omdat we ons er heel goed van bewust zijn geworden hoeveel er
nog te onderzoeken valt. In de tweede plaats ligt de prijs van een uitgave in deze
serie binnen het bereik van studenten, de voornaamste doelgroep van onze uitgave.
Onze hoop is dat dit boekje geschikt zal blijken voor de literatuurlijst
Middelnederlandse letterkunde voor tweedejaars. Wij vinden namelijk dat kennis
van niet-fictionele teksten bijdraagt tot een beter begrip van de middeleeuwse cultuur.
Tot de werkgroep behoorden naast de ondergetekenden aanvankelijk ook Afke
Dekker, Frank van Dixhoorn, Tineke van Mierlo en Sonja Verdonk. Zij moesten om
persooonlijke redenen tussentijds afhaken.
Verschillende auteurs hebben aan dit boekje gewerkt, ieder met een eigen stijl en
aanpak. In de eindfase hebben wij geprobeerd de verschillende bijdragen met elkaar
in overeenstemming te brengen. Toch bleken overlappingen en stijlverschillen
nauwelijks te vermijden. Deze nadelen wogen
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echter niet op tegen de voordelen die we ervaren hebben bij een dergelijk
werkverband: het gezamenlijk bespreken van problemen was verhelderend, de
discussies (hoe fel ook) werkten stimulerend en verfrissend, en we hebben wat
afgelachen!
Het spreekt vanzelf dat wij dit boekje nooit alleen zouden hebben kunnen voltooien.
Wij bedanken Irene Spijker: zij collationeerde de hele tekst en heeft ons voor vele
fouten behoed. Drs. J.Ph. van Oostrom heeft de woordverklaringen kritisch gelezen
en hielp bij voor ons onoplosbare taalkundige problemen. Fons van Buuren en Hans
van Dijk hebben ons met hun belangstelling en waardevolle adviezen aangemoedigd.
Marianna van den Broek heeft als eerste van de studenten de definitieve versie
gelezen.
Het typewerk werd verricht door Anja de Man, ter elfder ure bijgestaan door Clara
Strijbosch. De produktie van dit boekje geschiedde in de Centrale Huisdrukkerij van
Transitorium II. We danken Jos Schmidt, die ons bij de technische uitvoering terzijde
stond en die wij meer dan eens belaagden met spoedklussen.
Tenslotte: Dank aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (olim:
CRM) die ons een Rijksopdracht verleende, waardoor de werkgroep een officiële
status kreeg. In het bijzonder willen wij Mevrouw L. Beaufort bedanken die namens
de Minister de correspondentie met ons voerde.
Irma Gondrie
Annemarieke van Gurp
Annelies van Gijsen
Thon Jansen
Orlanda Lie
Dieuwke van der Poel
Marijke Schuurman Hess
Utrecht
Instituut De Vooys
oktober 1983
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I Inleiding
1. Handschrift Brussel KB IV 27
‘Eyn corte decleringhe (=uitleg) deser spere (=sfeer) voer sympele liede, opdat si
weten waeraf dat si Onsen Heer loven ende dancken mogen’, zo luidt het begin van
de tekst die in dit boekje wordt uitgegeven. Naar middeleeuws gebruik kozen we als
titel van deze editie de eerste woorden Eyn corte decleringhe deser spere (voortaan
afgekort als Eyn corte decleringhe of ECD), hoewel strikt genomen deze titel alleen
van toepassing is op het eerste hoofdstuk van het handschrift. Het handschrift wordt
in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel bewaard onder de signatuur IV 27. Het
dateert uit de 15e-eeuw en het is in een Middelnederlands dialect geschreven. Het
ziet er uit als een schoolschrift met een perkamenten kaft en gelinieerde schutbladen:
slechts 26 bladen met tekst, tabellen en tekeningen. Het handschrift lijkt niet erg
indrukwekkend. Die opvatting verandert echter als je de tekst gaat lezen en je
enigszins verdiept in de achtergrond van de onderwerpen. Beknopt en overzichtelijk
worden alle mogelijke onderwerpen behandeld die wetenswaardig lijken te zijn voor
een 15e-eeuwse lezer.
Welke onderwerpen komen er dan allemaal aan de orde? Hier volgt een overzicht
in dezelfde volgorde als in het handschrift.
- Een beschrijving en uitleg van de aarde en van het heelal met een
verduidelijkende tekening;
- de afmeting van de aarde, haar doorsnee e.d. en de plaats van de hel;
- de indeling van de aarde in werelddelen met de belangrijkste landen en steden.
Ook hier is een tekening bij die het geheel moet verduidelijken;
- de schepping van de aarde in zes dagen;
- uitleg en verklaring van natuur- en weersverschijnselen;
- de indeling van de engelen in koren en de hiërarchie van de engelenkoren;
- het Heilige Land en Jeruzalem, met een tekening;
- een vingerkalender;
- een stukje over ondankbaarheid;
- de mens als mikrokosmos, aan de hand van een tekening die helaas niet meer
in het handschrift zit;
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- de stofwisseling van de mens;
- de vier temperamenten;
- enkele tabellen om de paasdatum te berekenen en de geschiktste momenten
voor aderlating;
- een kalender met o.a. heiligendagen.
Op het eerste gezicht een allegaartje van onderwerpen, zonder duidelijk verband. De
vraag is, of men dit in de Middeleeuwen ook heeft gevonden. Om hier achter te
komen zullen we moeten nagaan hoe er in die tijd over deze onderwerpen gedacht
werd. Dit hopen we in het boekje duidelijk te maken.

2. Artes-literatuur
Een tekst als Eyn corte decleringhe rangschikken we niet onder de fictionele
(‘verzonnen’) literatuur zoals bijvoorbeeld het verhaal van Floris ende Blancefloer;
onze tekst valt onder de niet-fictionele geschriften en wel onder de zogenoemde
artes-literatuur. Het begrip ars (‘kunst’) moeten we hier opvatten als ‘leer’ (vergelijk
spraakkunst: spraakleer). In plaats van artes-literatuur wordt ook wel de term
vakliteratuur gebruikt. ‘Onder “vakliteratuur” rangschikken we al de geschriften die
een utilitair, instructief, en niet (hoofdzakelijk) een recreatief, esthetisch, religieus
of emotioneel doel beogen. M. a.w. de vakliteratur [sic] doet in de eerste plaats een
beroep op het verstand van de mens, wil tot verrijking van zijn intellectuele inhoud
bijdragen of als leidraad dienen bij een practische of artistieke verwezenlijking.’
Aldus de omschrijving van het begrip artes-literatuur volgens R. Jansen-Sieben1.
De artes werden in de Middeleeuwen ingedeeld in drie groepen ‘vakkenpakketten’:
de artes liberales (de ‘vrije kunsten’), de artes mechanicae (de ‘mechanische kunsten’,
zoals bijvoorbeeld geneeskunde, weefkunde, jacht, handel, landbouw en architectuur)
en de artes incertae (de ‘onzekere kunsten’, zoals bijvoorbeeld magie en allerlei
voorspelmethoden waarvan niet met zekerheid te zeggen is of ze door God of door
de duivel zijn ingegeven).
De zeven artes liberales vormen de basis van een onderwijssysteem dat het antieke
Rome aan de Grieken had ontleend. Men sprak in de Oudheid van ‘vrije’ kunsten,
omdat ze de vrije burger waardig waren: hij

Eyn corte decleringhe deser spere

3
verdiende er niet de kost mee (zoals dat bijvoorbeeld bij mechanische kunsten als
schilderen of beeldhouwen het geval was), maar de kunsten waren puur om zijn
drang naar kennis en culturele ontwikkeling te bevredigen. In de Middeleeuwen bleef
de term artes liberales gangbaar, maar men verklaarde deze anders: zo zou
bijvoorbeeld kennis ervan ‘de mens vrij maken van zijn zondige neigingen’2.
Het curriculum van de vrije kunsten werd gevormd door zeven vakken en
onderverdeeld in het trivium en het quadrivium, resp. de drievoudige en viervoudige
weg (tot de wijsheid):

TRIVIUM

QUADRIVIUM

{ grammatica

(leer van het correcte
taalgebruik en
tekstinterpretatie)

{ rhetorica

(praktische taalbeheersing)

{ dialectica

(logica en
argumentatieleer)

{ arithmetica

(rekenkunde)

{ geometria

(meetkunde)

{ astronomia

(sterrenkunde; hieronder
rekent men ook de
astrologie: de leer van de
invloed der planeten en
sterren)

{ musica

(muziekwetenschap)

Deze antieke indeling van de wetenschappen bleef in de Middeleeuwen
gehandhaafd.
Dat deze basiskennis uit het antieke wetenschappelijke corpus voor de
Middeleeuwen bewaard is gebleven, is vooral te danken aan mensen als Boethius
(475-524), die o.a. een tractaat schreef over drie vakken van het quadrivium, en
Cassiodorus (ca.485-ca.580), die de grondslag legde voor de beoefening van de zeven
artes liberales als voorbereiding op de studie van de H. Schrift3. Een andere belangrijke
bijdrage tot de overlevering van antieke kennis werd geleverd door de zgn.
encyclopedieën: werken waarin men ernaar streefde alle kennis op systematische
wijze te verzamelen. Van grote invloed op de middeleeuwse encyclopedische traditie
was de Historia naturalis van Plinius (1e eeuw) die alles wat op de wereld voorkwam
heeft willen beschrijven. Toonaangevend voor de Vroege Middeleeuwen was de
encyclopedie van Isidorus van Sevilla (560-636). In zijn
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Etymologiae sive originum libri XX verzamelde hij alle op dat moment beschikbare
kennis, niet alleen van de klassieke schrijvers maar ook van de kerkvaders. Het
ordenen van natuurwetenschappelijke kennis culmineerde in de 13e eeuw in drie
belangrijke encyclopedieën: De proprietatibus rerum van de franciscaan
Bartholomaeus Anglicus, De naturis rerum van de dominicaan Thomas van Cantimpré
en het Speculum naturale van Vincentius van Beauvais, eveneens een dominicaan.
Hoewel de middeleeuwse wetenschap voortbouwde op het corpus van antieke
heidense kennis vertoonde ze wel een fundamenteel verschil in doelstelling. Dit kan
bijvoorbeeld geïllustreerd worden door het genre van de bestiaria (‘boeken over
beesten’), ontstaan uit het Griekse werkje Physiologus (‘natuurvorser’), waarin aan
de hand van dieren en hun eigenschappen Gods bedoelingen en lessen zichtbaar
worden gemaakt.
Een voorbeeld:
Over de specht
De boomklopper is een kleine bonte vogel, net zo bont als de duivel. Deze
zelfde boomklopper nu vliegt naar het bos, strijkt neer op de bomen,
beklopt deze met zijn snavel, luistert eraan en wanneer de boom hol en
zonder hart is, boort hij een gat, glipt naar binnen, bouwt zijn nest en'gaat
daarin broeden. Is de boom echter massief en heeft hij een gezonde kern,
dan maakt de specht zich ijlings uit de voeten en zoekt een andere boom
uit. Op dezelfde wijze komt de duivel naar de bomen, dat wil zeggen: naar
de mensen, klopt aan met de speer van de laster en legt zijn oor ten luister;
als de mens hol is en zonder hart, dan dringt hij naar binnen en nestelt zich
daar. Is de mens echter standvastig en voorzien van een gezond hart, dan
laat hij hem terstond met rust en zoekt zijn heenkomen in een ander bos.
Schoon gesproken heeft de Physiologus over de boomklopper4.
Kennis van de dierenwereld is geen doel op zich, maar een middel om inzicht te
krijgen in de hogere werkelijkheid: kennis van God. Voor de geestelijkheid was dit
werkje een bron van inspiratie, vooral bij het maken van preken. Aan de hand van
dergelijke voorbeelden uit de dierenwereld werden de gelovigen tot een godvruchtig
leven aangespoord.
Op dezelfde wijze als bij de Physiologus, wordt het heidense aanbod van
wetenschappelijke kennis aan de middeleeuwse denkwijze dienstbaar gemaakt.
Daarbij spreekt vanzelf dat de aangeboden kennis in overeenstemming moet zijn met
de leer van de H. Schrift. Met name in de 3e en 4e eeuw werden al heftige discussies
gevoerd over gevallen waarin antieke
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gegevens niet strookten met de Bijbel. Vooral de Latijnse kerkvader Augustinus
(354-430) heeft bijgedragen tot de oplossing van dit probleem. Hij noemt de inhoud
van de Bijbel onaantastbaar en stelt dat deze niet ter discussie kan staan..5. Kennis
van de materiële wereld draagt bij tot een beter begrip van de H. Schrift. In de
Middeleeuwen zag men de artes liberales als hulpwetenschappen van de gewijde
studie. Deze kennis is dus geen doel, maar een middel.
Het onderzoek naar de artes-literatuur in de volkstaal staat bij ons nog in de
kinderschoenen vergeleken met de stand van zaken op dit terrein in Duitsland6.
Gelukkig mogen we de laatste jaren spreken van een groeiende belangstelling. Onder
de titel ‘Middelnederlandse vakliteratuur’ publiceerde R. Jansen-Sieben in 1974:
‘een overzicht (...), hoe beknopt ook, van wat de Nederlandse Middeleeuwen op dit
gebied presteerden’7. In dit artikel werd het materiaal ondergebracht in de categorieën
encyclopedieën, artes liberales, artes mechanicae en verboden of onzekere kunsten.
Naast een opsomming van de encyclopedische werken in het Middelnederlands
worden er bijvoorbeeld teksten vermeld op het gebied van de muziektheorie,
sterrenkunde, geografie, wijnbouw, weefkunde en botanie. Op medisch gebied vinden
we o.a. teksten over verloskunde, gynaecologie, uroscopie (‘piskijken’), een
verzameling recepten en aderlaatvoorschriften. Onder de verboden kunsten vallen
onder meer teksten op het gebied van de onychomantiek (toekomst voorspellen uit
de vingernagels), chiromatie (lezen in de handlijnen) en andere voorspelmethoden.
Dankzij deze eerste inventarisatie kunnen wij de weg vinden naar heel wat teksten
op het gebied van de vakliteratuur. Om de gegevens uit ECD te kunnen begrijpen,
en om vast te kunnen stellen of hier nu gangbare of juist afwijkende denkbeelden
verkondigd worden, hebben we zoveel mogelijk vergelijkbare middelnederlandse
teksten gezocht. Jammer genoeg zijn er nog weinig artes-teksten in edities
beschikbaar, maar omdat handschriftenonderzoek voor ons veel te kostbaar en
tijdrovend zou zijn geworden, moesten we ons toch beperken tot tekstedities. Voor
het opsporen van teksten die ons inzicht in het middeleeuws wereldbeeld konden
vergroten, hebben we, naast genoemde inventarisatie, vooral gebruik gemaakt van
de handboeken8. Drie hoofdcategorieën aanduidingen bleken teksten op te leveren
die voor ons van belang waren:
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- encyclopedische werken;
- werken die volgens de handboeken ‘(pseudo-)wetenschap en bijgeloof’ bevatten
en
- werken waarin de schepping behandeld wordt.

Ons vergelijkingsmateriaal bestond uit:
- De natuurkunde van het geheelal (afgekort Natuurkunde): een leerdicht uit het
einde van de 13e eeuw, waarin de loop van de planeten, het firmament, de
elementen, de aarde, de mens en de aardbewoners behandeld worden9.
- Het boek van Sidrac (Sidrac): een prozaverhandeling, daterend uit 1323, waarin
in dialoogvorm allerlei godsdienstige en natuurkundige vraagstukken besproken
worden. De dialoog speelt zich af tussen de heidenkoning Boctus en de filosoof
Sidrac, die van God de genade heeft gekregen alles te weten van verleden en
toekomst. We krijgen antwoord op vragen over de levenswijze der mensen,
over sexualiteit, gezondheid, krijgstactiek etc. En wat onze belangstelling heeft:
over de planeten en natuurverschijnselen (Waaruit bestaan engelen? Hoeveel
hemelen zijn er? Waar komen de vallende sterren terecht? etc.)10.
- Der leken spieghel: een omvangrijk leerdicht in vier boeken, geschreven door
Jan Boendale tussen 1325 en 1333, waarin hij voor de leek begrijpelijke kennis
overbrengt. Onze aandacht was vooral gericht op het eerste boek waarin o.a.
gesproken wordt over de schepping, God, de drie hemelen, de engelenkoren,
het firmament en de planeten. Boek 2 handelt over Christus' leven en de
geschiedenis van Karel de Grote, het derde spreekt over de deugden, terwijl het
vierde profetisch van aard is11.
- Tafel van den Kersten Ghelove (Tafel). De dominicaan Dirc van Delf voltooide
rond 1404 zijn omvangrijke Tafel, een leerstellig en zedekundig betoog in proza,
verdeeld in een Winterstuc en een Somerstuc. Het Winterstuc behandelt de tijd
van de schepping tot de verlossing en bevat voor ons belangrijke onderwerpen
als o.a. de zes scheppingsdagen, de negen engelenkoren, de acht hemelen, de
zeven planeten, de dierenriemtekens, de vier elementen en de vier
temperamenten. Het Somerstuc begint met het lijden van Christus en eindigt
met het Laatste Oordeel12.
- Van de eygenscappen der dingen (Barth.): een vertaling van de Latijnse
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encyclopedie De proprietatibus rerum van de franciscaan Bartholomaeus
Anglicus (1190-1260). Deze middelnederlandse vertaling verscheen in 1485
bij Jacob Bellaert te Haarlem. Het prozawerk in 19 boeken biedt een breed scala
aan informatie. Wij interesseerden ons vooral voor het tweede boek, dat over
de engelen gaat en boek VIII dat over de kosmos handelt13. De auteur (in de
vertaling Bartholomeus Engelsman geheten) probeert zeer zorgvuldig te zijn in
zijn bronvermelding, hetgeen ons op het spoor kon brengen van de herkomst
van bepaalde heersende theorieën.

3. Het middeleeuwse wereldbeeld
De inrichting van het heelal zoals we die in middeleeuwse geschriften tegenkomen,
karakteriseren we als Ptolemeïsch. De Griekse astronoom Ptolemaeus leefde van ca.
85-166. Net als Aristoteles ging hij ervan uit dat de aarde het middelpunt was van
het heelal (geocentrisch wereldbeeld). We moeten ons het middeleeuwse universum
voorstellen ‘als één onvoorstelbaar groot bolvormig lichaam waarbinnen een aantal
bolsferen, concentrische holle bollen, rondwentelt. Buiten dit mateloos grote
bolvormige lichaam houden ruimte en tijd op, en begint de oneindigheid’14. In de
Middeleeuwen is deze oneindigheid identiek aan God. Om het verschil tussen het
middeleeuwse wereldbeeld en het moderne te verduidelijken, gebruikt de Engelse
mediaevist C.S. Lewis het volgende beeld: iemand uit de twintigste eeuw die tijdens
een nachtwandeling opkijkt naar de hemel heeft het gevoel dat hij naar buiten kijkt;
een Middeleeuwer daarentegen kijkt naar binnen. Ten opzichte van de andere planeten
en sferen bevindt de aarde zich aan de periferie: ‘outside the city wall’15. M.a.w. de
centrale positie van de aardbol binnen dit middeleeuws stelsel is tevens de verst van
God verwijderde plek van het heelal en dus de slechtste plaats in het universum.
Om de aarde wentelen de zeven planetensferen. De planeten hebben namelijk elk
een eigen hemel, waarmee ze hun baan om de aarde maken. De volgorde van de
planeten is van de aarde af gezien: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en
Saturnus. Buiten de hemel van Saturnus is een hemel genaamd Stellatum of
Firmament, waarin de sterren staan die ten opzichte van elkaar niet van plaats
veranderen. Dan komt de hemel die het Primum Mobile (Eerste Beweger) wordt
genoemd. Door de kracht van de liefde tot God wordt het Primum Mobile in een
draaiende beweging gebracht. Deze cirkelbeweging, die van alle bewegingen de
meest volmaakte is, symboliseert de volmaaktheid van God.
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Het Primum Mobile is de motor van het universum en draait in 24 uur van oost naar
west (360o). De draaiende beweging van het Primum Mobile veroorzaakt op haar
beurt de rotatie van de lagere sferen (nl. het Firmament en de planeten), eveneens
van oost naar west. Het Firmament en de planeten bezitten echter van nature een
beweging die tegengesteld is aan die van het Primum Mobile. Deze tegenbeweging
is uiterst gering (het Firmament beweegt zich in 100 jaar één graad van west naar
oost), maar wèl functioneel: hierdoor wordt voorkomen dat het heelal doldraait. De
tweevoudige beweging van het Firmament wordt dikwijls vergeleken met die van
vliegen die over een draaiend wiel kruipen in een richting tegengesteld aan de
draairichting van het wiel16.
De beweging van de hemelen is nodig om verschillende redenen. Ze zorgt o.a.
voor het produceren van warmte voor leven op aarde; ze maakt beweging op aarde
mogelijk en ze is verantwoordelijk voor de distributie van kosmische invloeden over
de aarde en de aardbewoners. Dit laatste, de invloed der hemellichamen op het leven
op aarde, vormt het uitgangspunt en object van de astrologie. De astrologie werd
bestudeerd in samenhang met de astronomie (een van de vakken van het quadrivium).
Terwijl de astronomie de hemellichamen observeert en hun loop en omwenteling
beschrijft, bestudeert de astrologie de invloed van de planeten en andere
hemellichamen op de mens en op menselijke gebeurtenissen.
Het vroege christendom stond zeer afwijzend tegenover de astrologie als fatalistisch
geloof (astrologisch determinisme), omdat hiermee de vrije wil van de mens om te
kiezen tussen goed en kwaad werd uitgeschakeld. Tertullianus (kerkgeleerde, 150-230)
interpreteerde het bezoek van de Wijzen uit het Oosten aan de kribbe en het feit dat
ze langs een andere weg dan ze gekomen waren, terugkeerden (Matth. 2: 12) als een
bewijs dat astrologie was toegestaan tot de geboorte van Christus, maar van toen af
verboden17. De kerkvader Augustinus beschouwde de voorspellingen van astrologen
als ingevingen van demonen. Een goed christen behoorde zich dus afzijdig te houden
van deze praktijken. Maar terwijl Augustinus het astrologisch determinisme verwierp,
gaf hij wel toe dat de sterren en planeten invloed hadden op het menselijk lichaam.
Met andere woorden: de invloed der hemellichamen is geen onontkoombare macht
die de vrije wil van de mens uitsluit. De invloed van de planeten op de mens is zuiver
fysiek; de ziel wordt niet aangetast door kosmische invloeden. Degenen die hun
lichamelijke neigingen kunnen overwinnen, weten zich ook te onttrekken aan de
invloed der planeten. Maar omdat
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het nu eenmaal zo is dat de meeste mensen zich door hun lichamelijke neigingen
laten leiden, gelukt het de planeten in de meeste gevallen toch om hun invloed te
doen gelden18.
De astrologie als leer drong pas goed door in het middeleeuwse Westen na
kennismaking met de Arabische astrologie. In de 12e en 13e eeuw werden vele
astrologische geschriften uit het Arabisch vertaald in het Latijn aan de vertaalscholen
in Toledo en Cordoba (Spanje). Bekende astrologen uit deze tijd zijn Michael Scotus
(Aristoteles-vertaler, hofastroloog van Frederik II, arts en filosoof) en Albertus
Magnus. Thomas van Aquino (theoloog uit de 13e eeuw, leerling van Albertus
Magnus) geeft een synthese van astrologie en kerkelijke leer: de wil van God wordt
via de engelen doorgegeven aan de verschillende planeten, en deze beïnvloeden de
elementen, mens, plant en steen. Ook hij stelt dat de hemellichamen alleen invloed
hebben op de materie en niet op de menselijke geest. De wil blijft vrij; fatalisme en
determinisme zijn uit den boze19.
In het Firmament bevindt zich de dierenriem (zodiak). Deze moet men zich
voorstellen als een 15o brede band, waartegen wij vanuit de aarde de zon, de maan
en de vijf overige planeten van west naar oost zien bewegen. Deze band is
onderverdeeld in 12 delen van elk 30o, de tekens van de dierenriem: Ram, Stier,
Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter,
Steenbok, Waterman en Vissen. De namen van de tekens van de dierenriem worden
in de Middeleeuwen vaak verklaard uit het karakter van het weer wanneer de zon
zich in dat teken bevindt. Wanneer de zon bijvoorbeeld in Waterman staat, is het
weer regenachtig. De tekens van de dierenriem worden gebruikt om de positie van
de planeten te kunnen aanduiden. Uit de positie van de zon in de dierenriem kan men
het seizoen aflezen. Zo begint de lente als de zon in het teken van Ram staat. De
dierenriem heeft ook invloed op het karakter van de mens: mensen die geboren
worden op een moment dat de zon in een bepaald teken staat, hebben ook een bepaald
met dat teken overeenstemmend karakter. Behalve door de dierenriem wordt het
karakter van de mens ook beïnvloed door de planeten.
Elk van de zeven planeten heeft een specifieke invloed op het aardse gebeuren en
op het karakter van de aardbewoners. Saturnus veroorzaakt rampen op aarde en maakt
de mensen somber en zwartgallig. De planeet Jupiter daarentegen zorgt voor vrede
en welvaart; het menselijk karakter dat door Jupiter wordt beïnvloed is joviaal,
blijmoedig en grootmoedig. De planeet
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Mars doet oorlogen ontstaan; iemand die onder haar invloed wordt geboren is
vechtlustig en opvliegend. De planeet Zon brengt voorspoed en geluk; zij brengt
wijze mensen voort. De planeet Venus heeft eveneens een gunstige invloed op aardse
gebeurtenissen; zij maakt de mens lieflijk en mooi. Mercurius begunstigt een aktieve
leefwijze en zorgt voor het artistieke en intellectuele temperament. Maan, de planeet
die het dichtst bij de aarde staat ‘stimuleert de ongedurigheid: zij doet sommigen op
reis gaan en maakt anderen maanziek (lunatiek)’20.
De sfeer van de maan markeert de overgang naar het ondermaanse. Hiermee wordt
dat deel van het universum bedoeld dat aan verandering onderhevig is: ‘that which
is passible, mutable, perishable an subject to death’21. De aarde en alles wat daarop
leeft maakt deel uit van het ondermaanse.
De (bolvormige!) aarde is verdeeld in vijf zones of aardgordels, waarvan er maar
twee bewoonbaar zijn: arctica (te koud), winterkeerkring (bewoonbaar), equinox (te
heet), zomerkeerkring (bewoonbaar) en antarctica (te koud). De bekende wereld
bevindt zich in de winterkeerkring (de gematigde noordelijke gordel) en bestaat uit
drie werelddelen: Europa, Azië en Afrika, die van elkaar gescheiden zijn door de
Don en de Nijl. In de gematigde zuidelijke gordel (de zomerkeerkring) wonen de
antipoden (tegenvoeters). Omdat de twee bewoonbare zones van elkaar gescheiden
worden door een gordel van onverdraaglijke hitte (de equinox) kunnen de bewoners
van de bekende wereld de antipoden nooit bezoeken. Over de antipoden deden dan
ook de wildste verhalen de ronde! De kerk echter ontkende het bestaan van antipoden
op grond van argumenten als: hoe kunnen er volkeren op aarde voorkomen die niet
van Adam afstammen als er in de Bijbel staat dat Adam de stamvader van het
menselijk geslacht is?22.
Bovengenoemde geografische gegevens die ontleend zijn aan antieke bronnen,
werden in de Middeleeuwen aangevuld met en/of vervangen door een christelijke
topografie. De middeleeuwse kaart van de bekende wereld (ook wel T-kaart of
Noachidenkaart genoemd) is gebaseerd op de Bijbel. De verdeling van de wereld in
drie delen steunt op Genesis 9:18-19. Uit de drie zonen van Noach is de gehele aarde
bevolkt. Sem, de oudste zoon, kreeg het grootste deel toegewezen (Azië); de twee
overige zonen verdeelden de rest: Europa kwam aan Japhet en Afrika aan Cham. Op
de T-kaart is Jeruzalem het centrum van de wereld, overeenkomstig Ezechiël 5:5, en
lag het Aards Paradijs in het oosten, volgens Genesis 2:8. De middeleeuwse
wereldkaart is heilsge-
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schiedenis-in-beeld. De onderliggende gedachte is dat God de wereld heeft geschapen
met een bepaalde bedoeling en dat het de taak van de mens is om zich op aarde
volgens Gods geboden te gedragen. Middeleeuwse wereldkaarten hadden dan ook
een heel ander doel dan onze moderne kaarten: zij dienden om de Schepper te
verheerlijken23.
Het middeleeuwse universum is volledig gevuld: alle sferen en planeten hebben
hun eigen bewoners. Een belangrijk deel van deze kosmische bevolking bestaat uit
engelen, onzichtbare wezens, die als bemiddelaars optreden tussen God en de mensen.
In de Middeleeuwen onderscheidde men negen koren van engelen: Seraphijnen,
Cherubijnen, Thronen, Dominationen, Virtuten, Potestaten, Principaten, Aartsengelen
en Engelen. Naast engelen huisvestte het heelal ook de zgn. ‘Intelligenties’:
intellectuele geesten die de planetensferen besturen en die verantwoordelijk zijn voor
de planetaire invloeden op aardse gebeurtenissen en het karakter van de aardbewoners
(eenvoudig gezegd zouden we de intelligenties de ziel van de planeten kunnen
noemen24). In de vier ondermaanse sferen die corresponderen met de vier elementen
(vuur, lucht, water en aarde) verblijven resp. de engelen (het laagste koor), de
duivels/demonen, vogels en de aardbewoners: mensen en dieren.
Op de aarde wonen de mensen. De mens werd beschouwd als een wereld in het
klein (mikrokosmos) om meer dan een reden. Hij verenigt in zich alle bestaansvormen
van het universum ofwel de grote wereld (makrokosmos): met een steen heeft hij
gemeen dat hij bestaat; hij groeit zoals een plant; hij voelt zoals een dier en hij denkt
zoals een engel. Ook qua samenstelling is het menselijk lichaam analoog aan de
opbouw van een gedeelte van de makrokosmos, nl. het ondermaanse. In navolging
van de Antieken ging men er in de Middeleeuwen vanuit dat de bestanddelen van
het ondermaanse (aarde, water, lucht en vuur) ontstaan zijn uit de combinatie van de
vier eigenschappen, ook wel contrarien genoemd: warm, koud, droog en vochtig.
Elk van de vier elementen wordt bepaald door twee van deze kwaliteiten. Het element
aarde is droog en koud, het water koud en vochtig, de lucht vochtig en heet, en het
vuur heet en droog. Deze inrichting van de makrokosmos is weerspiegeld in de
opbouw van de mikrokosmos. Het menselijk lichaam bestaat uit vier lichaamsvochten
of humoren die, net als de vier elementen, bepaald worden door de combinatie van
contrarien: slijm (koud en vochtig); bloed (warm en vochtig); zwarte gal (koud en
droog); gele gal (heet en droog). De leer van de vier lichaamsvochten die ontwikkeld
is door de Griekse geneesheer Galenos
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(ca, 130-190), vormt de basis van de middeleeuwse geneeskunde en de middeleeuwse
fysiognomie (leer van het menselijk karakter aan de hand van uiterlijke kenmerken).
De gesteldheid van het menselijk lichaam is afhankelijk van de onderlinge
verhouding tussen de vier lichaamsvochten. Een harmonieuze vermenging van de
vier humoren resulteert in een gezond lichaam. Is dit evenwicht verstoord, dan treedt
er ziekte op. Bij het stellen van de diagnose speelt de astrologie een essentiële rol.
Van een arts werd dan ook vereist dat hij op de hoogte was van de kosmische
invloeden op het menselijk lichaam. Hij moest bijvoorbeeld weten welk lichaamsdeel
of orgaan beheerst werd door welke planeet of door welk teken van de dierenriem;
ook moest hij weten of de plaats van de maan in de dierenriem al dan niet gunstig
was voor aderlaten, purgeren, of het innemen van medicijnen. Aangezien aan
geneesmiddelen dezelfde eigenschappen werden toegekend als aan de vier humoren
bestond de bestrijding van ziekte o.a. uit het toedienen van medicijnen die het
verstoorde evenwicht moesten herstellen. Stelde een arts bijvoorbeeld vast dat het
ongemak van zijn patiënt veroorzaakt werd door een overmatige hoeveelheid zwarte
gal (koud en droog), dan schreef hij geneesmiddelen voor met tegengestelde
eigenschappen (warm en vochtig) om zodoende het oorspronkelijke evenwicht te
herstellen.
De leer van de vier lichaamsvochten vormt ook het uitgangspunt van de
middeleeuwse fysiognomie. Het temperament (complexio) van een mens wordt
bepaald door de samenstelling van de vier humoren. Op grond van de overheersing
van een van de vier lichaamssappen onderscheidt men vier typen of temperamenten.
De beste van de vier temperamenten is het sanguinische type. Bij dit type is het bloed
het overheersende lichaamssap. De sanguinicus wordt gekenmerkt door een blozend
uiterlijk; hij is meestal kort en dik, opgewekt, goedhartig, optimistisch en levenslustig.
Bij het cholerische type is gele gal de dominante humor. De cholericus is lang en
mager, uitermate opvliegend en wraakzuchtig van aard. Overheerst zwarte gal dan
krijgt men te maken met het melancholische type. Dit type slaapt slecht, heeft vaak
nachtmerries, bevat kortom alle kenmerken van een neurotisch karakter. De
flegmaticus is waarschijnlijk het slechtste van de vier temperamenten: qua uiterlijk
is hij meestal bleek en dik; vaak een saai en lusteloos persoon25.
De samenhang tussen makrokosmos en mikrokosmos is schematisch weergegeven
in Bijlage I.
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De hechte samenhang tussen makrokosmos en mikrokosmos die uit deze beschrijving
naar voren komt, is een van de vele voorbeelden die men in de Middeleeuwen
gebruikte om de goedheid en de almacht van God te beklemtonen. Wij willen
nogmaals wijzen op de speciale relatie tussen wetenschap en godsdienst in die tijd:
het verwerven van inzicht in de materiële wereld was geen doel op zich, maar moest
leiden tot hogere inzichten, d.i. tot kennis van God. Bepalend voor het middeleeuwse
wereldbeeld is de gedachte dat God de hele schepping zodanig heeft ingericht dat
de mens daaruit kan leren wat Zijn bedoelingen zijn met de mensheid. Inzicht in de
inrichting van het heelal maakt de mens bewust van de schoonheid van de schepping
en de liefdevolle hand die haar heeft geschapen. Tegelijkertijd blijft hij ervan
doordrongen dat hij toch maar een bewoner is van de slechtste plek in het universum.
‘Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de
hemel te komen’. Deze regel uit de oude rooms-katholieke katechismus is kort
samengevat de reden van bestaan voor een middeleeuwer: zich op aarde zo te gedragen
dat hem na zijn dood de beste plaats van het universum ten deel zal vallen.
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II De tekst
1. Opbouw
Teksten over het heelal, over de weersverschijnselen, over de stofwisseling ... al met
al lijkt de inhoud van ons handschrift een wonderlijk allegaartje. Wie wat meer
vertrouwd is met de plaats en de functie van de wetenschap in de Middeleeuwen zal
begrijpen waarom deze onderwerpen bij elkaar behandeld worden.
Laten we eerst de inhoud van ECD nog eens nader bekijken. Hiertoe verdelen we
de tekst in partes volgens de titels die in het handschrift met rode inkt geschreven
zijn. Een dergelijk tekstdeel noemen we hoofdstuk. De titels uit het handschrift geven
we weer in kapitalen (zie Verantwoording van de uitgave p.34). Daarnaast geven we
elk hoofdstuk een korte door ons gekozen hoofdstuktitel, die we tussen haakjes achter
de titel volgens de tekst vermelden.
Het opschrift luidt: EYN CORTE DECLERINGHE DESER SPERE VOER
SYMPELE LIEDE, OPDAT SI WETEN WAERAF DAT SI ONSEN HEER LOVEN
ENDE DANCKEN MOGEN (wij duiden dit hoofdstuk aan met de titel Kosmologie).
Er is een tekening en een beschrijving van het heelal: de aarde is rond, er zijn vier
elementen (aarde, water, lucht en vuur) en dertien hemelen: lucht, vuur, de zeven
sferen van de planeten, het Firmament, het Cristallinum, het Purpureum en het
Empyreum. Tevens komen de eigenschappen van de planeten en de hemelen ter
sprake en hun onderlinge afstanden.
VAN DER DICDEN ENDE GROOTHEIT DER EERDEN (Geografie). Hierin
wordt medegedeeld hoe groot de omtrek en de doorsnede van de aarde zijn. Als deze
gegevens bekend zijn, dan weet men ook hoe ver weg het centrum van de hel is,
want dat is het middelpunt van de aarde. Vanaf dat punt strekt de hel zich uit, zelfs
tot aan de oppervlakte der aarde. Onder de subtitel Dat eertrijc in dryen stucken
ghedilt is wordt opgesomd waar de diverse werelddelen en steden zich bevinden.
Hierbij een tekening van de wereld en de klacht dat nog maar een kwart van de wereld
het christelijk geloof aanhangt.
VAN DIEN DAT ONS HEER IN VI DAGHEN SCHIEP ALLEN DINGHEN
(Schepping) Er wordt uitgelegd hoe en waarom God alles in zes dagen schiep.
VAN DER ONGHETEMPERTHEIT DER LOCHT (Meteorologie). Hierin worden
allerlei weers- en natuurverschijnselen behandeld. Deze verschijnselen
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worden veroorzaakt doordat de vier elementen op elkaar inwerken.
VAN DER ORDINANCIE DER ENGHELEN (Engelen). Dit gedeelte gaat over
de rangorde der engelen: er zijn negen engelenkoren, onderverdeeld in drie
hiërarchieën. Ieder koor heeft een eigen taak; de mens moet proberen om zoveel
mogelijk op de engelen te lijken, door allerlei deugden te betrachten.
Het volgende tekstgedeelte wordt niet voorafgegaan door een titel, ofschoon er
wel ruimte voor is opengelaten. In dit stukje wordt verteld waar op aarde enkele
belangrijke plaatsen uit de Bijbel zich bevinden. De meeste aandacht gaat naar
Jeruzalem, waarvan ook een plattegrond is opgenomen. Daarom noemen wij dit
hoofdstuk Jeruzalem.
Het hierop volgende hoofdstuk heeft een lange titel, beginnend met DESEN
KALENDIER SAL MEN OP DIE VIER LANCHSTE VINGHEREN LEESEN,
ALS MEN PLEECT TE LEESEN: CI.SI.O ETCETERA (Cisiojanus). Er volgt een
ezelsbruggetje om te onthouden wanneer de heiligen hun feestdag hebben. Men
noemt zo'n ezelsbruggetje een cisiojanus of vingerkalender. Tevens wordt aangegeven
in welk teken van de dierenriem de zon op een bepaald tijdstip staat, met daarbij een
uitleg van de namen van de tekens.
DESE SPERE OFTE HIEMELEN HIERVOER GHEMOELT MET DESEN
GHEOPENT MANNE IS VOER DIE SYMPELE MENSCHE, OPDAT SI
MOEGHEN EWENICH VERSTAEN DIE GAVEN ONS HEREN ENDE HEM
DAER LOVEN ENDE DANCKEN (Ondankbaarheid). Deze titel verwijst naar een
plaatje dat verloren is gegaan. Dan volgt een tweede titel: Van der ondancbaricheit.
Onder deze subtitel wordt nog eens beklemtoond dat een verstandig mens altijd God
moet loven en danken. De tekst breekt midden in een zin af.
EYN VERCLERENISSE DESER FIGUREN (De plane ten en het menselijk
lichaam). Ook deze titel in het handschrift verwijst naar het verdwenen plaatje. In
dit gedeelte wordt verder verteld hoe de planeten invloed uitoefenen op het menselijk
lichaam, maar, zo wordt er uitdrukkelijk bij gezegd, op de menselijke wil hebben zij
geen invloed. Tevens wordt beklemtoond dat je verstandig moet leven om gezond
te blijven.
DIE LERAER ALBERTUS SCRIJFT DAT DIE SPISE IN DEN MENSCHE
DOER VIERE CUEKENEN LIJDEN MOET EER SI DEN MENSCHEN DIENLIC
SIE IN SYNEN LICHAEM (Stofwisseling) In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de
menselijke stofwisseling werkt.
HIER BEGHINNEN DIE VIER COMPLEXIEN DES MENSCHEN
(Temperamentenleer).
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Een stuk over de vier typen mensen die onderscheiden kunnen worden op grond van
de onderlinge verhouding van de lichaamssappen. Elke beschrijving gaat vergezeld
van een ‘portretje’ van het betreffende type. In dit gedeelte wordt de mens vergeleken
met de makrokosmos, waarbij de idee van de mens als mikrokosmos duidelijk naar
voren komt. Bijvoorbeeld in het sanguinische type overheerst het lichaamssap bloed,
het seizoen lente en de zuidenwind (zie Bijlage I).
De tabellen op F. 18V en 19R hebben geen titel. Uit de toelichting blijkt dat de
tabel en de rotula's (ronde tabellen, zie p.26) op 18V hulpmiddelen zijn om de
paasdatum te berekenen. De tabel op 19R geeft aan de hand van de maanstand aan
welk tijdstip geschikt is voor aderlating.
De tekst eindigt met een kalender, waarvan elke maand een bladzijde beslaat. Deze
kalender geeft aan wanneer de kerkelijke feestdagen zijn en in welk teken van de
dierenriem de zon staat. De kalender wordt ook gebruikt bij de berekening van de
paasdatum.
Genoemde tabellen en heiligenkalender hebben wij de titel Kalenders gegeven.
Enkele hoofdstukken uit ECD behandelen onderwerpen, die traditioneel tot de artes
liberales gerekend worden, namelijk tot het quadrivium. Tot de astronomia rekent
men de onderwerpen Kosmologie, Meteorologie, tabellen en kalenders26, terwijl de
Geografie onder de geometria valt. Andere hoofdstukken behandelen een deel van
de artes mechanicae, en wel de geneeskunde: Stofwisseling, Temperamentenleer en
de aderlaattabel. Een derde groep wordt gevormd door de hoofdstukken met een
overwegend religieus karakter: Schepping, Engelen en Ondankbaarheid. Dan zijn
er nog enkele hoofdstukken die informatie uit twee van de genoemde groepen
bevatten. Jeruzalem heeft een religieus karakter, maar is ook te rangschikken onder
geometria. En Cisiojanus bevat religieuze informatie (heiligendagen), maar spreekt
ook over de tekens van de dierenriem (astronomia). De planeten en het menselijk
lichaam tenslotte kunnen we plaatsen zowel onder astronomia als onder geneeskunde.

2. Doel
Het doel van ECD wordt verwoord in de titel op F.2R: EYN CORTE DECLE-
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RINGHE DESER SPERE VOER SYMPELE LIEDE, OPDAT SI WETEN WAERAF
DAT SI ONSEN HEER LOVEN ENDE DANCKEN MOGEN. Halverwege de tekst
wordt dit doel nogmaals beklemtoond: DESE SPERE OFTE HIEMELEN HIERVOER
GHEMOELT MET DESEN GHEOPENT MANNE IS VOER DIE SYMPELE
MENSCHE, OPDAT SI MOEGHEN EWENICH VERSTAEN DIE GAVEN ONS
HEREN ENDE HEM DAER LOVEN ENDE DANCKEN. De tekst wil informatie
verschaffen opdat ‘sympele liede’ weten waarom zij God moeten loven en danken.
Dit sluit aan bij de algemene instelling in de Middeleeuwen ten opzichte van de
wetenschap: wereldlijke kennis is een middel tot ware kennis: kennis van God (zie
Inl. p.4-5).
Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk waarom ECD zowel onderwerpen
bevat die tot de artes gerekend kunnen worden, als min of meer religieuze
onderwerpen. Het natuurwetenschappelijke en het godsdienstige vormden één geheel
in de Middeleeuwen: God heeft hemel en aarde geschapen en daardoor getuigt de
gehele schepping van Hem. Niet voor niets begint het hoofdstuk Kosmologie met:
‘Om te verstaen die speer der hiemelen soe eest te weten, dat Ons Here God in der
ordinancie der creaturen ghescapen hevet hiemel ende eerde met honre toebehoerten.’
De eenheid van wetenschap en godsdienst blijkt ook uit een hoofdstuk als
Jeruzalem, dat laat zien hoe concreet en dichtbij de inhoud van de Bijbel voor de
middeleeuwer was, en uit het hoofdstuk met de cisiojanus, waarin heiligen en tekens
van de dierenriem in één geheel worden behandeld, komt hetzelfde beeld naar voren.
ECD wil laten zien hoe mooi de schepping in elkaar zit, zodat de lezers op grond
daarvan God kunnen loven en danken.
Op grond van onze bevindingen willen we nu iets nader ingaan op de definitie die
Jansen-Sieben geeft voor artes-literatuur, waaronder zij ook ECD rangschikt. ‘Onder
“vakliteratuur” rangschikken we al de geschriften die een utilitair, instructief, en niet
(hoofdzakelijk) een recreatief, esthetisch, religieus of emotioneel doel beogen.’27.
Met deze voorzichtig geformuleerde definitie kunnen we het slechts ten dele eens
zijn. Een tekst als ECD valt zeker onder de categorie artes-literatuur; de tekst heeft
een instructief doel, maar in ECD wordt ook nadrukkelijk gewezen op het uiteindelijke
doel, dat religieus is. De tekst wil de lezers opwekken om God te loven en te danken.
De definitie van Jansen-Sieben lijkt te zeer te scheiden wat niet te scheiden valt:
instructief
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en religieus zijn daarvoor te nauw verbonden in de Middeleeuwen.

3. Bronnen
3.1. Autoriteiten
In de Middeleeuwen waren kennis en wetenschap gebaseerd op het werk van z.g.
‘autoriteiten’. Het werk van deze auteurs (en het werk dat men abusievelijk aan hen
toeschreef) hield men voor absoluut betrouwbaar en waar. Als autoriteiten golden
in de eerste plaats de kerkvaders: ‘grote predikers en schrijvers uit de eerste tijden
der Kerk, die uitmuntten door heiligheid, rechtzinnigheid van geloof en theologische
kennis en door de Kerk als zodanig erkend werden’28. In de westerse kerk worden
Ambrosius, Augustinus, Hieronymus en Gregorius de Grote als kerkvaders
beschouwd.
Echter ook heidense auteurs als Aristoteles en Ptolemaeus golden als autoriteiten.
Een middeleeuws schrijver baseerde zich dan ook op het werk van die autoriteiten
en noemde die met name in zijn éigen werk. C.S.Lewis noemt in zijn The discarded
image deze ‘werkwijze’ karakteristiek voor de Middeleeuwen: ‘[...] the essentially
bookish character of their culture [...]’29.
Ook in ECD komt dit principe tot uiting. Al op de eerste bladzijde van de tekst
(r.3-4) wordt in de derde regel gesproken over ‘die fylosofen’: ‘Ende alsoe ons die
fylosofen leren, soe is die eerde al ront van wijtden ende van dicden’. Een probleem
hierbij voor ons is dat we in ECD te maken hebben met zulke ‘vage’ aanduidingen
als: ‘fylosofen’, ‘doctores’, ‘meisters van den consten’ en ‘meisters der naturen’. Het
valt niet uit te maken wie hiermee worden bedoeld. Bartholomeus Engelsman maakt
in zijn Van de eygenscappen der dingen in de lijst van autoriteiten achter in het werk
wél onderscheid tussen ‘philozophen’ en ‘doctores’30. Tot de eersten rekent hij o.a.
Aristoteles, Boethius maar ook Galenos. ‘Doctores’ noemt hij mensen als Augustinus,
Ambrosius, Bernardus en Gregorius, autoriteiten op kerkelijk gebied, maar ook
iemand als Michael Scotus. Ondanks deze opsomming blijft het onduidelijk welk
criterium er gehanteerd is bij de indeling van de autoriteiten.
Naast deze voor ons vage verwijzingen naar autoriteiten worden in ECD met name
genoemd:
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- RABBI MOYSES
Moses Maimonides (1135-1204); belangrijk joods denker uit de Middeleeuwen.
In zijn Dalalat alHa'irin (de Engelse titel luidt The guide of the perplexed) een filosofisch werk dat tot doel had een synthese te geven van de heidense
kennis en de joods-christelijke leer - behandelt hij o.a. de opbouw van de kosmos
en geeft hij getallen met betrekking tot de afstanden tussen de verschillende
planeten31. In ECD wordt Rabbi Moyses als autoriteit genoemd bij gegevens
over de omvang van de diverse hemelen en hun onderlinge afstanden. Deze
gegevens komen in grote lijnen overeen met de berekeningen van Rabbi Moyses,
cf. de woordverklaringen bij Kosmologie.
- ALBERTUS DIE LERAER
Albertus Magnus (1193 of 1206/7 - 1280); een van de grote figuren in de
geschiedenis van de middeleeuwse wetenschap. Hij behoorde tot de orde der
dominicanen en doceerde in Keulen. Een van zijn leerlingen was Thomas van
Aquino. Albertus Magnus wordt in ECD als autoriteit genoemd in het hoofdstuk
over geografie en dat over de stofwisseling. Deze onderwerpen komen aan de
orde in het werk van Albertus Magnus: De natura locorum bevat geografische
gegevens; De nutrimento et nutribili is een tractaat over de stofwisseling.
Waarschijnlijk verwijst onze auteur naar deze werken van Albertus Magnus
wanneer hij hem als autoriteit aanhaalt.
- SINTE BERNART
Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Vaak beschouwd als de stichter van de
cisterciënser orde. Hij wordt genoemd in het gedeelte over de ondankbaarheid.
Dit thema is bijvoorbeeld het onderwerp van zijn zevenentwintigste Toespraak:
‘De lelijke deugd van ondankbaarheid’32.

3.2. Een bron van Eyn corte decleringhe: Hugo de Argentina's Compendium
Theologicae Veritatis
We zijn zo gelukkig geweest, voor enkele onderdelen van ECD de waarschijnlijke
bron te vinden. We vertellen nu eerst, hoe dat in zijn werk is gegaan. Daarna geven
we wat informatie over de opgespoorde bron en de auteur ervan. Vervolgens, in
3.2.3. gaan we kijken of vergelijking van beide teksten iets oplevert.
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3.2.1. Hoe komen we aan het Compendium Theologicae Veritatis (CTV)?
Zoals in I.2 al ter sprake is geweest, hebben we om ECD beter te kunnen plaatsen
een aantal andere middelnederlandse teksten geraadpleegd. Hieronder was ook Dirc
van Delf's Tafel van den Kersten Ghelove, een uitgebreid theologisch werk. Daarin
komt, aan het begin van het eerste boek waarin God de Vader centraal staat, een vrij
uitgebreide uiteenzetting voor over de schepping, waarbij de opbouw van het heelal
en een aantal natuurkundige aspecten van de wereld en de mens besproken worden.
Hierbij komen ook bijvoorbeeld de hiërarchie van de engelen, de vier elementen, de
temperamenten en de meteorologie ter sprake.
Hoewel de Tafel duidelijk een andere tekst geeft dan ECD, was er toch een vrij
groot aantal gegevens (zie bijvoorbeeld de getallen voor de afstanden tussen de
planeten, Kosmologie, woordverklaringen r. 78), waarin ECD, meer dan met welke
andere tekst ook, frappant met de Tafel overeen bleek te stemmen. Dat bracht ons
op het idee, de door Daniëls in zijn editie van de Tafel genoemde bron voor o.m.
deze gedeelten, nl. Hugo de Argentina's Compendium Theologicae Veritatis, eens
in te zien. Dit bleek een gouden greep.
Twee van de onderdelen van ECD, nl. de meteorologie en het stuk over de engelen,
bleken zeer sterk, en dikwijls zelfs woordelijk, met het CTV overeen te komen. Voor
een derde onderdeel, de kosmologie, was de overeenstemming minder vaak
woordelijk, maar toch treffend genoeg om een verband tussen beide teksten
aannemelijk te maken.
Ter illustratie geven we nu uit elk van deze onderdelen een citaat uit het CTV,
gevolgd door een vertaling en de versie van ECD.
Meteorologie:

CTV

Cometa, licet appareat
stella, non est aliud quam
vapor inflammatus ex
vicinitate ignis. Hec comas
luminas fundit (F.26V,b).

vert.

Een komeet is, ook al lijkt
hij wel een ster, niets
anders dan uitwaseming
die ontvlamd is door de
nabijheid van vuur. En hij
stort lichtende stralen uit.

ECD

Al schijnt die comeet
ghelijc eynre sterren, het
en is nochtan anders nyet
dan ontfincde vochticheit
van der eerden. Si werpt
uut haer langhe liechtende
rayen (r. 261-263).
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Engelen (over de Thronen):
CTV

In his ergo precipue relucet
rectitudo divini iudicii
(F.29V,b).

vert.

In dezen nu weerschijnt
vooral de gerechtigheid
van het Goddelijk oordeel.

ECD

[...] in hen verschijnt die
rechtheit des ordels ende
der rechtverdicheit Gods
(r.386-387).

CTV

Ibi eciam fiunt tempestates,
scilicet tonitrua, grando,
nives et similia (F.24R, a).

vert.

Hier nu komen de
atmosferische onrusten,
zoals donder, sneeuw,
hagel en dergelijke tot
stand.

ECD

Daer werden ghemaect oft
beronnen die haghel, die
snewe, donre, blixem ende
tempeesten (r.56-57).

Kosmologie (over de
tweede luchtlaag):

3.2.2. Hugo de Argentina en zijn Compendium Theologicae Veritatis
Hugo de Argentina, ook bekend als Hugo Ripelin en Hugo van Straatsburg, werd
geboren in het eerste kwart van de dertiende eeuw. Hij was geleerde, dominicaan en
leerling van Albertus Magnus (zie Inl. p.19). Hij was o.a. prior in Straatsburg en later
in Zürich33.
Het CTV, een uitgebreid en degelijk theologisch standaardwerk, zou geschreven
zijn tussen 1275 en 1300. In vele van de honderden (!) handschriften waarin dit werk
is overgeleverd, wordt Albertus Magnus, ten onrechte zoals later onderzoek heeft
aangetoond, als auteur genoemd. Het werk is verdeeld in zeven boeken. Boek 1 gaat
over God en de Drievuldigheid; Boek 2 over de geschapen wereld; Boek 3 over de
zonden; Boek 4 over de verlossing; Boek 5 over de deugden en de genade; Boek 6
over de sacramenten en Boek 7 over het einde der tijden.
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Omdat het onmogelijk is op korte termijn een verantwoorde keuze te maken uit
zoveel handschriften, hebben we daar ook geen pogingen toe ondernomen. We
gebruiken de tekst uit de fraaie incunabel die onder de signatuur E.fol.73 wordt
bewaard in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Deze is rond 1480 verschenen bij
Richard Paffroet te Deventer. Deze keuze heeft alleen praktische redenen. Er kleven
ook duidelijke nadelen aan: we weten zeker dat deze tekst niet de bron van ECD
geweest kan zijn. Het
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is dus heel goed mogelijk dat verschillen tussen de beide teksten veroorzaakt worden
doordat de samensteller van ECD, of diens bron, zich baseerde op een andere versie
van het CTV dan wij.

3.2.3. Het nut van de vergelijking
Op een aantal plaatsen is de tekst van ECD duister, soms zelfs volslagen
onbegrijpelijk. Door vergelijking met het CTV begrepen we onze tekst soms beter.
We geven daarvan enkele voorbeelden:
ECD

(Kosmologie) Ende [si] gheven oec allen
tijtliken creatueren, ellic nae sijn nature,
beruerlike crachten, ende invlieten of
instortten hon gruyende, ghevoelike ende
vermenichlike cracht, om te volstaen ende
te behouden dat wesen der creaturen
(r.23-26).

CTV

Superiora influunt in inferiora virtutem
motivam, vegetativam, sensitivam ac
omnia generabilium perductivam (F.
24V,b).

vert.

[Zij, i.e. de hemellichamen] doen in het
aardse instromen het vermogen om te
bewegen, om te groeien, om waar te
nemen met de zintuigen, en de kracht die
alles tot voortplanting beweegt.

ECD

(Engelen) Potestates sijn die te
bedwinghen hebben die crachteliken
teghenheiden (r.403-404).

CTV

Potestatibus [...] virtutes adverse subiecte
sunt (F.30R, a).

vert.

Aan de Potestaten zijn de tegengerichte
krachten onderworpen.

ECD

(Engelen) Oec behoert hen te
conformeren die onderste enghelen der
godteliker moeghenheit (r.405-406).

CTV

Ad ipsos spectat angelos inferiores
quantum possibile est divine potentie
conformare (F.30R, a)
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vert.

En hun gaat het aan de lagere engelen
zoveel als mogelijk is aan de Goddelijke
macht gelijkvormig te maken.

ECD

(Meteorologie) A sub ascendens [...] A
sub descendens [...] (r.270,272).

CTV

Asub duplex est, scilicet ascendens et
descendens (F.26V, b).

vert.

Er zijn twee soorten assub, nl. een
dalende en een stijgende. (In de spelling
van ECD is het Arabische substantief
assub, dat een bepaald atmosferisch
verschijnsel aanduidt, nauwelijks te
herkennen).

Bij de interpretatie van ECD hebben we dikwijls gebruik kunnen maken van
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het CTV. In onze aantekeningen en woordverklaringen zal dan ook herhaaldelijk
naar de tekst van Hugo de Argentina verwezen worden.

4. Publiek
In de titels op F.2R en 12V wordt vermeld voor welk publiek de tekst is bedoeld:
‘sympele liede’, resp. ‘sympele mensche’. Bepaalde eigenschappen van de tekst
kunnen er inderdaad op wijzen dat hij voor een eenvoudig publiek bestemd is. Zo
kiest de auteur eenvoudige sprekende voorbeelden om duidelijk te maken wat hij
bedoelt. In het stuk over de schepping bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe God bij Zijn
schepping te werk is gegaan. De auteur maakt hierbij een mooie vergelijking: God
heeft alle schepsels uit een oerstof gemaakt, zoals men uit een homp deeg
verschillende soorten brood kan maken.
Soms lijkt het alsof de auteur wil aansluiten bij wat sympele liede al weten:
bijvoorbeeld in het gedeelte over de weersverschijnselen voegt hij aan de beschrijving
van een komeet toe: ‘Ende die luyde hietense eyn heerbrant’ (r.264-265).
Bovendien valt op dat de tekst in het Middelnederlands is en niet in het Latijn,
terwijl dat toch dé taal van de wetenschap was in de Middeleeuwen en lang daarna.
De tekst lijkt dus bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat
waren de Latijnse wetenschappelijke werken te raadplegen.
Er is gebleken dat enkele onderdelen van ECD (nl. Kosmologie, Meteorologie en
Engelen) frappante overeenkomst vertonen met Hugo de Argentina's Compendium
Theologicae Veritatis: sommige passages uit deze hoofdstukken bevatten een
woordelijke vertaling van de Latijnse tekst. Verder lijkt ECD een vereenvoudigde
tekst ten opzichte van het CTV. Deze tendens tot vereenvoudiging leiden wij af uit
de presentatie van de gegevens zoals het weglaten van details en verduidelijkende
toevoegingen. Daarnaast valt op dat onze tekst vaak geen bronnen vermeldt waar
het Latijn deze wel noemt. Deze vereenvoudigingen houden mogelijk verband met
het publiek waarvoor de tekst bestemd is: ‘sympele liede’, resp. ‘sympele mensche’.
Is het mogelijk om nader vast te stellen wie hiermee bedoeld worden?
Onderzoek naar de geschiedenis van het handschrift heeft uitgewezen dat onze
tekst waarschijnlijk uit een Augustijner klooster afkomstig is (zie Inl. p.27). Heeft
iemand gedeelten uit het CTV toegankelijk willen
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maken voor kloosterlingen?
In het hoofdstuk over de engelen wordt verteld dat we moeten proberen om in ons
gedrag zoveel mogelijk op de engelen te lijken, onder andere door ‘oetmoedelijc te
leren ende te onderwijsen onse medebrueders’ (r. 422-423). Eén van de betekenissen
die het MNW geeft voor medebrueder is: ‘medekloosterbroeder, hij die met een ander
in hetzelfde klooster is’ (IV, 1249). Op grond hiervan zouden we misschien mogen
concluderen dat onze tekst geschreven is voor een publiek van eenvoudige Augustijner
monniken, dus lagere monniken of lekebroeders. Een andere mogelijkheid is dat
deze Augustijner monniken de tekst gebruikten bij hun onderricht aan leken buiten
het klooster.

Eindnoten:
26 De computus (tijdrekening) werd ook wel tot de arithmetica gerekend.
27 Jansen-Sieben, ‘Middelnederlandse vakliteratuur’, p.24.
28 Liturgisch Woordenboek. Samengesteld onder redactie van L. Brinkhof e.a. Roermond etc.,
1958-1968. Dl. 2, p.1316.
29 Lewis, p.11.
30 Bartholomeus Engelsman, Van de eygenscappen der dingen. Haarlem, Jacob Bellaert, 24
december 1485, Fol. EE6R, b-EE6V, a.
31 The Jewish Encyclopedia; a descriptive record of the history, religion, literature and customs
of the Jewish people from the earliest times to the present day. Ed. by I. Singer. New York,
1901-1906. Dl. 9, p.73-86.
32 Bernardus Claraevallensis, [Werken van] St. Bernard van Clairvaux. [Vert. uit het Latijn] Herdr.
Z. pl., z. uitg., 1973. Dl. 3, p.344-349.
33 Dirc van Delf, Tafel. Ed. Daniëls. Inl., p.32-33.
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III Het handschrift
1. Beschrijving van het handschrift34
Het handschrift wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel,
onder de signatuur IV 27. Het is een quarto handschrift van ruim 20 cm hoog en 14
cm breed, ongeveer de maten van een schoolschrift, waar het ook aan doet denken.
De band is zeer eenvoudig: kartonnen platten die met perkament zijn overtrokken,
zonder versiering. Het handschrift bevat 25 bladen, verdeeld over twee katernen.
Een los perkamenten blad is met een plakbandje achter in het handschrift vastgemaakt,
waarschijnlijk door iemand die dacht dat het bij dit handschrift hoorde. Het blad is
echter wat kleiner dan de andere bladen, bevat tekst in het Latijn en is bovendien
van een andere hand, waaruit wij geconcludeerd hebben dat het niet in dit handschrift
thuishoort.
De katernen zijn samengesteld uit papieren en perkamenten bladen. Zowel het
buitenste als het binnenste blad van elk katern is van perkament, de overige bladen
zijn van papier. Dit treft men wel vaker aan bij 15e-eeuwse handschriften en het
heeft een tweeledig doel: het perkament dient om de stevigheid van het boek te
vergroten en bovendien maakte men de illustraties liever op perkament dan op papier.
Alle tekeningen in dit handschrift staan dan ook op de perkamenten bladen (F. 1V;
F.5V; F.10R; F.17R; F.17V en F.18V).
Uit de tekst blijkt dat er behalve tekst ook een tekening is verdwenen uit het
handschrift. Er wordt een plaatje van een ‘geopende man’ uitvoerig beschreven. Bij
een nader onderzoek van het handschrift is gebleken dat op de plaats van de tekening
heel goed een los vel kan hebben gezeten. Waarschijnlijk heeft men ook deze tekening
op perkament gemaakt en los erbij ingebonden (het tegenoverliggende vel in het
katern is ook los en van papier). Bij het opnieuw inbinden (of mogelijk al eerder) is
het zoek geraakt. Dankzij de uitgebreide beschrijving en de traditionele voorstelling
ervan, is de afbeelding vrij nauwkeurig te reconstrueren (zie De planeten en het
menselijk lichaam).
Voordat de kopiist begon te schrijven zijn eerst de lijnen getrokken. Hij schreef
met zwarte inkt en na hem heeft de rubricator (letterlijk ‘roodmaker’) de tekst nog
eens doorgenomen, waarbij hij met zijn rode inkt de hoofdletters aangaf, de
paragraaftekens (¶) intekende, hier en daar wat onderstreepte (getallen en belangrijke
woorden) en, het belang-
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rijkste, de hoofdstuktitels (rubrieken) schreef. De kopiïst had hiervoor ruimte
opengelaten aan het eind van de regels. De grotere hoofdletters (van twee of meer
regels hoog) zijn om en om rood en blauw. Ook dit was gewoonte in die tijd.

2. Tijd van ontstaan
De schrijver of kopiïst heeft zijn werk niet gesigneerd of gedateerd, helaas. We
moeten de gegevens dus uit het handschrift zelf zien af te leiden. Er komt wel een
jaartal in het handschrift voor: in de rotula's (ronde tabellen (‘wieltjes’) om
schrikkeljaren uit af te lezen) op F.18V wordt uitgegaan van het jaar 1464 (dit jaartal
staat in het midden van het wiel). Het is logisch te veronderstellen dat de schrijver
bij het opstellen ervan is uitgegaan van het jaar waarin hij toen leefde. Nu rijst echter
de vraag of dit handschrift zijn oorspronkelijke handschrift was of een latere kopie.
We veronderstellen het laatste op grond van het volgende:
a. Onderaan blad 12V breekt de tekst plotseling af, maar aan het handschrift te
zien is op die plaats niet een blad zoekgeraakt. Mogelijk heeft de kopiïst plotseling
zijn overschrijfwerk moeten staken en is hij later vergeten om het hoofdstuk te
voltooien.
b. Op blad 6R staat een kruisje ( ) dat verwijst naar eenzelfde tekentje onderaan
het blad met een regel die er nog tussen had gemoeten. Dit kruisje is er niet later
tussen gekrabbeld, maar is keurig netjes in de tekst opgenomen. Dit heeft dus een
kopiïst bij het overschrijven gedaan. Hij heeft niet de vergeten regel zelf weer
ingevoegd, maar alleen het kruisje weer overgenomen.
Conclusie: Deze kopie is kort na 1464 van het origineel gemaakt. Niet lang na dit
jaar, want dan zou men waarschijnlijk de tabel wel up-to-date hebben gemaakt.
Een watermerk in het papier kan een belangrijke aanwijzing zijn bij de datering
van een handschrift. Houden we de bladen van ons handschrift tegen het licht, dan
kunnen we op enkele daarvan gedeelten van het watermerk onderscheiden. Altijd
maar een gedeelte, omdat bij het vouwen van de vellen papier tot katernen de
watermerken in de rug terecht zijn gekomen. Als je het watermerk zo goed mogelijk
overtrekt, is het op te zoeken in één van de grote watermerken-naslagwerken (van
Briquet of Piccard)
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om het te dateren. Het watermerk, dat in ons handschrift een wapenschild met drie
Franse lelies voorstelt, lijkt veel op twee watermerken in Briquet die voorkomen in
papier dat gemaakt is tussen ca. 1460 en 1475, het meest in de periode kort na 1464.
Mogelijk een (kleine) ondersteuning voor de ontstaansdatum-theorie van ons
handschrift als hiervoor geformuleerd.

3. Plaats van ontstaan
Een kalender in een handschrift is altijd een welkom hulpmiddel voor de localisering
van het desbetreffende handschrift. Naast de z.g. gemeenschappelijke heiligen werden
nl. in de heiligenkalender van een bepaald bisdom ook de heiligen in rubriek vermeld,
die in het bijzonder gevierd werden in dat bisdom. In de heiligenkalender van ECD
wijzen deze op het bisdom Luik (zie Kalenders, p.105).
Ook het dialect kan een aanwijzing zijn voor de localisering van een handschrift.
Een onderzoek naar de taal- en dialectaspecten van ECD leverde Limburg als plaats
van ontstaan op35.
De tekst zelf kan natuurlijk ook een aanwijzing vormen. Op F.5R lezen we: ‘[...]
daer Troyen, die overgroot stat, onder stoent - van wellighen ballinghen doent vernielt
waert Romen, Parijs, Groot Tongheren etcetera afcomen sijn - [...].’ (r.199-201).
Verraadt hier het vermelden van Tongeren (zetel van het bisdom Luik) in één adem
met Rome en Parijs de herkomst van het handschrift?
Proberen we de sluier nog wat verder op te lichten. De rectozijde van het eerste
perkamenten blad draagt een ex-libris (wsch. een 17e-eeuwse hand) waarover Axters
zegt: ‘Ter Nood Gods, Petrus Spechouders, Tongeren’. Axters wist echter niet meer
hoe hij op het idee van Ter Nood Gods (een augustijner klooster in Tongeren)
gekomen was36. Toch biedt dit idee wel perspectieven.
Vatten we de genoemde aanwijzingen samen, dan komen we tot de voorzichtige
hypothese: Het handschrift van ECD is eigendom geweest van de augustijner monnik
Petrus Spechouders uit het klooster Ter Nood Gods in Tongeren. Waarschijnlijk is
het handschrift daar ook tot stand gekomen.

Eindnoten:
34 De paragrafen over het handschrift zijn gebaseerd op de scriptie voor het bijvak Paleografie en
Codicologie van A. van Gurp, Ondersoek naar de codicologische aspecten van het
Artes-handschrift Brussel KB IV 27, ‘Eyn corte decleringhe’. Utrecht, Inst. de Vooys, 1982.
35 A. Rube, Verslag van de bepaling van het dialect van het zgn. Artes-handschrift. Utrecht, Inst.
de Vooys, 1981. Scriptie voor het vak historische taalkunde.
36 St.G. Axters, ‘Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta II’. In: Ons Geestelijk Erf 50
(1976), p.309-336.
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IV Apologie
Nu moeten we nog een antwoord vinden op een laatste, maar zeer belangrijke vraag:
waarom zouden wij, als neerlandici-mediaevisten, ons met artesliteratuur
bezighouden? Heeft de letterkunde-in-engere-zin, en met name die welke Knuvelder
‘de schone schepping der vrije verbeelding’ placht te noemen, ons niet veel meer te
bieden? Wij denken van niet. Behalve dat onderzoek van artes-teksten ons op zichzelf
waardevolle en inzichtvergrotende informatie verschaft, denken we dat juist bij de
interpretatie van die ‘schone schepping’ kennis van deze teksten een onmisbare
bijdrage kan leveren, al was het maar ter relativering van de ‘vrije verbeelding’.

1. Artes-teksten als bron voor cultuurhistorische informatie
Wij denken dat het bestuderen van artes-teksten ons een beter inzicht kan verschaffen
in de leef- en belevingswereld van middeleeuwers. Deze teksten brengen ons in veel
nauwer contact met de werkelijkheid-van-alledag dan bijvoorbeeld ridderromans.
Interpretatieproblemen zijn er eigenlijk alleen op taalkundig niveau: door het utilitaire,
instructieve karakter van de teksten mogen we aannemen dat de inhoud ‘naar de
letter’ als ‘waar’ bedoeld kan worden opgevat. Deze kennis kan weer bijdragen tot
meer begrip en respect voor de periode waarmee we ons bezighouden, en ons
bevrijden uit nog steeds zeer verbreide vooroordelen over de Middeleeuwen als een
bij uitstek en spreekwoordelijk achterlijke en barbaarse periode. Zij stelt ons in staat,
de continuïteit èn de veranderingen te ervaren in de manier waarop mensen de hen
omringende wereld waarnemen, beleven en ordenen. Daardoor leren we enerzijds
dat wat nu voor ‘waarheid’ doorgaat te relativeren, maar anderzijds, door inzicht in
het unieke van elke fase, onze eigen rol als ‘kinderen van onze tijd’ te aanvaarden
en te waarderen.

2. Artes-teksten en de interpretatie van fictionele teksten
Wij denken dat de hierboven genoemde ‘attitude-vormende’ aspecten van de
artes-studie ook voor het bestuderen van fictionele teksten uit de Middeleeuwen een
zeer vruchtbare voedingsbodem kunnen verschaffen; begrip, respect en bescheidenheid
lijken ons onmisbaar. Maar ook in veel concretere gevallen kan kennis van de
artes-literatuur een belangrijke bijdrage leveren tot de interpretatie van fictionele
teksten. In de eerste plaats
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is kennis van de wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke opvattingen van
de Middeleeuwen noodzakelijk om referenties aan die opvattingen in een fictionele
tekst te kunnen herkennen. Bij de interpretatie van die tekst kan dat van groot belang
zijn.
Maar we denken ook, dat de optimale relatie tussen de studie van artes- en die van
fictionele teksten een wederzijdse is. De werkelijkheidsvisie die een tekst geeft,
wordt weliswaar voor een belangrijk deel bepaald door het karakter en doel van die
tekst, maar toch wortelen beide soorten teksten in een voor een groot deel gelijk
wereldbeeld. Van dat wereldbeeld geven ze dan een verschillende benadering: uit
de artes-teksten kunnen we leren, hoe de werkelijkheid waargenomen, geordend en
verklaard werd; uit fictionele teksten en bijvoorbeeld ook uit de lyriek kunnen we
soms iets ervaren van hoe het voelt om met die werkelijkheidsvisie te leven. Deze
meer cognitieve - uit de artes-teksten - en meer affectieve - uit de ‘schone letteren’
- aspecten samen geven een veel vollediger beeld dan elk afzonderlijk.
Ter illustratie noemen we nu wat voorbeelden, die alle met astrologie te maken
hebben. Dat is een gebied dat zich daar erg goed toe leent, doordat de status van de
astrologie, die zo nauw verbonden is met het beeld van de kosmos, in onze tijd enorm
verschilt van die in de Middeleeuwen. Bevooroordeeld als we zijn, lopen we een
groot risico om teksten waarin astrologische elementen voorkomen, verkeerd te
beoordelen.
Kalffs oordeel over de Spiegel der minnen van Colijn van Rijssele37 is nogal
vernietigend. Hij vindt het bijvoorbeeld belachelijk, dat in een realistisch bedoeld
stuk dat hier te lande speelt klassieke goden voorkomen38. Blijkbaar heeft hij de
planeten Saturnus, Phoebus en Venus, die in het stuk optreden, niet als de belichaming
van bepaalde astrologische invloeden herkend. De latere uitgeefster van de tekst,
M.W. Immink, heeft dit wel ingezien, maar hecht daar nauwelijks belang aan; volgens
haar treden de planeten vooral op voor de versiering39. Wanneer we de tekst echter
lezen met enige kennis van de middeleeuwse astrologie, zien we dat de planeten een
sleutelrol spelen bij de karaktertekening van de hoofdfiguren en de motivering van
de handeling. Zonder die kennis ontgaat ons dat, waardoor we een van de vele
voortreffelijkheden van dit stuk geheel ten onrechte als een schoonheidsfout zouden
kunnen beoordelen40.
Voor anderstalige literatuur is op dit gebied al veel werk verzet.
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Zo hebben gedetailleerde studies van het werk van Chaucer aangetoond, dat hij een
zeer grondige kennis van astronomie en astrologie bezat, en die in zijn werken ook
veelvuldig toepaste. Het karakter van de Vrouw uit Bath bijvoorbeeld motiveert hij
door een krachtige, tegenstrijdige invloed van de planeten Mars en Venus in de
constellatie waaronder zij geboren is. De stof voor The Complaint of Mars, een
gedicht dat op het eerste oog mythologisch lijkt, ontleende Chaucer aan de wisselende
posities van de planeten tussen 12 april 1385 en 14 februari 138641. Aan deze
voorbeelden kunnen er, alleen al uit Chaucers werk, nog tientallen worden toegevoegd.

3. Historisch-taalkundige argumenten voor onderzoek naar artes-teksten42
Artes-teksten bieden
- een overvloed aan materiaal voor taalkundig onderzoek;
- belangrijke aanvullingen voor onze lexicologische kennis en
- een vaak beter beeld van het alledaags taalgebruik dan de meestal meer
gekunstelde en vaak aan traditionele vormen en taalgebruik gebonden ‘schone
lettteren’.

Tenslotte dit. We hebben een aantal argumenten aangehaald voor het bestuderen van
artes-literatuur. Ongetwijfeld zijn er talloze onderzoeksgebieden waarvoor evenveel
argumenten te vinden zijn. De keuze van een bepaald onderzoeksgebied wordt echter
gelukkig niet alleen bepaald door rationele argumenten. Wij vinden een tekst als Eyn
corte decleringhe leuk, boeiend en aantrekkelijk. ‘Smaak, vermaak en liefde heeft
ieder op zijn eigen wijs’ luidt een spreekwoord; voor elke deelnemer aan onze
werkgroep geldt, dat toch tenminste één van deze drie ons tot de artes-teksten trekt.
Ook hier blijkt weer dat het cognitieve en het affectieve niet zonder elkaar kunnen,
willen we ooit tot enig bruikbaar inzicht komen.

Eindnoten:
37 Een rederijkerstoneelstuk in 6 spelen, geschreven in het begin van de 16e eeuw. Ed. M.W.
Immink, Utrecht, 1913.
38 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. D1. 3. Groningen, 1908, p. 104-105.
39 Ed. Immink, p. XVI-XVII.
40 Dit wordt onderzocht door J.E. van Gijsen.
41 J.D. North, ‘Kalenders enlumyned ben they’. In: The Review of English Studies 20 (1969),
p.129-154, 257-283 en 418-444. Zie vooral p.137-142.
42 Jansen-Sieben, ‘Middelnederlandse vakliteratuur’, p.25-26.
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Verantwoording van de uitgave
Dit boekje bevat een uitgave van de tekst uit het handschrift Brussel KB IV 27. Bij
het maken van deze editie hadden wij als publiek tweedejaarsstudenten Nederlandse
taal- en letterkunde voor ogen: een publiek dat wel enige kennis van het
Middelnederlands bezit, maar nog weinig ervaring heeft in het lezen. Vandaar dat
wij een kritische tekst hebben gemaakt, volgens de methode die uiteengezet wordt
in Truwanten1.
Dit betekent dat wij een aantal ingrepen hebben gedaan om de leesbaarheid van
de tekst te verhogen. Het gebruik van de u, v, i, j is aangepast aan moderne conventies:
waar de w overeenkomt met onze u-klank is uu afgeschreven. De ij en y zijn
overgenomen zoals ze in het handschrift staan. De lange en de ronde s zijn beide
weergegeven met s, de twee vormen van r beide met r. De tabel op F. 19R en de
kalenders op F. 20R tot en met 25 V bevatten vier tekens die niet op de schrijfmachine
voorkomen; we hebben ze als volgt weergegeven:
:7, :3, :-, :9.
Het gebruik van hoofdletters is gemoderniseerd. Een apart geval vormen zonne
en maen, deze woorden kunnen zowel als eigennaam als als soortnaam gebruikt
worden. Wij hanteerden de regel dat er sprake van een soortnaam was als er een
lidwoord voor zonne of maen stond; in dat geval geen hoofdletter. Als er geen
lidwoord voor zonne of maen stond, namen we aan dat het woord als eigennaam
gebruikt werd en schreven we een hoofletter.
Ook de woordscheiding is aangepast: sommige woorden of woorddelen die in het
handschrift aaneengeschreven zijn, zijn in de editie gescheiden en omgekeerd.
Clitische vormen als thert en hadse, in het handschrift aaneengeschreven, hebben
we gehandhaafd. Tevens hebben we moderne interpunctie aangebracht2.
Om de tabel van F. 18V is door ons een kader getrokken. In de editie hebben we
de illustraties uit het handschrift nagetekend; van de tekst die een onderdeel vormt
van de illustraties is ook een kritisch afschrift gemaakt.
De abbreviaturen die in het handschrift voorkomen zijn zeer algemeen; we hebben
ze stilzwijgend opgelost.
Het handschrift is over het algemeen goed leesbaar; een uitzondering vormen de
cijfers en letters in de tweede kolom van het kalenderblad December, die nogal
gehavend zijn.
Op een aantal plaatsen moesten emendaties worden aangebracht. Een
verantwoording hiervan vindt men in de Lijst van emendaties, p.166.
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Bij de tekst is regeltelling aangebracht, waarbij de titels niet meegeteld zijn. Bij de
kalenders is geen regeltelling aangebracht, aangezien daar eenvoudig verwezen kan
worden door het noemen van de betreffende datum.
In het handschrift zijn de titels van de hoofdstukken en nog wat kleinere stukjes
tekst in rubriek (rode inkt) geschreven. In de kritische tekst zijn de titels weergegeven
in kapitalen. De hoofdstukken Geografie, Ondankbaarheid en Temperamentenleer
bevatten subtitels, deze zijn in cursief weergegeven. Alle overige woorden en
woorddelen die in het handschrift in rubriek geschreven zijn, zijn in de kritische tekst
cursief. Een uitzondering zijn de letters en cijfers in de rotula's op F. 18V. Deze zijn
in rubriek, maar konden in de editie niet cursief weergegeven worden, wegens de
beperkte mogelijkheden van de typemachine.
Het gebruik van paragraaftekens behoeft een aparte verantwoording. Deze tekens
hebben in de tekst een andere functie dan in de cisiojanus en de heiligenkalender.
In de tekst heeft het paragraafteken twee functies: het structureert de tekst of het
verwijst. Paragraaftekens structureren de tekst doordat ze geplaatst zijn aan het begin
van een tekstonderdeel, dat een thematische eenheid vormt. Zeer consequent is het
paragraafteken gebruikt in opsommingen; zoals bijvoorbeeld in Kosmologie, waarin
de hemelsferen een voor een besproken worden. Voor de bespreking van elke sfeer
afzonderlijk staat een paragraafteken.
Overal waar in het handschrift een paragraafteken met een structurerende functie
staat, begint in de kritische tekst een nieuwe alinea. Het is echter niet zo, dat overal
waar in de kritische tekst een nieuwe alinea begint, in het handschrift een
paragraafteken staat.
De verwijzende paragraaftekens komen vooral voor in het stuk over de
weersverschijnselen (F.6V, 5-F.8R, 15; in de kritische editie r.261-326). Dit teken
geeft aan dat de woorden die achter het paragraafteken staan, gelezen moeten worden
achter de regel erboven. Bijvoorbeeld: op F.7R, 25-28 staat:
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Diplomatisch afgeschreven zien deze regels er als volgt uit:
soe bevrie set in midden vander locht van couwen winde ende het reghenet
Donre. Coempt. als hem enighe sunderlinghe groten ¶steyne wint sleit in
enighe wolke.
De kritische editie tenslotte wordt:
[...] soe bevrieset in midden van der locht van couwen winde ende het
reghenet steyne.
Donre coempt als hem enighe sunderlinghe groten wint sleit in enighe
wolke, [...].
Door hier een paragraafteken met een verwijzende functie te gebruiken, werd het
mogelijk het woord Donre (in rubriek) keurig aan het begin van de regel te plaatsen.
De kopiist heeft nog een aantal malen het paragraafteken met een verwijzende functie
gebruikt om de namen van weersverschijnselen aan het begin van de regel te kunnen
plaatsen. Hij deed dit echter niet altijd: op F.6V en 7R staan enkele namen van
weersverschijnselen midden op de regel. In de kritische tekst is dus niet meer zichtbaar
waar er paragraaftekens met een verwijzende functie in het handschrift staan: ze zijn
opgelost als in het bovenstaande voorbeeld.
Het gebruik van het paragraafteken in de cisiojanus is als volgt: in dit tekstgedeelte
(F.10V t/m 12R; in de kritische editie r.457-567) zijn er twaalf rijmpjes met daarboven
de naam van de maand, waar het rijmpje over gaat. Voor de naam van de maand
vindt men acht keer geen en vier keer wel een paragraafteken. Verder staat er voor
ieder rijmpje een paragraafteken. Ook hier is in de kritische tekst niet meer zichtbaar
waar er in het afschrift een paragraafteken stond.
In de heiligenkalender wordt het paragraafteken soms als verwijsteken gebruikt,
echter niet consequent3. Bij elke maand staat vermeld in welk teken van de dierenriem
de zon staat, bijvoorbeeld F.20R, 12 (11 januari): Die zonne is in den Ghiter. Voor
zinnetjes van dit type staat soms geen en soms wel een paragraafteken. In de kritische
tekst is niet meer zichtbaar waar er in het handschrift een paragraafteken stond.
Bij de tekst zijn woordverklaringen en aantekeningen gemaakt. Bij de
woordverklaringen is gestreefd naar een zo woordelijk mogelijke vertaling (tussen
enkele aanhalingstekens), indien nodig vergezeld van een vrije vertaling.
Voor bijbelcitaten is gebruik gemaakt van de Willibrord-vertaling, om-
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dat deze teruggaat op de Vulgaat (de Latijnse Bijbelvertaling die in de Middeleeuwen
gebruikt werd).

Eindnoten:
1 Truwanten; een toneeltekst uit het Handschrift-Van Hulthem. Uitgeg. en toegel. door een
werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici. 2e, herz. uitg. Groningen, 1978. De Nieuwe
Taalgids Cahiers 6, p. 36-82.
2 Het handschrift is ruim geïnterpungeerd. Wij hebben de interpunctie niet onderzocht. Een
inventarisatie vindt men in de scriptie van A. van Gurp, Onderzoek naar de codicologische
aspecten van het Arteshandschrift Brussel KB IV 27, ‘Eyn corte decleringhe’. Utrecht, 1982.
3 Vergelijk F.22R, 26-27 met F.22V, 16-17.
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[De tekst]
Kosmologie
Onze tekst begint met een uiteenzetting over de inrichting van de kosmos. De
bolvormige aarde heeft een omtrek van 6491 mijlen; de hel bevindt zich in het
middelpunt, d.w.z. op een diepte van 3245 mijlen. Alles op aarde is samengesteld
uit de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Boven de sferen van de aarde en
het water bevinden zich nog 13 andere sferen of hemelen: lucht, vuur, de zeven
planeten, Firmament, Cristallinum, Purpureum en Empyreum.
Het hierboven geschetste wereldbeeld wordt gekarakteriseerd als het Ptolemeïsche
universum (zie Inl. p.7). D.m.v. een vergelijking wordt duidelijk gemaakt dat de
aarde slechts een bescheiden plaats in dit stelsel inneemt: de aarde verhoudt zich tot
de rest van de kosmos als het puntje van een passer tot de grootst mogelijke cirkel
die deze passer kan beschrijven (r.8-11). De nietigheid van de aarde is een bekend
thema dat men ook in andere artesteksten aantreft,. In De natuurkunde van het
geheelal bijvoorbeeld wordt de aarde vergeleken met het puntje van een naald; Jan
Boendale schrijft in Der leken spieghel dat de aarde zo klein is als een hazelnootje
of zelfs nog kleiner1.
Al in zeer vroege tijden heeft men geprobeerd de omtrek van de aarde te berekenen.
Volgens Aristoteles (4e eeuw v. Chr.) heeft de aarde een omtrek van 400.000 stadiën.
De Alexandrijnse geleerde Eratosthenes (3e eeuw v. Chr.) heeft een andere berekening
gemaakt en komt dan uit op een omtrek van 252.000 stadiën (39.375 km of 42.336
km)2. Eratosthenes wijkt met deze cijfers maar heel weinig af van de moderne
geografie die de omtrek van de aarde bij de evenaar op ca. 40.000 km stelt. Naast
metingen betreffende de omtrek van de aarde, werden ook de afstanden tussen de
diverse hemelen en planeten uitgerekend. Een vergelijking tussen de afstanden die
in onze tekst staan met de getallen die in andere artes-teksten voorkomen, laat zien
dat er voor dit soort berekeningen verschillende bronnen moeten hebben bestaan.
De getallen van Eyn corte decleringhe vertonen een frappante overeenkomst met die
in Dirc van Delfs Tafel van den Kersten Ghelove, maar wijkt sterk af van de afstanden
die gegeven worden in De natuurkunde van het geheelal. Op grond hiervan zijn we
tot de hypothese gekomen dat de afstandsberekeningen uit ECD en Tafel mogelijk
gebaseerd zijn op gegevens uit dezelfde of een verwante bron. Deze hypothese leidde
tot het spoor van het Compendium Theologicae Veritatis van Hugo de Argentina (zie
Inl. p.19-20).
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De antieke leer van de vier elementen die betrekking heeft op het vergankelijke deel
van het universum (het ondermaanse) was algemeen bekend in de Middeleeuwen.
In het encyclopedische werk van Isidorus van Sevilla kan men bijvoorbeeld lezen
dat de plaats van de vier elementen in het heelal bepaald wordt door hun gewicht.
Het zwaarste element aarde vormt de onderste sfeer. Hierna volgen resp. de sferen
van het water, de lucht en het vuur. Elk element wordt gekenmerkt door twee
eigenschappen (contrarien): de aarde is droog en koud; het water koud en vochtig;
de lucht vochtig en heet; het vuur heet en droog. Omdat elk element een eigenschap
gemeen heeft met een van de andere elementen (vuur en lucht: heet; lucht en water:
nat; water en aarde: koud; aarde en vuur: droog) kunnen ze in elkaar overgaan.
Isidorus vermeldt ook dat de sfeer van elk element een speciale bevolking heeft: de
sfeer van het vuur wordt bewoond door engelen; die van de lucht door vogels en
demonen; het water door vissen en de aarde door mensen en dieren3. Deze aspecten
uit de elementenleer komen grotendeels overeen met de gegevens die in onze tekst
staan. (vgl. r.12-19; 51-52; 55-56; 58-62).
De opbouw van het heelal die in Eyn corte decleringhe wordt beschreven kan als
volgt worden geschematiseerd:
13. Empyreum
12. Purpureum
11. Cristallinum
10. Firmament
9. Saturnus
8. Jupiter
7. Mars
6. Zon
5. Venus
4. Mercurius
3. Maan
2. Vuur
1. Lucht
- a. engelen, heiligen
- b. duivels, donder/bliksem
- c. vogels
water
aarde
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Deze indeling is vermoedelijk gebaseerd op de kosmologische gegevens uit het CTV
of een verwante bron (zie de aantekening bij r.27).
Zeer interessant is de allegorische uitleg die de auteur geeft aan de dertien hemelen
waaruit het heelal is opgebouwd: ‘Dese XIII hiemelen betekent ons Onse Here Jhesus
Christus met Synen XII apostolen. Ende ghelijc als Jhesus seyde tot Synen discipulen:
“In der werelt suldi druc ende onrast hebben, mer in Mi suldi vrede besitten”, alsoe
sijn oec die XII yeerste hiemelen altoes onrastich ende omlopende, mer die overste,
dat is der dertienste hiemel, is altoes rastich ende stille in hem selven, ende is
gheheiten Empyrium, want hi steit boven den vierighen hiemel.’ (r.39-45). Opvallend
is dat deze uitleg niet voorkomt in het door ons geraadpleegde exemplaar van het
CTV. Zou deze uitleg in verband kunnen staan met het geintendeerde publiek? (zie
Inl., p.23-24)
De eigenschappen die aan elk van de zeven planeten worden toegeschreven volgen
het traditionele patroon. Saturnus en Mars bijvoorbeeld zijn planeten met een
kwaadaardige invloed; Jupiter, Zon en Venus daarentegen hebben duidelijk een
positieve invloed op de mens en op het aardse gebeuren. Het verband tussen de
planeten en het menselijk lichaam wordt ook aangegeven: bij drie van de zeven
planeten wordt vermeld op welk lichaamsdeel of orgaan zij invloed uitoefenen. De
maan heeft invloed op de maag; Mercurius op de longen en Mars op de gal (zie ook
De planeten en het menselijk lichaam, p. 85).

Eindnoten:
1 R. Jansen-Sieben, De natuurkunde van het geheelal; een 13de-eeuws Middelnederlands leerdicht.
Brussel, 1968. 2 dln.
Jan Boendale, gezegd Jan de Clerc, Der leken spieghel; leerdicht van den jare 1330. Uitgeg.
door M. de Vries. Dl. 1 Leiden, 1844. vs.86-88
2 J.K. Wright, The geographical lore of the time of the Crusades; a study in the history of medieval
science and tradition in Western Europe. [2nd ed.] With a new introduction by C.J. Glacken.
New York, 1965, p. 53-54 E. Grant, Physical science in the Middle Ages. Cambridge etc., 1979.
p.62-63
De discrepantie tussen bovengenoemde getallen wordt veroorzaakt door het feit dat er geen
overeenstemming bestaat over de exacte lengte van 1 stadie: òf 157.5 m òf 168 m (Wright,
p.17). Volgens de berekeningen van Grant echter wijken de cijfers van Eratosthenes aanzienlijk
meer af van de huidige: 252.000 stadiën = 31.500 engelse mijlen (ca. 50.000 km), terwijl de
omtrek van de aarde 24.902 engelse mijlen (ca. 40.000 km) bedraagt (Physical science, p.62-63).
3 E. Brehaut, An encyclopedist of the Dark Ages, Isidore of Seville. New York, [1964]. (Repr.
van de editie van 1912).
L. Thorndike, The sphere of Sacrobosco and its commentators. [Chicago, 1948]. p.19 en 203-205.
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[F. 2R] Eyn corte decleringhe deser spere voer sympele liede, opdat
si weten waeraf dat si onsen Heer loven ende dancken mogen aant.
[1] Om te verstaen die speer der hiemelen, soe eest te weten dat Ons
[2] Here God in der ordinancie der creaturen ghescapen hevet hiemel ende aant.
[3] eerde met honre toebehoerten. Ende alsoe ons die fylosofen leren, soe aant.
[4] is die eerde al ront van wijtden ende van dicden. Die wellike, alsoe si aant.
[5] leren, wijt is sesdusent vierhondert ende XCI milen, ende oec alsoe
[6] dicke. Ende aldus soe steit die helle mids in der eerden drydusent twe[7] hondert ende XLV milen diep; ende dat beteikent dat zwart puntgen in
[8] middel van der eerden hiervore. Dese eerde in aenschijn ende ghelike- aant.
[9] nisse teghen die grootheit der hiemelen en is niyet meerder dan eyn
[10] poynt eyns pessers teghen synen omgaende ronden rijnc als hi op sijn aant.
[11] hoechsten uutghetoghen is.
[12] Nu suldi weten dat viere elementen syn, daer alle dinck hier bene[13] den af ghescapen is. Dat yerste element is die eerde, dat ander dwater, aant.
[14] dat deerden die locht, ende dat vierde dat vuer. Die eerde is in haer
[15] selven druech ende cout, ende met hoere culden soe wordet si eyndrachtich aant.
[16] verenicht metten watere. Dat watere is cout ende vochtich, ende met aant.
[17] sijnre vochticheit soe wordet ghemengt metter locht, wellike locht is
[18] vochtich ende werm. Ende met hoerre wermheit soe wordet die locht versa[19] ment metten vuer dat hidsich ende droech is. Nyet in hem self, want in aant. aant.
[20] hem selven soe en eest noch heit, noch cout, noch droech, noch naet,
[21] ghelijc als oec allen die planeten ende sterren en sijn. Mer die hidden
[22] ende culden, droecheit ende vochticheit maken si hier beneden met hon[23] nen omganc. Ende gheven oec allen tijtliken creatueren, ellic nae sijn aant.
[24] nature, beruerlike crachten, ende invlieten of instortten hon gruyende,
[25] ghevoelike ende vermenichlike cracht, om te volstaen ende te behouden
[26] dat wesen der creaturen. aant.
[27] Als ons oec leren die fylosofen ende doctoren, soe sint XIII hie- aant. aant.
[28] melen die gaen boven die eerde ende wateren. Die allen sijn doerschi[29] nende ghelijc tghelas der zonnen. Ende als rabbi Moyses [F. 2V] seet, soe aant.
[30] is ellic hiemel dick oft grof in hem alsoe wele milen als eyn sterck aant.
[31] man mocht gaen op wijfhondert jaer, ende alle daghe verre XL milen. En[32] de alsoe veel milen oec soe steet die eyn hiemel boven den anderen. Ende
[33] aldus soe eest van den beghinsel des eyns hiemels totten beghinsel des aant.
[34] anders hiemels alsoe veel milen hoghe als eyn mensche mochte verre gaen
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[35] in dusent jare, ende alle daghe altoes XL milen. Alsoe nochtan dat eyn aant.
[36] yeghelike jaer gherekent sal sijn van CCC ende LX daghen, ende eyn yeghe- aant.
[37] like dachvaert van XL milen, ende eyn yeghelike mile van twedusent scre- aant.
[38] den oft cubitus, dat sijn egypcien ellenboghen. aant. aant.
[39] Dese XIII hiemelen betekent ons Onse Here Jhesus Christus met Synen aant.
[40] XII apostolen. Ende ghelijc als Jhesus seyde tot Synen discipulen: ‘In
[41] der werelt suldi druc ende onrast hebben, mer in Mi suldi vrede besit- aant.
[42] ten’, alsoe sijn oec die XII yeerste hiemelen altoes onrastich ende om- aant.
[43] lopende, mer die overste, dat is der dertienste hiemel, is altoes ras- aant.
[44] tich ende stille in hem selven, ende is gheheiten Empyrium, want hi steit
[45] boven den vierighen hiemel. Ende onder den vierighen hiemel staet der aant.
[46] cristallinsche of waterrachsche hiemel, anders soe sout al verbernen wat aant.
[47] onder hem stoynde.
[48] Die yerste hiemel is die locht die wi daghelix sien ende ghebrueken, aant.
[49] die wellike in drie deilen is onderscheyden. Dat overste ende nederste aant.
[50] deile is claer van der zonnen. Dat overste is altoes claer, dat nederste
[51] is claer des daechs allene. In dit nederste deile der locht daer vlie[52] ghen die voghelen van veelrecunde manieren. In den middelsten deile der aant.
[53] locht eest altoes grote duysternisse om der scaden wille van der eerden. aant.
[54] Ghelijc alst voer den boem die in der zonnen steit ende over den boem
[55] claer is, mer bynnen sijnre scade doncker is. In deser duysternisse der
[56] locht daer sijn die duvelen. Daer werden ghemaect oft beronnen die ha- aant.
[57] ghel, die snewe, donre, blixem ende tempeesten, want daer is altoes on[58] verdraghelijc coude. [F. 3R] In dat overste deil der locht, daert altoes aant.
[59] claer is, daer sijn dicwil die heilighe enghelen ende zalighe zielen.
[60] Ende ghelijc als die eerde, die wateren ende die locht ellic hevet hoer
[61] sunderlinghen creaturen, alsoe heeft oec ellic van den XIII voerscreven aant.
[62] hiemelen sijn sunderlinghen creatueren ende cierheiden. aant.
[63] Die ander hiemel dan is dat element des viers, dat wellike nae rab- aant.
[64] bi Moyses' rekenisse hoghe staet oft omgaet boven die eerde twintichdu- aant.
[65] sent milen te synen beghinsel, ende is altoes onrastich ende omdreyende
[66] als eyn rat om sijnre spilen. Nyet in sich selven grof, claer, heit of aant.
[67] bernende, mer alst enighe andere dinghen ghenaket, die onstieket ende
[68] verbernet ende verwandelet tot sijnre ghelikenissen, ghelijc den zolfer aant.
[69] of den stale gheslaghen op den steyn. Waert dat dese hiemel des viers
[70] grof ware in hem selven, ghelijc als ons vier dat gemincgt is met eert- aant.
[71] scher materien, soe en souden wi noch zonne, noch mane, noch egheen
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[72] sterre ommermeer moghen sien in den hiemel, mer het is altoes al sub- aant.
[73] tiel ende doerschinich ende heeft in hem wonderlike ende onsienlike aant.
[74] creaturen in hem ghenuechghelic leeven, ghelijc den veyschen in den wa[75] teren.
[76] Die deerde hiemel is die plaets daer die mane in loepet ende is ghe[77] noempt des manen omganc, ghelijc als die sesse navolghende hiemelen na
[78] honre planeten gheheiten sijn. Dese mane, na dat ons die doctores leren, aant.
[79] staet hoghe boven die viere elementen XVM VIC ende XXV milen. Dit is die
[80] nederste planete ende die minste sterre der hiemelen. Si heit die co- aant.
[81] ninghynne des hiemels, want in haer soe stortten van boven die planeten
[82] hon naturen, ende van hoer soe ontfanghen wi voert die crachten van el- aant.
[83] liker naturen. Si es altoes onrastich ende doet alle wateren vloyen. Die aant.
[84] zee doet si oec eppen ende vloyen. Si meret ende en minnert altoes in hoer
[85] selven nyet, mer nae dat si verre van of na by die zonne is, schinet si
[86] cleyn of groot te wesen. Si ontfaet haer liecht van der zonnen, ende dan
[87] schijnt si vergaen, of eclipsis wesen, als si vol is ende die rechte aant.
[88] [F.3V] scaye der eerden tusschen hoer ende die zonne comet staen. Si is aant.
[88] dat liechte ende die oeghe der werelt in der nacht.
[90] In den vierden hiemel gaet die planete Mercurius ende is eyn schone
[91] sterre die bynae altoes bynnen die rayen der zonnen gaet. Ende daeromme aant.
[92] siet mense selden in den hiemel dan op zekere tijden, zavens in der aant.
[93] zonnen nedergaen of smorgens in der zonnen opstaen. Oec siet mense som- aant.
[94] wijls te zomertijt in den middaghe by die zonne staen. Dese sterre ende aant.
[95] hoer stat of hiemel staet hoghe boven den maen VIIM VIIIC ende XII milen aant.
[96] verre. Hoer crachten wercken zeere in die zaden der eerden ende in die
[97] creaturen der wateren ende in die mensche dat leet der longhen met hore aant.
[98] toebehoerten, gelijc als die mane heeft den maghe in den mensche. aant.
[99] Die wijfde hiemel is daer Venus die planete in omloepet, dat eyn
[100] schone sterre is, des zavons die avontsterre ende smorghens die dachster[101] re is gheheiten. Dese sterre ende hoer hiemel of omganc is hoghe boven
[102] Mercurius VIIM VIIIC ende XII milen, dat is boven den maen XVM VIC ende
[103] XXIV milen. Dese sterre is zuete ende ghetempert van naturen. Si aant.
[104] schymmert als die mane ende hoer crachten werken zeer int wercke der na- aant.
[105] turen. Ende si is onthouwende die sommighe cruyden altijt in honre aant.
[106] schoenre groynheiden. aant.
[107] Die seesde hiemel is daer die zonne omgaet, die eyn spieghel ende eyn
[108] vat is alre schoente ende begripelix liechs. Si is in hore naturen aant.
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[109] ghetempert van droechden ende van wermden, ende ghevet voetsel alles lee[110] vens. Die zonne ende die mensche tesamen baren dat gheslechte der men[111] schen. Si is achtwert meerdere dan allen die werelt ende steit hoghe bo- aant.
[112] boven eertrijke LIVM VIC LXXXVI milen. Si lijdt eclypsim wanneer die nuaant.

[113] we maen tusschen ons ende die zonne als eyn rechte linie comet staen en[114] de bedect eyn deel van hoer. Si is dat liechte ende die oeghe der werelt aant.
[115] in den daghe ende met horen rayen soe dwinct ende regeert [F. 4R] si al- aant.
[116] len die andere planeten in den hiemel.
[117] Die zevende hiemel is die omganc daer Maers die planete in omloepet.
[118] Dit is eyn zere vierighe sterre, roet van verwen, bose van droechde ende aant.
[119] bernender hiedden, ende beruert die galle der creaturen. Si steet hoghe aant.
[120] boven die zonne XVM VIC ende XXV milen.
[121] Die achde hiemel is daer Jupiter die planete in omgaet. Die is eyn
[122] zuete ende beste ghetempert sterre van wermde ende vochticheiden. Si aant.
[123] versuet die locht ende die naturen ende heeft crachte over die bomen die aant.
[124] altoes gruyn bliven. Si steit hoge boven Maers VIIM IXC ende XII milen aant.
[125] ende hoer rayen gheven oec, als Venus, schijn in der eerden. aant.
[126] Die neghende hiemel is daer Saturnus in omloepet. Die is eyn herde
[127] wrede planete van groter culden ende droecheiden. Si schijnt niet groot aant.
[128] wesen ende altoes bleec van verwen, want si steit hoghe boven die zonne
[129] XXIX dusent IVC ende XLIX milen. Dese pleecht gherne goide leefttocht aant.
[130] te maken. aant.
[131] Die tiende hemel is dat firmament daer allen die sterren die wi sien
[132] in staen gheveist, die hon steeden nyet en verwandelen, ghelijc den aant.
[133] voerscreven zeven planeten, mer si gaen omme met den omloep des fir- aant.
[134] maments altoes tusschen dach ende nacht van den oesten in den westen ende
[135] alsoe weder totten oesten. Dit firmament en is noch wit, noch zwart,
[136] noch van gheenre natuerliker verwen. Ende dat ons dunct blauwe sijn, dat
[137] is omdat soe hoghe is, soedat wi sijn verwe nyet begripen en connen. aant.
[138] Want het is hoghe boven Saturnus, den oversten planete, XXIII dusent
[139] IVC ende XXXVI milen.
[140] Hierboven soe sijn noch drye hiemelen van onbegripeliker hoechden. aant.
[141] Die yerste heitet Cristallinum, haert ende vast ende claer als ghelas of aant.
[142] cristal oft bevroren wateren. Die ander heit Purpureum ende is van vieri- aant.
[143] gher verwa. Dese hiemel is soe snel ende van soe groter jachten in synen aant.
[144] omloepe, dat hi alle die andere hiemelen omdrivet van den oesten totten aant.
[145] westen, nochtan dat si teghen hem dringhen ende keren van den westen aant.
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[146] totten oesten. Ende waert dat si teghen hem nyet en liepen ende [F. 4V]
[147] hem niet en beledden, hi soude hemel ende eerde omkeren ende alle crea- aant.
[148] turen onder hem vernielen. Ende en waer die cristalline hiemel nyet on[149] der desen hiemel, dese hiemel soude van der viericheit sijns omloepens
[150] alle dat onder hem is altemale al verbernen. Dus hoghe soe spekeleerden aant.
[151] wel die heynsche fylosofen met honre natuerliker consten: totten hiemel aant.
[152] die Empyreum heitet, die dy overste is, daer God met Sinen vrienden
[153] woenet, die al claer, stille, ende vol weelden is, ende groot sonder eyn[154] de. Hiertoe en consten si met honre verstant nyet ghecomen ende begripen,
[155] want si die ewighe Godheit ende der zielen onsterfelicheit nyet en ver[156] stoenden.
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Geografie
Het is zeer waarschijnlijk dat de wijze waarop de Middeleeuwers hun wereldkaarten
tekenden veel bijgedragen heeft tot de tot op heden nog heersende misvatting dat
men in de Middeleeuwen dacht dat de aarde een platte schijf was. We moeten echter
niet vergeten dat men in die tijd de kunst van de projectie - de techniek om het
driedimensionale in twee dimensies weer te geven - nog niet beheerste, zodat de
cirkel die de aarde voorstelde zowel een bol als een platte schijf kon representeren1.
Wèl zijn er kerkvaders in de Vroege Middeleeuwen geweest die zich uitgesproken
hebben tégen de bolvormigheid van de aarde op grond van gegevens uit de Bijbel,
zoals Jesaja 40:22 : ‘Hij troont op het gewelf dat de aarde overhuift, Hij, voor wie
haar bewoners als sprinkhanen zijn; Hij spreidt de hemelen als een sluier uit, en spant
ze als een tent waarin men kan wonen, [...]’. De onduidelijke positie die enkele van
deze vroeg-christelijke auteurs innamen ten opzichte van dit vraagstuk heeft
vermoedelijk ook bijgedragen tot bovengenoemd vooroordeel. Zo is men het er nu
nog niet over eens of Isidorus van Sevilla (560-636) nu wel of niet geloofde in een
bolvormige aarde. Gegevens uit zijn invloedrijke werken De natura rerum en
Etymologiae worden beurtelings geciteerd als argumenten pro en contra2.
Het merendeel van de overgeleverde Middeleeuwse bronnen bewijst echter dat
men vanaf de 8e eeuw algemeen aannam, in navolging van de Grieken, dat de aarde
de vorm had van een bol. Belangrijke Griekse autoriteiten in dit verband zijn
Aristoteles, die het bewijs leverde voor de bolvormigheid van de aarde, en
Eratosthenes (3e eeuw v. Chr.), die een nieuwe methode ontwikkelde om de omtrek
van de aarde te berekenen (zie Kosmologie, p. 38). De bolvormige aarde bevond zich
in het centrum van het universum.
In onze tekst wordt aan de lezer duidelijk gemaakt dat de omtrek van de aarde
zich verhoudt tot de doorsnede als 22:7 (het getal Pi). Op grond van de gegevens die
bekend zijn voor de omtrek van de aarde, kan vervolgens de doorsnede worden
uitgerekend. Aangezien de hel zich in het middelpunt van de aarde bevindt (zo ver
mogelijk van God vandaan), wordt het nu heel eenvoudig om de afstand van de aarde
tot de hel te bepalen (r.173-179). Vanuit het middelpunt van de aarde strekt de hel
zich op bepaalde plaatsen zelfs uit tot aan de oppervlakte van de aarde. Dit is met
name het geval in de streken die door ex-treme hitte of kou of andere oorzaken
ontoegankelijk zijn voor de mens (r.175-187).
De beschrijving van de wereld die uit onze tekst naar voren komt vertoont
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de christelijke topografie van een T-kaart (zie Inl. p.10-11). Het oosten bevindt zich
bovenaan op de kaart omdat het Aards Paradijs (de bakermat van het menselijk
geslacht) daar wordt gesitueerd (Genesis 2:8). Vanuit het oosten begint de auteur
ook zijn beschrijving van de landen van de wereld (r.195 e.v.) De centrale ligging
van Jeruzalem is overeenkomstig Ezechiël 5:5 : ‘Zo spreekt Jahwe, de Heer: Dit is
Jeruzalem: in het midden van de volken had Ik het geplaatst en alle landen er omheen
gegroepeerd’.

Eindnoten:
1 Vgl. C.S. Lewis, The discarded image; an introduction to medieval and renaissance literature.
Cambridge, 1964, p.142.
2 J.K. Wright, The geographical lore of the time of the Crusades; a study in the history of medieval
science and tradition in Western Europe. [2nd ed.] With a new introduction by C.J. Glacken.
New York, 1965, p.53-54. Vgl. ook de doctoraalscriptie van Mieke de Boom-Lammers: De
reis van Jan van Mandeville; de wereld door de ogen van een 14e-eeuwer. Utrecht, Instituut
de Vooys, 1982.
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[F. 4V, 11] Van der dicden ende grootheit der eerden aant.
[157] Nae dat Albertus die leraer scrijft ende andere wijse meisters van aant.
[158] den consten, soe is die rontheit van der eerden omgaens wijt XX dusent aant.
[159] ende XL milen. Ende XXII dele omgaens maken VII dele doergaens. Dat aant.
[160] proeft men aldus: eynen rinck oft eynen cirkel die recht ront is, die aant.
[161] is dryweerf soe wijt als die breidde in mids doergaende ende dat zevende
[162] deel van dier dryvout, te verstane: enighe rontheit omgaens van enighen
[163] cirkel is te verstane tot sijnre dweersheit in ghelikenissen als XXII aant.
[164] tot VII, want XXII houden drywerf VII ende eyn, dat is dat zevende deel
[165] van dier diecden. Nu die rontheit van eertrijc hielt XXM ende XL milen, aant.
[166] wellike rontheit ghedeilt in dryen, ende in den zevenden deel eynre
[167] deerden, maect die diepde, ende dan bliven VIM VC milen IX milen min. aant.
[168] Soe is dan alle eertrijc ront al omme, ende eyn lijne die om die ront- aant.
[169] heitreiken mochte, soude lanc sijn XXM ende XL milen. Die dicde te nemen
[170] van onsen voeten recht doer die eerde tot op die ander sijde sijnt
[171] VIM IVC ende XCI milen. Als men die dichde deilde in tween, dat is
[172] van den herte of van den middelt der eerden tot op dat overste, sijn
[173] IIIM CC XLV milen ende ewenich minuten. Alsoe mach men weten wie verre
aant.

[174] dat is tusschen ons ende die helle, want men seet dat die helle steit
[175] in dat hert of in den middelt [F. 5R] van der eerden. Nyet dat die helle
[176] ghedwonghen steit in eynen cleyne plaetse van eynen poynte rechten mid- aant.
[177] deltvan der eerden alleyn, mer het is bat te vermoyen dat si groot is, aant.
[178] ende coempt in vele lantscappen, sunderlinghen die den menschen onwoenaant.

[179] lijc sijn overmits groter hidden oft cauts. Want men leest dat wi mer in
[180] dat deerde deel van der werelt ghewonen en connen, om overtellighe hied- aant.
[181] de of onghemaetde couwe, of ghebrec van allen liechte, of om overte- aant.
[182] llicheit van fenijnde of onghehueren beesten, daer sich die helle bewijst aant.
[183] te stane in vele wonderliken manieren. Want sommighe lantscappen vier
[184] uutspuwen ende die menschen verslinden die daer omtreent wonen. Ende men
aant.

[185] leest dat Sinte Patricius gheopenbaert waert van Gode eyn hol daer dat aant.
[186] veechghevier quam in der eerden tot in Yerlant, dat is op dat inde van
[187] der werelt te westen.

Dat eertrijc in dryen stucken ghedilt is
[188] Die rontheit der eerden is ghedeilt in dryen, wellic drye deile die
[189] oude meisters nyet ghelijc en hebben ghedeilt. Dat eyn deil heiten Asya,
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[190] dat ander Affrica, dat deerden Europa. Want Asya coempt van middaghe aant.
[191] doer oesten tot noorden. Europa coempt van noorden tot westen, Affrica
[192] coempt van westen tot middaghe. Ende alsoe is Asia soe groot als die
[193] twee andere deilen, ende dat doit die grote zee diese alsoe deilt. Dit
[194] Asya deilen die sommighe in Groot Asya ende in Cleyn Asya.
[195] In Groot Asya sijn: dat eertsche paradijs, Indien, Parchien, Assy[196] ria, Media, Persyda, Mesopotania, Arabya, Caldea, Syria, Palestina, Ju[197] dea daer Jherusalem onder steit, Samaria, Galilea, Egypten hoghe ende aant.
[198] Egipten nedere, Sicia, Armenia, Capadocia, etcetera.
[199] In Cleyn Asya sijn: Githinia, Galachia, Phrigia daer Troyen, die
[200] overgroot stat, onder stoent - van wellighen ballinghen doent vernielt
[201] waert Romen, Parijs, Groot Tongheren etcetera afcomen sijn -, Lidya, aant.
[202] Ysauria, Licia, Cilicia etcetera.
[203] In Europa sijn: Dacia, Gothia, Germania, dat is dietsche lant, als
[204] Brabant, Hollant, Zelant, dlant [F. 5V] van Ludick, Ghelrelant, Vlaenre;
[205] Enghelant, Pannonia, dat is Ungarien, Tracia, Grecia under wellic ligdt
[206] Constantinopel, Lacedemonia, Hystria, Ytalia onder wellic ligdt Romen, aant.
[207] Venegie, Apulia, Lombardia, tghebierchte, Campania; Hyspania onder welaant.

[208] lic ligdt Sinte Jacob eglisse, Gallia onder wellic ligdt Parijs ende aant.
[209] dWalslant.
[210] In Affrica sijn: Libia Cyrenensis, Penthapolis, dat rijc Bizancena,
[211] Tripolitana, Zeusus daer groot Carthago onder stoent, Getulia, Numidia,
[212] Mauritania, die stat Ypponensus, daer Sinte Augustijn bisscop af was, aant.
[213] Ethyopia, dat is der Morianen lant.
[214] Achlacy, het is nu zeer te beclaghen dat Asya met allen van den aant.
[215] ghelove ghevallen is ende Affrica oec mede, op ewenich na Sinte Grego[216] rius' tijde, want hi seet in eynre omelien: ‘Het is lanckleden dat allen aant.
[217] Asyen ghelueft hevet.’ Aldus soe en is dat gheloef nyet meer dan int
[218] vierde deil der werelt. Of God gheef, dat noch stentich ende vast ware! aant.
[219] In Asya was die principael stat Babylonia, in Affrica Carthago, ende aant.
[220] Europa Romen.
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1 Der wint van oeste is heyt ende droghe; zomer
2 Zuytwinde is werm ende versche als der linten
3 Westen is cout ende vochtich als der winter
4 Noordewint is cout ende droech als die herfst
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F. 5V-6R; op F. 6R, 19 staat eén kruisje dat onderaan het blad herhaald wordt met de ontbrekende
regel uit de tekst (vgl. Inl. p.26).
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Schepping
Dat het middeleeuwse wereldbeeld in belangrijke mate bepaald wordt door de
christelijke godsdienst blijkt duidelijk uit het tekstgedeelte in ECD dat gewijd is aan
het scheppingsverhaal. Middeleeuwse teksten die het ontstaan van de wereld
beschrijven ontlenen hun gegevens in de eerste plaats aan de Bijbel, met name Genesis
1-2:4. Daarnaast steunde men ook op het gezag van autoriteiten, zoals de kerkvaders
die commentaren schreven op de zes scheppingsdagen. Zo'n commentaar wordt
Hexameron genoemd (mv.: Hexamera < Gr. hex = zes; hemera = dagen).
De invloed van beide tradities is ook aanwijsbaar in onze tekst. Het eerste gedeelte
(r.221-244) is gebaseerd op het scheppingsverhaal uit de Bijbel; het resterende
gedeelte van dit hoofdstuk stelt problemen aan de orde die gebruikelijk zijn in de
Hexameron-literatuur (r.245-260). In bijna alle Hexamera worden vragen besproken
als: waarom deed God zes dagen over de schepping als Hij het ook in één dag of in
één keer had gekund (r.251-254)? Hoe kon God de wereld in zes dagen scheppen
als de tijd pas op de vierde dag (r.235-236) werd geschapen? Waarom heeft God
eigenlijk de wereld geschapen (r.254-257)? Ook de manier waarop God de aarde
geschapen heeft is een veelbesproken kwestie, die zowel antieke autoriteiten (bv.
Plato) als kerkvaders (bv. Basilius, Ambrosius, Augustinus) heeft beziggehouden.
De opvatting die uit onze tekst naar voren komt, namelijk dat God de oerstof van
zijn schepping in een oogwenk heeft geschapen en dat daarna aan deze
ongedifferentiëerde (‘onbesatder’) oerstof vorm wordt gegeven (r.245-250)
vertegenwoordigt slechts een van de vele standpunten hierover. De Latijnse kerkvader
Augustinus bijvoorbeeld gaat ervan uit dat God bij de schepping van de oerstof
(substantie) ook de uiteindelijke vorm van de schepping heeft vastgelegd. Ter
verduidelijking van deze moeilijke kwestie gebruikt hij het beeld van het zaadje en
de boom: net zoals in het zaadje de uiteindelijke vorm van de boom al is vastgelegd,
zo is ook in de oerstof de vorm van de gehele schepping al in kiem aanwezig. Evenals
Augustinus maakt de auteur van ECD gebruik van een vergelijking om deze
theologische problematiek uit te leggen: hier wordt de oerstof vergeleken met een
grote hoop deeg waaruit diverse broodsoorten worden gebakken!

Geraadpleegde literatuur
F.E. Robbins, The Hexaemeral literature. A study of the Greek and Latin
commentaries on Genesis. Chicago, 1912.
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[F.6R] Van dien dat ons Heer in VI daghen schiep allen dinghen
[221] Ons Here God ordineerde in VI daghe Sijn creaturen. aant.
[222] In den yersten dach ordineerden God hiemel ende eerde, dat liecht, aant.
[223] dat is den dach der ewicheit, die enghelen, die vier elementen, ende
[224] deilde dat liecht van der donckerheit. aant.
[225] In den anderen daghe dat firmament ende die wateren, ende deilde
[226] die wateren van den firmament.
[227] In den deerden daghe vergheyerde God dat water dat onder den hiemel aant.
[228] was in eynre vergheieringhen. Ende die vergheieringhe der wateren noemde
[229] Hi die zee, ende die droechde noemde Hi die eerde. In den selven daghe aant.
[230] ordineerde Hi allen cruyde, boeme ende vruchten der eerden. In desen
[231] drye daghen deilde Hi Sijn creaturen. In den drye anderen heeft Hijse aant.
[232] gheciert. aant.
[233] In den vierden daghe cierde Hi den hiemel metter zonnen, dat si
[234] soude verliechten den dach, ende den mane, dat si soude verliechten den
[235] nacht. Ende die sterren, planeten ende allen teykenen ende tijden, dach aant.
[236] ende nacht, weken ende maenden ende jare. Hi schiep die zonne zeven deil
[227] claerre dan si nu schijnt. aant.
[228] In den vijfden cierde Hi die locht metten voghelen ende die wateren
[229] metten wisschen.
[240] In den seesden cierden Hi die eerde metten dieren ende beesten. En[241] de daerna ten alre lesten schiep Hi den mensche van der eerden nae Synen aant.
[242] eyghenen beelden ende gaf hem te ghebieden allen creaturen die onder den
[243] hiemel waren.
[225] Des zevende daechs ruste God van alre ordinancien Sijnre werken. aant.
[245] Ons Heer heeft allen creaturen in eynen oeghelueken ghescapen te- aant.
[246] samen in eynen male in eynre ongheformder materien; nyet sonder forme,
[247] mer in eynre onbesatder manieren, ghelijc eynen groten hoep deichs, daer aant.
[248] men af maecht micken, conioele, wegghen, schermouwe etcetera, soe dat si aant.
[249] nyet soe manierdelic ghesadt ende gheordineert en waren als si nu sijn, aant.
[250] mer si waren onder eyne ghemenct ende onghedeilt. aant.
[251] Ende al hadse God moeghen in eynen mael scheppen ende ordineerdelijc
[252] besetten, nochtan had Hi dat liever te doene in deilinghen van tijden, om aant.
[253] meere bewijsinghe Sijnre moeghentheit, Sijnre wijsheit ende Sijnre goit[254] heit. Want dat Hi die creaturen ghescapen heeft, dat is eyn teyken van
[255] groter moghentheit. Dat Hijse soe manierdelijc ghedeilt heeft, dat is
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[256] eyn [F.6V] teyken Sijnre groter wijsheit. Ende dat Hijse soe ghenuech[257] lijc gheciert heeft, dat is eyn teyken Sijnre groter goitheit. aant.
[258] Yemant mocht vraeghen in wat tijde die werelt ghescapen was. In eghenen
tijde, want si was tesamen metten tijde met allen anderen crea[261] turen aant.
[260] ghescapen.

Eyn corte decleringhe deser spere

56

Meteorologie
In het pars F. 6V, 5-F.8R, 16 (r.261-362) behandelt de auteur van Eyn corte
decleringhe een aantal natuurverschijnselen. De toelichtingen die hij geeft bij enkele
daarvan doen in onze ‘hedendaagse’ ogen nogal vreemd aan. Zo wordt bijv. de donder
veroorzaakt door de wind die uit een wolk (waarin hij gevangen zat) ontsnapt,
waardoor de wolk scheurt. Deze inleiding poogt het beeld dat de middeleeuwer over
de natuurverschijnselen had te verduidelijken1.
Meteorologische kennis is lange tijd voor het grootste deel gebaseerd geweest op
de Meteorologica van Aristoteles2. Doch met het verdwijnen van de kennis van het
Grieks (dit gebeurde al in de Romeinse tijd, en zeker na de val van het Romeinse
Rijk) verdween ook de kennis van Aristoteles.
In de 12de eeuw vond er een opleving plaats vooral met betrekking tot wetenschap
en filosofie. Het Griekse corpus aan teksten werd in het Westen bekend via Arabische
vertalingen (denk aan de vertaalcentra in Spanje en Sicilië). Zo is ook de
Meteorologica weer bekend geworden: in het midden van de twaalfde eeuw vertaalde
Aristippus het vierde boek van dit werk uit het Grieks en Gerard van Cremona de
eerste drie boeken uit het Arabisch. Samuel Ibn Tibbon vertaalde de Meteorologica
uit het Arabisch in het Hebreeuws. Ook Albertus Magnus, een autoriteit die met
name genoemd wordt elders in onze tekst, heeft o.a. het meteorologisch corpus van
Aristoteles vertaald3. De informatie in ECD komt voor een groot deel overeen met
de gegevens in de Meteorologica.
Om het middeleeuwse meteorologische ‘systeem’ te kunnen begrijpen, moet de
leer van de vier elementen in het oog worden gehouden. De weersverschijnselen
spelen zich af beneden de sfeer van de maan (het ondermaanse). Daar bevinden zich
de sferen van de vier elementen: de aarde als ‘zwaarste’ element bevindt zich in het
centrum; daarboven bevinden zich water, lucht en vuur in concentrische cirkels om
de aarde heen.
Als de zon de aarde en het daarop aanwezige water verwarmt, ontstaan er twee
soorten uitwaseming: de een, die van de aarde, is heet en droog; de ander, die van
het water, is koud en vochtig. Deze uitwasemingen nu komen in aanraking met de
‘eigenschappen’ van de sfeer van de lucht en van de sfeer van het vuur. De sfeer van
de lucht is heet en vochtig, die van het vuur heet en droog en zeer licht ontvlambaar.
Bedenk hierbij dat de sfeer van het vuur geen echt vuur met vlammen is, maar een
veel zuiverder materie, die niet zichtbaar is. Tussen uitwasemingen en de
‘eigenschappen’ ontstaat dan een wisselwerking: bijv. vocht stijgt altijd door hitte
en daalt door kou. Tegen deze achtergrond
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moeten de meteorologische verschijnselen begrepen worden.
Volgens de opbouw van het heelal in onze tekst (Kosmologie p.39) spelen de
weersverschijnselen zich af in de middelste van de drie luchtlagen. Daar bevindt zich
dus het centrum van de activiteiten tussen de uitwasemingen en de ‘eigenschappen’.
Met behulp van de gegevens, gebaseerd op Aristoteles' Meteorologica werd ons
een groot gedeelte van het pars over de natuurverschijnselen duidelijk. Toch bleven
er problemen bestaan. Het verschijnsel Asub bijvoorbeeld (in onze editie in r.270
e.v.) komt in het werk van Aristoteles niet voor.
Zoals in de Inleiding (p.19-20) reeds besproken is, is het Compendium Theologicae
Veritatis van Hugo de Argentina waarschijnlijk een van de bronnen van Eyn corte
decleringhe. Met name het tekstgedeelte over de meteorologische verschijnselen
komt vrijwel woordelijk overeen met de corresponderende passage in het CTV. Door
vergelijking met de Latijnse tekst hebben we meer inzicht gekregen in de
problematische passages in onze tekst. De woordverklaringen en annotatie dragen
daarvan de sporen: we hebben soms veel vrijer vertaald dan de tekst ons letterlijk
toestond, gesteund als we ons voelden door de interpretatie van het Latijn. Zo heeft
een veronderstelde voegwoordconstructie bij A sub descendens (r.270) ons heel wat
hoofdbrekens gekost. Uit de Latijnse tekst bleek echter duidelijk dat we hier te doen
hebben met het verschijnsel vallende ster: Asub.
De Middelnederlandse tekst vertoont echter ook enkele verschillen, bijvoorbeeld:
- Een aantal gegevens uit het CTV ontbreekt in ECD: de passages die handelen
over draco, pluvia en fulgor hebben geen parallel in de Middelnederlandse tekst.
In het CTV wordt in het gedeelte over meteorologie (nl. bij Nebula) Aristoteles
als bron genoemd. Deze bronvermelding ontbreekt in ECD.
- ECD bevat informatie over ghesoutentheit in die zee, tijt, pestilencie en den
dach; gegevens die niet voorkomen in de Latijnse tekst.
De Middelnederlandse tekst is op sommige punten uitvoeriger: de passages over
de regenboog en de aardbeving bevatten relatief grote gedeelten met informatie,
die we niet terugvinden in het CTV.
Ten opzichte van het CTV kent ECD een aantal in onze ogen verduidelijkende
toevoegingen, zoals bijv.: ‘Ende die luyde hietense (i.e. de komeet) eyn
heerbrant’ (r.264-265); ‘Daertoe segghen si dat dan eyn mensche
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sterft, mer het en is alsoe nyet’ (t.a.v. Asub descendens, r. 273-274); ‘van den
bevrijsen wort hi (i.e. de dauw) witte’ (r.302) en ‘Ende men heetet (i.e. de
wervelwind) ghemeynlec die houvrouwe’ (r.345).
Komt dit omdat de auteur van Eyn corte decleringhe een andere redactie van het
Compendium Theologicae Veritatis heeft gebruikt waarin deze gegevens wel
voorkomen? Of staat deze informatie mogelijk in verband met het publiek waarvoor
Eyn corte decleringhe geschreven is? (zie Inl. p. 23-24 en vergelijk ook Engelen,
p.63).

Eindnoten:
1 We hebben voor deze inleiding gebruik gemaakt van:
C.H. Haskins, The renaissance of the twelfth century. 7th ed. Cambridge (Mass.), 1979.
D.C. Lindberg (ed.), Science in the Middle Ages. Chicago, 1978.
2 Aristotle, Meteorologica. Transl. by H.D.P. Lee. 2nd ed. London, 1978. The Loeb classical
library 397.
3 J.K. Wright, The geographical lore of the time of the Crusades; a study in the history of medieval
science and tradition in Western Europe. [2nd ed.] With a new introduction by C.J. Glacken.
New York, 1965, p.406, n.93.
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[F.6V, 5] Van der onghetempertheit der locht aant.
[261] Van der comeete ofte heerbrant. Al schijnt die comeet ghelijc eynre aant.
[262] sterren, het en is nochtan anders nyet dan ontfincde vochticheit van der aant.
[263] eerden. Si werpt uut haer langhe liechtende rayen. Ende men seet dat si aant. aant.
[264] beteikent sterfte, orloghe of dieren tijt. Ende die luyde hietense eyn aant.
[265] heerbrant.
[266] Halo of Coroen dat is eynen witten rinc die men ondertijden siet om aant.
[267] die mane of om die sterren. Ende die coempt uuten blivelinghe der wolken, aant.
[268] ghetrocken ende verliecht van den rayen der sterren. Ende men seet dat aant.
[269] is eyn teyken van schoenen wedere.
[270] Asub ascendens coempt uut ontfincder vochticheit in der overster aant.
[271] locht ende het schijnt opwert te vlieghen ghelijc voncken uut eynen oven. aant.
[272] Asub descendens dat is als die menschen segghen ende het schijnt aant.
[273] of enighe sterre viele. Daertoe segghen si dat dan eyn mensche sterft,
[274] mer het en is alsoe nyet. Ende het en is anders nyet dan viere, onthou[275] den in enighe wolke, dat die wijnt ghetrocken heeft van den hiemel in aant.
[276] die locht. Ende als dat enighe coude wolke bluscht ende uutjaecht, soe aant.
[277] villet tehans ende maect nae hem in sinen vallene eynen langhen stert. aant.
[278] Liecht datt men ondertijden des nachs siet vliegen of voerlopen die aant.
[279] menschen is eynrehande ghemengde vochticheit of uutwasinghe ter eerden aant.
[280] dalende. Ende alst nyet teghen en heeft, soe ontfencket daervan dat hem
[281] selven overeyn wrinct ende alsoe schinet ewenich in die locht staende. aant. aant.
aant.

[282] Wolken sijn vochticheit, ghetrocken van den winden ende cracht der
[283] zonnen uuten wateren of uut versscher ende natter eerden. Ende si werden
[284] opwaert ghevoert in dat middelste onderslaech der locht dat cout is. En- aant.
[285] de als enich hietde met winde coempt om die coutheit, soe verjaecht si aant.
[286] dat coude ende alsoe daelt den reghen met slaghen. [F.7R]
[287] Ghesoutentheit in die zee coempt uut vochticheit der eerden, ghe- aant.
[288] menct metter heiter berninghe der zonnen. Ende dat gheschiet sunderlin- aant.
[289] ghen bi den over der zee ende in der hoechden doeraf. aant.
[290] Neevel en is anders nyet dant dat blijft in die wolken die water aant.
[291] reeghenen. Daeromme seet men dat neevel is eyn teiken van schoenen wee[292] dere. Ende in schoenen wedere soe blijft hi neven die eerde. Mer in
[293] donckere weedere soe hoecht hi sich in die locht. aant.
[294] Duysterheit is eynrehant donckere vochticheit ende wi pleghen dees
[295] oec neevel te noemen. Dees duysterheit en hoecht sich nyet, mer eer si

Eyn corte decleringhe deser spere

60
[296] te wolken coempt soe werdet verdruct ende blijft by der eerden.
[297] Dauwe die is dunne ende nyet dicke als reeghen. Die coempt van sub[298] tijlre vochticheit die nyet zere verheft en is van der eerden in den aant. aant.
[299] zuetsten tijde van den jare. Ende hi daelt in schoenen weedere met cleynen aant.
[300] dropken.
[301] Rijm coempt uut dauwender vochticheit, die om coutheit van den tij- aant.
[302] de bevriest eer hi ten water smelt ende van den bevrijsen wort hi witte.
[303] Sneu compt uut eynre wermer wolken die tesamen smelt ende bevriest aant.
[304] ende daeromme en werdet gheen dicke noch haerde stucken.
[305] Sneuwater compt uut mencsel goider locht ende zuetur vochticheit aant.
[306] der eerden. Als si daerin smelten, soe maken si veel lans vrochtbarich.
[307] Haghel coempt uut eynre zeer heiter wolken, verheft van der cracht
[308] der zonnen, die verhaert wort van scherpen winde ende die wolke smelt in
[309] watere. Ende ten lesten alsich die locht schoert, soe bevrieset in midden aant. aant.
[310] van der locht van couwen winde ende het reghenet steyne.
[311] Donre coempt als hem enighe sunderlinghe groten wint sleit eni[312] ghe wolke, als die wint soe grote is dat hi uutganc suect. Ende dat hi aant. aant.
[313] die wolke schoert, dat maect dan verveerlic gheluyt. Ende indien dat
[314] die wolken schoren, soe sprincter vier uut metten donre; dat is dat wi
[315] heiten werliken. Dat wi eer sien dat vier dan den donre hoeren, dat is
[316] schout sijnre claerheit. Dat langhe hommelen dat wi voer of na hoeren, aant.
[317] [F.7V] dat coempt uut blusschinghen des viers in die wolke.
[318] Blixim coempt oec van winde (als uut droeghen uutdwasinghe der eerd- aant.
[319] den) ende viere, diese ontfinct in die locht ende in die wolken. Ende
[320] alse enighe groten wint daertoe coempt dan bernen si ende schoren. aant.
[321] Ijs en is anders nyet dan bevroren water.
[322] Reghenboghe die schijnt van der zonnen, als enighe hoel wolken te- aant.
[323] ghen hebben die rayen der zonnen, die maken ghelikenisse eyns boechs. aant.
[324] Hi heeft menigherhande werwe, want die dunheit des waters, die claerheit aant.
[325] der locht ende donckere wolken als dese die zonne beschijnt, die maken
[326] menigherhande verwe. Selden siet ment des nachs, het en si in volre ma[327] nen, alsen die mane beschinen mochte. Die wolken, in eynen deile soe
[328] sijn si dicke; in den anderen dickere; in den anderen alredicste. Ende aant.
[329] in den anderen deile soe sijn si dunne; in den anderen dunre; in den an[330] deren alredunste. Als die zonne dan schijnt in dat dick deil, soe maken
[331] si royde verwe; in dat dickere gheel; in dat alredicste maken si zwart
[332] verwe. Ende als die zonne schijnt in dat dunne deil, soe maken si gruyn;
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[333] in dat dundere bleec; in dat alredunste maken si wit verwe. Daeromme
[334] nae dat die wolke dicke of dunne is, daer na sijn die verwen naest den
[335] zwertten of den witten. Oec leest men, als die reegheboech hem vertoent,
[336] dat dan bynnen XL jaren die werelt nyet vergaen en sal. Ende oec betei[337] kent hi byblivende naet wedere. aant.
[338] Wint is vochticheit of uutwasinghe der eerden, die dy locht jaecht
[339] met haerden slaen ende bedwanghe. Hi coempt oec ondertijden uut contra- aant.
[340] rien ontmoeten der sterren of der planeten ende van menichvuldich her- aant.
[341] werpen honre rayen. Ende sunderlinghen is der winden vier: als oestwint, aant.
aant.

[342] zuytwint, noortwint ende westwint.
[343] Houwe is eyn keringhe van winde die dalen uut enigher wolken. Ende aant.
[344] als dien in die eerde coempt, soe verheft hi dat stubbe ende drayet al aant.
[345] omme ende oec yet anders. Ende men heetet ghemeynlec die houvrouwe. aant.
[346] Weyder coempt van der locht, want wie lichtelic dat die locht ghe- aant.
[347] stoert wort of ontwerwet, si maect [F.8R] eyn ander wedere. aant.
[348] Eertbevinghe coempt van winden die beroert werden ende comen in die
[349] holheyden van der eerden. Ende die holheit der eerden coempt van be- aant.
[350] roeren des waters dat onder die eerde is of van veel donres of van win[351] den die uutbreken uuter holheit van der eerden. Ende als die eerde sant[352] echtich of doylechtich is daer dat water onder beroert wort, daervan co- aant. aant.
[353] met dat die eerde sincket ende sich ontpluyct, soe dat dicwil grote bor- aant.
[354] ghe, castelen, dorpen, steden ende alinghe lanscappen versincken. aant.
[355] Tijt is die mate des weesens ende beghinsels enichs dincs. aant.
[356] Pestilencie die coempt uut quader locht van droecheit, hietten of aant.
[357] tempeesten. aant.
[358] Alle onghetempertheiden daer wi hier af ghescreven hebben, gheschieden
[359] in die locht onder die mane. Want boven die mane eest altijt claer ende
[360] schoen wedere.
[361] Den dach beghinnen die Griexsche des morghens, die meisters inte
[362] ghesterte des noenens ende die Helighe Kercke te middernacht. aant.
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Engelen
Het tekstgedeelte F.8R, 16-F.9R, 25 is gewijd aan de engelen: er wordt verteld welke
soorten engelen er zijn, welke taak deze engelen hebben en welke deugden wij moeten
betrachten om zoveel mogelijk op de engelen te lijken.
De ideeën die men in de Middeleeuwen over engelen had, gingen terug op een
boek van Pseudo-Dionysius, De caelesti hierarchia, (‘Over de hemelse hiërarchie’),
dat omstreeks 500 na Chr. geschreven werd. Kort samengevat komt zijn engelen-leer
op het volgende neer: de engelen hebben geen lichaam, zij zijn puur geest. Er zijn
verschillende soorten engelen, die door Pseudo-Dionysius in drie zogenaamde
‘hiërarchieën’ worden ingedeeld, en elke hiërarchie is weer onderverdeeld in drie
zogenaamde ‘koren’. De hoogste hiërarchie bevat de volgende koren: de Seraphijnen,
de Cherubijnen en de Thronen, de middelste hiërarchie bevat de Dominationen, de
Virtuten en de Potestaten en de laagste hiërarchie bevat de Principaten, de
Aartsengelen en de Engelen. Engelen is dus de verzamelnaam voor alle soorten en
de specifieke naam van de laagste soort.
De funktie van de koren uit de hoogste hiërarchie is dicht bij God te staan en te
dansen in Zijn licht en nabijheid, de engelenkoren uit de tweede hiërarchie staan iets
verder van God af en de engelenkoren uit de laagste hiërarchie staan het dichtste bij
de mens en brengen goddelijke boodschappen over. De verlichting die van God
uitgaat wordt door de hogere koren aan de lagere koren doorgegeven, en de lagere
koren worden via de hogere koren tot het goddelijk leven geleid. Binnen de
hiërarchieën heeft elk engelenkoor ook nog een eigen funktie1.
Dit zijn de belangrijkste punten uit de leer van Pseudo-Dionysius. Gregorius de
Grote (Paus van 590-604) volgde Pseudo-Dionysius in zijn geschriften en door deze
twee autoriteiten vond de leer van de negen engelenkoren een wijde verbreiding in
de Middeleeuwen.
Ook in ECD vindt men deze engelenleer terug. Het aardige is dat wij in dit geval
kunnen vermoeden via welke tussenstations de leer van Pseudo-Dionysius bekend
was geworden bij de schrijver van ECD. Albertus Magnus heeft namelijk een
commentaar geschreven op het werk van Pseudo-Dionysius. Hugo de Argentina,
wiens Compendium Theologicae Veritatis een bron is van ECD, was een leerling
van Albertus Magnus. Het lijkt dus aannemelijk dat hij het commentaar van Albertus
Magnus gekend heeft.
In de algemene inleiding schreven we al dat enkele hoofdstukken uit ECD een vrijwel
letterlijke vertaling van het Compendium Theologicae Veritatis
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van Hugo de Argentina bevatten. Dit geldt ook voor het gedeelte over de engelen,
reden om hier wat dieper in te gaan op de vergelijking tussen beide teksten, zonder
te zeer in details te treden.
In het tweede boek van CTV zijn maar liefst elf hoofdstukken aan engelen gewijd2.
De informatie uit slechts twee vinden we terug in ECD. Het blijken de meest concrete
gegevens te zijn; alles wat (voor zover wij dat kunnen beoordelen) iets ingewikkelder
of mystieker was, is weggelaten. Ook de bronvermelding ontbreekt in onze tekst.
Hugo de Argentina noemt in zijn gedeelte over de engelen [Pseudo-]Dionysius,
Gregorius en eenmaal Isidorus als bron. In de corresponderende gedeelten in ECD
wordt geen enkele autoriteit vermeld.
Uit het twaalfde hoofdstuk getiteld Distinctio celestum ierarchiarum
(‘Onderscheiding van hemelse hiërarchieën’), is de indeling van de engelen in
hiërarchieën en koren overgenomen. Het veertiende hoofdstuk, De proprietatibus et
officiis singulorum ordinem (‘Over de eigenschappen en de taken van elk koor’) is
nagenoeg helemaal opgenomen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt
opgesomd in welke specifieke deugden de mens moet proberen op de respectievelijke
engelenkoren te lijken. Deze paragraaf is opgesplitst, zodat in ECD direct na de
beschrijving van elk engelenkoor vermeld wordt hoe de mensen ‘tot desen choer
moeghen comen’3. Daarnaast is de omschrijving van de deugden in het Latijn veel
korter dan in het Middelnederlands4. Dit alles maakt dat er in ECD meer nadruk op
de deugden komt te liggen. Heeft de vertaler of een bewerker dit de belangrijkste
informatie voor sympele liede gevonden?
De passage over de engelen bevat misschien wel een aanduiding van het publiek
waarvoor de tekst bestemd was: ‘Tot desen chore moeghen wi behoeren met
oetmoedelijc te leren ende te onderwijsen onse medebrueders.’ (r.422-423). Het
MNW geeft voor medebroeder: ‘medebroeder, ambtgenoot, confrater, ook in de
betekenis van medekloosterbroeder, hij die met een ander in hetzelfde klooster is.
Ook in de betekenis van een lid van een geestelijke broederschap’ (IV, 1249). Dit
zou kunnen wijzen op een kloosterpubliek.
Wie de tekst over de engelen in ECD gelezen heeft, zal sommige literaire teksten uit
de Middeleeuwen beter begrijpen. Zo iemand begrijpt dat de engel die aan Sinte
Brandaen opdraagt om op reis te gaan om een nieuw boek vol wonderen te schrijven5,
een engel uit het laagste koor moet zijn geweest, immers zij zijn het, ‘die cleyn
dinghen pleghen te boetscappen’ (r.426-427).

Eindnoten:
1 Lexikon für Theologie und Kirche. 2e, völlig neu bearbeitete Auflage. Herausgeg. von J. Höfer.
Freiburg, 1959. Dl. 3, p.868. C.S. Lewis, The discarded image. Cambridge, 1964, p.70-75.
2 Te weten de hoofdstukken 11 tot en met 21 in de editie Paffroet.
3 Hierbij valt op dat de teksten de engelenkoren volgens een verschillende volgorde behandelen.
In het twaalfde hoofdstuk van CTV vermeldt Hugo de Argentina dat er twee volgorden zijn,
één volgens Dionysius en één volgens Gregorius. CTV heeft de volgorde van Gregorius, d.w.z.
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Seraphijnen, Cherubijnen, Thronen, Dominationen, Principaten, Potestaten, Virtuten,
Aartsengelen, Engelen. In ECD wordt de volgorde van Dionysius gevolgd, d.w.z. dat de
Principaten de plaats van de Potestaten innemen en vice versa.
4 Bijvoorbeeld: Nos autem assimilari debemus seraphin per caritatem, cherubin per cognitionem,
thronis per equitatem. (vert.: ‘Wij dienen dan te worden als seraphijnen wat betreft naastenliefde,
als de cherubijnen wat betreft kennis, als de thronen wat betreft gelijkheid’). In het
Middelnederlands staat er: Tot desen choer mochten wi comen, connen wi ons ghegheven totten
drieft ende vloet der caritaten ende minnen Gods. (r.376-378). Tot desen choer moeghen wi
comen overmits ghewarige oetmoedicheit ende nederboghende bekennisse Gods ende ons selves
(r.381-383). Ende tot desen choer moeghen wi comen overmits vreetsam ghemeyn ghelijcheit
(r.387-388).
5 De reis van Sinte Brandaan. Uitgeg., ingel. en van commentaar voorzien door A.M.E. Draak,
herdicht door Bertus Aafjes. Amsterdam, [1978], vs.55-78. Vergelijk ook het optreden van een
engel als boodschapper van God in Karel ende Elegast. (ed. A.M. Duinhoven, vs.15-118).
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[F.8R, 16] Van der ordinancie der enghelen aant.
[363] Het sijn IX choren der enghelen (ende daertoe is oec, alsoe die aant.
[364] sommighe segghen willen, der tiende choer, dat is der heiligher men- aant.
[365] schen) om te bewisen die Heilighe Dryvuldicheit, want IX maect drywerf
[366] drie, sint IX choren, ende om te bewisen die Godlike Enicheit ist eynen aant.
[367] totten neghende. aant. aant.
[368] Die IX choren sijn ghedeilt in drye ierarchien: dat is in die over- aant.
[369] ste, in die middelste ende in die nederste. Ende eyn yeghelike ierarchie aant.
[370] hielt in drye choren. aant.
[371] Die overste ierarchie hielt in: Seraphin, Cherubin ende Thronos.
[372] Seraphin is gheseet alsoe veel als bernende of ontfinckende, want aant.
[373] hen eyghen is sunderlingen te bernen in der minnen Gods ende die andere aant.
[374] te verwecken ende te gheven forme ende maniere God te minnen. Dese staen
aant.

[375] altoes in der teghenwordicheit Gods ende naest Gode ende keren sich nyet
[376] tot enighen dinghen buyten honnen Gheminden. Tot desen choer mochten wi
[377] comen, connen wi ons ghegheven totten drieft ende vloet der caritaten aant.
[378] ende min- [F.8V] nen Gods.
[379] Cherubin beteikent volcomen bekennis oft volheit der wetentheit, aant.
[380] want si sijn die sunderlinghen verschinen in die rayen des godlics aant.
[381] liechs. Ende hen werck is die andere te verwecken tot kennisse Gods. Tot
[382] desen choer moeghen wi comen overmits ghewarige oetmoedicheit ende neaant.

[383] derboghende bekennisse Gods ende ons selves. aant.
[384] Throni sijn die ewelijc ende sunderlinghen Gods ghebruyken, ende al- aant.
[385] soe gheheiten omdat God in hen sittet ende rust als Hi hen in Hem doet
[386] rusten. Ende hen werck is of in hen verschijnt die rechtheit des ordels aant.
[387] ende der rechtverdicheit Gods. Ende tot desen choer moeghen wi comen
[388] overmits vreetsam ghemeyn ghelijcheit. aant.
[389] Die ander of die middelste ierarchie hielt in Dominaciones, Virtutes
[390] et Potestates.
[391] Dominationes hebben van ambachte die underste te richten ende voer aant.
[392] te sijn. Si hebben oec die prelaten te leren wie si hen onderseten rege- aant. aant.
[393] ren sullen. Tot desen choer moeghen wi comen met onsen vleisch onder te aant.
[394] houden ende totten wercken des gheists te richten. aant.
[395] Virtutes dat sijn die macht hebben boven alle sware werken ten aant.
[396] dienst Gods behoerende, ende hen en is gheen werck onmoghelijc te ver-
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[397] vullen, soe wat men hen ghebiet. Daeromme scrieft men hen toe mirakelen aant.
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[398] te doene. Hen ambacht is te leren die prelaten, dat si die buerden henre aant.
[399] prelaetscap verduldichlijc draghen ende hen ambacht ghetruwelic volbrenghen.
[400] Ende oec overmits den Virtuten wort verleent volcomenen men- aant.
[401] schen die cracht mirakelen te doene. Tot desen chore moeghen wi comen
[402] overmits goidertierene medelijden tot onsen evenkersten. aant.
[404] Potestates sijn die te bedwinghen hebben die crachteliken teghenheiden. Ende
hem ambacht is te stercken ende te bescudden die arbeiden in aant. aant.
[405] den geisteliken stride. Oec behoert hen te conformeren die onderste enghe- aant.
[406] len der godteliker moeghenheit. Tot desen choer moeghen wi behoren met aant.
aant.

[407] sterckeliken wederstane den viantliken becoeringhen. aant.
[408] Die underste ierarchie hielt Principatus, Archangelos ende An[409] gelos.
[410] Principatus, dat sijn als [F.9R] die voer enich lantscap sijn ghe[411] sadt te bewaren, ende om tghemeyn regiment te bringhen totten wille ende aant.
aant.

[412] ghelikenisse Gods. Hen ambacht is te leren den menschen te bewisen wer[413] dicheit eynen yegheliken nae synen graet, dat si doen rechtverdicheit, aant. aant.
[414] nyet om enich eyghen ghewin ende bate, mer alleen om die minne Gods. Tot
aant.

[415] desen chore moeghen wi behoeren met te bewisen eer ende werdicheit onsen
aant.

[416] oversten in oetmoedicheit. aant.
[417] Archangeli bedieden soe veel als die overste boden ende si sijn als aant.
[418] gheordineert tot regiment enigher stat, of also enigher besat der menich- aant. aant.
[419] vuldicheit. Ende hen ambacht is te boetscappen grote dinghen, als van aant.
[420] dinghen die horen tot vermeerderinghen ende sterckingen des kerstens aant.
[421] gheloefs, als van der ghebuerten Ons Heren. Ende hiervan hebben si die aant.
[422] menschen te onderwisen. Tot desen chore moeghen wi behoeren met oetmoe[423] delijc te leren ende te onderwijsen onse medebrueders.
[424] Angeli, dien oversten choer, bedieden soe veel als boyen. Dese sijn aant.
[425] den menschen meer naest. Ende si sijn als gheordineert te regeren enigen aant.
[426] sunderlinghen persone, ende men scrijft hen toe dat si sijn, die cleyn
[427] dinghen pleghen te boetscappen. Hen ambacht is die menschen leiden tot[428] ten godliken kennisse ende te bewaren ende te leren, dat si rechtverdich[429] lic leeven. Drie dinghen hebben si in hen: als dat si altoes opgherect aant.
[430] sijn overmits der minnen Gods, dat si in hen selven ghevesticht sijn aant.
[431] overmits hoyde hen selfs, ende dat si uutgaen onder hen tot hulpen der aant.
[432] menschen. Tot desen choer moeghen wi comen overmits oetmoedighe ende
min-
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Jeruzalem
Voor de samensteller en lezer van Eyn corte decleringhe was Jeruzalem zowel in
theologisch als in geografisch opzicht een centraal punt in de kosmos en in de
heilsgeschiedenis van de mensheid. Jezus' geboorte, leven en dood worden zeer
tastbaar gelokaliseerd, en er worden verbanden gelegd tussen onze verlossing, de
schepping, en een aantal gebeurtenissen uit het Oude Testament.
Een eigenaardig gegeven vinden we in de passage waarin gezegd wordt dat een
lans te Jeruzalem midden op de dag geen schaduw zou werpen op de data van de
zomer- en winterzonnewende. Dat betekent, dat de zon op die data loodrecht boven
die lans zou staan. Dit is onmogelijk, want in het eerste geval staat de zon loodrecht
boven de Kreeftskeerkring (23o NB), in het tweede boven de Steenbokskeerkring
(23o ZB). Wanneer hier bedoeld zou zijn, dat Jeruzalem op de evenaar ligt (die je
dan als ‘het midden der wereld’ zou moeten opvatten), hadden hier wel de data van
de lente- en herfstequinox (volgens de kalender in ECD: 13 maart en 16 september)
genoemd kunnen worden.
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[F.9R, 26] [titel ontbreekt]
[434] Ons Heer God heeft onsen vader Adam gheschapen in den veelde van
[435] Damasco by der stat van Ebron in den Lande der Beluefden, ende ligdt V aant.
[436] milen van Bethleem, daer Jhesus Ons Here gheboren was van der Ewigher
[437] Maghet Marien. Ende van Bethleem tot Jherusalem sijnt II milen. In Ebron
[438] is Adam ende Eva oec ghestorven ende begraven. Ende daer sijn noch die
[439] grave van Abraham, Ysaac, ende Jacob by met bonnen huysvrouwen, [F.9V]
aant.

[440] over wellighe graven is eyn kerke ghemaect. aant.
[441] Men leest oec, dat Jherusalem in midden der werelt steit. Want David aant.
[442] die hadt eynen langhen tijt tevoren gheprofiteert, aldus segghende: ‘Ons aant.
[443] Heer God heeft des menschs zalicheit in midden der eerden of der werelt
[444] ghewracht’, dat is aent hout des cruyce. Oec leest men, soe wie eyn gla- aant. aant.
[445] vye oprichden in der stat daert cruys Ons Heren stoent, opten berch van aant.
[446] Calvarien, te rechte noentijde op den dach Sinte Viti Maerteleers (voer aant.
[447] Sinte Johans misse) ende op Sinte Lucien dach (voer Kersmisse), si en sou- aant.
[448] de eghenen scaye gheeven tot gheynre sijden waert. Want dan soe steit die aant.
[449] zonne recht boven die glavie, ende dan soe sijn die daghe int cortste
[450] ende int lanchste.
[451] Men sal weten, dat Jherusalem nu wesende was buten Jherusalem doen aant.
[452] Ons Heer Jhesus ghecruyst waert, ghelijc alst ghewoenlijc is, dat men
[453] pleecht die misdeden buten der stat te richten. Op desen berch van Cal- aant.
[454] varie gheboet Ons Heere Abraham dat hi synen soen Ysaac daer ymmoleren
aant.

[455] soude in eynre figuren, dat die Ewighe Vader Synen Eyngheboren Soen Jheaant.

[456] sum daer soude laten ymmoleren om onser zalicheit.
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DIT IS JHERUSALEM DIE STAT CHRISTI F. 10R. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de
tekening naar de afbeelding op F. 10R die Nel Pak ten behoeve van het college vervaardigde.

Eyn corte decleringhe deser spere

70

Cisiojanus
Mnemotechnische hulpmiddelen
Het moet voor een middeleeuwer bijzonder moeilijk geweest zijn om te bepalen
wanneer de feestdag van een bepaalde heilige zou zijn. Immers, de meeste mensen
konden niet lezen of schrijven en zij die dat wél konden, hadden veelal geen kalender
tot hun beschikking om dergelijke dingen in op te zoeken. Meestal moest men uit
het hoofd berekenen op welke datum een bepaalde heiligendag viel. Gelukkig
beschikte men over een aantal mogelijkheden om de belangrijkste gegevens te
onthouden. Een dergelijk mnemotechnisch hulpmiddel, een soort ezelsbruggetje,
staat op F. 10V tot en met F. 12R van onze tekst: de cisiojanus. In het
middelnederlands is een aantal van dergelijke rijmpjes bekend1.
Men stelde twaalf rijmpjes op, elk van twee of vier regels, met net zoveel
lettergrepen als er dagen in een maand waren: het rijmpje van januari telde dus 31
syllaben, terwijl november er bijvoorbeeld 30 had. Elke lettergreep telde voor één
dag met als gevolg dat de eerste syllabe van de naam van de heilige aanwees op
welke dag van de maand die heilige gevierd werd2. Een voorbeeld: als je zou willen
weten op welke datum het Driekoningen (Dertiendag) is, dan zeg je het rijmpje over
januari op: ‘Jaersdach dy coempt voer Dertiendach staen...’, etc. De eeste lettergreep
van Dertiendach is de zesde van het rijmpje van januari: het is dus Driekoningen op
6 januari.
Een dergelijk rijmpje wordt cisiojanus genoemd, omdat de oudste, Latijnse versies
begonnen met de woorden: ‘Cisio Janus ... ’. Cisio was een afkorting van circumcisio,
dat ‘besnijdenis’ betekent (1 januari: Besnijdenis van Jezus); Janus betekent ‘januari’:
in sommige versies werd in elk rijmpje de naam van de betreffende maand verwerkt,
zodat er geen misverstanden konden ontstaan.
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De zondagsletters
Wat is nu de funktie van de letterreeksen boven de regels van de cisiojanus? Allereerst
dient opgemerkt te worden dat de letters niet op een willekeurige plaats staan: boven
elke syllabe staat één letter. Deze letters zijn een mnemotechnisch hulpmiddel. In
een tijd waarin het al moeilijk was om de volgorde van de feestdagen te onthouden,
moet het helemaal moeilijk geweest zijn om zonder kalender uit te rekenen op welke
dag van de week een bepaalde feestdag viel. Daarvoor dienen nu de letters, die we
ook aantreffen in de grote kalenders op F. 20R tot en met F. 25V.
Alle dagen van het jaar werden gemerkt met een van de eerste zeven letters van
het alfabet, te beginnen met 1 januari. Dus: 1 januari: a, 2 januari: b, 3 januari: c, 4
januari: d etc. Wanneer nu 4 januari een zondag was, dan zouden, aangezien er maar
zeven letters van het alfabet gebruikt worden, alle andere zondagen van dat jaar ook
met een d gemerkt worden. Men noemt de d dan de zondagsletter van dat jaar.
Hetzelfde is het geval als een van de andere letters in deze funktie wordt gebruikt.
Stel nu dat men wil weten op welke dag van de week Driekoningen in 1981 valt.
In 1981 is de zondagsletter een d (want 4 januari valt op een zondag). Met behulp
van de cisiojanus kan men door aftellen van de vingers berekenen dat Driekoningen
op 6 januari valt. Vervolgens telt men opnieuw de leden van de vingers af, terwijl
men dan de zondagsletters (a tot en met g) opzegt, te beginnen met a, omdat 1 januari
met een a gemerkt is. Het zesde lid is gemerkt met een f. Aangezien de zondagsletter
van 1981 een d is, vallen alle dagen in 1981, die gemerkt zijn met een f op een
dinsdag. In 1981 viel Driekoningen dus op een dinsdag.
Zolang we in het begin van het kalenderjaar een dergelijke berekening van de
weekdag uitvoeren, verloopt deze tamelijk eenvoudig. Maar wat als je zou willen
weten op welke dag in een week een bepaalde feestdag in september viel; moeten
we dan vanaf januari de zondagsletter aftellen? Een ondoenlijke zaak.
Ook hiervoor was een oplossing: men maakte gebruik van een bepaald zinnetje,
waarin óf de opeenvolgende woorden óf de opeenvolgende lettergrepen met de eerste
zondagsletters van de maand begonnen. Van elk een voorbeeld:
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Altitonans, dominus, divina, gerens, bonus, extat, Gratuito coeli fert aurea
dona fideli.
Adam degebat ego cifos adrifex3
De woorden tellend in het eerste voorbeeld zien we dat het vierde woord begint met
een g, d.w.z. in april beginnen we met de zondagsletter bij de g te tellen. In het tweede
voorbeeld begint de vierde lettergreep met een g
Helaas ontbreekt in ons handschrift een dergelijke spreuk, zodat het erg moeilijk
is om uit te rekenen op welke dag van de week een bepaalde feestdag in bijvoorbeeld
september valt. Een mogelijke oplossing voor dit probleem: misschien was dit soort
spreuken zo bekend dat men het niet nodig achtte er een in dit handschrift op te
nemen. Maar zou dan ook de cisiojanus niet zo algemeen bekend zijn geweest,
waardoor het vastleggen van de tekst in een handschrift tamelijk overbodig lijkt?
Misschien wel, maar in de cisiojanus worden ook plaatselijke heiligen genoemd waarover later meer -, dus elke streek heeft behoefte aan een eigen cisiojanus.

Een probleem bij het gebruik van de cisiojanus
17 ‘Die eerste vingher der luchterhant
Doet iu algader dit bekant,
Op wat dage sij* sullen sijn.
20 Nu marct well die lere mijn:
Vanden vinger dat eerste let*
Is altoes maendach, dat wel wet;
Alsoe suldi tellen voert.+
Die eerste dach telker maent behoert,
25 Op sijn let ommer beghint,
Dan elken dach dair nae ghij vint.’

Deze tekst is een gedeelte van de gebruiksaanwijzing van een andere
middelnederlandse cisiojanus4. Deze gebruiksaanwijzing is anders dan die van ons:
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nl. de heiligenfeesten
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lid

+

24-26: Bij het tellen moet
men de eerste dag van elke
maand op het juiste lid
beginnen, dan vindt men
vervolgens alle dagen.
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hij is op rijm en een stuk praktischer. Deze cisiojanus moet men namelijk aftellen
op de leden van álle vingers (en niet op de leden van de vier langste vingers, zoals
in ons handschrift). Elke hand heeft in het totaal veertien leden en aangezien veertien
een veelvoud van zeven is (het aantal dagen van de week), heeft elke dag van de
week bij het aftellen twee (als men alleen óf de binnenkant óf de buitenkant van de
hand gebruikt) of vier vaste leden (wanneer men de binnen- én de buitenkant gebruikt).
Het gebruik van alle vingers maakt het gebruik van de cisiojanus een stuk
gemakkelijker. Volgens de gebruiksaanwijzing van onze tekst moet je aftellen op de
vier langste vingers van je hand, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. Je
telt dan af over vierentwintig leden. Vierentwintig is geen veelvoud van zeven en
dus zal elke dag steeds op een ander lid van de hand terecht komen.
Het lijkt merkwaardig dat in de gebruiksaanwijzing van onze tekst nadrukkelijk
vermeld wordt dat je alleen de vier langste vingers mag gebruiken; wij zijn geneigd
om te zeggen: waarom zou je het moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? Dit is
een probleem waar we niet uitgekomen zijn. Wel is het zo dat bij de hierboven
geciteerde cisiojanus de noodzaak om het aftellen praktisch te laten verlopen groter
is, aangezien deze geen zondagsletters aangeeft. Volgens de gebruiksaanwijzing
moet het eerste lid altijd de maandag aanwijzen (r. 21-22).
Men zou een lacune kunnen veronderstellen in de gebruiksaanwijzing van onze
cisiojanus: als we namelijk de hand zelf meetellen, dan vormen de zes leden (binnenen buitenkant) van elk van de vingers samen met de hand de zeven dagen van de
week en dan zou ook dit een praktische manier van aftellen zijn. Bewijzen kunnen
we dit echter niet aangezien de tekst met geen woord over de hand zelf rept.

Praktische problemen bij het maken van een cisiojanus
De maker van onze cisiojanus heeft soms moeite moeten doen om de namen van de
feestdagen op de juiste plaats in de tekst te krijgen. Hiervan twee voorbeelden:
1. Begin maart worden er maar weinig heiligendagen gevierd (zie de kalender op
F.21R: 7 maart is de feestdag van de H. Perpetua en de H. Felicitas, terwijl op 12
maart St. Gregorius vermeld staat). Om de
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een of andere reden blijkt onze maker niet geïnteresseerd in Perpetua en Felicitas:
ze zijn niet opgenomen in de cisiojanus. Dus begint het rijmpje over maart met een
grote stoplap, waardoor de eerste syllabe van Gregorius toch de twaalfde lettergreep
van het rijmpje wordt:
‘Meert dy gaet aen, des sijt wijs,
Dan coempt dy paus Gregorijs’ (r.477-8)

2. In augustus valt de dag van St. Bartholomeus op de 24e, de dag van H. Augustinus
op de 28e en vieren we Johannes de Doper op de 29e (zie F.23R). Om alle heiligen
op de juiste dag te krijgen, heeft de auteur de namen moeten afkorten met als resultaat:
‘Mees ghevielt, leert Aug, Jan onthoeft’ (r.526)

De tekens van de dierenriem
Onder de rijmpjes van de cisiojanus, die in feite een overzicht geeft van het jaar aan
de hand van de heiligenfeesten, staan stukjes proza die het astrologisch jaar volgen:
er wordt verteld wanneer de zon in welk teken van de dierenriem staat, wat voor
weer er in die periode te verwachten valt en hoe de betekenis van deze tekens
uitgelegd kan worden.
Waar heeft de schrijver zijn stof vandaan gehaald? In de algemene inleiding is
reeds gesproken over het onderzoek naar verwante teksten. We hebben daar gewezen
op de opvallende verwantschap van onze tekst met Dirc van Delf's Tafel van den
Kersten Ghelove5. Ter vergelijking: ‘Ende hieten daerom teikenen des hemels na
desen voornoemden dieren. Eerst, want die hemel wat ghelijcs werct na deser dieren
naturen, of anders, dat die sterren dese teyken also gewracht sijn in hare stede nader
ghedaenten deser dieren’6. Dirc van Delf geeft zo bij elk sterrenbeeld twéé
verklaringen; de overeenkomsten tussen Eyn corte decleringhe en de Tafel van den
Kersten Ghelove betreffen echter altijd de eerste verklaring van Dirc van Delf. Zo
schrijft deze over het sterrenbeeld Maagd: ‘Dat seste is virgo, dat hiet een maecht,
want gelijc als een ioncfrou van haer selven niet onvruchtbaer is, also is die sonne
in desen teiken, dat si die aerde niet en laet winnen, mer datter ghewonnen is, wert
rijp. Of anders: die sterren van desen teiken 6a sijn seer suverlic ende scoon, mer si
en gheven ghenen utvloet,
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als ioncfrouscap boven alle ghedaenten gaet, mer veel te scouwen comt selden of
bate. Job seit: Ic heb een verbant mit minen ogen opgenomen ghien ioncfrouwe aen
te sien’7. Er zijn echter ook verschillen tussen beide teksten, zoals bij de boogschutter,
waar onze tekst ingaat op het wezen van de schutter, terwijl Dirc van Delf het wapen
bespreekt8.
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F. 10V en F. 11R: Het begin van de vingerkalender
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Eindnoten:
1 Zie bijvoorbeeld: P. Leendertz, ‘Een middelnederlandsche cisiojanus’. In: Oud-Holland 16
(1898), p.112-120; J.F. Willems, ‘Oude rijmalmanak’. In: Belgisch Museum 6 (1842), p.307-322,
tevens in Middelnederlandsche gedichten en fragmenten. Uitgeg. door Nap. de Pauw. Gent,
1893. Dl. I, p.581-595 en F. van Veerdeghem, ‘Rijmkalender’. In: TNTL 10 (1891), p.290-293.
2 E.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de
Nederlanden. Antwerpen etc., 1960.
3 Gepubliceerd door P. Leendertz in zijn artikel: ‘Een middelnederlandsche cisiojanus’. In:
Oud-Holland 16 (1898), p.112-120. De problematiek van het schrikkeljaar wordt hier buiten
beschouwing gelaten.
4 P. Leendertz, zie n.3 p.117.
5 Dirc van Delf, Tafel van den Kersten Ghelove. Naar de handschriften uitgeg., ingel. en van
aanteek. voorzien door L.M.Fr. Daniëls. Antwerpen etc., 1937-1939. 3 dln, 4 bdn. Tekstuitgaven
van Ons Geestelijk Erf IV-VII.
6 Dirc van Delf, zie n.5, p.27-28.
7 Dirc van Delf, zie n.5, p.29.
8 We moeten ons bij een dergelijke vergelijking wel blijven realiseren dat teksten met deze
waarschijnlijk algemeen bekende informatie legio zijn.
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[F. 10V] aant.
[457] Desen kalendier sal men op die vier lanchste vingheren leesen, als
[458] men pleect te leesen: Ci.si.o etcetera. Dat is dat men op ellec let van aant.
[459] den vier voerscreven vingheren bynnen ende buyten van der hant sal segghen
[460] eyn sillaba, soe dat die vier vingheren eyn maent maken, ende ellec
[461] sillaba oft let eynen dach van der weken, ende dan ellec let oft silla[462] ba, die beduyt den dach die ghi beghert. aant.

Loymaent aant.
AbcdefgAb
Jaersdach dy coempt voer Dertiendach staen, aant.
cdefgAb
Daer was eer den Kind ghedaen.+
cdefgAbc
465 Anthonis en Agneet volstaen, aant.
defgAbc
Pauwels liet sijn quaetheit gaen. aant.

+

I

[467] Ten halven loymaent coempt die zonne in den Waterghiter ende be- aant.
[468] teikent dat dan die snee ghesmolten is ende pliecht gherne vochtich en[469] de waterich weder te sijn.

Sprockille aant.
defgAbcd
470 Nae Liechtmis moet Aecht by u sijn, aant. aant.
efgAbcde
Haer volcht dy Heilich Valentijn.+
fgAbc
Weet dat oec voerwaer:
defgAbc
Peter, Mathijs sijn nu daer.

[474] Ten halven sprockille coemt die zonne in den Vissche ende beteikent
[475] dat dan die locht vochtich is ende pliecht gherne veel te reghenen ende
[476] te snyen.
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Meert
d e f g A b c aant.
Meert dy gaet aen, des sijt wijs,
defgAbc
Dan coempt dy paus Gregorijs.+
defgAbcd
Neeven Ghertruyt staet Benedict,
efgAbcdef
480 Nu tot Marien der enghel sprict.

+

III

[481] Ten halven meert coempt die zonne in den Weder ende beteikent ghe- aant.
[482] likerwijs dat die weder van naturen pleecht des winters te slapen op aant.
[483] [F. 11R] sijn slijnck zijde ende des zomers op sijn recht zijde, alsoe aant.
[484] wandelt dan in dier tijt die zonne ende gaet opwert al die rechte zijde aant.
[485] des hiemels, ont si weder coempt in den Creeft. aant.

April
gAbcdefg
In april Ambrosius steet,
AbcdefgA
Dan verwermet ende wort heet.+
bcdefg
Eer sal men als ich woen
AbcdefgA
Joris, Marcus en Lambrecht doen. aant.

+

IV

[490] Ten halven april gheet die zonne in den Duer ende beteikent gheli- aant.
[491] kerwijs dat die duer pliecht sijn hoerne gherne voerts te stoten, al- aant.
[492] soe coempt dat dan die zonne met groter cracht ende hitten opgaende en[493] de doerschijnt die wortelen der vrochten doer die eerde ende maectse aant.
[494] vrochtbarich ende wassende. aant.

Mey
bcdefgAb
495 Philips cruyce nae Jan Latijn, aant.
cdefgAbc
Keerckwiing en Servaes moet sijn, aant. +
defgAbcd
Dy is verhanen in eyn sant. aant.
efgAbcd
Urbaen brinct zomer int lant. aant.
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[499] Ten halven meye comet die zonne in den Twelinck ende beteikent dat
[500] die zonne zeer opgaet ende dat si onder den teiken twe dage langher blivet dan
onder den anderen.

Broymoent aant.
efgAbcdefg
Nu comet nae Bonifaciusdach
Abcdefg
Barnabas, dy heilich was.+
Abcdef
Nae Gervaes soe steter
gAbcdef
505 Jan Baptist ende Peter.

+

VI

[501] Ten halven broymoent comet die zonne in den Creeft ende dan is die
[502] zonne in den alrehoechsten graet van den jaer. Ende want die creeft van
[503] natueren achterwaert gheit, soe beteikent dit, dat dan die zonne ghelijc
[504] den creeft achterwaert ende nederwaert beghint te gaen, ont dat hi aant.
[510] coempt in den Bock.

Hoymaent aant.
gAbcdef
Ons Vrou besuect Jan, besiet aant.
gAbcdef
Haer, maecht [F. 11V] soe is Sint Margriet. aant. +
gAbcdefgAb
d'Apostolen scheiden voer Magdaleen, aant.
cdefgAb
Jacob was van twelven eyn.

[515] Ten halven hoymoent coempt die zonne in den Lewe ende dan sint die
[516] Honsdaghe ende dan ist vreiselic ziec te sijn ofte grote hitte oft cou- aant.
[517] de te hebben, want dan sterven decke vele luyden; ende is dicwille on- aant.
[518] ghetempert weider van groter hitten. Ende dit beteikent dat gheliker- aant.
[519] wijs als die leuwe van naturen voer heit is ende achter cout, alsoe is
[520] dan die tijt heit ende beghint dan te couden achterwaert. Ende oec als aant.
[521] die leuwe is onder allen beesten fel ende vreiselic, soe is dan oec die aant.
[522] tijt fel ende vreiselic.

Eyn corte decleringhe deser spere

+

VII

80

Oechstmoent aant.
cdefgAbcd
Peter was Jhesus' claerheit becant, aant.
efgAb
Laureys waert ghebrant, aant. +
cdefgAbcd
525 Maria voer op, Bernaert ghelueft, aant.
efgAbcde
Mees ghevielt, leert Aug, Jan onthoeft. aant.

+

VIII

[527] Ten halven oechstmoent coempt die zonne in die Maghet ende betei[528] kent, alsoe als die maghet soender vrocht haers lichaems is ende nyet aant.
[529] vrochtbarich, alsoe is dan die tijt soender vrocht, want dan ist coern aant.
[530] ende allen dinck rijp ende men vergadert vrocht ende men beghint dat aant.
[531] lant dan weder te zayen.

Evenmaent aant.
fgAbcde
Ghielis. Weet, dat tonsen huys aant.
fgAbcde
Maria staet voer dat cruys. aant. +
fgAbcd
Weet, dat Lambrecht doot viel.
efgAbcdefg
535 Mathees ende Matern staen voer Mychghiel. aant.

+

IX

[536] Ten halven evenmaent coempt die zonne in die Waghe ende beteikent, aant.
[537] alsoe als die waghe al effen waghet, alsoe is dan die tijt dat die daghe aant.
[538] ende die nachte al even lanck sijn, dat is: alsoe weel zonneschijns als
[539] nyet zonneschijns. Des ghelijc ist oec ten halven meerte.

Wijnmaent aant.
Abcdefg
540 +Remeys voer Franciscus was.
AbcdefgAbcde
By Dyonijs soe comet oec Sinte Lucas.+
fgAbcd
Nae d'Elfdusent Meechden aant.
efgAbc
Leert aen Symons duechden.
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[544] Ten halven wijnmaent coempt die zonne in dat Scorpioen. Dat is eyn
[545] zeer fel cleyn dierken dat den mensche zere hatet ende is oec vol fenijns. aant.
[546] Ende dit beteikent ons dat dan die tijt gherne fel is; ende pleecht oec
[547] in sullike lande vele te haghelen ende grote scade van haghelslaech te aant.
[548] maken.

Slaechmaent aant.
defgAbc
Heil, ziel, Hubrecht en Lenaert. aant.
defgAbcde
550 Daernae steet Merten dy nyet en spaert. aant. +
fgAbcdef
Dan volcht Lijsbeth dy vroet opwies. aant.
gAbcde
Katherijn, daernae Dries. aant.

+

XI

[553] Ten halven slaechmaent coempt die zonne in den Schieter ende betei- aant.
[554] kent dat dan in dier tijt in sulliken lande pliect veel te bliximen, want
[555] ghelikerwijs als die scutter onversienlic pliect te schieten, alsoe coe- aant.
[556] men dicwille die bliximen onversienlijc.

Horenmaent aant.
fgAbcdefgA
Loy ende Barbe, Cloes met Maria
bcdef
Ontfaet, Lucia, aant. +
gAbcdefgA
Weet, dat wy moeghen Moes nyet derven. aant.
bcdefgA
560 Kerst, Steef, Jan, Kindersterven. aant.

[561] Ten halven horenmaent coempt die zonne in den Bock of in die Gheite aant.
[562] ende dan is si in den alrenedersten graet, dat is elf daghe voer Kers- aant.
[563] dach. Ende dit beteikent: ghelijc dat dit dier van naturen altoes opwaert
[564] clymmet ten hoechsten des berghes, alsoe doet oec die zonne, die dan in
[565] den nedersten is, ende beghint dan weder opwaert te clymmen, ont dat si
[566] weder coempt in den Creeft, dat is elf daghe voer Sinte Johans Baptisten[567] dach.
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Ondankbaarheid
In het gedeelte dat nu volgt, wordt opnieuw de centrale doelstelling van de tekst
benadrukt, nl. de schepping in haar totaliteit verklaren, opdat ‘die sympele mensche’
weten waarom ze God loven en danken moeten.
Van der ondancbaricheit geeft twee argumenten, beide gebaseerd op werk van
Bernardus van Clairvaux, waarom de mens dankbaar behoort te zijn:
1. ondankbaarheid is verwerpelijk voor God, dankbaarheid juist en passend.
2. dankbaarheid zal in het hiernamaals ruim beloond worden.
Dit tweede argument wordt onderbouwd met een uitleg over de immense afmetingen
van de kosmos. Hierdoor kan de lezer Bernardus' uitspraak daarover in de juiste
proporties zien. Zijn motivering tot dankbaarheid dient daardoor versterkt te worden.
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[F. 12V] Dese spere ofte hiemelen hiervoer ghemoelt met desen
gheopent manne is voer die sympele mensche, opdat si moeghen
ewenich verstaen die gaven ons Heren ende hem daer loven ende
dancken aant.
Van der ondancbaricheit
[568] Het is eyn ghemeyne segghe: het en is nyet meer verloren, dat men
[569] den ondancbarighe mensche doit. Ende Sinte Bernart die confirmeert oec aant.
aant.

[570] aldus, segghende: ‘Ons Here enthaet gheyn dincke mere in den mensche dan
[571] ondancbaricheit ende sunderlinghen in die kinderen der gracie, dat is der aant.
[572] gheistelicheit. Men vint wel menighen mensche die cloeck, wijs, scalck, aant.
[573] oft oec heilich is, mer wenighe verstendich. Dese pijnt hem altoes te aant.
[574] loven ende te dancken, daer hi die gaven ontfinct, ende hierom verdient aant.
[575] hijt mere te ontfanghen.’ aant.
[576] Het dunct menighen sympelen mensche onmuegelic sijn, dat eyn ster[577] re van den firmament meerder is dan al eertrijc. Nochtan dat zekerlic aant.
[578] waer is, als wel betuent dese spere hiervoer, daer dat zwart puntgen int aant.
[579] gruyn eertrijc gerekent ende ghelijc teghen die sterren int firmament aant.
[580] daer boven hoghe menich dusent milen, daer ontellikene eertrijken wel staen
[581] souden, want in die cirkele en sijn die sterren nyet meerder dan daer be- aant.
[582] neden alle eertrijc en is. Ende hierom seet Sinte Bernaert, dat eyn yeghe[583] lics mensches eyghen stat in den ewighen leeven sal alsoe groot wesen als aant.
[584] allen eertrijc. Dat wel prufelijc waer is, want in den firmament staen on- aant.
[585] telliken veel sterren. Ende dan noch daerboven sint drye hiemelen, veel
[586] dusentich milen die eyn boven den anderen, daer die hiemel Empyrium die
[587] overste af is, die sonder mate groot is. En is hi dan nyet wel sot, die
[588] hier om eyn bonre lans oft oec eyn roy lans verliest soe grote lantscap aant.
[589] in den toecomende leeven? aant.
[590] In deser spere sal [...]
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De planeten en het menselijk lichaam.
In de algemene inleiding (p.11-13) is besproken, dat naar middeleeuwse opvatting
de mens als mikrokosmos kan worden beschouwd. In het hoofdstuk dat nu volgt,
wordt dit denkbeeld meer concreet en in detail uitgewerkt. We geven nu eerst een
overzichtje van de inhoud; daarna volgt enige toelichting.
r.591-599

Uitleg bij een plaatje dat in ons
handschrift ontbreekt: de tekens van de
dierenriem beheersen elk een deel van
het menselijk lichaam.

r.600-608

Invloed van de planeten op delen van het
menselijk lichaam en een voorbehoud op
die invloed.

r.609-627

Aan de hand van een voorbeeld (de maan)
wordt uitgelegd, dat de invloed van een
planeet op het lichaam samenhangt met
de plaats van die planeet in de dierenriem;
een arts moet daar rekening mee houden.

r.628-700

De tekens van de dierenriem worden in
verband gebracht met elementen,
lichaamssappen en windstreken, en met
lichaamsdelen. Welk lilichaamsdeel elke
planeet beheerst wordt per
dierenriemteken opgesomd. Dit is
afhankelijk van de plaats van die planeet
in de dierenriem.

r.701-734

Opnieuw wordt de invloed van de
planeten gerelativeerd. Zij krijgen slechts
de kans hun invloed uit te oefenen als de
mens afwijkt van het gezonde
levenspatroon. Hierna volgt een uitleg
waarom het goed is gezond te leven.

De afbeelding waarop in r.591 gezinspeeld wordt, ontbreekt jammer genoeg. Uit
de tekst blijkt het een mannetje geweest te zijn, waarvan de organen zichtbaar waren,
en die zich in een ‘spera’ (kosmos) bevond. Het is niet duidelijk, of we daarbij aan
een zodiak, of aan de planeten moeten denken; het eerste lijkt op grond van r.591-599
het meest waarschijnlijk. De afbeelding hieronder geeft een indruk van het type
afbeelding dat bij de tekst gehoord moet hebben.
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Dit soort afbeelding, de zgn. zodiakman komt ontzettend veel voor. Het laat zien,
welke lichaamsdelen en organen beheerst worden door de tekens van de dierenriem,
van hoofd (Ram) tot voeten (Vissen). De distributie komt over het algemeen overeen
met wat in onze tekst gezegd wordt.
Het tweede type afbeelding toont welke relatie er is tussen de planeten en de
organen van de mens. De aard van de planeet stemt overeen met de aard en de functie
van het door die planeet beheerste orgaan. Zo beheerst de cholerische Mars de gal,
en Mercurius, die met taal en dichtkunst verbonden is, de longen en de tong. Van dit
soort afbeelding hebben we helaas geen goed te reproduceren plaatje gevonden1.
Uit onze tekst, maar ook uit veel andere2, blijkt, dat er vooral erg veel belang werd
gehecht aan de plaats van de maan in de dierenriem, wat hier verklaard wordt uit de
grote snelheid waarmee de maan zich verplaatst, en ook uit de schijngestalten van
de maan. Een voorbeeld van de consequenties daarvan voor de medische praktijk:
wanneer de maan in Ram staat, het teken dat bij het hoofd hoort, mag een arts beslist
niemand aan de hoofdader aderlaten. Ook was de plaats van de maan in de dierenriem
doorslaggevend als het erom ging of een bepaald ogenblik wel geschikt was voor
aderlaten of het nemen van medicijnen. In ECD staat dat dan ook aangegeven bij de
maantabel op F.19R (zie p. 107).
Hoe dynamisch de relatie tussen mens en makrokosmos is blijkt in onze tekst
vooral uit de opsommingen van lichaamsdelen die telkens door een andere planeet
beheerst blijken te worden, afhankelijk van de plaats van die planeet in de dierenriem.
De hier gegeven reeksen stemmen in grote lijnen overeen met een zeer soortgelijke
tabel uit Hs. Wien N.B. 28183. Als we beide teksten goed bekijken, blijkt (en hoe
kan het ook anders) dat er een duidelijk systeem zit in deze
teken-planeet-lichaamsdeelkoppeling. Uitgangspunt is het verband tussen planeten
en hun ‘huizen’. Als eigen huis van een planeet geldt een dierenriemteken waarmee
die planeet een bepaalde affiniteit heeft. De zon en de maan hebben elk één huis, nl.
de tekens Leeuw en Kreeft. De overige vijf planeten hebben ieder twee huizen. Voor
Mercurius zijn dat de Tweeling en de Maagd, voor Venus de Stier en de Weegschaal,
voor Mars de Ram en de Schorpioen, voor Jupiter de Boogschutter en de Vissen, en
voor Saturnus de Steenbok en de Waterman. Als een planeet in zijn eigen huis staat,
is zijn invloed extra sterk. Nu blijkt, dat in onze tekst elke planeet in zijn eigen huis
het hoofd beheerst. Als we in het schema kijken, welke lichaamsdelen bijvoorbeeld
de zon beheerst als hij zich door de dierenriem voortbeweegt,
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vinden we het volgende: in zijn eigen huis, de Leeuw, beheerst hij het hoofd, in het
teken dat daarna komt, de Maagd, de hals, vervolgens in de Weegschaal de schouders
en zo door, tot we in het teken dat aan de Leeuw voorafgaat, de Kreeft, bij de voeten
uitkomen. Bij de planeten met twee huizen is het wat ingewikkelder. Jupiter
bijvoorbeeld beheerst in allebei zijn huizen, dus in de Boogschutter en in de Vissen,
het hoofd. Nu lijkt het erop, dat er in dit geval twee volledige reeksen van hoofd tot
voeten geweest zijn; die zijn echter niet helemaal compleet. Ook bij de andere planeten
met twee huizen vinden we aanwijzingen, die een oorspronkelijke ‘tweesporigheid’
suggereren. Wel moeten we dan konstateren, dat de tekst erg onvolledig en soms
korrupt is.
Wat is nu het nut van deze kennis? Onze tekst geeft alleen een voorbeeld waaruit
blijkt, dat de invloed van de maan soms een verklaring voor een onverwacht fataal
ziekteverloop kan geven. We vermoeden, dat kennis van de relatie mens-kosmos
soms preventief gebruikt kon worden. Misschien moeten we ons iets als volgt
voorstellen: een patiënt krijgt vreselijke buikpijn, als Mars zich in de Leeuw bevindt
en dus, volgens onze tekst, op de buik werkt. Hij moet dan medicijnen hebben, die
de schadelijke invloed van Mars tegenwerken. Mars is heet en droog; hij moet dus
koude en vochtige medicijnen hebben.
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F. 12V en F. 13R: Links onder aan F. 12V breekt de tekst af. In de rechtermarge van F. 13R zien we
een verbetering.

Eindnoten:
1 We willen hier volstaan met te verwijzen naar de afbeeldingen op p.68 van J. Seznec, The
survival of the pagan gods; the mythological tradition and its place in renaissance, humanism
and art. [2nd ed.] Princeton, [1971]. Bollingen series XXXVIII.
2 Zie R. Jansen-Sieben, De Pseudo-Hippokratische Iatromathematika in vier middelnederlandse
versies. Brussel, 1983.
3 id., inl., p.9-10.
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[F. 13R] Eyn verclerenisse deser figuren
[591] Omme die figure dis gheopent mans te verstaen, is te weten dat tfir- aant.
[592] mament der sterre van den fylosofen ghedeilt is in XII gheliken plaetsen, aant.
[593] ellec met synen properen name van beesten, nae die nature ende maniere aant.
[594] die dy zonne ende die andere planeten wercken hier beneden als si in die aant.
[595] voerscreven plaetsen oft teiken comen. Wellike teyken in honre crachten
[596] elleck by sunderlinghen die sunderlinghen lede der menschen ende der die- aant.
[597] ren berueren totten natuerliken leven, het sie ter siecden of ten gheson- aant.
[598] de, nae dat die planeten die nature der menschen verwecken ende dat aant.
[599] lichaem ghestelt vinden, ellec let na synen teykene. aant.
[600] Aldus dan soe hevet oec ellec planete sijn proper nature. Ende na die
[601] nature soe heeft ellec van hen sijn sunderlinghe leet des leevens in den aant.
[602] menschen. Want Saturnus hevet oft bestiert die milte, Jupiter die leever, aant.
[603] Mars die galle, die zonne dat hertte ende den maghe, Venus die nyeren,
[604] Mercurius die longhe ende die tonghe, die moen dat hoeft ende die hersse[605] ne. Ende al eest dat dese planeten dese voerscrevene leeden na honre pro[606] peren naturen ellec als hons ghelijc regeren of besitten na der natuer- aant.
[607] like ghesontheit oft siecden, nochtan en hebben si gheen cracht oft macht
[608] over des menschen wil, wercken ende meyninghe. aant.
[609] Oec ellec planete in ellic teiken beruert sommighe andere leden doer aant.
[610] allen dat lichame der menschen, als wi naemaels bescriven sullen. Uut aant.
[611] welliken berueringhe die medicijnmeisters leren mercken die natuere ende aant.
[612] complexie der ziecden ende dat perikel der menschen. Hieruut comet gro- aant.
[613] te perikel: is dat eyn mensche ghequeitst wordet in enighe lede sijns aant.
[614] lichaems als die maen in dat let is, ende daervan stervet, dient op an[615] der tijde nyet en scadet. Want die natuer sen- [F. 13V] det den ghequetsde aant.
aant. aant.

[616] lede overvloidelijc die vochticheit der andere leden om hem te helpen.
[617] Ende die maen dy natuerlic cout ende nat is, wordet hi gheraect met quet- aant.
[618] sueren in enighe lede, soe sindt hi terstont onverdrachlike nedde tot aant.
[619] die leden. Ende als dan dese twe nedde tesamen vergaderen, soe wordet die aant.
[620] naturlike cracht verblust in haer selven ende doodet den mensche. By den aant.
[621] maen soe wasset ende menneret alle vochticheit in den menschen ende in aant.
[622] die beesten. Ende by hem soe is dat bloit in hem stille oft rustich ende aant.
[623] stuerich in den leden die dy maen ruert. Want die maen in elliker moent aant.
[624] alle die lede der menschen doergaet ende overloepet, dat die ander planeten
nyet aant.
[625] en doen. Mitten maen soe menneren ende wassen die herssene ende
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[626] dat merch in alle dieren, nae dat die maen grote oft cleyne is in den aant.
[627] liecht. aant.
[628] Dat firmament dan is ghedeilt in twelve teikene alst voerseet is.
[629] Dat yerste teiken hetet die Were oft die Ranne, wellike teiken hevet aant.
[630] oft invloyet sijn cracht oft naturen in dat hoeft ende anschijn. Ende is aant.
[631] heit ende droech ende van colereken naturen ende steet in den oesten. Als aant.
[632] die zonne hierin comet ten halven meert, soe werden die daghe ende
[633] nachte van gheliker lengden. In desen teiken, als Saturnus daerin is,
[634] soe beruert hi des mensche borste, Jupiter den buyke, Maers dat hoeft,
[635] Zonne die lenden met honnen behoerten, Venus die voete, Mercurius die aant.
[636] bene ende die maen dy knyen.
[637] Dat ander teiken is die Stier oft Osse gheheiten, wellike invloyet aant.
[638] sijn crachte in des mensche hals ende kele. Ende is cout ende droech ende
[639] van melancolier naturen ende steit ten zuden. In desen teiken, als Satur[640] nus daerin is, soe beruert hi des menschen buyck, Jupiter den rugghe,
[641] Maers den [F. 14R] hals, Zonne die knyen, Venus thoeft, Mercurius die voe[642] te, die maen dy bene.
[643] Dat derde teiken heitet die Twilinc ende heeft invloyt in die scou[644] deren, arme ende hande der menschen. Ende is werm ende vochtich ende van
[645] sangineen naturen ende steit in den weisten. In desen teiken, als daerin
[646] is Saturnus, soe besidt hi den buyck, Jupiter die lynden met honre be[647] hoerten, Maers die borst, Zonne die beene metten voeten, Venus den hals,
[648] Mercurius thoeft, die maen dy diene metten ghemechten. Als die zonne is aant.
[649] in dese drye voerscreven teiken, soe synt die linten. aant.
[650] Dat vierde teiken is die Creeft, wellike sijn invloyt hevet die aant.
[651] borst ende die longhe. Ende is cout ende vochtich, van watersche naturen aant.
[652] ende steit ten noorden. In desen teiken, als daerin is Saturnus, soe
[653] heeft hi dat ghemechte met sijnre toebehoerten, Jupiter die dyene, Maers
[654] die borst, Zonne die voete.
[655] Dat vijfde teiken is die Leeu, wellike in den mensche heeft die hert[656] sijde, rugge, maghe ende die vorcke van der borsten. Ende is heit ende aant. aant.
[657] droghe ende van coleereker naturen. In desen teiken wesende, Saturnus be[658] ruert dat ghemechte met synen toebehoerten, Jupiter die rugghe ende lyn[659] den ende die knyen, Maers den buycke, die zonne dat hoeft, Venus thertte,
[660] Mercurius die scouweren ende kele, die maen den hals.
[661] Dat seesde teiken heitet die Maecht, wellike in den mensche hevet
[662] den buyck, die leever ende inghewant. Ende is cout ende droech ende van
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[663] melancolier naturen. In desen teiken besidt Saturnus die voete, Jupiter
[664] die knyen ende dyen, Maers den buyck, die zonne den hals, Venus die lyn[665] den met honnen toebehoerten, Mercurius thoeft ende dat herte, die maen dy
[666] scou- [F. 14V] deren. Als die zonne is in dese drie voerscreven teiken,
[667] soe ist zomer.
[668] Dat zevende teiken heitet die Waghe, wellike in den mensche heeft aant.
[669] lenden, nyeren, ghewricht ende stertte. Ende is nat ende werm ende sangwineen
aant.

[670] naturen. In desen teiken besittet Saturnus die knyen totten voeten,
[671] Jupiter die oeghen ende oeren, Maers ghemecht ende sijn toebehoerten, die
[672] zonne dy scouderen, Venus thoeft, Mercurius die billen ende dyen, die
[673] maen thert ende die bennenste leden. aant.
[674] Dat achde teiken heitet Scoerpioen, wellike hevet ghemechte met al[675] len sijnre toebehoerten. Ende is cout ende nat ende van watersche oft
[676] f l e u m a c h e r naturen. Hierin besidt Saturnus die brayen ende verssen, aant.
[677] Jupiter die voete, schenen, knyen ende dyen, Maers thoeft, scouderen, ar[678] me ende lynden, Sonne borst, hertte ende levende leden, Venus dat ghemecht
aant.

[679] met sijnre behoerten, Mercurius den rugghe, die maen den buycke.
[680] Dat neghende teiken heittet den Schieter, wellike heeft die dien.
[681] Ende is werm ende droech van coleriker naturen. Hierin besidt Saturnus
[682] die voet, Jupiter die been ende thoeft, Maers die arme ende hande, Zonne
[683] die buyck, Venus die lynden, Mercurius tghemecht, die maen den rugghe. Als
[684] die zonne is in dese drye teiken voerscreven, soe eest die herfst.
[685] Dat tiende teiken heitet der Bocke, wellike hevet die knyen met een[686] re palmen wijt onder ende boven. Ende is cout ende droech van melancoliere
aant.

[687] naturen. Hierin heeft Saturnus thoeft ende voete, Jupiter die oeghen
[688] ende knyen, Maers die scouderen ende been, Zonne den rugghe, Venus die
[689] lynden, Mercurius arme ende hande, Maen den buycke.
[690] Dat eelfde teiken heitet die Ghieter, wellike hevet die been- [F. 15R] aant.
[691] schenen metten brayen. Ende is werm ende vochtich van sangwineen naturen.
[692] Hierin heeft Saturnus thoeft ende den hals, Jupiter scouderen, dy borst
[693] ende voeten, Maers thertte ende varssen, Zonne tghemechte, Mercurius aant.
[694] thertte ende lynden, die maen oec tghemechte met sijnre behoerten. aant.
[695] Dat tweelfde teiken heit die Vissche, wellike hevet die voete ende
[696] enckelen. Ende is cout ende nat van waterscher oft fleumaetscher naturen.
[697] In desen teiken hevet Saturnus den hals, scouderen ende armen. Jupiter
[698] dat hoeft ende dat hertte, Maers den buyck ende die enckelen, die zonne
[699] dy lynden, Venus den hals ende den rugghe, Mercurius den been ende dat
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[700] ghemechte, die maen dy lynden, dyen ende hen toebehoerten.
[701] Nu eest oec te weten, dat dese voerscreven planeten gheen macht en
[702] hebben over des menschen leven, te lenghen of te cortten, of siecke
[703] of ghesont te maken, mer si wiercken in den naturen ghelijc den watere aant.
[704] ende den viere of den cruyden, nae dat si den mensche ghestaldt vinden in aant.
[705] den regemente sijns leevens, die hen ocsuen gheven overmits des quaets reaant.

[706] gements honre quoelen; want alsoe ons die meisters der naturen leren, soe aant.
aant. aant.

[707] heeft elleck mensche in synen leevende leden ende sunderlinghen in der aant.
[708] hertten eyn worttelijc ghetemperde vochticheit van natuerlike wermde ende aant.
[709] netde daer hi met ontfaen wordet ende met leevet ende soender die wellike aant.
[710] hi nyet leeven en mach.
[711] Dese naturlike vochticheit die wordet daghelics verteert ende ghemindert aant.
[712] van der hidden des lichaems ende van der toevallen der hidden der aant.
[713] vier elementen, der spisen ende der planeten. Oom dan stoenden te houden aant.
[714] in honre wesen dese voerscreven worttelle [F. 15V] des leevens in hore
[715] worttellike vochticheit, soe heeft God gheordineert die natuerlike spise
[716] in eten ende in drincken ter maten, opdat ghelijc als dat vleischs of dat aant.
[717] leeven des menschen daghelijcs wordet verteert mids der sterffelicheit der aant.
[718] natueren, alsoe wederomme daghelics werde ghestierct ende verhaelt over- aant.
[719] mits der wel ghetemperder nedden ende wermde der matigher spisen. Nyet aant.
[720] dat die spijslike nedde die worttelike vochticheit mach vernuwen of ver- aant.
[721] meeren, mer si mach dy bescudden voer ghewalt, datse te mijn wordet ver- aant.
[722] teert ende versleten. Ende soe dese wortel langher blivet in hoere vir- aant.
[723] tuten, machte ende crachte, soe die mensche langher in den leeven dueret.
[724] Eest dan dat eyn mensche soender redelike maete hem regeert in eeten,
[725] in drincken ende in andere onbescheydene poynten, nae den loste sijn- aant.
[726] re ghenuechten, het si te vele oft te luttelle, soe crenct hi in hem die
[727] worttelike vochticheit der naturen ende sijns leevens ende soe gaet hi
[728] alle daghe ende minnert van den leven ghelijc die lampe overmits der vlam[729] men van hore olyen ende ghelijc den wijnvate van synen wyne daer men
beneden
[730] tappet ende boven water inghitet. Die soeberlic tappet ende minghet,
[731] die hevet soe vele te langher goiden wijn; die hem zere haestet, saen
[732] heeft hi ghedaen. Soe eest oec die hem matelic regeret, langhe mach hi
[733] natuerlic leeven ende dy hem onmanierlijc versumet, selden sal hi alt aant.
[734] werden.
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Stofwisseling
De maag is de eerste keuken waar het door de mens gegeten voedsel geschikt gemaakt
wordt voor de (uiteindelijke) opname in de diverse delen van het lichaam. Nadat in
de maag het reine van het onreine gezuiverd is, passeert het voedsel nog de lever en
het hart, tenslotte bereikt het de laatste keuken, de ledematen.
Aldus het principe van de spijsvertering via vier ‘keukens’, zoals onze tekst dat
verwoordt op F. 16R. De auteur heeft zijn kennis aan ‘die leraer Albertus’ ontleend,
zoals hij zijn publiek tot tweemaal toe (in de titel en in de eerste regel) verzekert.
Deze Albertus, op zijn beurt, beroept zich op ‘die meysters der naturen’, in dit verband
waarschijnlijk geleerden als Galenos, Hippocrates en Aristoteles. We kunnen Galenos
beschouwen als de vader van de dieetleer. Kort samengevat ziet zijn
stofwisselingstheorie er als volgt uit: ‘Galenus beweerde dat een eerste digestie, die
de spijzen ondergingen, in het maagdarmkanaal geschiedde. Daaruit ontstond de
chylus die via de poortader in de lever terecht kwam nadat de milt de schadende
bestanddelen van de chylus tot zwarte gal had omgevormd. De tweede digestie
geschiedde in de lever onder invloed van het pneuma met als resultaat de vorming
van bloed. Dit bloed verspreidde zich als het ware in een eb- en vloedbeweging over
het ganse lichaam en in alle organen. Daar vondt vervolgens een derde digestie plaats:
het bloed werd er nl. ten dele opgebruikt waardoor de verschillende lichaamsdelen
konden groeien. Bij elk van de drie digesties verliet een uitscheiding het lichaam:
de uitwerpselen bij de eerste, de urine bij de tweede en het zweet bij de derde digestie.
Als voornaamste levensorganen beschouwde Galenos de lever, die de voeding,
voortplanting en de groei beheerste; het hart dat de lichaamswarmte op peil hield en
de hartstochten bepaalde; de herssenen die het gevoel, het verstand en de beweging
bepaalden.’1
Met ‘die leraer Albertus’ wordt hier zonder twijfel de dominicaanse geleerde
Albertus Magnus (1193-1280) bedoeld: deze beschrijft het spijsverteringsproces in
zijn tractaat De Nutrimento et Nutribili. Dit boek ‘Over de voeding en wat gegeten
kan worden’ maakt deel uit van de zgn. Parva Naturalia, een aantal korte tractaten
van Albertus Magnus zelf als een aanvulling op zijn bewerking van Aristoteles' De
Anima (‘Over de ziel’). Het in ECD beschreven stofwisselingsproces in vier fasen de vier keukens in onze tekst - vinden we daarin terug2.

Eindnoten:
1 A. Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen. Met uitg. van het
Brugse Liber Trotula. Brugge, 1983. Vlaamse historische studies 2, p.41.
2 Albertus Magnus, Opera Omnia. Ed. Borgnet. Paris, 1890-1899. Dl. 9, tract. I, p.329-331.
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[5V, 25] Die leraer Albertus scrijft dat die spise in den mensche doer
viere cuekenen lijden moet eer si den menschen dienlic sie in synen
lichaem aant.
[735] Albertus die leraer seet: nae dat die meysters der natueren tughen, aant. aant.
[736] soe sijnt in den menscheliken lichame virecunde verduwenissen oft verwanaant.

[737] delinghen der spisen. aant.
[738] Die yerste cokerye oft [F. 16R] verduenisse gheschiedet in den maghe aant.
[739] daer die spise yerstewerf incomet. Daer wordet si ghecoect ende ghesuvert,
[740] dat reyne of dat edelste van den onreyne ende oneedelste; wellike onrey[741] nicheit uutghesonden wordet ter cameren; ende dat reyne dat dan in den aant.
[742] maghe blivet, is die weyse gheheiten, wordet ghesonden toter leeveren. aant.
[743] Die leevere dan, als die ander cueken, coecket in haer die weyse aant.
[744] ende verscheidet daer dat suver van den onsuvere ende sendet dat onsuver
[745] uut in twe manieren, beneden in der urinen ofte watere, opwaert in den
[746] spekel ende doer die nasen. Dat suver dat haer blivet, sindt si totten
[747] hertten ende is dat bloiet gheheiten.
[748] Dat hertte, als die derde cueken ende verduwenisse, coeket dan dat
[749] bloit ende suvert dat reyne van den onreinen, wellike onsuverheit uutghe
[750] sonden wordet ende verwandelt in den hare ende naghelen der menschen. Mer
[751] dat reyne dat ten herten dan blivet, wellic men voetsel heitet, wordet
[752] ghesonden tot elliken leden.
[753] In den leden dan, als in die vierde cueken, soe wordet dat voetsel
[754] ghecoect ende verscheiden dat reyne van den onreynen, wellike onreynicheit
[755] uutghesant wordet doer die zweitgaterkens in den zweite, in den crouselle aant.
[756] ende desgheliken. Mer dat reyne dat dan daer blivet, wordet verwandelt in
[757] den vleische ende beenre ende in die leden der menschen.
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Temperamentenleer
In Van der feesten een proper dinc, een leerdicht over de liefde dat waarschijnlijk
in het begin van de 14e eeuw tot stand is gekomen, ontmoet een ‘clerc’ op een feest
een ‘joncfrouwe’. Er ontspint zich een dialoog; de clerc blijkt een grote kennis te
hebben van de liefde. De joncfrouwe vraagt hem o.a. hoe het toch komt dat ze bij
het zien van zoveel mannen meer van de een houdt dan van de ander. Het antwoord
van de clerc bestaat uit een zeer beknopte uiteenzetting van de temperamentenleer
die gevolgd wordt door de conclusie dat mensen met gelijke complexien zich tot
elkaar aangetrokken voelen:
461 ‘Joncfrouwe, ic wilt u doen verstaen.
Bi vier complexien comet al,
Daer elc mensche af heeft ontfaen
Sine natuere, groot ende smal.
465 Dierste complexien, als ic versta,
Sijn gheheten, vrouwe mijn,
Sanguinea ende colerica.
Al dus noemse int Latijn.
Die derde heet flematica,
470 Daer ic die waerheit af seggen sal.
Die vierde heet melancolica.
Dus hebbicse hoeren noemen al.
Van desen vieren sekerlike
Sijn ghemaect, sonder waen,
475 Alle menschen op ertrike,
Ende hebben haer natuere ontfaen.
Al dus comt dat die sanguwijn
Vanden sanguinen es ghemint,
Ende die colorijn vanden colorijn
480 Als hi comt daer hine vint.
Ende die flemaet es vanden flemaet
Ghemint ende die melancolien
Vanden melancolien, dat verstaet,
Altoes als si hem ondersien.
485 Al dus ghevalt op ertrike
Dat elc mensche minnen moet
Die van natueren hem meest gheliken;
Want sijn complexie dit al doet.1

De leer van de vier lichaamsvochten of humoren (ook wel bekend als de humoraalleer
van Galenos) is bepalend voor de middeleeuwse fysiognomie (zie Inl. p.12). De
samenstelling van de makrokosmos uit de vier contrarien manifesteert zich ook in
de verschillende onderdelen van de schepping. Zo worden bijvoorbeeld aan de lente
de kwaliteiten warm en vochtig toegekend. Dezelfde eigenschappen worden ook
geassocieerd met de Zuidenwind.
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In onze tekst wordt elk temperament door haar eigenschappen in verband gebracht
met een bepaald jaargetijde en een bepaalde windrichting. Het sanguinische type dat
beheerst wordt door het lichaamsvocht bloed (warm en vochtig) komt overeen met
de Zuidenwind en de lente (r.758-761). Deze samenhang tussen mikrokosmos en
makrokosmos kan men schematisch als volgt weergeven:
temperament
sanguinicus

humor
bloed

jaargetijde
lente

wind
zuidenwind

cholericus

gele gal

zomer

oostenwind

flegmaticus

slijm

winter

westenwind

melancholicus

zwarte gal

herfst

noordenwind

De complexio van een mens bepaalt zijn uiterlijk. Dit betekent dus dat mensen
met eenzelfde uiterlijk ook hetzelfde temperament bezitten. Als de conclusie van de
clerc juist is, dan volgt hieruit dat mensen die liefde voor elkaar hebben opgevat ook
op elkaar lijken. Het middeleeuwse liefdesverhaal van Floris ende Blancefloer lijkt
dit te bevestigen.
De waardin in het verhaal van Floris ende Blancefloer concludeert dat Floris
verwant moet zijn met Blancefloer omdat ze zo sprekend op elkaar lijken:
Die selve gedane, die selve gebare
2270 Sie ic an hem, die ic sach an hare.
So harde gelijct hi haer van seden,
Van hude, van hare, van allen leden,
Mi en bedriege sine gedane,
Bi dien dat icker merke ane,
2275 So ben ic seker ende weet,
Dat hi der joncfrouwen iet besteet.2

Het publiek (de lezer) weet uit het verhaal dat Floris en Blancefloer geen
bloedverwanten zijn. Met de temperamentenleer als achtergrond wordt nu duidelijk
waarom Floris en Blancefloer op elkaar lijken: ze hebben elkaar lief omdat ze dezelfde
complexie bezitten. Zoals de clerc in bovengenoemd leerdicht het zegt:
493 Alse hem si tween dus ondersien
Die beide van eenre complexie sijn,
Wert deen den anderen van dien
Minnende, dits waerheit fijn.

Eindnoten:
1 De verzen zijn geciteerd uit: Van der feesten een proper dinc; temperamentvolle vriendschap
tussen hof en hemel. Tekstuitg. en interpretatie door H. Vekeman. Nijmegen, 1981.
2 Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer. Uitgeg. met inl. en aantek. door J.J. Mak. 3e
dr. Culemborg, 1970.
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[F. 17R] Hier beghinnen die vier complexien des menschen
Ende die yerste is gheheiten sangwijn
[758] Die yerste complexie is gheheiten sangwijn, want si den mensch alre[759] naest ghelijket, ende is waerm ende versche van naturen ghelijket by der aant. aant.
[760] locht ende by den zuydenwinde ende nae den tijt des jaers (in vieren ghe- aant.
[761] deilt) den lynten.
[762] Die van deser complexie alremeest hebben, die sijn natuerlic alre- aant.
[763] meist gheneicht tot oncuyscheit, vrouden ende ghenuechden des leevens.
[764] Si sijn alredechste scoen van bluyende roder verwen, lachende ende blij aant.
[765] van ghelate, gheern singhende, volstupich van live, stout van moyde, aant.
[766] sachtmoydich ende milde, graciose tot allen dinghen. Si sijn schemel van aant.
[767] beghinnen ende altoes vreetsam ende walegemoet, droefheit ende onghelijc aant.
[768] si lichtelic vergheten, ghetrouwe ende stentich in allen dingghen. Mer boven
aant.
allen menschen worden si lichtelic tot onnutte minne ende scadelike aant.
[770] poynten verleidt, want eyn yeghelike mensche is gherne met hen. Si sijn aant.
[771] custelic van overbringhen. Si willen ghevordelt ende gheeert werden, ende aant.
[772] dat men van hen halde ende ontsien. Mer onder die honne sijn si blijde aant.
[773] ende verblijdense alle daer si by sijn, want si dat meeste hebben van den
[774] vier den bloide int hertte, in die nyeren ende in der leeveren. aant.

Van der andere complexie: colorijne
[775] Die ander complexie hiet men colorijn. Die is heet ende droghe, ghe[776] lijc den vier in der natueren ende den oestenwijnde ende nae den tijde aant.
[777] des jaers, den zomer.
[778] Die van deser complextie sijn, sijn alremeest gheneicht tot tor[779] nicheit, mer haest versoynt. Si sijn zere coen ende stout, licht van ghelaet aant.
aant.

[780] ende van doen, nyet vet van live ende gherne int gheselscap. Si sijn aant.
[781] loes ende bedrieghende ende onstadich van ghemoyde. Oec sijn si vrech met
aant.

[782] tijden ende somtijts zeer overbringhende ende tot ongheliken personen gheaant. aant.

[783] neicht, mer balde weder afghekeert metten wercken, nyet [F. 17V] met sotten
aant.

[784] worden ende sotte hanteringhe, altoes mechtigher in der begherten aant.
[785] dan in den wercken. Si sijn gracelec ende droghe van live ende van verwen aant.
aant.

[786] bleec, gheele ende bruyn ondereyn, vol van hare, mere dan die sangwijn, aant.
[787] aen hen lijf. Si sijn snel ende verdich in wandelen, in wercken ende in aant.
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[788] spraken ende tot onsuveren worden zeer bereit. Si sijn scamel int ghebreec aant.
[789] dat si lijden nyet openbarende. Oec sijn si constich, behendich ende sub- aant. aant.
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[790] tiel tot werken ende leringhe, kenninghe; ende verstaen terstont die saken aant.
[791] die si sien oft hoeren.

Van der deerden complexie: fleumatich
[792] Die deerde complexie heite fleumatich ende is cout ende vochtich van
[793] natueren ghelijc den water ende westewinde ende, nae den tijde van den
[794] jaer, ghelijc den winter.
[795] Die van deser complectie alremeest hebben, die sijn alremeest ghe[796] neict tot traecheit ende slaepinghe. Si hebben vele versheiden van spei- aant.
[797] kelen ende uutwerpen ter nasen. Si sijn plompe van sinnen, in der lerin- aant. aant.
[798] ghe eynverstaen. Si sijn bleec ende wit van verwen in den aenschijn, vet aant.
[799] ende groot van live. Dese sijn boven allen die andere altoes bereit tot
[800] veel te callen ende blode van hertten ghelijc den vrouwen. Si en sijn aant.
[801] nyet sere oncuysch van natuere, mer als si hon daertoe voeghen, soe en
[802] laten si nyet lichtelic af. Si sijn gherne welghesien ende vrisch ghe- aant.
[803] cleet, schoen van woerden ende cleyn van daden. Oec sijn si dicwil be[804] dect van worden ende decwil gram meer dan si toenen, want si connen hen aant.
[805] wel veisen. Si sijn van vele spisen ende drincken. Nuwemeren vernemen si aant.
[806] gheerne, scriven ende vertellen oec mede ende van hoegher spraken ende aant.
[807] ghemeynlec welghehaert, traech ende swaer int gaen. Als si wel in hoeghen aant.
[808] sijn, soe segghent sijt al des men hen vraghet. aant.

Van der vierder complexien: melancolye
[809] Die vierde complexie is melancolye ende is cout ende droeghe van na[810] tueren ghelijc der eerden ende den noortschen winde ende, nae den tijde des
jaers, ghelijc den herfste.
[811] Die hieraf [F. 18R] dat meeste hevet, die is natuerlic meest gheneighet
[812] tot groter ghiericheiden boven anderen menschen. Dese sijn ghemeynlic
[813] vrec, zere nydich, droef, zwaer van hertten ende zeden. Si sijn loes ende aant.
[815] grouwelachtich, vol suspicien van quaden vermoyen ende nyemant betrouwen
aant.

[816] ende sijn van dootscher werwen, ghelijc bleec eerde. Altoes dincken si hen
[817] te wreken ende den anderen te poynten. Si sijn van nederstarigher ghesich- aant.
[818] te ende loeseliken oeghen ende ontrouwich ende traghe in allen honnen
[819] werken ende sonder scheempten ende van menighen ghepeisen in der hertten.
aant.

[820] Als si blijde worden, dat selden is, soe en holden si gheen mate noch
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[821] wijse, al en weten si gheensake waeromme. Daernae werden si wederomme
soe
[822] drueve of si versincken solden. Dat hen yemant misdoet, willen si dat saen aant.
aant.
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[823] vergheten sy, mar sy haldent langhe dat hen misdaen wordet, want si sijn aant.
[824] van groter memorien. Van solaes onghelikere personen is hen wenich ghe- aant.
[825] schiet ende lichte worden sij ter moide. Ende sij sijn gracelec van aant. aant.
[826] lichame ende van leden ende zedich van manieren ende somtijt seere
[827] hoessche boven reden. Ende oec laten si noede honnen opsat dien si be- aant.
[828] gripen, si goit of quaet. Ende si sijn van luttel sprake ende groter aant.
[829] stillen.
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Kalenders
Het kalendergedeelte in Eyn corte decleringhe (F. 18V-F.25V) is voor de moderne
mens niet direct toegankelijk. Vertrouwd als wij zijn met zakagenda's en
scheurkalenders zijn al die kolommen met de litteren der teiken, tgulden ghetal, de
litteren tabulares etc. tamelijk moeilijk hanteerbaar. Maar ook voor de middeleeuwer
was het berekenen van een bepaalde datum een ingewikkelde kwestie. Hieronder
willen we proberen enig inzicht te geven in de middeleeuwse tijdrekening, ook wel
computus genoemd. De computus vormde een belangrijk onderdeel van de astronomie,
een van de artes liberales.
De middeleeuwse tijdrekening - die we voor de kerkelijke kalender nog steeds
hanteren - wordt beheerst door twee volkomen verschillende chronologische
systemen1. Het ene betreft de zogenoemde festa immobilia, de onveranderlijke
feestdagen, vooral van heiligen, van wie de viering aan een bepaalde datum gebonden
is; zo wordt bijvoorbeeld de feestdag van de H. Valentijn altijd op 14 februari gevierd
(ook bij ons nog bekend onder de naam Valentijnsdag). Het tweede systeem vindt
zijn neerslag in de zogenoemde festa mobilia, de veranderlijke feestdagen, die niet
gebonden zijn aan een bepaalde datum, maar wel aan een bepaalde dag van de week.
Het betreft hier vooral de feesten die gebeurtenissen uit Christus' leven herdenken;
zo zullen bijvoorbeeld Pasen en Pinksteren altijd op zondag gevierd worden, maar
elk jaar op een andere datum. De onveranderlijke feestdagen hebben dus hun vaste
datum; deze zullen naar verhouding niet zoveel problemen opgeleverd hebben voor
de middeleeuwer (denk aan de Cisiojanus bijvoorbeeld). Ingewikkelder zit het met
de festa mobilia. Om de data van deze feestdagen te bepalen maakte men in de
Middeleeuwen gebruik van het gulden getal en de zondagsletter. Het gulden getal
dient voor de berekening van de maanstanden gedurende elk willekeurig jaar (zie
onder), terwijl de zondagsletter het mogelijk maakt voor elk gewenst jaar te bepalen
op welke weekdag een bepaalde datum valt.
In onze kalender zijn zowel het gulden getal als de zondagsletter opgenomen,
respectievelijk in de tweede en de vijfde kolom. Met behulp van deze twee kolommen
kan men voor elk willekeurig jaar berekenen op welke datum Pasen valt. Pasen wordt
immers gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Als de
Paasdatum voor een bepaald jaar is uitgerekend, kan men ook de feesten die van
Pasen afhankelijk zijn bepalen: Septuagesima is de negende zondag voor Pasen: het
begin van de voorbereidingstijd voor Pasen. Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen
en daarmee sluit de Paastijd.
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Berekening van het gulden getal
Bij de berekening van het gulden getal gaat men uit van het gegeven dat de lunaties
(dit zijn de reeks gestalten van de maan) zich na 19 jaar op dezelfde data herhalen.
We spreken van de negentienjarige cyclus. Aan elk jaar van deze cyclus kende men
een getal toe: het gulden getal. Om dit te berekenen voor een bepaald jaar moet het
cijfer I (in het jaar 1 vóór Christus laat men zo'n cyclus beginnen) bij het
desbetreffende jaartal worden opgeteld; de som deelt men door 19 (de duur van de
cyclus); de rest van deze deling vormt het gulden getal2. Voorbeeld: voor het jaar
1464 is het gulden getal 2 (1464 + 1 = 1465 : 19 = 77 met rest 2).

Berekening van de zondagsletter
Zoals hierboven al gezegd is, kan men met behulp van de zondagsletter uitrekenen
op welke dag van de week een bepaalde feestdag valt. De berekening gaat als volgt.
Stel je voor dat er geen schrikkeljaar bestond. Dan zou jaar in jaar uit een bepaalde
datum telkens op een volgende weekdag vallen: als het in het ene jaar op dinsdag 15
maart was, dan zou het in het jaar daarop op woensdag 15 maart zijn. Omdat de
schrikkeljaren dit patroon verstoren, keert een bepaalde verdeling van weekdagen
over het jaar pas weer na 28 jaar terug. We hebben hier dus te doen met een 28-jarige
cyclus3.
Men berekent de zondagsletter voor een bepaald jaar door bij het jaartal het cijfer
9 op te tellen (omdat men in het jaar 9 vóór Chr. een dergelijke cyclus laat beginnen)
en de som hiervan te delen door 284. Het restgetal moet in de volgende tabel opgezocht
worden, waar achter het getal de zondagsletter van het desbetreffende jaar vermeld
staat.
*1 GF

*5 BA

*9 DC

*13 FE

*17 AG

*21 CB

*25 ED

2E

6G

10 B

14 D

18 F

22 A

26 C

3D

7F

11 A

15 C

19 E

23 G

27 B

4C

8E

12 G

16 B

20 D

24 F

28 A

(de met * gemerkte jaren zijn schrikkeljaren)5.
Voorbeeld:
Voor het jaar 1465 is de zondagsletter F. (1465 + 9 = 1474 en 1474 : 28 = 52 met
rest 18; zoekt men 18 op in bovenstaande tabel dan vindt men daar de letter F).
Zoals men in de tabel kan zien heeft een schrikkeljaar twee zondagsletters. In de
Middeleeuwen was de schrikkeldag niet, zoals nu, op 29 februari,
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maar was het tweemaal achter elkaar 24 februari. Tot 24 februari gebruikte men de
eerste zondagsletter, vanaf 24 februari nam men de tweede. Bijvoorbeeld: voor 1464
vermeldt de tabel twee zondagsletters, A en G, want 1464 is een schrikkeljaar. (1464
+ 9 = 1473 : 28 = 52 met rest 17; zoekt men 17 op in de tabel dan vindt men A en
G).
We weten nu dus dat het gulden getal van het jaar 1464 een 2 is en de zondagsletters
A en G. Met behulp van deze uitkomsten kunnen we de datum van Pasen in 1464
bepalen. Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Kijken we in
onze kalender: op 22 februari begint de lente. Om de eerste volle maan te berekenen,
kijken we eerst wanneer het voor het eerst nieuwe maan was in de lente. Het gulden
getal is 2 en we treffen dit voor het eerst aan op 8 maart. Volle maan is 13 dagen na
nieuwe maan, d.i. 13 dagen na 8 maart: 21 maart. De zondagsletter G (het is immers
na 24 februari) vinden we voor het eerst na 21 maart op 25 maart. Volgens
bovenstaande berekening was het in 1464 op 25 maart Pasen6.
Een eenvoudiger manier om de Paasdatum te berekenen vinden we op F. 18V. We
zien hier een tabel, waarop voorkomen de letters a t/m v (met de gebruikelijke
weglating van j en u) in rode en zwarte kleur. Vóór de tabel vindt men van boven
naar beneden het gulden getal (I tot en met XIX), erboven, horizontaal, de
zondagsletter (A tot en met G). Weet men van een bepaald jaar het gulden getal en
de zondagsletter, dan bepaalt men op het snijpunt van deze beide letters de
zogenaamde tabelletter. Deze tabelletter correspondeert met de littere tabulares van
resp. Septuagesima, Pasen en Pinksteren: de meest rechtse kolom op de eerste zes
kalenderbladen.
Bijvoorbeeld: voor het jaar 1465 is de zondagsletter F, het gulden getal III, op het
snijpunt van beide vind je als tabelletter een e in rubriek. Resultaat: resp. 10 februari,
14 april en 2 juni.
Voor een schrikkeljaar is het wat ingewikkelder, omdat er dan twee zondagsletters
zijn. Om de tabulaarletter van Septuagesima te bepalen gebruik je de eerste
zondagsletter (Septuagesima valt nl. voor 24 februari). Voor Pasen en Pinksteren
gebruik je de tweede zondagsletter. Dit wordt uitgelegd in de nota naast de tabel op
F. 18V.
Op F. 18V staan onderaan twee zgn. rotula's (‘wieltjes’). Op de linker rotula kun
je in een oogopslag zien wat het gulden getal is voor het jaar 1464, nl. 2. Door de
rotula naar rechts te draaien, vind je de gulden getallen voor de daarop volgende
jaren: voor 1465 is dit bijvoorbeeld 3.
Op de rechter rotula kun je snel de zondagsletter aflezen: voor 1464 is
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dit A en G, voor 1465 geldt F, etc. De uitleg van deze rotula staat boven de afbeelding.
In de rotula's staat het getal 1464. In de toelichtende tekst (r.844-850) wordt er in
de verleden tijd over het jaar 1464 gesproken. Het lijkt voor de hand te liggen dat de
persoon die deze rotula's heeft opgesteld dit voor de eigen tijd heeft gedaan. Dat zou
kunnen betekenen dat ons handschrift vlak na 1464 afgeschreven is. Natuurlijk is
het ook mogelijk dat de kopiist het jaartal klakkeloos uit zijn legger heeft
overgenomen. In dit geval biedt het jaartal geen houvast bij de datering.
Met behulp van de tabel op F. 19R, en de uitleg daarvan op F. 19R en F. 19V, kun
je bepalen in welk teken van de dierenriem de maan op een willekeurige dag staat.
Dit is heel belangrijk voor de middeleeuwer in verband met het aderlaten: de stand
van de maan kan de behandeling gunstig, ongunstig of niet beïnvloeden (middelbaer).
Je moet in de kalender de betreffende dag opzoeken en de bijbehorende letter uit de
kolom litteren der teiken nemen. Om de maanstand op die dag te vinden zoek je de
gevonden letter in de tabel op F. 19R op en wel in de rij onder het gulden getal van
het jaar waarin de desbetreffende dag valt. Bijvoorbeeld: in welk teken staat de maan
op 2 juni 1465? Bij 2 juni vind je de letter r, het gulden getal is III. Onder III staat
de r (in de veertiende regel van boven in de tabel), de maan staat dus in Maagd. Je
kunt dan beter maar niet aderlaten: de invloed is ‘quaet’.

Heiligengeografie
Behalve gegevens voor de datering van een handschrift geeft een kalender meestal
ook informatie ten aanzien van de herkomst. Wanneer we de kalender in ons
handschrift bekijken, dan valt onmiddellijk op dat een aantal heiligen in rubriek
vermeld staat (in onze editie gecursiveerd). Zij zullen voor de gebruikers van de
kalender van bijzondere waarde geweest zijn.
De feestdagen van de heiligen die door de hele kerk gevierd werden, de zgn.
geboden feesten (festa fori), werden op de kalenders meestal in rood geschreven.
Naast deze gemeenschappelijke feesten kende men de zgn. eigen heiligenfeesten,
die gebonden waren aan een of meer bisdommen. Ook deze dagen werden in de
desbetreffende kalender gerubriceerd. Het zijn juist deze rubricaties die ons de weg
kunnen wijzen bij de bepaling van de herkomst van een handschrift.
De gang van zaken lijkt eenvoudig: leg een lijst aan van alle in rubriek
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geschreven heiligen, streep daaruit vervolgens de gemeenschappelijke heiligen weg
en wat je overhoudt is een groep van heiligen die je houvast bieden bij de localisatie
van de kalender, c.q. het handschrift.
Deze werkwijze hebben wij gevolgd. Met behulp van Strubbe en Voet7 die in Tabel
III (p.155-197) ‘een gezamenlijk overzicht [...] van de heiligenfeesten, die van de
13e tot 16e eeuw gevierd werden in de bisdommen en aartsbisdommen [...]’ geven,
konden we bepalen welke heiligenfeesten uit ons rijtje gemeenschappelijk gevierd
werden. Deze vielen af. We hielden drie heiligen over: Servatius, Maternus en
Leonardus. De bisdommen Luik, Munster en Utrecht vieren St. Servatius plechtig,
terwijl Leonardus in Keulen, Luik, Munster en Utrecht (gewoon) gevierd wordt. Met
deze informatie komen wij niet zo veel verder. Maar ook Maternus stond vermeld
in rubriek. Hij ontbreekt bij Strubbe en Voet in Tabel III (25 sept.). Het Glossarium
(p.501) noemt Maternus wel, o.a. als patroon van Tongeren en bisschop van Trier
en Keulen. Tongeren was de zetel van het bisdom Luik, voordat Servatius deze naar
Maastricht verplaatste.
Op grond van dit onderzoekje zijn we tot de hypothese gekomen dat de kalender
gelokaliseerd moet worden in het bisdom Luik, omdat de drie heiligen verbonden
zijn met dit bisdom. Deze hypothese wordt ondersteund door gegevens van
taalkundige, tekstuele en codicologische aard (zie Inl. p.27).
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Tgulden getal
I

Des sondaechs litteren
Abcdefg
vabcrst

II

fghiklm

III

ghiklef

IV

vopqrst

V

fghicde

VI

ghbcdef

VII

uopqrlm

VIII

opqklmn

IX

vabcdet

X

nohiklm

XI

ghiklmn

XII aant.

vabqrst

XIII

fghikle
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XIV

ghikdef

XV

nopqrst

XVI

fghbcde

XVII

gabcdef

XVIII

nopqklm

XIX

opiklmn
Die tabulares litteren

Eindnoten:
1 Wij baseren ons op Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme. [Catalogus van een]
Tentoonstelling. Utrecht, 1970. Naar de letter 4, p. 23-29.
2 Zie n.1, met name p.24-25.
3 Zie n.1, p.26.
4 Zie n.1, p.26.
5 W.E. van Wijk, De late Paasch van 1943; eene populaire verhandeling over de bepaling van
den datum van het Paaschfeest. Den Haag, 1943, p.50. Van Wijk geeft deze tabel met slechts
een zondagsletter bij de schrikkeljaren; wij hebben beide zondagsletters voor dat jaar vermeld.
6 We zijn ons er pijnlijk van bewust dat de hierboven vermelde berekening niet tot dezelfde
resultaten leidt als de methode die hierna beschreven wordt. Berekenen we nl. de paasdatum
voor 1464 volgens de tweede methode dan blijkt Pasen op 1 april te vallen dat jaar. Dit resultaat
is tevens in overeenstemming met de tabellen die Strubbe en Voet geven.
7 Eg.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de
Nederlanden. Antwerpen etc., 1960, p.37-45.

[F. 18V]
[830] Nota dat int scrickeljaer sijn aant.
[831] twe sondaechslitteren ende also sijn
[832] dan twe litteren tabulares. Die yer[833] ste dient den sondaghe Septuagesime,
[834] dats als men alleluya achterleyt, aant.
[835] ende staet in loymaent. Ende die an- aant.
[836] dere dient den sondaghe van Paeschen
[837] ende Pinxten, ende staet in die re[838] gule van der sondaechslittere neder aant.
[839] teghen tgulden ghetal. Ende als ghi[840] se vonden hebt, soe merct weder si
[841] royt is oft wart, ende suect dan aant.
[842] dier ghelijc in den naevolghende ka[843] lendier.
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[844] Van Ons Heren Ghebuerten doen
[845] men screef MCCCC ende LXIV waest
[846] scrickeljaer, ende doen warent twe
[847] sondaechslitteren: dats A tot Sinte
[848] Mathijsdage ende g dat jaer al uut. Ende soe vervolghende ter rechter[850] hant oft -zijde ommegaens.
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[F. I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII XIIIXIVXV XVIXVIIXVIIIXIXTgud
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9

r

g

7

o

d

x

m A

d

x

1

A s

h

3

p

e

y

n

b

o

e

y

m b

s

i

-

q

f

z

o

c

-

p

f

z

n

c

t

k

9

r

g

7

p

d

k

9

q

g

7

o

d

v

l

A s

h

3

q

e

l

A r

h

3

p

e

x

m b

i

-

r

f

t

Scoporien

Scuter
Bucke
Ghiter

Vsiche

[851] In deser tafelen vind men altoes in wat teyken die maen is, als men in
[852] den nae bescreven kalendier op den dach dien men wilt hebben, merct, wat lit[853] ter daer staet van den Ab., ende die selve litter sal men hier in dese tafel aant.
[854] sueken in die rye onder dat gul- [F. 19V] den getal van den jaer daer wi in
[855] sijn. Ende daerteghen staet dat teyken des mane ende of men sonder perikel
la- aant.
[856] ten mach of nyet. aant.
[857] Item onder tgulden ghetal in den naevolghende kalendier beteikent dat aant.
[858] ghetal te wat uren die mane ontfinct sijn liecht yerstewerf. aant.
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[F. 20R] [Januari] aant.
KL

I

XIX

XX

A

A

Loymaent
heeft
XXXI
dage
Jaersdach
(Maius
duplex)
aant.

II

VIII

IX

III

b

b

c

c

IV

XVI

V

d

d

V

V

VII

e

e

f

f

VI

Dertiendach
(Solempne)
aant.

VII

XIII

XIII

VIII

g

g

h

A

IX

II

III

i

b

X

X

XV

k

c

XI

XVIII

XI

l

d

XII

VII

m

e

n

f

XIII

Die
zonne is
in den
Ghiter aant.
Octavus
Epyphanie
(Duplex)
aant.

XIV

XV

XV
XVI
XVII

IV

VIII

o

g

p

A

q

b

r

c

Sinte
Anthonijs,
confessoor
aant.

Eyn corte decleringhe deser spere

XVIII

XII

V

s

d

Sincte
b
Prisce.
Dierste
van
Septuagesima
aant.

XIX

I

XV

XX

t

e

c

v

f

Fabiani d
et
Sebastiani,
martirum.
IX lectio
aant.

XXI

IX

VI

x

g

Agnetis, e
virginis
et
martiris
(Solempne)
aant.

XXII

y

A

Vincentii, f
martiris.
IX lectio
aant.

XXIII

XVII

II

z

b

g

XXIV

VI

XV

7

c

Thimothei, h
apostoli.
III lectio
aant.

XXV

XIV

XI

3

d

Confessio i
Sancti
Pauli
apostoli
(Duplex)
aant.

XXVI

III

XXIII

-

e

Policarpi, k
episcopi
et
martiris.
III lectio
aant.

XXVII
XXVIII XI

XII

9

f

A

g

l
Octavus m
Agnetis

Eyn corte decleringhe deser spere

Die
littere
tabulares
van
Semptuagesima

(Duplex)
aant.

XXIX

b

A

n

XXX

XIX

VIII

c

b

o

XXXI

VIII

XXI

d

c

p

Tghetal
der
daghen

Tgulden Der uren Littere
aant.
ghetal
der
teiken

Die
nacht
heeft XVI
uren; der
dach VIII
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[F. 20V] [Februari] aant.
KL

I

XVI

II

Sprockille
heeft
XXVIII
daghe
XI

e

d

X

f

e

g

f

s

h

g

t

i

A

III
IV

V

VI

V

q
r

Onser
Vrouwen
Liechtmisse
dage aant.

Sinte
Achten,
maecht

v

aant.

VI

XIII

II

k

b

A

VII

II

XV

l

c

b

m

d

c

n

e

d

o

f

Die
e
zonne is
in den
Vissche

p

g

f

q

A

g

VIII
IX

X

X

XVIII

XI

VII

III

XII

XII
XIII

XV

VIII

r

b

h

XIV

IV

XXI

s

c

Sinte
i
Valentijn
aant.

XV
XVI

XII

XVII

XVII

t

d

k

v

e

l

x

f

m

XVIII

I

V

y

g

n

XIX

IX

XVIII

z

A

o

7

b

p

XX
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XXI

XVII

XV

XXII

3

c

Dleste
q
van
Septuagesima

-

d

Sinte
Peter,
apostel.
Hier
beghint
die linte
aant.

XXIII

VI

IV

e

9

Te
vierden
jaer ist
hier die
stat des
scrickelsjaers
aant.

XXIV

XIV

f

A

Sinte
Mathijs
aant.

XXV

III

XII

b

g

c

A

I

d

b

XXI

e

c

XXVI
XXVII

XI

XXVIII XIX
Tghetal
der
daghen

Tgulden Der uren Litteren
ghetal
der
teiken

Die
nacht
heeft XIV
uren
ende
dach X

Eyn corte decleringhe deser spere
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F. 20V en F. 21R: De maanden februari en maart van de heiligenkalender
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[F. 21R] [Maart] aant.
KL

Meert
heeft
XXXI
daghe

I
II

VIII

X

III

f

d

g

e

h

f

IV

XVI

VI

i

g

V

V

XIX

k

A

VI

XIII

XV

l

b

m

c

VII

Sinte
Perpetue
ende
Felicitaet,
maertelaers
aant.

VIII

II

IV

n

d

IX

X

XVI

o

e

p

f

q

g

r

A

Sinte
Gregorijs,
paus aant.
Die
zonne is
in den
Ramme

X
XI

XVIII

XIII

XII

XIII

VII

I

s

b

XIV

XV

XXI

t

c

v

d

x

e

y

f

XV
XVI

IV

X

XVII

Sinte
Ghertruyt,
maecht
aant.

XVIII

XII

VI

z

g

XIX

I

XIX

7

A

Eyn corte decleringhe deser spere

XX

3

b

Tbeghin
der
werelt aant.

Die
tabulaerlitterem
van
Paeschen

XXI

IX

VII

-

c

Sinte
Benedictus,
abt aant.

XXII

XVII

IV

9

d

Dierste b
van
Paesschen

XXIII

VI

XVI

9

e

c

A

f

d

b

g

e

c

A

f

I

d

b

g

XIV

e

c

h

f

d

i

XXIV
XXV

XIV

XII

XXVI
XXVII

III

XXVIII XI
XXIX
XXX

XIX

X

g

e

k

XXXI

VIII

XXIII

h

f

l

Tghetal
der
daghen

Tgulden Der uren Litteren
ghetal
der
teiken

Die
nacht
heeft XII
uren; der
dach XII

Eyn corte decleringhe deser spere
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[F. 21V] [April] aant.
KL

April
heeft XXX
daghe

I
II

XVI

XIX

III
IV

V

VII

i

g

m

k

A

n

l

b

o

m

c

Sinte
p
Ambrosius,
bisscop
aant.

V

XIII

IV

n

d

q

VI

II

XVI

o

e

r

p

f

s

q

g

t

r

A

v

VII
VIII

X

V

IX
X

XVIII

I

s

b

A

XI

VII

XIV

t

c

Die
b
zonne is
in den
Stier

v

d

c

XII
XIII

XV

X

x

e

d

XIV

IV

XXIII

y

f

e

z

g

f

7

A

g

3

b

h

XV
XVI

XII

XVII
XVIII

I

VII

-

c

i

XIX

IX

XX

9

d

k

XX

XVII

XVI

A

e

l

b

f

m

c

g

n

d

A

Jorys aant. o

e

b

p

XXI
XXII

VI

V

XXIII
XXIV

XIV

I
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XXV

III

XIV

c

f

Sinte
q
Maerck,
ewangelist.
aant.

Vastinghe
ende
processie
aant.

XXVI
XXVII

XI

XXVIII XIX

g

d

XII

h

e

XXI

i

f

k

g

l

A

XXIX
XXX

VIII

XI

Tghetal
der
daghen

Tgulden Der uren Litteren
ghetal
der
teiken

Die
nacht
heeft X
uren; der
dach XIV
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Dleste
van
Paeschen
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[F. 22R] [Mei] aant.
KL

I

m

b

II

XVI

XVII

n

c

III

V

XX

o

d

IV

XIII

XVI

p

e

q

f

r

g

V
VI

II

V

Mey heeft
XXXI
daghe
Sinte
Philips
ende
Jacobs,
apostolen

Sinte
Jan,
ewangelist
aant.

VII

X

XVII

VIII
IX

XVIII

XIV

X

s

A

t

b

v

c

x

d

Dierste b
van
Pinxsten

XI

VII

III

y

e

c

XII

XV

XXIII

z

f

d

7

g

e
Sinte
Servaes,
bisscop

XIII

aant.

XIV

IV

XI

XV

3

A

f
Die
zonne is
in den
Twilinc

-

b

g

XVI

XII

VIII

9

c

h

XVII

I

XX

A

d

i

b

e

k

XVIII

Eyn corte decleringhe deser spere

Die
tabulareslitteren
van
Pinxsten

XIX

IX

IX

c

f

l

XX

XVII

V

d

g

m

XXI

VI

XVIII

e

A

n

f

b

o

g

c

p

h

d

q

XXII
XXIII

XIV

XIV

XXIV
XXV

III

III

i

e

Sinte
r
Urbaen,
paus. aant.
Hier
beghint
die
zomer

XXVI

XI

XV

k

f

s

l

g

t

m

A

v

n

b

A

o

c

b

p

d

c

XXVII
XXVIII XIX

XI

XXIX
XXX

VIII

XXXI

XVI

Tgetal
der
daghen

Tgulden Der uren Litteren
getal
der
teiken

XX

Die
nacht
heeft VIII
uren; der
dach XVI
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[F. 22V] [Juni] aant.
KL

Braecmaent
heeft XXX
daghe

I
II

V

IX

q

e

d

r

f

Sinte
e
Marcellijns
ende
Peters,
maertelaers
aant.

III

XIII

V

s

g

f

IV

II

XVIII

t

A

g

V

X

VI

v

b

h

VI

x

c

i

VII

y

d

k

VIII

XVIII

III

z

e

l

IX

VII

XV

7

f

m

3

g

n

-

A

Sinte
o
Barnabas,
apostel

9

b

p

X
XI

XV

XI

XII
XIII

IV

I

9

c

Dleste van q
Pinxsten

XIV

XII

XX

A

d

Die zonne
is in den
Creeft

b

e

Sinte
Vitis,
maertelaer.
aant.
Die
lancste
dach van
den jaer

XV

XVI

I

X

c

f

XVII

IX

XXI

d

g

XVIII

XVII

XVIII

e

A
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XIX
XX

VI

VI

XXI

f

b

g

c

h

d

XXII

XIV

III

i

e

XXIII

III

XV

k

f

l

g

XXIV

Sinte Jans
Baptist
Ghebuerte
aant.

XXV

XI

IV

XXVI

m

A

n

b

XXVII

XIX

I

o

c

XXVIII

VIII

XIII

p

d

q

e

XXIX

Sinte
Peters
ende
Pauwels,
apostolen
aant.

XXX

XVI

IX

r

Tghetal
der
daghen

Tgulden
getal

Der uren

Litteren
der teiken

f
Die nacht
heeft VI
uren; der
dach XVIII
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[F. 23R] [Juli] aant.
KL

Hoymoent
heeft XXXI
daghe

I

V

XXII

s

g

II

XIII

XVIII

t

A

v

b

III
IV

II

VI

x

c

V

X

XIX

y

d

z

e

7

f

3

g

-

A

9

b

VI

VII

XVIII

XV

VIII
IX

VII

IX

X
XI

XV

I

A

c

XII

IV

XIII

b

d

c

e

XIII

XIV

XII

IX

d

f

XV

I

XXII

e

g

f

A

XVI
XVII

IX

X

g

b

XVIII

XVII

VI

h

c

XIX

VI

XIX

i

d

k

e

l

f

XX
XXI

XIV

XV
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Onser
Vrouwen
Visitatie aant.

Hier
beghinnen
die
honsdage aant.

Sinte
Margareten,
maghet
Der
apostolen
deilinghe. aant.
Die zonne is
in den Leeu

XXII

m

g

XXIII

III

IV

n

A

XXIV

XI

XVII

o

b

p

c

XXV

Sinte Marien
Magdalenen

Sinte Jacobs,
apostel der
aant.

XXVI

XIX

XIII

XXVII

q

d

r

e

XXVIII

VIII

II

s

f

XXIX

XVI

XXI

t

g

v

A

X

x

b

Der uren

Litteren der
teiken

XXX
XXXI

V

Tghetal der Tgulden
daghen
ghetal

Eyn corte decleringhe deser spere

Die nacht
heeft VIII
uren ende
der dach
XVI
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[F. 23V] [Augustus] aant.
KL

I

XIII

VI

y

c

II

II

XIX

z

d

7

e

3

f

-

g

9

A

III
IV

X

VIII

V
VI

XVIII

IV

Oechstmoent
heeft XXXI
daghe
Sinte Peters
ad vincula,
apostel aant.

Ons Heren
Transfiguereringhe
aant.

VII

VII

XVII

VIII
IX

XV

XIII

X

A

b

b

c

c

d

d

e

Sinte
Laurees,
maertelaer
aant.

XI

IV

II

e

f

XII

XII

XII

f

g

g

A

XIII
XIV

I

XI

h

b

XV

IX

XXIII

i

c

Onser
Vrouwen
Hemelsvaert

XVI

XVII

XIX

k

d

Die zonne is
in die
Maghet

l

e

m

f

n

g

o

A

XVII
XVIII

VI

VIII

XIX
XX

XIV

IV

Sinte
Bernaert, abt
aant.

Eyn corte decleringhe deser spere

XXI

III

XVII

XXII
XXIII

XI

V

XXIV

p

b

q

c

r

d

s

e

XXV

XIX

II

t

f

XXVI

VIII

XIV

v

g

x

A

XXVII

Sinte
Bartholomees,
apostel. Hier
beghint die
heerfts

XXVIII

XVI

X

y

b

Sinte
Augustijn,
bisscop aant.

XXIX

V

XXIV

z

c

Sinte Jans
Baptisten
Onthoefinge
aant.

XXX

XIII

XIX

XXXI
Tghetal der Tgulden
daghen
ghetal

Der uren

7

d

3

e

Litteren der
teiken

Eyn corte decleringhe deser spere

Die nacht
heeft X uren
ende der
dach XIV
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[F. 24R] [September] aant.
KL

I

II

VIII

-

f

Evenmaent
heeft XXX
daghe
Sinte
Ghielis, abt
aant.

II

X

XXI

III
IV

XVIII

XVII

V
VI

VII

V

VII

9

g

9

A

A

b

b

c

c

d

d

e

VIII

XV

I

e

f

IX

IV

XIV

f

g

g

A

X
XI

XII

X

h

b

XII

I

XXIII

i

c

k

d

l

e

XIII
XIV

IX

XII

Onser
Vrouwen
Ghebuerten

Schelis †
Verheffinghe
aant.

XV

XVII

VIII

m

f

XVI

VI

XXI

n

g

Die zonne is
in die Waghe
aant.

XVII

o

A

Sinte
Lambrechs
martyrizacie
aant.

XVIII

XIV

XVII

XIX
XX

III

VI

p

b

q

c

r

d
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XXI

s

e

XXII

XI

II

t

f

XXIII

XIX

XIV

v

g

x

A

y

b

XXIV
XXV

VIII

III

Sinte
Mathees,
apostol aant.

Sinte
Materns,
bisscopvieringhe
aant.

XXVI

XVI

XXIII

XXVII

z

c

7

d

XXVIII

V

XII

3

e

XXIX

XIII

VIII

-

f

Sinte
Michghiels
ende alre
enghelen
dach aant.

XXX

II

XXI

9

g

Sinte
Jheronimus,
priester aant.

Der uren

Littere der
teiken

Tghetal der Tgulden
daghen
getal

Eyn corte decleringhe deser spere

Die nacht
heeft XII
uren ende
der dach XII
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[F. 24V] [Oktober] aant.
KL

I

II

X

IX

III

A

A

b

b

c

c

IV

XVIII

VI

d

d

V

VII

XVIII

e

e

f

f

g

g

h

A

i

b

VI
VII

XV

XIV

VIII
IX

IV

III

Wijnmaent
heeft XXXI
daghe
Sinte
Remeys,
bisscop aant.

Sinte
Dyonijs,
maertelaer
aant.

X

XII

XXIII

XI

k

c

l

d

Sinte
Augustijns
Hervoeringhe
aant.

XII

I

XII

m

e

XIII

IX

XXIII

n

f

XIV

XVII

X

o

g

p

A

q

b

r

c

s

d

XV

XVI

VI

IX

XVII
XVIII

XIV

V

Die zonne is
int
Scoerpioen

Sinte Luyck,
ewangelist
aant.

XIX
XX

III

XVIII

t

e

v

f
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XXI

XI

XIV

XXII

x

g

y

A

XXIII

XIX

III

z

b

XXIV

VIII

XVI

7

c

3

d

XXV
XXVI

XVI

XII

-

e

XXVII

V

XXIII

9

f

XXVIII

XIII

XII

A

g

b

A

XXIX
XXX

II

IX

c

b

XXXI

X

XXII

d

c

Der uren

Litteren der
teiken

Tghetal der Tgulden
daghen
getal
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Sinte
Symons ende
Judas,
apostolen

Die nacht
heeft XIV
uren ende
der dach X
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[F. 25R] [November] aant.
KL

I

e

d

II

f

e

III

XVIII

XXI

g

f

IV

VII

VII

h

g

i

A

k

b

V
VI

XV

III

Slachmaent
heeft XXX
daghe
Alre
Heilighe
dach aant.
Sinte
Hubrechts,
bisscop aant.

Sinte
Lenaerts,
confessoor
aant.

VII

IV

XVI

VIII
IX

XII

XII

X

l

c

m

d

n

e

o

f

XI

I

I

p

g

XII

IX

XIII

q

A

XIII

XVII

IX

r

b

XIV

VI

XXII

s

c

t

d

v

e

x

f

y

g

z

A

7

b

XV
XVI

XIV

XVIII

XVII
XVIII

III

VII

XIX

XX

XI

III
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Sinte
Mertens,
bisscop aant.

Die zonne is
in den Scutte

Sinte
Lijsbeth,
weduwe aant.

XXI

XIX

XVIII

XXII

XXIII

VIII

IV

XXIV
XXV

XVI

I

3

c

-

d

Sinte
Cecilie,
maget aant.

9

e

Sinte
Clement,
paus. aant. Hier
beghint der
winter

9

f

A

g

Sinte
Katherina,
maertelaeres
aant.

XXVI

V

XII

b

A

XXVII

XIII

IX

c

b

XXVIII

II

XXII

d

c

XXIX

e

d

XXX

f

e

Tghetal der Tgulden
dagen
getal

Der uren

Litteren der
teiken
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Sinte Linus,
paus. aant. Die
yerste
sondach
hiernae is
die Advent
Christi aant.

Sinte
Andries,
apostel aant.
Die nacht
heeft XVI
uren ende
der dach
VIII
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[F. 25V] [December] aant.
KL

I

X

XI

g

f

II

XIV

VII

h

g

III

XII

XX

i

A

k

b

IV

Horenmaent
heeft XXXI
daghe
Sinte Loys,
bisscop aant.

Sinte
Berben,
maertelaeres
aant.

V

XV

XV

VI
VII

IV

V

VIII

l

c

m

d

n

e

o

f

Sinte Claes,
bisscop aant.
Onser
Vrouwen
Ontfenckenisse
aant.

IX

XII

III

p

g

X

I

XIII

q

A

XI

IX

XXIV

r

b

XII

XVII

XXII

s

c

Die zonne is
in den Bucke
aant.

XIII

XIV

VIII

XI

XV

t

d

v

e

x

f

XVI

XIV

VII

y

g

XVII

III

XX

z

A

7

b

XVIII
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Sinte
Lucien,
maertelaeres.
aant.
Die
cortste dach
van den jare

XIX

XI

XVI

XX

3

c

-

d

XXI

XIX

V

9

e

XXII

VIII

XVII

A

f

b

g

XXIII

Sinte
Thomas,
apostel

XXIV

XVI

XIII

c

A

XXV

X

II

d

b

Ons Heren
Ghebuerten

XXVI

XIII

XXII

e

c

Sinte
Stheven,
maertelaer
aant.

XXVII

f

d

Sinte Jans,
ewangelistis
aant.

XXVIII

II

XI

XXIX
XXX

X

XXIII

XXXI

Tghetal der Tgulden
daghen
ghetal

Der uren

g

e

h

f

i

g

k

A

Litteren der
teiken
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Alre Kindere
dach aant.

Sinte
Silvester,
paus aant.
Die nacht
heeft XVIII
uren ende
der dach VI
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[Woord verklaringen en aantekeningen]
Kosmologie (r.1-156)
titel

decleringhe: ‘uiteenzetting’
spere: ‘kosmos’
waeraf: ‘waarom’, ‘waarvoor’
mogen: ‘moeten’

2

ordinancie: ‘ordening’
creaturen: ‘al wat geschapen is’

3

honre toebehoerten: ‘de dingen, die
daarbij horen’

4

al ront: ‘geheel en al rond’
wijtden: ‘omtrek’
dicden: ‘doorsnede’

8

hiervore: d.w.z. op de voorafgaande
tekening op F. 1 verso, afgebeeld op de
omslag van deze editie.

10

eyns pessers: ‘van een passer’

12-3

hier beneden: d.w.z. in het ondermaanse
(zie Inl., p.10).

14-5

in haer selven: ‘van nature’
culden: ‘koude’

15-6

wordet si eyndrachtich verenicht: ‘stemt
ze [de aarde] geheel en al overeen met’.
Bedoeld wordt dat de aarde met het water
de eigenschap koude gemeen heeft (zie
Kosmologie, p.39)

18-9

versament: ‘verenigd’
hidsich: ‘heet’

19

Nyet in hem self: ‘Niet van zichzelf’

19-23

De vergelijkbare passage in de Latijnse
tekst (F.24V, b, 32-6) schrijft deze
eigenschappen toe aan de hemellichamen:
t.w. de planeten, sterren en hemelsferen.
Dit is de traditionele voorstelling van
zaken in de Middeleeuwen. In onze tekst
wordt hetzelfde echter beweerd over de
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elementen. We denken dat dit op een
misverstand berust.
23-6

Vergelijking met het CTV maakt duidelijk
dat hiermee bedoeld wordt: ‘de
hemellichamen laten in het aardse
instromen het vermogen om te bewegen,
om te groeien, om waar te nemen met de
zintuigen, en de kracht die alles tot
voortplanting beweegt’ (zie Inl., p.22).

27

als: ‘zoals’

27

In ECD wordt hier gesproken over ‘13
hiemelen’. In de Latijnse tekst is er sprake
van 11 hemelen. De opbouw van beide
is als volgt:
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ECD
Empyreum

CTV
natura celesti

Empyreum

Purpureum

Purpureum

Cristallinum

Cristallinum

Firmament

Firmament

Saturnus

Saturnus

Jupiter

Jupiter

Mars

Mars

Zon

Zon

Venus

Venus

Mercurius

Mercurius

Maan

Maan

vuur

natura elementari

vuur 1
vuur 2
vuur 3

lucht 1

lucht 1

lucht 2

lucht 2

lucht 3

lucht 3

________

________

13

17

water

water

aarde

aarde
In ECD telt de ‘sfeer’ van de lucht dus
voor 1. Het CTV maakt een duidelijke
scheiding tussen de ‘sfeer’ van de
planeten en die van de elementen. Je zou
kunnen zeggen dat de opbouw van de
kosmos duidelijker is gestructureerd in
de Latijnse tekst.

28-9

doerschinende ghelijc thgelas der zonnen:
‘doorschijnend, als het glas voor de zon’

29-38

rabbi Moyses: Moses Maimonides, joods
wijsgeer (1135-1204), auteur van The
guide of the perplexed (Engelse vertaling
van de oorspr. Arabische titel). In het 14e
hoofdstuk van dit werk bespreekt hij de
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maat van de sferen: ‘Accordingly it has
been demonstrated that the distance
between the center of the earth and the
highest part of the sphere of Saturn is one
that could be covered in approximately
eight thousand and seven hundred years
of three hundred sixty-five days each, if
each day a distance is covered of forty of
our legal miles, of which each has two
thousand of the cubits used for working
purposes’ (p.456). ‘For they have clearly
stated that the thickness of every sphere
equals a distance that can be covered in
five
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hundred years and that the distance
between every two spheres can only be
covered in five hundred years’ (p.458).
30

sterck: ‘gezond’

33

aldus: ‘op deze wijze’
beghinsel: ‘begin’

35

altoes: ‘telkens’
Alsoe nochtan: ‘mits echter’

36

gherekent: ‘geteld’

37

dachvaert: ‘afstand van een dag gaans’

37-8

screden; cubitus; ellenboghen:
afstandsmaten. Omdat het metrische
stelsel in de Middeleeuwen niet
gestandaardiseerd was is de
overeenkomstige afstand volgens het
huidige stelsel moeilijk te achterhalen.
Vgl. de discussie hierover in De
natuurkunde van het geheelal, Dl. I, p.31.

39

betekent: ‘symboliseert’

40-2

Johannes 16:33 : ‘Dit heb Ik u gezegd,
opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.
Weliswaar leeft gij in de wereld in
verdrukking, maar hebt goede moed: Ik
heb de wereld overwonnen’.

41

druc: ‘angst’
onrast: ‘rusteloosheid’

42-3

omlopende: ‘omwentelend’
overste: ‘bovenste’

45

vierighen: ‘vurige’

46

waterrachsche: ‘waterachtige’
verbernen: ‘verbranden’

48

ghebrueken: ‘gebruiken’ (inademen)

49

nederste: ‘onderste’

52

veelrecunde: ‘velerlei’
manieren: ‘soorten’

52-8

ECD stemt hier woordelijk overeen met
het CTV (F.24V,b, 3-12). Alleen de zin
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‘Ghelijc [...] doncker is.’ staat niet in de
Latijnse tekst en is waarschijnlijk ter
verduidelijking toegevoegd. Helaas
kunnen we er ons nog geen voorstelling
van maken.
53

om der scaden wille van der eerden:
‘vanwege de schaduw die de aarde werpt’

56

ghemaect oft beronnen: ‘gemaakt (dit
geldt voor donder, bliksem en storm) en
gekristalliseerd (hagel, sneeuw)’

61

sunderlinghen: ‘eigen’

62

cierheiden: ‘schoonheden’
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63

ander: ‘tweede’. Dat de sfeer van het
element vuur 20.000 mijl van de aarde
verwijderd is hebben we niet terug
kunnen vinden in The guide of the
perplexed.

64

rekenisse: ‘berekening’

66

grof: ‘compact’, ‘dicht van struktuur’
(tegenovergestelde van doerschinich
(r.73)).

68

verwandelet: ‘verandert het’
zolfer: ‘zwavel’

70

gemincgt: ‘vermengd’

72

ammermeer: ‘voortaan’

72-3

subtiel: ‘fijn’

78

XVm VIc ende XXV milen: Juist getallen
zijn dikwijls aan ernstige corrupties
onderhevig. In zijn editie van Dirc van
Delfs Tafel van den Kersten Ghelove stelt
Daniëls dat ook vast. Vervolgens
presenteert hij onderstaande reeks als ‘de
juiste getallen’. Dit motiveert hij met het
feit dat in de door hem gebruikte bron de
optelling klopt. Wij vinden dit weinig
overtuigend. Het totaal van alle afstanden
is in alle bronnen hetzelfde, dus dat zal
wel kloppen. maar het is natuurlijk nooit
moeilijk een door en door
gecorrumpeerde reeks getallen zo bij te
schaven, dat hun som op dat totaal
uitkomt. We hebben daarom geprobeerd,
in de beschikbare gegevens enig systeem
te ontdekken. We ontdekten toen, dat er
waarschijnlijk een kosmische
‘eenheidsafstand’ van 7.812½ mijl achter
zit. De totale afstand van de aarde tot het
firmament bedraagt precies veertien keer
deze ‘eenheid’. De overige afstanden zijn
met enkele kleine ingrepen terug te
brengen tot deze afstand, of tot twee- of
drievouden ervan.
ECD

CTV

Tafel
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wij

Aarde-Maan

15.625

15.629

15.629

15.625

Maan-Merc.

7.812

7.812½

7.812½

7.812½

Merc.-Ven.

7.812

7.812½

7.812½

7.812½

Ven.-Zon

[23.437]1

25.436

25.436

23.437½

Zon-Mars

15.625

15.625

15.625

15.625

Mars-Jup.

7.912

6.812

6.812

7.812½

Jup.-Sat.

[5.912]

6.812

6.812

7.812½

Sat.-Firm.

23.436

23.436

23.436

23.437½

________

________

________

________

(ontbreekt)

109.375

109.375

109.375

totaal

1

de getallen tussen vierkante haken komen niet als zodanig in ECD voor, maar konden uit
andere berekend worden.
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80

minste: ‘kleinste’

82

naturen: ‘natuurlijke krachten’

82-3

van elliker naturen: ‘van de aard van elk
van hen (nl. de planeten)’

87

vergaen: ‘verduisterd’
of eclipsis wesen: ‘of in eclips te zijn’
als si vol is: ‘als het volle maan is’

88

scaye: ‘schaduw’

91

rayen: ‘stralen’

92

dan: ‘behalve’

92-3

in der zonnen nedergaen: ‘bij
zonsondergang’
in der zonnen opstaen: ‘bij zonsopgang’

93-4

somwijls: ‘nu en dan’

95

stat: ‘plaats’

97

leet: ‘lichaamsdeel’

98

die mane heeft den maghe in den
mensche: ‘de maan invloed uitoefent op
de maag’ (zie De planeten en het
menselijk lichaam, p.84-91).

103

zuete: ‘aangenaam’
ghetempert: ‘gematigd van nature’, ‘zacht
van aard’

104

schymmert: ‘glanst’, ‘vertoont
schijngestalten’ (?)

104-5

int wercke der naturen: ‘op de
voortplanting’

105-6

‘En zij is bewarend (= bewaart altijd)
sommige planten altijd in hun mooie
groene kleur’

108

alre schoente ende begripelix liechs: ‘van
alle schoonheid en waarneembaar licht’

111

achtwert meerdere dan: ‘acht keer groter
dan’

112

Si lijdt eclypsim: ‘ze (de zon) wordt
verduisterd’

114

hoer: ‘haar’, d.i. de zon
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115

dwinct: ‘beheerst’
regeert: ‘leidt’

118

bose: ‘kwaadaardig’
van: ‘wat betreft’

119

beruert die galle: ‘heeft invloed op de
gal’

121-2

is [...] beste ghetempert [...] van wermde
ende vochticheiden: ‘(In Jupiter) is de
verhouding van warmte en vochtigheid
het meest evenwichtig’

123

versuet: ‘veraangenaamt’

122-4

Si [...] heeft crachte over die bomen die
altoes gruyn bliven: ‘ze (Jupiter) oefent
invloed uit op de bomen die altijd groen
blijven’

125

als: ‘zoals’
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126

schijn: ‘schijnsel’
126-7

herde wrede planete: ‘zeer kwaadaardige
planeet’, d.w.z. een planeet die een zeer
slechte invloed uitoefent

129

goide leefttocht: ‘goed levensonderhoud’.
In de door ons geraadpleegde versie van
het CTV staat niets vergelijkbaars. In Dirc
van Delf wiens Tafel ook een bewerking
is van het CTV wordt er echter een
verband gelegd tussen Saturnus en
rijkdom. Deze opvatting komt
waarschijnlijk voort uit een zeer
gebruikelijke etymologie van Saturnus
uit saturande (= verzadigend). Het is niet
uitgesloten dat een dergelijke verklaring
wel in de bron van ECD heeft gestaan.

130

maken: ‘veroorzaken’

132

gheveist: ‘bevestigd’
verwandelen: ‘veranderen’

133

voerscreven: ‘bovengenoemde’

137

begripen: ‘bevatten’

140

onbegripeliker: ‘onbevattelijke’

141

haert: ‘hard’
vast: ‘sterk’

142

De uiterste hemelsfeer (d.i. de sfeer die
het dichtst bij het Empyreum is) heet in
onze tekst het Purpureum. Deze is
verantwoordelijk voor de beweging van
de hemelen. In het Ptolemeïsche
universum heet de sfeer met deze functie
het Primum Mobile (zie Inl., p.7-8)

143

jachten: ‘snelheid’

144

omdrivet: ‘doet rondgaan’

145

nochtan dat si teghen hem dringhen ende
keren: ‘hoewel zij (t.w. de andere
hemelen) zich bewegen in een
tegengestelde richting’

147

beledden: ‘vertraagden’

150

Dus hoge: ‘nl. tót aan het Empyreum’
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151

heynsche fylosofen: ‘heidense filosofen’
(zie Inl., p.18-9)
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Geografie (r.157-220)
titel

Van der dicden ende grootheit der
eerden: ‘Over de doorsnede en de omtrek
van de aarde’

157

Nae dat: ‘Volgens hetgeen’
Albertus die leraer: zie Inl. p.19

158

consten: ‘kunsten’, hiermee worden de
vrije kunsten of artes liberales bedoeld.
omgaens: ‘in omtrek’

159

XXII dele omgaens maken VII dele
doergaens: de verhouding omtrek:
doorsnede = 22:7 (het getal Pi)

160

proeft: ‘bewijst’
recht: ‘volkomen’

163

dweersheit: ‘doorsnede’
in ghelikenissen als XXII tot VII: ‘in
verhouding als 22:7’

165

hielt: ‘meet’
XXM ende XL milen: het getal 20.040 mijl
dat hier gegeven wordt voor de omtrek
van de aarde komt niet overeen met de
berekeningen die in de tekst volgen.
Volgens deze berekeningen zou de
omtrek moeten zijn: 22/7 x 6491 = 20.400
mijl. De door onze tekst vermelde 20.040
mijl als zijnde de omtrek van de aarde is
mogelijk een kopiistenfout.

167

diepde: ‘doorsnede’
VIM VC milen IX milen min: ‘6500 mijl
min 9’, ‘6491 mijl’. Vergelijk de in r.171
genoemde afstand.

168

lijne: ‘touw’

173

ewenich: ‘een weinig’
minuten: ‘kleine deeltjes’. Mogelijk
vertaald uit het Midd. Latijn minutia of
minuties, ‘klein deeltje’.

176

ghedwonghen steit in: ‘beperkt is tot’
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177

vermoyen: ‘vermoeden’

178

lantscappen: ‘streken’
sunderlinghen: ‘vooral’
onwoenlijc: ‘onbewoonbaar’

180

overtellighe: ‘buitensporige’

181

onghemaetde: ‘buitengewone’

182

fenijnde: ‘giftige’
onghehueren: ‘griezelige’

184

verslinden: ‘verteren’

185

Sinte Patricius: bedoeld wordt Magonus
Sucatus Patricius (385 -ca. 461).
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Hij was missiebisschop in Ierland. Rond
zijn figuur ontstonden tal van legenden.
De bekendste daarvan heeft betrekking
op het zgn. Vagevuur van Patricius, een
grot op het eiland in Lough Derg in het
graafschap Donegal, waar, als teken van
de waarheid van zijn prediking, aan
berouwvolle zondaars de gelegenheid
geschonken zou zijn zich bij hun leven
van de helse straffen te overtuigen. Zijn
feest op 17 maart is een nationale
feestdag in Ierland.
190

middaghe: ‘zuiden’

197

onder steit: ‘onder valt’

201

afcomen sijn: ‘gesticht zijn’

206

onder wellic ligdt: ‘waarin ligt’

207

thgebierchte: ‘het gebergte’, d.i. de
Alpen.

208

Sinte Jacob eglisse: ‘de kerk van Sint
Jacobus’. Jacobus was de broer van
Johannes en een discipel van Jezus; hij
stierf in 44 de marteldood in Jeruzalem.
Volgens de overlevering zou hij het
evangelie in Spanje gebracht hebben.
Santiago de Compostella, waar zijn
gebeente ligt, was in de Middeleeuwen
een beroemde bedevaartsplaats.

212

Sinte Augustijn: Augustinus (354-430),
Latijns kerkvader, bisschop van Hippo
(Noord-Afrika)

214

Achlacy: uitroep van spijt

215-6

Sinte Gregorius: Gregorius de Grote, paus
van 590-604. Hier wordt verwezen naar
zijn Homilia (Preken).

218

Of God gheef, dat noch stentich ende vast
ware: ‘Dat God geve, dat het [geloof]
wederom (nog) standvastig zou zijn’

219

principael: ‘belangrijkste’
Bij de illustratie (zie p. 51):

2

versche: ‘nat’
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linten: ‘lente’
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Schepping (r.221-260)
221

ordineerde: ‘maakte’
creaturen: ‘al wat geschapen is’

222

De schepping van de engelen en de vier
elementen wordt niet apart vermeld in de
Bijbel, maar is blijkbaar een bekend
gegeven in de Middeleeuwen. Zie bijv.
Maerlants Rijmbijbel, dl. I, vs. 99 en vs.
117-119; Boendales Der leken spieghel,
Bk. I, vs. 31-37; Het boek van Sidrac,
dial. 5 en 6.

224

deilde: ‘scheidde’

227

vergheyerde: ‘verzamelde’

229

droechde: ‘het droge (gedeelte)’

231

deilde: ‘ordende’

232

gheciert: ‘verfraaid’
In de Bijbel vindt men geen verwijzing
naar de verdeling van de
scheppingsperiode in drie dagen waarin
God zijn schepping ‘deilde’ en drie dagen
waarin hij haar ‘cierde’. De term
‘vercieren’ treft men bijvoorbeeld wèl
aan in de Rijmbijbel, waar ze gebruikt
wordt om bepaalde werkzaamheden van
God op de vijfde en zesde dag aan te
duiden:
vs. 265-66: ‘Des vijfds daghes verchierde onse Here
Water ende lucht met groter ere.
vs. 279-80 Ten sesten dage verchierde God
Die eerde/ (...)

235

teykenen ende tijden: ‘tekens voor de
tijden’; d.w.z. tekens om de tijden aan te
geven. Vgl. Genesis 1:14-15: ‘God sprak:
‘Er moeten lichten zijn aan het
hemelgewelf, die de dag van de nacht
zullen scheiden; zij moeten als tekens
dienen, zowel voor de feesten als voor de
dagen en de jaren en tevens als lampen
aan het hemelgewelf om de aarde te
verlichten.’’.
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236-237

Dat de zon zevenmaal helderder scheen
bij de schepping komt ook niet voor in
de Bijbel, maar is waarschijnlijk wel een
bekend gegeven.
De Rijmbijbel bevat een passage waarin
o.a. wordt vermeld dat de zon, de maan,
de sterren en de edelstenen slechts 1/5
van hun oorspronkelijke kracht bezaten
na de zondeval van Adam:

300 Oec mede om sine mesdade/
Seggen ons die heilighe lude/
Dat die bome entie crude/
Die nu wassen vruchteloes/
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130
Moettent ontgelden altoes
305 Vander mesdaet van Adame.
Sonne ende mane/ van groter scame/
Sterre/ ende oec diere steene/
Ne behilden niet alleene
Van haerre cracht dat vijften deel;
310 Te voren adden sijt al geheel.

241

van der eerden: ‘uit aarde’

244

van alre ordinancien Sijnre werken: ‘van
al het ordenen van Zijn schepping’

245

in eynen oegheluecken: ‘in een oogwenk’

247

onbesatder: ‘ongedifferentieerd’,
‘vormloos’
deichs: ‘deeg’

248

micken: ‘broden’
conioele: waarschijnlijk een bepaald soort
brood. Het is mogelijk terug te voeren op
corn (‘graankorrel’; de oorspronkelijke
vorm zou dan cornioele moeten zijn
geweest) of op moele (‘kneedtrog’,
‘baktrog’).
wegghen: ‘wigvormig tarwebrood’,
‘weggen’
schermouwe: mogelijk wordt hiermee
scharmoelie bedoeld: ‘zeker gebak,
eigenlijk uitschraapsel van de trog. In
Brabant, naar het schijnt verouderd, maar
in de 18e eeuw nog vermeld’, WNT XIV,
287

249

manierdelic ghesadt ende gheordineert:
‘op een specifieke (bepaalde) manier
gevormd en gerangschikt’

250

onder eyne ghemenct ende onghedeilt:
‘door elkaar vermengd en
ongedifferentieerd’

252

deilinghen van tijden: ‘periodes’

256-7

ghenuechlijc: ‘aangenaam om te zien’

259

eghenen: ‘geen’
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Meteorologie (r.261-362)
titel

onghetempertheit: ‘onbestendigheid’

261

heerbrant: synoniem voor komeet

262-3

ontfincde vochticheit van der eerden:
‘ontvlamde damp [die opgestegen is] van
de aarde’. In het CTV wordt tevens een
verklaring gegeven voor dit ontvlammen;
dit wordt nl. veroorzaakt door de
nabijheid van het vuur: ‘Cometa [...] non
est aliud quam vapor inflammatus ex
vicinitate ignis’. ‘Een komeet [...] is niets
anders dan uitwaseming die ontvlamd is
door de nabijheid van vuur’

263

rayen: ‘stralen’

264

dieren tijt: ‘hongersnood’

266

ondertijden: ‘van tijd tot tijd’

267

blivelinghe: ‘restant’

268

ghetrocken ende verliecht van der rayen
der sterren: ‘aangetrokken door en
verlicht door de stralen van de sterren’

270

Asub: Arabische naam voor een bep.
atmosferisch verschijnsel (zie Inl. p.22)
ascendens: ‘stijgend’

270-1

overster locht: ‘bovenste luchtlaag’ (van
de drie, zie r.49)

272

descendens: ‘dalend’
onthouden: ‘vastgehouden’

274-5

dat die wijnt ghetrocken heeft van den
hiemel in die locht: ‘(een wolk) die door
de wind meegetrokken is van de hemel
naar de lucht’. Waarschijnlijk wordt hier
bedoeld: ‘van een hogere luchtlaag naar
een lagere’

276

dat: verwijst naar ‘viere’ (r.274)
Ende als dat enighe coude wolke bluscht
ende uutjaecht: ‘En als een of andere
koude wolk het (vuur) blust en verjaagt’

277

villet: ‘valt het’
tehans: ‘terstond’
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nae hem: ‘achter zich’
278

siet vliegen of voerlopen die menschen:
‘voor de mensen uit ziet vliegen of lopen’

279

eynrehande: ‘een soort’
uutwasinghe: ‘uitwaseming’

280-1

soe ontfencket daervan dat hem selven
overeyn wrinct: (lett.) ‘dan ontvlamt het
daardoor, dat het zich in elkaar wringt’,
m.a.w. het licht ontvlamt door eigen
wrijving.

281

ewenich: ‘een poosje’
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281

schinet: ‘straalt licht uit’

284

middelste onderslaech: ‘middelste
luchtlaag’, te weten van de drie
luchtlagen, zie r.49.

285

hietde: ‘warmte’

287

ghesoutentheit: ‘ziltheid’

288

berninghe: ‘het branden’
sunderlinghen: ‘in het bijzonder’

289

over: ‘oever’
in der hoechden doeraf: het is onduidelijk
gebleven wat hier precies bedoeld wordt
(het duin bij de zee?)

290

blijft: ‘overblijft’

293

hoecht sich: ‘verheft zich’

297-8

subtijlre vochticheit: ‘fijne wasem’

298

die nyet zere verheft en is van der eerden:
‘die niet zeer opgeheven is ten opzichte
van de aarde (d.i zeer dicht boven de
aarde hangt)’

299

zuetsten: ‘aangenaamste’ (m.a.w. in de
lente)

301

rijm: ‘rijp’
dauwender vochticheit: ‘vochtigheid,
veroorzaakt door dauw’

303

tesamen: ‘tegelijkertijd’

305

goider: ‘goede’

307-9

De constructie van deze zin is niet erg
duidelijk, met name doordat het gedeelte
‘die verhaert wort van scherpen winde’
(r.308) geen bijv. bep. bij ‘zonnen’
(r.308) maar bij ‘wolken’ (r.307) is. De
gang van zaken is als volgt: Hagel
ontstaat in een zeer hete wolk die omhoog
stijgt door de kracht van de zon. Dan
condenseert de wolk; vervolgens komt
de gecondenseerde wolk in aanraking met
koude wind en bevriest: het hagelt.

309

schoert: ‘scheurt’
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311-2

hem sleit in enighe wolke: ‘zich door een
wolk heen slaat’

312

als: ‘dit gebeurt wanneer’

316

dat is schout sijnre claerheit: ‘dat komt
door zijn helderheid’
hommelen: ‘rommelen’

318

als: ‘dat is’

320

schoren: ‘scheuren’

322

als: ‘wanneer’
hoel: ‘holle’ (concaaf)

322-3

teghen hebben: ‘beschenen worden’

324

werwe: ‘kleuren’

328

dicke: ‘compact’
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337

byblivende: ‘aanhoudend’

339

bedwanghe: ‘geweld’

339-40

uut contrarien ontmoeten der sterren of
der planeten: ‘uit een ontmoeting van
sterren of van planeten die uit een
tegengestelde richting komen’

340-1

herwerpen: ‘weerkaatsen’ (de gang van
zaken is ons niet duidelijk)

341

als: ‘namelijk’

343

houwe: ‘wervelwind’
keringhe: ‘draaiende beweging’

344

stubbe: ‘stof’

345

ende oec yet anders: ‘en ook iets anders’
Waarschijnlijk wordt hier bedoeld dat
behalve stof ook nog andere zaken door
de wervelwind worden opgeheven.
Ende men heetet ghemeynlec die
houvrouwe: ‘In de volksmond noemt men
hem (de wervelwind) die houvrouwe.’
Wij hebben de betekenis hiervan niet
kunnen achterhalen.

346

lichtelic: ‘gemakkelijk’

347

ontwerwet: ‘van kleur verandert’
(bijvoorbeeld betrekken of opklaren)

349

holheyden: ‘holtes’

351-2

santechtich: ‘zanderig’

352

doylechtich: ‘moerassig’ (?; cf. dootlage,
dolage MNW II,301)

353

sich ontpluyckt: ‘zich opent’

354

alinghe: ‘hele’

355

mate: ‘maat’
des weesens: ‘van het bestaan’

356

pestilencie: ‘pest’

357

tempeesten: ‘stormen’

361-2

die meisters inte ghesterte: ‘de
sterrenkundigen’
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Engelen (r.363-433)
titel

ordinancie: ‘rangschikking’

363-7

Dit is een voorbeeld van
getallensymboliek. In de Middeleeuwen
kende men aan getallen een grote plaats
toe in geloof en eredienst: de getallen
werden beschouwd als symbool van iets
heiligs. Iets dergelijks vindt men in de
tekst over kosmologie, r.39-45.

363

Het sijn: ‘Er zijn’

364

Pseudo-Dionysius vermeldt niet, dat er
naast de negen engelenkoren nog een
tiende koor voor de heilige mensen is.
Toch was dit wel een algemeen gegeven
in de Middeleeuwen: het komt onder
andere voor in Der leken spieghel van Jan
Boendale, dat omstreeks 1330 geschreven
werd (boek IV, hoofdstuk 12). Het tiende
koor werd gezien als de plaats waar
Lucifer en de zijnen zich bevonden voor
hun val. Lucifer had zich verzet tegen
God en als straf zijn hij en de zijnen naar
de hel verbannen. Zo is hun plaats in het
tiende koor vrijgekomen en deze plaats
wordt nu ingenomen door de heiligen.

366

Enicheit: ‘Eenheid’ (in de betekenis van
goddelijke Drie-eenheid)

367

totten: ‘bijgevoegd bij’

368

ierarchien: ‘hiërarchieën’

369

yeghelike: ‘iedere’

370

hielt in: ‘bestaat uit’

372

is gheseet alsoe veel als: ‘betekent
hetzelfde als’
bernende of ontfinckende: ‘brandende of
ontvlammende’. In het Latijn staat er
ardere. Een dergelijke
hendiadys-constructie heeft de
Middelnederlandse tekst vaker,
bijvoorbeeld:
374 forme ende maniere (formam)
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404 te stercken ende te bescudden
(confortare)
414 ghewin ende bate (utilitates)
420 tot vermeerderinghen ende
sterekingen (ad promotionem)
373

hen eyghen is: ‘het is hun aard’
sunderlingen: ‘in het bijzonder’
in der minnen Gods: ‘in de liefde tot God’

374

verwecken: ‘opwekken’
forme: ‘wijze van doen’. forme en
maniere zijn dus synoniemen.

377

ons ghegheven totten drieft ende vloet der
caritaten: ‘ons geheel geven aan de drift
en stroom van de caritas (liefde)’

379

bekennis: ‘kennis’
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wetentheit: ‘kennis’
380

verschinen: ‘weerkaatsen’
rayen: ‘stralen

382

overmits: ‘door middel van’
ghewarige: ‘oprechte’

382-3

nederboghende: ‘nederige’

384

Gods ghebruyken: ‘gemeenschap hebben
met God’

386

of: ‘dat’
verschijnt: ‘weerkaatst’
rechtheit: ‘rechtvaardigheid’

388

overmits vreetsam ghemeyn ghelijcheit:
(mogelijke vertaling) ‘door middel van
algemene harmonieuze gelijkheid aan
God’ (ghelijcheit als mystieke term:
‘gelijk zijn aan God’). Bedoeld wordt dat
wij ernaar moeten streven om zoveel
mogelijk gelijk te zijn aan God, zoals de
Thronen ook aan God gelijk zijn.

391

underste: ‘[engelen van] lagere [koren]’
richten: ‘in goede toestand brengen’

391-2

voer te sijn: ‘aan het hoofd te staan’

392

prelaten: ‘bekleders van hoge
kerkambten’
wie: ‘hoe’
onderseten: ‘ondergeschikten’

393

met: ‘door’
vleisch: ‘vleselijke lust’

393-4

onder te houden: ‘in bedwang te houden’

395

boven: ‘over’

397

soe wat men hen ghebiet: ‘wat men hen
ook opdraagt’

398

buerden: ‘lasten’

400

volcomenen: ‘volmaakte’

402

goidertierene: ‘goedertieren’
evenkersten: ‘medechristenen’
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403-4

crachteliken teghenheiden: ‘krachtige
tegenspoed’. Vergelijking met het Latijn
maakt duidelijk dat hier de duivel bedoeld
wordt.

404

bescudden: ‘beschermen’
die arbeiden: ‘degenen die zich
inspannen’

405-6

Oec behoert hen te conformeren die
onderste enghelen der godteliker
moeghenheit: vergelijking met het Latijn
maakt duidelijk dat hier bedoeld wordt
dat het ook de taak van de Potestaten is
om de lagere engelen ge-
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lijkvormig te maken aan de goddelijke
macht.
406-7

met sterckeliken wederstane den
viantliken becoeringhen: door de
bekoringen van de duivel krachtig te
weerstaan’

410-1

dat sijn als die voer enich lantscap sijn
ghesadt te bewaren: ‘dat zijn [de engelen]
die aangesteld zijn om over een bepaalde
landstreek te regeren’

411

tghemeyn regiment: ‘het algemene
bestuur’

412-3

werdicheit: ‘eer’

413

graet: ‘stand’

414

ghewin ende bate: ‘voordeel’ (hendiadys)

415

eer: ‘eerbied’

416

oetmoedicheit: ‘deemoed’

417-8

als gheordineert: ‘als het ware
aangesteld’

418

besat: ‘bestuur’

418-9

menichvuldicheit: ‘een groot aantal
mensen’

420

vermeerderinghen: ‘uitbreiding’

421

ghebuerten: ‘geboorte’

424

oversten: de Engelen zijn niet het
hoogste, maar juist het laagste koor. In
het Latijn wordt er op deze plaats het
woord ultimi gebruikt. Ultimus kan zowel
‘laatste’ (uiterste in ruimtelijke zin) als
‘hoogste’ (uiterste in graad) betekenen.
De vertaler heeft de verkeerde betekenis
gekozen, waardoor er in het
Middelnederlands precies het
tegenovergestelde staat van wat er in het
Latijn bedoeld werd.
boyen: ‘boden’

424-5

Dese sijn den menschen meer naest: ‘deze
staan dichter bij de mensen’
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429

opgherect: ‘met de geest op het hogere
gericht’

430

ghevesticht: ‘gegrondvest’

431

hoyde hen selfs: ‘zorg voor zichzelf’

433

ghediensticheit: ‘dienstbaarheid’
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Jeruzalem (r.434-456)
434-5

Dat Adam bij Hebron geschapen zou zijn,
staat niet in de Bijbel. Wel vinden we dit
denkbeeld in middeleeuwse teksten als
de Sidrac en de Proza-Lucidarius.
Bijvoorbeeld:
‘Die jongher sprac: ‘Waer wart Adam
ghescapen?’
Die meister sprac: ‘Inder stat die daer
heet Ebron, ende daer starff hi oec.’’
(Proza-Lucidarius, F. 117R, b)
den veelde: ‘de vlakte’
Ebron: plaats ten zuiden van Jeruzalem,
ter hoogte van Gaza den Lande der
Beluefden: ‘het Beloofde Land’
ligdt: ‘het ligt’

439

Abraham: een van de aartsvaders
Ysaac: aartsvader, zoon van Abraham en
Sara
Jacob: aartsvader, zoon van Isaak en
Rebekka
met honnen huysvrouwen: ‘met hun
echtgenoten’
Over de plaats waar Adam begraven is,
zegt de Proza-Lucidarius:
‘Die jongher sprac: ‘Hoe langhe leefde
Adam?’
Die meister sprac: ‘Neghen hondert ende
dartich jaer. Doe starff hi to Jherusalem
ende wart begraven in Ebron, ende die
kuyl wart met hem gevullet daer hi uut
wart ghenomen, doe hem God scoep’.’
(F. 117V, a). Volgens Genesis 23 kocht
Abraham na de dood van zijn vrouw Sara
de spelonk Machpéla bij Hebron als
familiegraf. Hijzelf werd daar ook
begraven (Genesis 25:8-10), evenals zijn
zoon Isaak (Genesis 35:28-29), diens
vrouw Rebecca, hun zoon Jacob en zijn
vrouw Lea (Genesis 49:29-31 en 50:
12-14). Jacobs andere vrouw, Rachel,
werd echter bij Bethlehem begraven
(Genesis 35: 16-20).
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440

over wellighe graven: ‘boven welke
graven’. Herodes (bestuurder van Judea
tijdens de Romeinse overheersing) had
boven de spelonk al een groot bouwwerk
laten optrekken, dat later door de
Romeinen met de grond gelijk gemaakt
werd. Na verovering door de Arabieren
is boven de spelonk opnieuw een kerk
gebouwd, die sinds de Kruistochten niet
meer voor niet-Moslims toegankelijk is
(ook voor Moslims is de spelonk heilig,
daar zij Abraham als aartsvader van drie
godsdiensten (Jodendom, Christendom
en Islam) beschouwen).

441

David: koning van Israël en Juda

442

gheprofiteert: ‘geprofeteerd’

442-4

'Ons Heer [...] ghewracht: Dit citaat komt
overeen met Psalm 74:12 van de
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Statenbijbel: ‘Evenwel is God mijn
koning vanouds af, die verlossingen werkt
in het midden der aarde’. Vergelijk echter
hetzelfde vers in de Willibrordvertaling:
‘God, Gij koning van den beginne, die
dóórstoot met uw heil hier op aarde’ [...].
444

gewraacht: ‘tot stand gebracht’
soe wie: ‘al wie’

444-5

glavye: ‘lans’
oprichden: ‘overeind zette’
in der stat: ‘op de plek’

446

Calvarien: de heuvel waar Christus werd
gekruisigd, ook bekend onder de naam
Golgotha
te rechte noentijde: ‘precies op het
midden van de dag’ den dach Sinte Viti
Maerteleers: 15 juni, hier bedoeld als de
datum van de zomerzonnewende

447

Sinte Johans misse: 24 juni
Sinte Lucien dach: 13 december, hier
bedoeld als de datum van de
winterzonnewende

448

scaye: ‘schaduw’
tot gheynre sijden waert: ‘naar geen
enkele richting’

451

Jherusalem nu wesende: ‘het
tegenwoordige Jeruzalem’

452-3

dat men [...] richten: ‘dat men gewoonlijk
hen die een misdaad begaan hebben
buiten de stad terechtstelt’

454

ymmoleren: ‘offeren’. Zie Genesis 22. De
plaats Calvarie wordt daar niet genoemd.
In de Rijmbijbel (vs. 1957-2062) wordt
echter wel de ‘Monte Calvarien’ genoemd
(vs.2025) als de plaats waar Abraham
Isaak zou offeren.

455

in eynre figuren: ‘als een voorafbeelding’
(prefiguratie)

Bij de illustratie:
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Uit de Middeleeuwen zijn, ook in verband met pelgrimstochten, vrij veel
afbeeldingen van de stad Jeruzalem overgeleverd. Wij hebben er echter geen kunnen
vinden, die precies lijkt op onze afbeelding. De enige elementen die vaker voorkomen
zijn het Dal van Josafat (‘Vallus Yosephat’) en de vijver van Siloë (‘Syloe’). In
Nehemia 3 wordt beschreven, hoe de wallen en poorten van Jeruzalem herbouwd
worden. Daarbij worden zeven poorten genoemd, die misschien met die van onze
plattegrond in verband te brengen zijn. Deze heten de Schaapspoort, Vispoort, Oude
Poort, Dalpoort, Aspoort, Bronpoort en Paardepoort. De Dalpoort uit Nehemia zou
dan mogelijk overeenkomen met onze Vallus Yose-
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phat. De poort links daarvan, in onze tekst Sterquilinij geheten, zou dan de Aspoort
moeten zijn. Nu betekent sterquilinum ‘mesthoop’, en in een Engelse bijbelvertaling
(de King James-vertaling) wordt de Aspoort ‘the dung gate’ genoemd. Dit biedt dus
wel aanknopingspunten. Het franse woord probatique (hist. piscine) heeft als vertaling
‘bekken waarin de offerdieren gewassen werden (in Jeruzalem)’. De namen
‘Indiciaria’ en ‘Porte Pisium’ hebben we echter niet kunnen verklaren, evenmin als
het feit dat ECD slechts zes poorten afbeeldt.
Bij de tekst binnen de tweede muur: Er staat in het handschrift dat daar behalve de
profeten ook de ‘edelen luyde luyde’ wonen. Wij denken dat hier sprake is van
regelvulling.
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Cisiojanus (r.457-567)
Opm. vooraf: Voor nadere gegevens ten
aanzien van de heiligen wordt men
verwezen naar The Penguin dictionary of
Saints en J.J.M. Timmers, Christelijke
symboliek en iconografie. Ook een
gewoon missaal biedt dikwijls uitkomst.
Zie ook de woordverklaringen en
aantekeningen bij de heiligenkalender
(p.153-159).
458

let: ‘vingerlid’

462

beduyt: ‘duidt aan’

subtitel

Loymaent: ‘Louwmaand’ (Januari)

463

Jaersdach: ‘nieuwjaarsdag’
Dertiendach: ‘Driekoningen’ (de
dertiende dag na Kerstmis)

465

volstaen: ‘volharden’

466

quaetheit: ‘zonde’ (bekering van Paulus,
25 jan. cf. Handelingen 9:1-22)

467

Waterghiter: ‘Waterman’

subtitel

Sprockille: ‘Sprokkelmaand’ (februari)

470

Liechtmis: ‘Maria Lichtmis’ (2 februari),
ook wel Maria Zuivering genoemd. De
Joodse wet bepaalde namelijk dat een
moeder 40 dagen na de geboorte van een
zoon, 80 dagen na die van een dochter
zich naar de tempel moest begeven en
een zoenoffer voor haar wettelijke
onreinheid moest laten opdragen. De
naam Maria Lichtmis refereert aan de
lichtprocessie voor de H. Mis die dag.
(De Katholieke Encyclopedie XXV,
440-441)

470

Aecht: Agatha

477

gaet aen: ‘begint’
des sijt wijs: ‘weet dat’

481

Weder: ‘Ram’

481-2

ghelikerwijs: ‘evenals’

483

slijnck: ‘linker’
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484

wandelt: ‘verandert’

485

ont: ‘totdat’

488-9

eer sal men [...] doen: ‘men moet eer
bewijzen aan [...]’
als ich woen: ‘naar mijn mening’

490

Duer: ‘Stier’

491

voerts: ‘krachtig’

493

vrochten: ‘alles wat uit de grond
ontspruit’ (gewas)

494

wassende: ‘groeiende’

495

Philips cruyce: De heilige Philippus werd
gekruisigd.
Jan Latijn: De evangelist Johannes werd
voor de Latijnse poort te Rome
gemarteld.
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496

Keerckwiing: ‘de dag waarop de
inwijding van de kerk gevierd wordt’

497

Dy is verhanen in een sant: ‘die heilig
verklaard is’

498

Urbaen brinct zomer int lant: 25 mei is
de feestdag van St. Urbanus; op die dag
begint tevens de zomer.

subtitel

Broymoent: ‘juni’ (wij spreken van de
zomermaand, cf. broeien)

509

ont dat: ‘totdat’

subtitel

Hoymaent: ‘Hooimaand’ (juli)

511

Ons Vrou besuect: ‘Maria Visitatie’, het
feest ter gedachtenis van het bezoek aan
haar nicht Elisabeth (Lucas 1:39-56).

511-2

besiet Haer: ‘kijkt naar Haar’.
Waarschijnlijk wordt hier gerefereerd aan
het feit dat het kind Johannes de Doper
opspringt in de moederschoot wanneer
Maria Elisabeth aankijkt.

513

d'Apostolen scheiden: ‘Aposteldeling’
(Marcus 16-15; Mattheus 28:19)

516

Honsdaghe: ‘hondsdagen’, die periode
van het jaar waarin de zon het
dierenriemteken Leeuw doorloopt. De
Hondsster (Sirius) verschijnt dan samen
met de zon aan de oosterkim.
hitte: ‘verhoogde bloedstemperatuur’

516-7

coude: ‘verkoudheid’

517-8

onghetempert: ‘schadelijk voor de
gezondheid’

520

achterwaert: ‘naderhand’

521

fel: ‘wreed’ (van dieren)
vreiselic: ‘gevaarlijk’

subtitel

Oechstmoent: ‘Oogstmaand’ (augustus)

523

claerheit: ‘lichtglans’ (6 aug.: Christus'
Transfiguratie: gedaanteverandering op
de berg Thabor).

524

ghebrant: ‘verbrand’
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525

voer op: ‘steeg op’ (15 aug. Maria
Tenhemelopneming)

526

Mees: Bartholomeus
ghevielt: ‘gevild’
leert: ‘onderwijst’
Aug: Augustinus

528

vrocht: ‘vrucht’ (ongeboren kind in de
moederschoot)

529

vrocht: ‘vrucht’ (gewas, voortbrengsel
der natuur)

530

vergadert: ‘brengt bijeen’

subtitel

Evenmaent: ‘Havermaand’ (september)

532

tonsen huys: ‘in ons huis’

533

staet voer: ‘bevindt zich voor’

535

Matern: Maternus
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536

Waghe: ‘Weegschaal’

537

al effen: ‘in evenwicht’

subtitel

Wijnmaent: ‘Wijnmaand’ (oktober)

542

d'Elfdusent Meechden: ‘De Elfduizend
Maagden’ (21 okt.): Ursula en haar
gezellinnen. Om zich aan het huwelijk te
onttrekken en haar maagdelijkheid in
veiligheid te brengen, stak zij vanuit
Engeland met haar gezellinnen naar het
vasteland over en werd samen met hen
door de barbaren om het leven gebracht
(5e eeuw).

545

hatet: ‘als een vijand vervolgt’
fenijns: ‘gif’

547

haghelslaech: ‘vernielende hagelbui’

subtitel

Slaechmaent: ‘Slachtmaand’ (oktober)

549

Heil: Allerheiligen
Ziel: Allerzielen

550

spaert: ‘zuinig is’

551

opwies: ‘opgroeide’

552

Dries: Andreas

553

Schieter: ‘Boogschutter’

555

onversienlic: ‘onverwachts’

subtitel

Horenmaent: ‘Slijkmaand’ (december)

557-8

Maria Ontfaet: Maria Onbevlekte
Ontvangenis

559

Moes: Thomas
derven: ‘missen’

560

Steef: Stephanus
Jan: Johannes
Kindersterven: Onnozele (‘onschuldige’)
Kinderen: herdenking van Herodes'
kindermoord te Bethlehem.

561

Bock: ‘Steenbok’
Gheite: ‘Geit’, als equivalent voor
Steenbok.
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graet: ‘graad’ (als afstandsmaat)
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Ondankbaarheid (r.568-590)
titel

Dese spere [...] gheopent manne verwijst
naar een tekstgedeelte dat niet in het
handschrift aanwezig is. Waarschijnlijk
wordt er verwezen naar een menselijke
figuur afgebeeld op een kosmos, waaarin
de relatie tussen het menselijk lichaam
(de mikrokosmos) en de planeten en/ of
dierenriemtekens (de makrokosmos) is
aangegeven. Zie De planeten en het
menselijk lichaam, p.84-5.
ghemoelt: ‘geschilderd’, hier: ‘afgebeeld’

568-9

Het is eyn [...] mensche doit: ‘Het is een
algemeen gezegde dat er niets mèèr
verloren is dan (wat) men aan een
ondankbaar mens geeft’

569

confirmeert: ‘bevestigt het’

571

gracie: ‘genade van God’

572

cloeck: ‘slim’
wijs: ‘geleerd’
scalk: ‘slim’

573

heilich: ‘geestelijk volmaakt of daarnaar
strevend’
verstendich: ‘verstandig’
pijnt hem: ‘beijvert zich’

574

daer: ‘omdat’

569-575

In Bernardus Claraevallensis, [Werken
van] St. Bernard van Clairvaux, dl.VI
(Toespraken over allerlei onderwerpen)
is de zevenentwintigste toespraak getiteld:
De lelijke ondeugd van ondankbaarheid.
In de achtste paragraaf hiervan (Alleen
de ondankbaarheid houdt onze
vooruitgang tegen, p.348-349) lezen we:
‘Door ons voor de ontvangen genaden
niet ondankbaar te tonen, maken we in
ons binnenste plaats voor de genade,
zodat we nog grotere weldaden verdienen
te ontvangen. [...] De Gever immers
beschouwt al hetgeen een ondankbare
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heeft ontvangen in zekere zin als
verloren, en Hij wacht er Zich in het
vervolg wel voor om niet nog meer
verloren te laten gaan door aan zo'n
ondankbare nog meer te geven.’ (p.349).
577

meerder: ‘groter’

578

betuent: ‘aantoont’

579

gruyn: ‘groen’

581

in die cirkele: ‘in de cirkels’ (zoals
afgebeeld op het omslag).

583

stat: ‘plaats’

584

prufelijc: ‘bewijsbaar’

588

hier: nl. op aarde
bonre: ‘bunder’ (oppervlaktemaat)
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roy: ‘roede’. Een oppervlaktemaat,
ongeveer een are, maar in de
Middeleeuwen per gewest verschillend.
587-589

vertaling: ‘En is hij die hier (op aarde)
omwille van een bunder land of zelfs
maar een roede land, zo'n groot stuk land
verliest in het hiernamaals, dan niet in
hoge mate dwaas?’.

576-589

Dit gedeelte is niet zo duidelijk. De
redenering lijkt als volgt opgebouwd te
zijn:
- het lijkt velen vreemd, dat een ster
groter is dan de aarde.
- toch is dat waar: kijk maar naar de
afbeelding van de kosmos. Vergelijk
het puntje dat de aarde voorstelt met
het veel grotere firmament, waar
ontelbaar veel aardes in zouden
passen; de sterren zijn nl. niet groter
dan de hele aarde.
- zo kun je je voorstellen, dat het
firmament immens groot is.
- de drie hemelen daarboven zijn nóg
veel groter.
- daarom krijgt iedereen volgens
Bernardus in de hemel een plaats zo
groot als de hele aarde (het
Empyreum is nl. onvoorstelbaar
groot).
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De planeten en het menselijk lichaam (r.591-734)
591

die figure dis gheopent mans: deze
woorden verwijzen naar een afbeelding
van een mens wiens organen zichtbaar
zijn. De illustratie ontbreekt in het
handschrift, maar zal er vroeger zeker
ingezeten hebben (zie Inl. p.25).

592

van: ‘door’

593

properen: ‘eigen’
nature: ‘aard’

594

wercken: ‘hun invloed laten voelen’

596

elleck by sunderlinghen: ‘ieder apart’
sunderlinghen: ‘afzonderlijke’

597

berueren totten natuerliken leven:
‘aanzetten tot (het uitoefenen van) hun
natuurlijke functie’
natuerliken: ‘naar de gewone loop der
natuur’

598

nae dat: ‘naar gelang (dat)’
verwecken: ‘inwerken op’

599

ghestelt: ‘geaard’
let: ‘lichaamsdeel’

601

leet des leevens: ‘deel van het lichaam’

602

hevet oft bestiert: ‘heerst over’
(hendiadys)

605-8

Parafrase: ‘Al is het zo dat deze planeten
ieder in overeenstemming met zijn eigen
aard, deze bovenvermelde lichaamsdelen
beïnvloeden al naargelang de natuurlijke
aanleg van het lichaam voor gezondheid
of ziekte, toch hebben zij geen kracht of
macht over de wil van de mens, zijn
daden en gedachten.’

606

als hons ghelijc: ‘met hen
overeenstemmend’
na: ‘naar gelang van’

609

beruert: ‘werkt in op’
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609-10

doer allen dat lichame: ‘door het hele
lichaam’

611

berueringhe: verbeterd uit bereringhe
leren mercken: ‘inzicht verwerven in’

612

perikel: ‘gevaar’

613

ghequeitst: ‘gekwetst’

613-5

is dat [...] scadet: de structuur van dit
zinsgedeelte is als volgt: is dat [...] is en
ende [...] stervet zijn twee nevengeschikt
met elkaar verbonden bijzinnen. Hierin
vertalen we is dat met ‘nl. wanneer’; dient
[...] scadet is een bijvoeglijke bijzin bij
eyn mensche; dient kunnen we ontle-
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den tot dien en het; dien is een datiefvorm
van het betrekkelijk voornaamwoord die,
waarmee verwezen wordt naar eyn
mensche (scadet veroorzaakt de dat.
vorm); het verwijst naar de invloed van
de maan (de kwetsuur). Het hele
zinsgedeelte is een uitleg bij of nadere
precisering van de hoofdzin Hieruut
comet grote perikel.
614-5

dient op ander tijde nyet en scadet: ‘die
hem op een ander tijdstip geen kwaad
doet’

615

natuer: ‘natuurlijke levenskracht in de
mens’

617

hi: nl. de mens

618

hi: nl. de maan
onverdrachlike: ‘onaangename’
nedde: ‘vochtigheid’

619

tesamen vergaderen: ‘bij elkaar gevoegd
worden’

620

verblust: ‘uitgeblust, vernietigd’
By: ‘door’

621

menneret: ‘mindert’

622

by hem: verwijst naar de maan
bloit: ‘bloed’
in hem: verwijst naar de mensen en de
beesten

623

stuerich: ‘woest’

624

overloepet: ‘doorloopt’

626

merch: ‘merg in beenderen’

626-7

nae dat [...] liecht: ‘al naargelang de
maanfase’

629

Were: ‘Ram’
Ranne: ‘Ram’

630

invloyet: ‘vloeit (onmerkbaar) in’
anschijn: ‘gezicht’
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631

van colereken naturen: zie Inl. p.11-12
en het schema in bijlage I.

635

behoerten: ‘bijbehoren’

637

Dat ander: ‘het tweede’

648

diene: ‘dijen’
ghemechten: ‘geslachtsdelen’

649

linten (mv): ‘lente’

650

sijn invloyt hevet: ‘zijn uitwerking heeft
op’

651

watersche: ‘waterige’

655-6

hertsijde: ‘de hartstreek’

656

die vorcke van der borsten: ‘gleuf(?) van
de borst’

668

Waghe: ‘Weegschaal’
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669

stertte: ‘stuitje’

673

bennenste leden: ‘inwendige organen’

676

brayen: ‘kuiten’
verssen: ‘hielen’

678

levende leden: vgl. r.601 leet des leevens.

686

palmen: ‘handpalm’. Hier als
maataanduiding gebruikt.

690

Ghieter: ‘Waterman’

693

varseen: ‘hielen’

694

lynden: ‘lenden’

703

in den naturen: ‘op de natuur (van de
mens)’, m.a.w. op diens aard en
gesteldheid.

704

nae dat: ‘al naar gelang’
ghestaldt vinden: ‘aantreffen’

705

den regemente sijns leevens: ‘zijn
levenswijze’
ocsuen: ‘gelegenheid’
overmits: ‘vanwege’

704-6

De planeten kunnen hun invloed doen
gelden op de gezondheid van de mens,
wanneer de leefwijze van de mens daartoe
aanleiding geeft (zie Inl. p.8-9).

705-6

die hen[...]quoelen: ‘(een leefwijze) die
aanleiding geeft (aan de planeten) tot
kwaaltjes omdat het zo'n slechte leefwijze
is’

706

quoelen: ‘kwalen’, ziektetoestand die het
gevolg is van een organisch gebrek.
meisters der naturen: zie Inl. p. 18.

707

sunderlinghen: ‘in 't bijzonder’

708

worttelijc: ‘tot de wortel’
ghetemperde: ‘in de juiste verhoudingen
gebracht’
worttelijc ghetemperde vochticheit:
Bartholomeus Engelsman behandelt het
begrip vuchticheit in cappittel 4 van het
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vierde boek (Vande lichameliker
substancien of wesen) van zijn werk
Vande eygenscappen der dingen. Hij zegt
dat de korenaar die in de aarde staat,
overgoten moet worden met ‘wateriger
ende luchtiger vuchticheit’. Deze
‘vuchticheden’ worden verdund door
vermenging met de natuurlijke hitte van
de korenaar. Het mengsel komt terecht in
de wortels van de plant en heet
‘wortelighe vuchticheyt’. Waar
Bartholomeus deze ideeën vandaan heeft
is moeilijk na te gaan, omdat hij hier geen
bron vermeldt. De worttelijc ghetemperde
vochticheit in het lichaam van de mens
zou dus weergegeven kunnen worden met
‘basisvochten (van het leven) in de juiste
verhoudingen’.
709

netde: ‘vochtigheid’
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daer hi met ontfaen wordet: ‘waarmee hij
ontvangen wordt’
711

verteert: ‘opgebruikt’

712

toevallen: ‘samenvallen’

713

stoenden te houden: ‘in stand houden’

716

ter maten: ‘in de juiste mate’

717

mids: ‘vanwege’

718

verhaelt: ‘hersteld’

718-9

overmits: ‘door middel van’

720

vernuwen: ‘vernieuwen’

721

bescudden: ‘beschermen’
ghewalt: ‘werking’

721-2

datse te mijn wordet verteert ende
versleten: ‘opdat ze (nl. de worttelike
vochticheit) des te minder wordt
opgebrand’

725

onbescheydene: ‘onverstandige’

733

onmanierlijc: ‘schandelijk’
hem onmanierlijc versumet: ‘zich
ongepast verwaarloost’ (schandalig
ongezond leeft)
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Stofwisseling (r.735-757)
titel

viere cuekenen: ‘vier keukens’, in dit
geval resp. maag, lever, hart en
ledematen.

735

tughen: ‘verklaren’

736

virecunde: ‘vierderlei’, ‘viersoortige’

736-7

verduwenisse [...] spisen: ‘spijsvertering’

738

cokerye oft verduenisse: ‘verbranding of
vertering’

741

cameren: ‘toilet’, in de oorspronkelijke
betekenis een, in de onderverdieping van
een huis, bij voorkeur boven het water
gelegen gewelf, ingericht voor het doen
van natuurlijke behoeften.

742

weyse: ‘datgene wat overblijft in de maag,
nadat de zgn. spijsbrei van onreinheden
is gezuiverd’

743

als die ander cueken: ‘nl. de tweede
keuken’

755

crouselle: ‘huidschilfers’
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Temperamentenleer (r.758-829)
758-9

want si den mensch alrenaest ghelijket:
‘omdat ze het meest nuttig is voor de
mens’. Vgl. Lewis, The discarded image
(p.171): ‘This is the best of four, for
Blood especially is ‘natures friend’ [...]’

759

versche: ‘vochtig’

759-60

ghelijket by der locht: ‘te vergelijken met
de lucht’ (zie Bijlage I)

762

natuerlic: ‘van nature’

764

alredechste: ‘meestal’
bluyende: ‘blozende’

765

volstupich: ‘plomp’
stout van moyde: ‘vlug van geest’ (?)

766

graciose: ‘innemend’

766-7

schemel van beghinnen: ‘ingetogen van
handelen’ (?)
onghelijc: ‘onrecht’

768

stentich: ‘standvastig’

769

onnutte minne: ‘liefde die tot niets leidt’

769-70

scadelike poynten: ‘ondeugden’

771

custelic van overbringhen: ‘royaal in het
verkwisten’
ghevordelt: ‘bevoordeeld’

772

ontsien: ‘ontzag voor hen heeft’
onder die honne: ‘in hun eigen
vriendenkring’

773-4

want [...] leeveren: ‘want van de vier
[temperamenten] hebben zij het meeste
bloed in het hart, de nieren en de lever’

776

vier: ‘vuur’

778-9

tornicheit: ‘drift’

779

mer haest versoynt: ‘maar gauw
verzoend’
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779-80

licht van ghelaet ende van doen: ‘bleek
van gelaatskleur en lichtzinnig van
gedrag’

781

loes: ‘vals’
vrech: ‘gierig’

781-2

met tijden: ‘op zijn tijd’

782

ongheliken personen: ‘mensen met een
andere complexie’

783

afghekeert: ‘afgeleid’
metten wercken: ‘bij het werken’

783-4

nyet met sotten worden ende sotte
hanteringhe: ‘niet ten gevolge van dwaze
woorden en dwaas gedrag’
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784-5

altoes mechtigher in der begherten dan
in den wercken: ‘[maar omdat ze] altijd
krachtiger [zijn] in hun verlangen dan in
hun handelen’. M.a.w. de colerici zijn
snel afgeleid: terwijl ze ergens mee bezig
zijn willen ze al weer iets anders.

785

gracelec: ‘tenger’
droghe: ‘zeer mager’

786

ondereyn: ‘door elkaar’

787

verdich in wandelen: ‘wispelturig’

788

onsuveren worden: ‘onzedelijke taal’

788-9

Si sijn scamel int ghebreec dat si lijden
nyet openbarende: ‘Ze zijn beschaamd,
ze manifesteren het tekort dat ze hebben
niet’

789

constich: ‘bekwaam’
subtiel: ‘vernuftig’

790

kenninghe: ‘begrip’

796

versheiden: ‘vochten’

796-7

speikelen: ‘speeksel’

797

uutwerpen ter nasen: ‘snottebellen’
plompe van sinnen: ‘bot van aard’

797-8

in der leringhe eynverstaen: ‘simpel wat
het leren betreft’

800

callen: ‘praten’
blode van hertten: ‘schuchter’

802

veisen: ‘veinzen’

803-4

bedect van worden: ‘omzichtig met
woorden’

805

Nuwemeren: ‘geruchten’
veisen: ‘veinzen’

806

van hoegher spraken: ‘een hoge toon
aanslaand’

807

ghemeynlec: ‘meestal’

807-8

in hoeghen sijn: ‘blij zijn’

814

droef: ‘somber’
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zwaer van hertten ende zeden:
‘zwaarmoedig en streng van zeden’
loes: ‘onbetrouwbaar’
815

grouwelachtich: ‘bang van aard’
suspicien: ‘argwaan’
van quaden vermoyen: ‘door slechte
vermoedens’

817

poynten: ‘de les te lezen’
nederstarigher: ‘naar beneden turende’

819

ghepeisen: ‘gepeins’

822

versincken: ‘in het niets zinken’
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822

willen: ‘willen liever’ (?)

823

sy haldent langhe: ‘ze onthouden het
lange tijd’

824

solaes: ‘gezelschap’

824-5

is hen wenich gheschiet: ‘is hun weinig
gelegen’

825

lichte worden sij ter moide: ‘gemakkelijk
raken ze vermoeid’

827

hoessche: ‘hoofs’
boven reden: ‘onbegrijpelijk’ (?)

827-8

Ende oec laten si noede honnen opsat
dien si begripen: ‘En het plannetje dat ze
beraamd hebben, geven ze niet graag op’
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Kalenders
Tabellen (r.830-858)
830

Nota: ‘let op’

834

Als men alleluya achterleyt: ‘als men het
alleluja-vers achterwege laat’. Met
zondag Septuagesima (70 dagen vóór
Pasen) begint het voorbereidingstijdperk
op de Vasten. In die periode wordt tijdens
de H. Mis het alleluja-vers vervangen
door een boetezang, het Tractus.

835

loymaent: ‘januari’

837-8

regule: ‘kolom’

841

royt: ‘rood’

tabel

In kolom XII staan er een lange en een
ronde s na elkaar; hierdoor ontbreekt de
y.

853

den Ab.: ‘het ABC’

855

sonder perikel: ‘zonder gevaar’

855-6

laten: ‘aderlaten’

857

Item: ‘evenzo’

858

ontfinct: ‘ontvangt’
yerstewerf: ‘voor de eerste keer’

Heiligenkalender
derde kolom

Der uren: een kolom Der uren is in een
kalender vrij zeldzaam. In het Jaarboek
der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor taal- en letterkunde gaven W. de
Vreese en E. Gailliard dertig kalenders
uit. Slechts vier daarvan bevatten een
‘uren-kolom’. Zie: W. de Vreese en E.
Gailliard, ‘Dietsche kalenders’. In:
Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche
Academie voor taal- en letterkunde 21
(1907), p.5-37; 22 (1908), p.5-45; 23
(1909), p.17-115 en 28 (1914), p.5-89.

Eyn corte decleringhe deser spere

Januari
Opvallend is dat alleen de maand januari
een tweede hand vertoont. Deze hand
voegde in het Latijn enkele feestdagen en
de rang van de verschillende feesten toe.
KL: Elke maand begint met KL in blauw:
de aanduiding, dat het hier een kalender
betreft.
Loymaent: ‘louwmaand’ (januari)
1

Maius duplex: ‘hoogdubbel’. Duplex
(dubbel) is de aanduiding van de
‘feestrang voor hogere feesten. Hij staat
tegenover enkel (simplex), de benaming
voor de lagere feesten, en wordt zelf
onderverdeeld in hoogdub-
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bel (duplex maius), dubbel 1e en 2e klas
voor de voornaamste feesten’ (Liturgisch
Woordenboek, 681).
6

Dertiendach: ‘Driekoningen’ (dertien
dagen na Kerstmis)
Solempne: ‘plechtig’ (aanduiding van de
feestrang)

11

Ghiter: ‘Waterman’

13

Octavus Epyphanie: ‘Octaafdag van de
verschijning van de Heer’. Sommige
belangrijke feestdagen, in dit geval
Driekoningen, duurden officiëel een hele
week; op de achtste dag werden ze
plechtig afgesloten.

17

Sinte Anthonijs: feestdag van de H.
Anthonius, abt.
confessoor: ‘belijder’, d.i. een heilige die
(in tegenstelling tot een martelaar) niet
de marteldood gestorven is.

18

Sincte Prisce: feestdag van de H. Priska,
maagd en martelares
Dierste van Septuagesima: ‘De vroegst
mogelijke datum waarop zondag
Septuagesima kan vallen’. De
Septuagesima-tijd is een
voorbereidingstijdperk tot de grote
veertigdaagse Vasten. De tijd omvat een
periode van drie weken: de
Septuagesima-, Sexagesima- en
Quinquagesimaweek.

20

Fabiani et Sebastiani, martirum: feestdag
van Fabianus en Sebastianus, martelaren
IX lectio: ‘9e lezing’. De metten (eerste
gedeelte van het dagelijks breviergebed)
bestaan uit drie nocturnes. Iedere
nocturne bestaat uit psalmen, gebeden en
drie lectiones. De aanduiding 9e lezing
houdt in dat de laatste lectio van de derde
nocturne niet de standaardlezing is van
het gewone breviergebed, maar een korte
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biografie van de desbetreffende
heilige(n).
21

Agnetis, virginis et martiris: feestdag van
Agnes, maagd en martelares

22

Vincentii, martiris: feestdag van
Vincentius, martelaar

24

Thimothei, apostoli: feestdag van
Thimotheus, apostel

25

Confessio Sancti Pauli apostoti:
‘Bekering van de H. Paulus, apostel’ (cf.
Handelingen 9: 1-22)

26

Policarpi, episcopi et martiris: feestdag
van Policarpus, bisschop en martelaar

28

Octavus Agnetis: ‘octaafdag van Agnes’,
zie aantek. 13 januari.

Februari
Sprockille: ‘sprokkelmaand’ (februari)
2

Onser Vrouwen Liechtmisse dage: ‘Maria
Lichtmis’; veertig dagen na de geboorte
van Christus gaat Maria naar de tempel
om aan de joodse zuiverings-
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wet te voldoen.
5

Achten: Agatha, maagd en martelares

14

Valentijn: Valentinus, martelaar

22

Feestdag van Petrus' Stoel te Antiochië;
alvorens naar Rome te gaan vestigde de
H. Petrus zich te Antiochië in het jaar 36
en verbleef daar 7 jaren.

23

Te vierden jaer [...] scrickelsjaers: ‘Elk
vierde jaar is hier de plaats van het
schrikkeljaar’. In de Middeleeuwen was
er in een schrikkeljaar geen extra dag op
29 februari, zoals dat nu het geval is,
maar het was in dat jaar twee dagen
achter elkaar 24 februari.

24

Mathijs: Matthias, apostel (vervanger van
Judas Iscariot)

Maart
7

Perpetue ende Felicitaet: Perpetua en
Felicitas

12

Gregorijs: Gregorius de Grote, paus,
Latijns kerkvader (6e eeuw)

17

Ghertruyt: Gertrudis, abdis

20

Tbeghin der werelt: ‘het begin van de
wereld’. Op basis van de vage
tijdsbepalingen van het Oude Testament
probeerde men uit te maken op welke dag
de wereld geschapen was. Vaak werd het
begin van de wereld gedacht samen te
vallen met de eerste aanwezigheid van de
zon in Ram, cf. Natuurkunde vs.
1031-1034 (Ram):
Die lenten ende threchte jaer
Na astronomien gaen in daer.
Die werelt was oec op die tijt
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Ghemaket, des seker sijt.

21

Benedictus: Benedictus van Nursia (5e/6e
eeuw), stichter van de Benedictijner Orde

April
4

Ambrosius: Ambrosius, bisschop van
Milaan, Latijns kerkvader (4e eeuw)

23

Jorys (onduidelijk bijgekrabbeld): Joris,
martelaar

25

Maerck: Marcus, een van de vier
evangelisten

25-6

Vastinghe ende processie: ‘vastendag en
bid- en boeteprocessie’. Deze processie
wordt ook wel de Marcusprocessie
genoemd, omdat deze samenvalt met de
feestdag van de evangelist; ze heeft er
echter geen enkel verband mee.
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Mei
6

Feestdag van Johannes de apostel en
evangelist, die bij de Latijnse Poort te
Rome in de kokende olie werd geworpen
maar ongedeerd bleef. Dit verhaal bleek
apocrief te zijn. In 1960 werd deze
feestdag geschrapt uit de kalender van de
Rooms-katholieke kerk.

13

Servaes: Servatius, bisschop van
Maastricht

25

Urbaen: Urbanus, paus (3e eeuw), stierf
de marteldood

Juni
Braecmaent: d.w.z. juni
2

Feestdag van Marcellinus en Petrus,
martelaren (4e eeuw)

15

Sinte Vitis: feestdag van Sint Vitus,
martelaar (4e eeuw). Deze heilige werd
aangeroepen bij diverse ziekten, vooral
bij epilepsie en de naar hem genoemde
sint-Vitusdans.

24

Sinte Jans Babtist Ghebuerte: ‘Geboorte
van H. Johannes de Doper’. Tegen de
gewoonte in - meestal viert men de
sterfdag van de heiligen - wordt van hem
de geboortedag gevierd (vgl. Lucas 1:57).

29

Feestdag van de apostelen Petrus en
Paulus

Juli
Hoymoent: ‘hooimaand’ (juli)
2

Onser Vrouwen Visitatie: ‘Maria
Bezoeking’. Deze dag wordt herdacht in
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verband met de blijvende heilsbetekenis
van het bezoek dat Maria aan haar nicht
Elizabeth bracht (Lucas 1:39-56).
6

honsdage: ‘hondsdagen’, de dagen van
het jaar, waarin de zon het
dierenriemteken Leeuw doorloopt. Deze
dagen worden hondsdagen genoemd
omdat in die tijd de Hondsster (Sirius)
tegelijk met de zon aan de oosterkim
verschijnt.

15

Der apostalen deilinghe: ‘uitzending van
de apostelen’ (Marcus 16:15; Mattheus
28:19)

25

Sinte Jacobs: feestdag van Jacobus de
Meerdere, een van de apostelen. Volgens
de legende zou hij in Spanje gepredikt
hebben en daar gestorven zijn. Zijn
gebeente zou bewaard worden te Santiago
de Compostela, sindsdien een beroemde
bedevaartsplaats.
apostel der: mogelijk heeft de rubricator
hier een woord vergeten.
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Augustus
Oechstmoent: ‘oogstmaand’ (augustus)
1

Sinte Peters ad vincula: ‘St. Petrus'
Banden’. Deze dag herinnert aan de
ketenen (Lat. vincula: ‘boeien’) waarmee
Herodus de apostel Petrus liet boeien. Een
engel bevrijdde hem. (Zie: Handelingen
12:1-12)

6

Ons Heren Transfiguereringhe:
‘Gedaanteverandering van Onze Heer
Jezus Christus’. De gedaanteverandering
op de berg Thabor had ten doel de daarbij
aanwezige apostelen op een bijzondere
wijze voor te bereiden op de grote
beproeving, waaraan ze blootgesteld
zouden worden door de kruisdood van
Christus (Mattheus 17:1-9; Marcus 9:2-9;
Lucas 9:28-36)

10

Laurees: Laurentius, diaken en martelaar,
3e eeuw

20

Bernaert: Bernardus (van Clairvaux), abt
en kerkleraar (12e eeuw), beschouwd als
een van de stichters van de Cisterciënser
orde. Hij wordt in ECD als autoriteit
genoemd.

28

Augustijn: Augustinus, bisschop van
Hippo, Latijns, kerkvader (354-430)

29

Sinte Jans Baptisten Onthoefinge:
‘Onthoofding van H. Johannes de Doper’.
Hij werd door toedoen van Herodes
onthoofd (Lucas 9:9; Mattheus 14:1-12)

September
Evenmaent: ‘havermaand’ (september)
1

Ghielis: Egidius (8e eeuw)

14

Schelis † Verheffinghe: ‘Des Heiligs
Kruis' Verheffing’. Mogelijk is Schelis
een verschrijving van Shelichs. In 628
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was het ‘echte’ kruis door de Perzen
geroofd bij hun verovering van
Jeruzalem. De Griekse keizer Heraclius
wist het op 14 september in triomf terug
te winnen.
16

Waghe: ‘Weegschaal’

17

Lambrechs martyrizacie: ‘martelaarschap
van Lambrecht’, bisschop van Maastricht
(6e/7e eeuw).

21

Mathees: Mattheüs

25

Materns bisscopvieringhe: ‘feest van
Maternus, bisschop’

29

Michgiels ende alre engelen dach:
‘feestdag van de (aarts)engel Michaël en
alle engelen’. Al in de 4e en 5e eeuw
werden ter ere van de aartsengel Michaël
kerken opgericht. De plechtigheid van 29
september is eigenlijk het jaarfeest van
de wijding van een van die kerken, nl. te
Rome.

30

Jheronimus: Hiëronimus, Latijns
kerkvader (342-420), vertaalde de Bijbel
in het Latijn. Deze bijbelvertaling staat
bekend als de Vulgaat en vormt de
officiële bijbelvertaling van de R.K. kerk.
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Oktober
Wijnmaent: ‘wijnmaand’ (oktober)
1

Remeys: Remigius, bisschop van Reims
(5e/6e eeuw)

9

Dyonijs: Dionysius, bisschop en martelaar
(3e eeuw), patroonheilige van Frankrijk
(St. Denis)

11

Augustijns Hervoeringhe: ‘translatie van
de overblijfselen van Augustinus’.
(Translatie is het overbrengen van het lijk
of de overblijfselen van een heilige naar
een waardiger plaats ter bewaring).

18

Luyck: Lucas, een van de vier
evangelisten

November
Slachmaent: ‘slachtmaand’ (november)
1

Alre Heilighe dach: ‘Allerheiligen’; dag
waarop alle heiligen die geen eigen feest
of gedachtenis hebben gekregen,
collectief herdacht worden; tevens is het
een aanvulling van wat er door menselijke
onachtzaamheid aan onze
heiligenverering gedurende het jaar
ontbreekt.

3

Hubrechts: Hubertus, bisschop van
Tongeren (8e eeuw), patroonheilige van
de jacht

6

Lenaerts: Leonardus (‘belijder’: zie
aantek. 17 januari), kluizenaar (6e eeuw),
patroonheilige van gevangenen

11

Mertens: Martinus, ook wel Maarten,
bisschop van Tours (4e eeuw)

19

Lijsbeth, weduwe: ‘Elisabeth, weduwe’.
Elisabeth van Hongarije was gehuwd met
Lodewijk, landgraaf van Hessen en
Thuringen; zij beoefende tijdens haar
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huwelijk, maar vooral ook na het
overlijden van haar echtgenoot alle
werken van naastenliefde.
22

Cecilie: Cecilia, maagd en martelares;
patroonheilige van de muziek

23

Clement: Clemens I, paus (1e eeuw)

25

Katherina: martelares, patrones van
wijsgeren, wagenmakers en molenaars

26

Linus: paus (1e eeuw), de eerste opvolger
van Petrus

27

Advent: lett. ‘nadering’. De vier weken
voor Kerstmis, de voorbereidingstijd voor
het Kerstfeest.

30

Andries: Andreas, apostel en martelaar;
patroonheilige van Schotland

December
De tweede kolom van dit kalenderblad is
moeilijk leesbaar.
Horenmaent: ‘slijkmaand’ (december)
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1

Loys: Eligius, bisschop van Noyon en
Tournai (6e/7e eeuw), patroon van
edelsmeden

4

Berben: Barbara, maagd en martelares
(4e eeuw), patrones van een zalige dood

6

Claes: Nicolaas, bisschop van Myra (4e
eeuw), patroonheilige van kinderen

8

Onser Vrouwe Ontfenckenisse: ‘Maria
Onbevlekte Ontvangenis’; feest ter
nagedachtenis van de onbevlekte
ontvangenis van Maria in de schoot van
haar moeder Anna.

12

Bucke: ‘steenbok’

13

Lucien: Lucia, maagd en martelares (4e
eeuw), patrones van oogziekten

26

Stheven: Stefanus, de eerste martelaar
(gest. ca. 35, Handelingen 7)

27

Jans, ewangelistis: Johannes, een van de
vier evangelisten

28

Alre Kindere dach: ‘Onnozele Kinderen’.
Herdenking van de kindermoord te
Bethlehem door Herodes (Mattheus
2:16-18)

31

Silvester: Silvester I, paus (4e eeuw)
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Register van personen
In dit register worden de autoriteiten opgesomd die door ons in de verschillende
inleidingen genoemd zijn. Het bevat behalve de belangrijkste biografische informatie
ook enkele bibliografische gegevens. Deze laatste hebben voornamelijk betrekking
op het onderwerp waarbij de desbetreffende autoriteit aangehaald wordt. Voor nadere
gegevens betreffende de vermelde personen raadplege men de opgegeven literatuur.
Een lijst van gebruikte afkortingen bevindt zich aan het eind van dit register.
ALBERTUS MAGNUS
Inl. p.19; LexMA I, 294-299; Weisheipl, p.13-51.
AMBROSIUS (339-397) Latijns kerkvader, bisschop van Milaan. Belangrijk is zijn
Hexaemeron, een allegorische, moralistische exegese (bijbeluitleg) over de zes
scheppingsdagen.
LexMA I, 524-525.
ARISTIPPUS (?-1162) Vertaler. Hij vertaalde vanuit het Grieks het vierde boek van
Aristoteles' Meteorologica (de eerste drie boeken waren door Gerard van Cremona
vertaald).
HMES II, p.249.
ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) Grieks filosoof. Zijn invloed op de middeleeuwse
wetenschap was enorm. In de 12e en 13e eeuw ontdekte men zijn werk opnieuw
doordat er Latijnse vertalingen tot stand kwamen. Aan de vertaalscholen in Spanje
werden de Aristotelische geschriften die in voorgaande eeuwen o.a. in het Arabisch
waren vertaald, uit het Arabisch omgezet in het Latijn. De nieuwe kennis van
Aristoteles werd geïncorporeerd in de bestaande wetenschappelijke traditie, dankzij
mensen als Albertus Magnus. In Hugo de Argentina's Compendium Theologicae
Veritatis (zie Inl. p.24-25) wordt Aristoteles met name genoemd in het gedeelte over
de meteorologie, een verwijzing naar zijn Meteorologica. Zijn denkbeelden omtrent
de inrichting van het heelal vinden we in De Caelo et Mundo, waarop o.a. Ptolemaeus
zich baseerde.
LexMA I, 934-949.
AUGUSTINUS (354-430) Latijns kerkvader, bisschop van Hippo. Tot zijn
belangrijkste werken horen de De doctrina christiana (‘Over de christelijke opvoe-
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ding’), de Confessiones (‘Belijdenissen’) en de De civitate dei (‘Over de Godsstaat’).
Wij hebben hem met name genoemd in verband met de incorporatie van de heidense
kennis van de artes liberales in de christelijke wetenschap. Hij was een van de mensen
die inzag dat kennis van de zeven vrije kunsten niet zomaar als heidens verworpen
moest worden, maar nuttig kon zijn voor de studie van de Bijbel.
LexMA I, 1223-1229; Wackers, p.29.
BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, BARTHOLOMEUS ENGELSMAN
Inl. p.6-7; LexMA I, 1492-1493.
BASILIUS de Grote (ca.329-379) Grieks kerkvader. Hij schreef vele werken, brieven
en preken waarin hij blijk geeft van liefde voor de klassieke letterkunde. In zijn
Hexaemeron behandelt hij de zes scheppingsdagen.
LexMA I, 1530-1532.
BERNARDUS VAN CLAIRVAUX
Inl. p.19; LThK II, 239-242.
BOETHIUS (475/480-524) Romeins filosoof en staatsman. Beroemd om zijn De
consolatione philosophiae. Zijn tractaten over de rekenkunde (De institutione
arithmetica), muziek (De institutione musica) en meetkunde (De institutione
geometrica) vormden gedurende de Middeleeuwen de grondslag voor de studie van
deze vakken in het quadrivium.
LexMA II, 308-315.
CASSIODORUS (ca.485-ca.580) Latijns geleerde. In zijn klooster Vivarium
stimuleerde hij de monniken de geschriften van de klassieke auteurs te kopiëren,
waardoor hij mede de grondslag legde voor de studie van de zeven vrije kunsten als
voorbereiding op de studie van de Bijbel.
LexMA II, 1551-1554.
DIRC VAN DELF
Inl. p.6; Daniëls, Inl.
(Pseudo-)DIONYSIUS, theoloog. Lange tijd werd hij geïdentificeerd met Dionysius
de Aeropagiet, over wie in het Nieuwe Testament wordt gesproken. Zijn
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De caelesti hierarchia werd in de 9e eeuw door Johannes Scotus Erigena in het Latijn
vertaald.
HMES I, 546-547.
ERATOSTHENES (3e eeuw v. Chr.) Grieks wetenschapper. Hij legde de grondslag
voor de mathematische geografie. Weinig van zijn werk is bewaard gebleven.
Tusculum, p.226-227.
FREDERIK II, de Grote (1194-1250) Duits keizer, arts en filosoof. Hij maakte zijn
hof tot een cultureel centrum. Hij was zijn tijd ver vooruit: de wetenschap bestond
niet langer slechts uit het onvoorwaardelijk geloof aan de autoriteiten, eigen
waarnemingen konden dezen zelfs tegenspreken en corrigeren.
Tusculum, p.256.
GALENOS (ca. 130-ca.190) Grieks geneesheer, lijfarts van de Romeinse keizer
Marcus Aurelius. Hij vatte de resultaten van de Griekse medische wetenschap samen,
uitgebreid met eigen waarnemingen.
Tusculum, p.263-264; A. Delva, Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de
late Middeleeuwen. Met uitg. van het Brugse Liber Trotula. Brugge, 1983. Vlaamse
historische studies 2, p.40-42.
GERARD VAN CREMONA (1114-1187) Verbonden aan de vertaalschool te Toledo
(Spanje). Hij vertaalde vanuit het Arabisch talrijke werken van Griekse en Arabische
filosofen, geneesheren, natuurkundigen, alchemisten, wiskundigen en astronomen
(vooral Aristoteles en o.a. Galenos en Ptolemaeus).
Tusculum, p.283-284; HMES II, p.87-90.
GREGORIUS I, de Grote (ca. 540-604) Latijns kerkvader, paus van 590-604. Naar
zijn Homeliën (‘preek waarin een gedeelte van de H. Schrift wordt uitgelegd’) wordt
verwezen in Geografie.
LThK IV, 1178-1179.
HIERONYMUS (ca. 347-420) Latijns kerkvader. Zijn geschriften zijn van grote
invloed geweest gedurende de Middeleeuwen. Hij staat vooral bekend als degene
die de Bijbel in het Latijn vertaalde. Deze vertaling heet de Vulgaat. LThK V, 326-329.
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HIPPOCRATES (ca. 460-ca. 370 v.Chr.) Grondlegger van de medische wetenschap.
Zijn naam wordt verbonden met een verzameling geschriften, het zgn. Corpus
Hippocraticum, waarvan men slechts enkele als echt kan aanwijzen (bijv.
Prognosticatio). Zijn werk is vooral door Galenos bevestigd en verspreid. Tusculum,
p.343.
HUGO DE ARGENTINA, HUGO RIPELIN, HUGO VAN STRAATSBURG
Inl. p.21; Daniëls, p.32-33.
ISIDORUS VAN SEVILLA (560/70-636) Spaans geleerde, aartsbisschop van Sevilla.
Zijn encyclopedie Etymologiae sive originum libri XX omvat alle beschikbare kennis
uit zijn tijd, gebaseerd op de klassieke auteurs, aangevuld met het werk van de
kerkvaders. Het werk was zeer invloedrijk gedurende de Middeleeuwen.
E. Brehaut, An encyclopedist of the Dark Ages, Isidore of Seville. New York,
[1964], (Repr. van de editie van 1912).
MICHAEL SCOTUS (gestorven ca. 1235) Schotse geleerde. Na bezigheden in de
vertaalschool van Toledo werd hij hofastroloog van keizer Frederik II. Hij leverde
een belangrijke bijdrage aan de vertaling van het werk van Aristoteles uit het Arabisch
in het Latijn. Daarnaast vervaardigde hij tractaten van astrologische, alchemistische
en fysiognomische inhoud.
Tusculum, p.533; HMES II, p.307-337.
PLATO (427-348 v.Chr.) Grieks wijsgeer. In verband met onze tekst volstaan we
hier met het noemen van de Timaeus, waarin Plato o.a. zegt dat het universum, zowel
als de aarde, rond moet zijn omdat dit de meest perfecte van alle vormen is.
Wright, p.15; The Encyclopedia of philosophy. Ed. P. Edwards. [2nd ed.] New
York etc., [1972], vol. 6, p.314-341.
PLINIUS, Gaius P. Secundus, de oudere (23-79) Zijn Historia naturalis, een
encyclopedie van de toenmalige kennis samengesteld uit het werk van honderden
Griekse en Romeinse auteurs, gold als een van de belangrijkste bronnen voor de
Romeinse en de middeleeuwse encyclopedisten.
Tusculum, p.655.
PTOLEMAEUS, Claudius (eerste helft 2e eeuw na Chr.) Grieks astronoom, geo-
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graaf en wiskundige. Tot zijn belangrijkste werken behoren: De Geographia, de
Almagest (standaardwerk over de astronomie) en het Tetrabiblos (‘vier boeken’,
standaardwerk over de astrologie). Dit laatste werk, waarin de invloed van de kosmos
op de mens beschreven wordt, werd in de eerste helft van de 12e eeuw in het Latijn
vertaald door Plato van Tivoli.
HMES I, p.105-106.
RABBI MOYSES, MOSES MAIMONIDES
Inl. p.19.
SAMUEL IBN TIBBON (1150-1232) Vertaler. Hij vertaalde in het Hebreeuws The
guide of the perplexed van Moses Maimonides (zie boven) en vanuit het Arabisch
vertaalde hij Aristoteles' Meteorologica in het Hebreeuws.
Lindberg, D.C., (ed.) Science in the Middle Ages. Chicago, 1978, p.69.
TERTULLIANUS
Inl. p.8; Tusculum, p.765-766.
THOMAS VAN AQUINO (1225?-1274) Dominicaans theoloog en filosoof. Van
1248 tot 1252 was hij leerling van Albertus Magnus te Keulen. In zijn betrekkelijk
korte leven schreef hij veel: commentaren op de Bijbel, op theologische werken en
op Aristoteles. Zijn drie belangrijkste theologische werken zijn: een commentaar op
de Sententiae van Petrus Lombardus, de Summa tegen de heidenen (Contra Gentiles)
en zijn Summa theologica.
LThK X, 119-134.
THOMAS VAN CANTIMPRE (1201-1263/72) Vlaamse geleerde, Dominicaan.
Zijn De naturis rerum is een van de drie grote natuurwetenschappelijke
encyclopedieën van de 13e eeuw. Het is de bron van Jacob van Maerlants Der naturen
bloeme.
LthK X, 139; Tusculum, p.796-797.
VINCENTIUS VAN BEAUVAIS (1190-1264) Franse geleerde, Dominicaan.
Belangrijk is zijn Speculum maius, een zeer omvangrijk encyclopedisch werk in drie
delen: Speculum naturale, Speculum doctrinale en Speculum historiale. Het biedt
een overzicht van de scholastieke kennis op vrijwel elk gebied van de toenmalige
wetenschap. Het Speculum historiale bevat een wereldgeschiedenis tot 1250. Jacob
van Maerlant vervaardigde hiervan een berijmde vertaling: Spie-
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gel historiael.
HMES II, p.457-476.

Lijst van gebruikte afkortingen in het register van personen
Daniëls:

Dirc van Delf, Tafel van den Kersten
Ghelove. Naar de handschriften uitgeg.,
ingel. en van aanteek. voorz. door L.M.Fr.
Daniëls. Antwerpen etc., 1937-1939. 3
dln., 4 bdn. Tekstuitgaven van Ons
Geestelijk Erf IV-VII.

HMES:

L. Thorndike, A history of magic and
experimental science during the first
thirteen centuries of our era. New York,
[1923]. 8 vols.

LexMA:

Lexikon des Mittelalters. München etc.,
[1980-...].

LThK:

Lexikon für Theologie und Kirche. 2e,
völlig neu bearb. Aufl. Hrsg. von J. Höfer
und K. Rahner. Freiburg, 1957-1968.

Tusculum:

Tusculum-Lexikon griechischer und
lateinischer Autoren des Altertums und
des Mittelalters. Dritte, neu bearb. und
erw. Aufl. von W. Buchwald, A.
Hohlweg und O. Prinz. [München etc.,
1982].

Wackers:

P. Wackers, Met ogen van toen;
middeleeuwse kunst: schoonheid en
wetenschap. Nijmegen, 1980. Tekst en
tijd 2.

Weisheipl:

Albertus Magnus and the Sciences;
commemorative essays 1980. Ed. by J.A.
Weisheipl. Toronto, 1980. [Studies and
Texts Pontifical Institute of Mediaeval
Studies 49].
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Lijst van emendaties
49

deilen geëmendeerd uit dieilen.

61

XIII geëmendeerd uit VIII.

72

altoes geëmendeerd uit alstoes.

146

en geëmendeerd uit ende.

181

onghemaetde geëmendeerd uit
omghemaetde.

197

Egypten geëmendeerd uit Egytpten.

225

firmament geëmendeerd uit firmanent.

228-9

Tussen noemde en die: Hi ingevoegd.

236

schiep geëmendeerd uit scihiep.

268

ghetrocken geëmendeerd uit gherrocken.
Deze emendatie is verricht op grond van
vergelijking met CTV: ghetrocken ende
verliecht van den rayen der sterren
(r.268) is een vertaling van per
planetarum radios attractis (F.26V).

288

berninghe geëmendeerd uit berminghe.

294

vochticheit geëmendeerd uit vochtiheit.

295

hoecht geëmendeerd uit hoech.

304

ende geëmendeerd uit en.

314

sprincter geëmendeerd uit princter.

326

ment geëmendeerd uit menten.

327

die geëmendeerd uit die die.

410

lantscap geëmendeerd uit lantsap.

436

van der geëmendeerd uit va der.

474

Ten geëmendeerd uit Te.

481

Ten geëmendeerd uit Te.

487

f (boven ende) geëmendeerd uit d.

505

A (boven baptist) is toegevoegd.

513

c (boven Apostolen) is toegevoegd.

513

A (boven Magdaleen) geëmendeerd uit
a.

541

b (boven Dyonijs) is toegevoegd.

Eyn corte decleringhe deser spere

557

A (boven ende) is toegevoegd.

568

Het geëmendeerd uit He.

578

puntgen geëmendeerd uit pungen.

586

milen tussen dusentich en die ingevoegd.

588

lantscap geëmendeerd uit lantfcap.

592

ghedeilt geëmendeerd uit ghedeitt.
gheliken geëmendeerd uit gleliken.
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639

teiken geëmendeerd uit teibe.

697

hevest geëmendeerd uit hevet.

700

ghemechte geëmendeerd uit tghemechte.

708

natuerlike geëmendeerd uit natuerlile.

708-9

ende netde geëmendeerd uit ende d netde.

714

honre geëmendeerd uit honnre.

728

van den geëmendeerd uit va den.

744

onsuvere geëmendeerd uit onsuere.

768

vergheten geëmendeerd uit verghete.

774

vier den geëmendeerd uit vier in den.

790

kenninghe geëmendeerd uit benninghe.

792

complexie geëmendeerd uit compleie.

802

sijn geëmendeerd uit sien.

807

ende geëmendeerd uit en.

848

uut geëmendeerd uit ut.

855

mane geëmendeerd uit mame.

[28 januari]

Octavus geëmendeerd uit Octarus.

[OKTOBER]

Die nacht heeft XIV uren ende der dach
X geëmendeerd uit Die nacht heeft XIV
ende der dach X.

[31 december]

Sinte geëmendeerd uit Sinte Sinte.
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Bijlage I
Schematische weergave van de samenhang tussen makrokosmos en
mikrokosmos
warm/droog

droog/koud

koud/vochtig

vochtig/warm

element

vuur

aarde

water

lucht

humoren

gele gal

zwarte gal

slijm

bloed

complexie

cholerisch

melancholisch flegmatisch

sanguinisch

jaargetijde

zomer

herfst

winter

lente

windstreek

oosten

noorden

westen

zuiden

Stier

Kreeft

Tweeling

Leeuw

Maagd

Schorpioen

Weegschaal

Boogschutter

Steenbok

Vissen

Waterman

Mars

Saturnus

[Maan]

Jupiter

sterrenbeelden Ram

invloed
planeten

Zon

[Venus]

[Mercurius]
Dit schema berust op gegevens uit ECD. Alleen de opsomming van de invloed
der planeten is niet compleet in ECD (vergelijk r.1-156). De eigenschappen van de
maan en Venus zijn overgenomen uit Dirc van Delf, Tafel van den Kersten Ghelove,
boek II, hoofdstuk 6, waarin de eigenschappen van Mercurius echter niet opgenomen
zijn. De invloed van deze planeet is ingedeeld vogens R. Jansen-Sieben, Biologie en
pathologie van de vrouw; enkele aspecten.
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