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Ende hierom so mach die alrehoegste scouwinghe also wel mitter hulpe
Gods crighen een puer leye of een arm vroukijn als een groet meyster of
clerc; want sy meer geleghen is in der minnen ende in der vurigher
begheerten, dan in der consten of in der letteren. (Hendrik Mande)
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Wo o r d v o o r a f
De mystieke geschriften van de dertiende eeuw behoren tot de meest aangrijpende
en mooiste teksten van de middelnederlandse literatuur. Omdat zij in deze tijd opnieuw
actueel zijn, door het licht dat zij werpen op de conflicten van het hedendaags
bewustzijn en door de aandacht die zij wekken voor vragen die wij vaak niet meer
stellen, verdienen zij gelezen, bestudeerd en overwogen te worden.
Deze overwegingen hebben ons geleid bij het selecteren van de teksten. Voor de
inleiding, de beschrijving der genres en de toelichtingen bij de tekst zijn wij vaak te
rade gegaan bij anderen. Wij geven daarvan rekenschap in de bibliografie.
Toch betuigen wij hier van harte onze erkentelijkheid aan een aantal mensen, wier
tekstuitgaven en/of studiën wij voortdurend hebben geraadpleegd: J.R. Armogathe,
St. Axters, M.-M. Davy, H. Fortmann, T.M. Guest, J.H. Kern, R. Lievens, J. Van
Mierlo, P. Mommaers, N. De Paepe, J.-B. Porion, L. Reypens, E. Schillebeeckx, B.
Spaapen, J. Sudbrack, A. Vergote, A. Zegveld. Door hun namen niet in de voetnoten
te vermelden, kon de omvang van dit boek ingrijpend beperkt worden. De bibliografie
moge voor velen een wegwijzer zijn naar hun studiën en tekstuitgaven.
Meer dan twee jaar hebben wij ons, week na week, verdiept in de studie van de
dertiende-eeuwse mystiek, ook in de belangrijkste wetenschappelijke bijdragen op
dit gebied. Met grote aandacht hebben wij de inzichten van anderen gewikt en
gewogen, en meestal overgenomen. Ieder van ons heeft één genre voorbereid. Door
de goede samenwerking en de gemeenschappelijke belangstelling was het mogelijk
dat ieder van ons terdege rekening hield met de kritiek van de anderen. Daarom
dragen wij nu samen de verantwoordelijkheid voor
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dit boek. Dat in ieder onderdeel de stem van een van ons soms herkenbaar is, verheugt
ons.
De taakverdeling was aldus: drs. Pierre Adriaensen (Strofische Gedichten van
Hadewijch), Arend-Jan Bolhuis (Anonieme lyriek), Thijs Herpers (Sermoenen), Clim
Parren (Brieven van Hadewijch), André Reijnders (Visioenen 6, 7, 8 van Hadewijch),
Piet Rolf (Hagiografie), Martha Smeets (Rijmbrieven van Hadewijch), dr. Herman
Vekeman (inleiding, Visioenen 1, 11, 12 van Hadewijch), drs. Paul Wackers (Glose
van Appelmans, woordenlijst).
Wij wensen dit boek een plaats toe onder de leeslamp, in de bezinningsruimte, op
de studeertafel.
Voor alle op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.
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Inleiding
Dit boek is een kritische bloemlezing van middelnederlandse mystieke teksten uit
de tijd vòòr Ruusbroec. Deze oudste geschriften uit onze mystieke traditie worden
hierdoor gekenmerkt, dat zij méér de geestelijke worsteling van een aantal mensen
beschrijven dan een tot harmonie gebracht systeem. Zij beschrijven niet zozeer de
ultieme zin van het menselijk bestaan, maar veeleer de strijd van mensen om de
diepste betekenis daarvan te ontdekken, te behouden ondanks de kritiek van een
milieu dat de middelmatigheid liefheeft.
In de schrijvers van deze documenten moet een oeverloos verlangen geleefd
hebben, dat rebelleerde tegen alle waarden en waarheden die niet bestand waren
tegen het oordeel van de persoonlijke ervaring. Zij verstonden zichzelf als wezens
van eindeloos verlangen: alleen de onbegrensdheid en de eeuwigheid zijn oevers
waartussen deze diepe drang kan stromen. Indien deze onbegrensdheid God heet,
dan kan dit niet slechts de God zijn die uitgedrukt wordt in de begrippen van het
leergezag. De mens is toch veel meer dan zijn verstand of zijn vermogen om het
bestaan met begrippen te verhelderen. En de eindeloze God gaat immers vooraf aan
ieder menselijk gezag. Hij wordt pas God waar Hij verschijnt als antwoord op dit
existentiële verlangen. In de persoonlijke ontmoeting met Hem worden de diepte en
de zin van dat verlangen helder.
Deze verheldering voltrekt zich evenwel in een historische situatie. Het verlangen
bevrijdt deze mensen niet van alle concrete eisen van het alledaagse leven: het stuurt
hen veeleer, zo eindeloos als het is, terug naar de taken van iedere dag. Het hunkert
naar God, maar het spijkert de mensen vast op hun concrete situatie. En het verlicht
die situatie: het maakt duidelijk wat iedere dag gedaan moet worden, opdat in ruimte
en tijd
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gestalte krijgt wat buiten ruimte en tijd voltooid zal worden. Tijd en eeuwigheid
naderen elkaar, maar zij bewaren hun pijnlijke en betoverende werkelijkheid.
Iets vergelijkbaars is ook vandaag aan de hand. Niet langer tevreden met een
cultuur die de inzichten van de rationaliteit heeft ingeprent in de meeste aspecten
van het bestaan en de stem van het verlangen versmald heeft tot de honger der massale
behoeften, zijn mensen in opstand gekomen. Het verlangen om zélf de zin van het
leven te vinden, ook met de hulp van de affectie, dient zich opnieuw sterk aan. Er
wordt grote aandacht gevraagd voor de waarde van de lichamelijkheid en het
gevoelsleven als mogelijkheden om de betekenis van het bestaan te zoeken en uit te
drukken. Op allerlei manieren protesteert opnieuw het verlangen tegen een te exclusief
rationele planning van de huidige samenleving en van de menselijke toekomst. Het
gaat om de bevrijding van de innerlijkheid van de mens.
Deze bloemlezing is een uitnodiging aan het adres van hedendaagse lezers om
deze teksten uit de tijd vòòr Ruusbroec te lezen als documenten over de betekenis
en de mogelijkheden van het verlangen. Het is niet onmogelijk dat mensen uit de
dertiende eeuw op dit gebied belangrijke informatie kunnen bieden. Want vragen
zijn er genoeg. Bestaat er werkelijk iets als een kritische kracht van het verlangen
ten opzichte van rationaliteit en dadendrang? En welke zijn de voorwaarden opdat
het verlangen zelf niet zal uitmonden in de illusie van wereldvlucht en zelfbedrog?
De voorzichtigheid waarmee de veelsoortige manifestaties van het verlangen in onze
tijd benaderd worden, dient ons ook te leiden bij de overweging van deze
middeleeuwse documenten.
Het kritisch karakter van dit boek heeft aldus twee kanten. Enerzijds kunnen de
bevindingen van de hier aan het woord zijnde mystici licht werpen op de hedendaagse
renaissance van het verlangen. Anderzijds kunnen hedendaagse opvattingen over de
mogelijkheden en de gevaren van het verlangen op hun beurt deze teksten belichten.
Het is de overtuiging van de samenstellers dat onze eerste mystieke auteurs niet
mogen ontbreken in het zo ruime palet van levensbeschouwelijk aanbod in onze tijd.
Waar de kwaliteit
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van het menselijk bestaan ter sprake komt, is hun ervaring daarmee nog het overwegen
waard. Aandacht voor hun teksten kan een produktieve bijdrage leveren voor
evenwichtige menselijkheid in deze tijd.
De poging om onze oudste mystieke literatuur een nieuwe actualiteit te geven door
haar te presenteren in de context van het hedendaagse verlangen kan hier en daar
weerstanden oproepen. De samenstellers zijn zich daarvan terdege bewust. Het is
hun hoop dat deze inleiding, waarin een aantal mogelijkheden van deze onderneming
worden toegelicht, deze weerstanden zal wegnemen.

De mystieke renaissance van de twaalfde en dertiende eeuw
Het woord mystiek is verwant met het woord mysterie. Het verwijst naar een
werkelijkheid waarin het geheim van het bestaan aan de mens geopenbaard en
voltrokken wordt. Langs de eindeloze weg van het innerlijk leven gaat de mysticus
dag na dag op zoek naar de verborgen God, om deel te krijgen aan diens liefde. Hij
treedt binnen in de meta-geschiedenis: een eeuwig licht dringt door in zijn
tijdelijkheid. In zijn zeer persoonlijke deelname aan het leven van God ontvangt de
mysticus een levensvervulling die hem vaak voert voorbij de meer beperkte, op het
collectief gerichte doelstellingen van kerken en staten. Het soms gehoorde verwijt
dat de mystici krachten zouden zijn die het behoud van starre structuren in de hand
werken, berust op een flagrante miskenning van het historisch getuigenis over de
spanning tussen mystici en kerkelijk gezag. Woorden die iets te maken hebben met
vernieuwing zijn in hun teksten sterk vertegenwoordigd: Siet dat ghi nuwe wert ende
versch. (Had. Br. 14, 19).
Hoezeer de mystiek in ieder tijdperk ook getekend is door een meta-historische
dimensie, het komen van God, zij is toch tevens altijd bepaald door haar historisch
milieu. De tekortkomingen van dat milieu worden vaak, door de ontkenning ervan,
de richtlijnen voor de levenswijze van de mysticus.
Het fenomeen van onze dertiende-eeuwse mystiek is dan ook onverklaarbaar
zonder de kloosterhervorming van Cîteaux, de
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spiritualiteit van de Parijse abdij van St.-Victor, de geest van de bedelorden, de
extatische vrouwenbeweging: zovele reacties op de verstarring van kerkelijke,
politieke, sociale structuren in die dagen.
Wie vandaag gaat ronddwalen in wat de Franse revolutie overeind heeft gelaten
van wat eens de machtigste abdij ter wereld is geweest, Cluny, in het zachte landschap
van de Bourgogne, kan nog navoelen wat die jonge mannen moet bezield hebben
die vanaf het begin van de twaalfde eeuw de Benedictijnse traditie van Cluny de rug
toekeerden, om in de wildste gebieden rond Dijon gestalte te geven aan een ongehoord
verlangen in hen. Gedreven door het radicalisme van de oude woestijnvaders hebben
zij aan de letter en de geest van de regel van Benedictus genoeg. Als geestelijke,
gevormde boeren, trekken de eerste Cisterciënzers hun nieuwe wereld recht op de
pijlers van het gebed, de handenarbeid, de literaire cultuur. Gevormd door Cicero en
Augustinus blijven zij inderdaad gehecht aan de kunst van het woord. Die pijlers
zijn merkwaardig: de heidense en christelijke literaire cultuur wordt grondig
bestudeerd; de aarde, het land, de ruwe onversierde steen, de natuurlijke dingen
spreken tot hen als woorden; maar de stilte en het gebed doordrenken hun dagen.
Handen, geest en hart zijn nodig om het menselijk geheim te ontsluieren. De sleutel
tot de werkelijkheid vinden zij in het evangelie van Johannes: God is liefde, alle
liefde komt uit God. Ziedaar de formule waarin het geheim besloten ligt. Leven is
liefhebben. Liefhebben is leven van de liefde van God en groeien in liefde voor God.
Zo kan de mens vergoddelijkt worden: hij wordt de opening die God toegang geeft
tot de wereld, de moeder waaruit God opnieuw geboren wordt.
Zij durven het waagstuk aan om dit alles existentieel te verstaan. God komt echt.
Het wezen van de mens is ontvankelijk voor het komen van God. Maar tussen de
mogelijkheid en de verwezenlijking daarvan ligt de pijnlijke, lange weg van de
loutering. Met name deze reële dimensie van de mystiek staat in de teksten
overvloedig beschreven: Daer om en draghen wi den sone gods niet moederleke,
noch en soghene niet met oefeninghen van Minnen; wi hebben te vele wils ende wi
willen te vele rasten ende soeken
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te vele ghemacs ende vredes... wi soeken te vele solaes van gode ende vanden
menschen. (Had. Br. 30, 200-207).
Dit avontuur tussen mens en God voltrekt zich in een omgeving die daartoe een
uitmuntend kader biedt. Al het geschapene, de fauna en de flora, de hele fysische
werkelijkheid, maar ook de dingen die door de mens worden gemaakt, is allegorisch:
het spreekt van God, het lijkt op Hem, het verwijst naar Hem. Doorheen dit land
trekt de mens op naar het eeuwige land: Te derre caritaten sijt wacker ende ernst
inder peregrinacien des levens, dit te voldoene ende dan te comene in dat ghebruken
inder minnen lant, daer caritate ewelike dueren sal. (Had. Br. 14, 27-31). Deze
bedevaartsweg ligt bezaaid met wegaanduidingen naar het hemelse Compostella:...
die den mensche in allen weghen leert ende in allen werken licht, woude haer de
minsche volghen. (Had. Br. 14, 60-62).
Naast vele anderen is vooral de persoon van Bernardus van Clairvaux bepalend
geweest voor de geest van Cîteaux. Met nog dertig gezellen meldt hij zich aan bij
de jonge orde: een coup de foudre die vandaag nog zichtbaar is. In zijn uitzonderlijke
gevoeligheid en natuurliefde kondigt hij Franciscus van Assisië aan. Hij wil een
sober en rustig Gregoriaans dat de betekenis van de tekst tot haar recht laat komen.
Hij vecht voor een naakte architecturale vormgeving: de stenen gebouwen mogen
de aandacht niet van God wegvoeren. Soms is hij fel agressief, tegen de ketterij,
tegen de bezetters van het H.Graf. Vooral echter is hij de zachte contemplatief, wiens
houding tegenover de wereld geleid wordt door de ervaring van de Godsliefde. De
zachtheid die tot op vandaag de wereld van Cîteaux kenmerkt, is door hem ontstaan.
In de zonde heeft de mens zijn gelijkenis met God verloren, maar het beeld van God
staat nog geprent in de vrije wil. Daarom nodigt Bernardus de mensen uit om naar
zelfkennis te streven. Waar de mens de kern van zijn wezen ontdekt, kan hij geloven
dat God nog als een bruidegom op de uitkijk staat naar zijn bruid, de mens, de ziel.
Daar leert de mens een wending te maken: God is de richting van zijn verlangen. De
weg naar God loopt dwars door de naastenliefde en het veeleisende domein der
deugdbeoefening. De maat van het liefdeleven op aarde is niets minder dan de wijze
waarop God
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zelf het mens-zijn heeft beleefd. In een visioen hoort Hadewijch Jezus deze
vermanende woorden spreken: Ende oec bekinne du dat ic leefde suver mensche ende
mijn lichame doghede swaer pine ende mine hande wrachten alle trouwe ende mine
nuwe wille van caritaten dore vloyede alle de werelt in vremden ende in vrienden...
(Had. Vis. 1, 316-320).
Zo wordt de mens geleidelijk ontvankelijk voor God. De weg naar de wezenlijke
eenwording ligt open. God wordt herkend en aanvaard in zijn mysterie van
Drie-Eenheid: de liefde is de zorgende toeneiging der Personen naar de schepping,
maar tevens de gerechtige goddelijke Eenheid die aan Zichzelf genoeg heeft. Soms
wordt de mens kortstondig opgenomen in dit mysterie waarvoor geen woorden of
beelden toereikend zijn: Ende hi nam mi op buten den gheeste in dat overste
ghebruken van wondere sonder redene; daer ghebroekic sijns alsic eweleke sal.
(Had. Vis. 5, 62-65).
In Bernardus was de ervaring van Cîteaux nog te nieuw om door hem in een
mystieke methode of in een systeem beklonken te worden. Maar Gods
onuitsprekelijkheid en zoetheid als de uiteindelijke zin van de mens hebben hem
dermate bewogen, dat tallozen in alle tijden het hebben opgemerkt. Zo is deze mens
voor anderen geworden wat de wereld voor hem was: allegorie van God.
Dat Hadewijch over hem schrijft: Sente Bernaert...daer af wetic oec luttel, betekent
zeker niet dat de spiritualiteit van Cîteaux haar niet diep heeft geraakt. Overigens
blijkt uit haar geschriften wél bekendheid met de teksten van een andere Cisterciënzer,
vriend van Bernardus, Willem van St.-Thierry. Deze man is in staat de affectiviteit
te verzoenen met de wetenschap over de psychische structuur van de mens. Hij
beschrijft hoe de rede, de herinnering en de wil omgevormd worden door de instorting
van Gods Geest. De dynamiek van de mens wordt de Godsliefde. De menselijke
vermogens zijn in staat tot een mystieke kennis die alle kennis te boven gaat.
De school van St.-Victor heeft de humanistische tendens die in de spiritualiteit
van Cîteaux aanwezig was, verstevigd door de geschriften van haar twee grootste
mystici: Hugo († 1141) en Richard († 1173). In hun reflectie hebben zij de mystieke
er-
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varing gestructureerd en verhelderd. Van hen komt ook de opvatting dat de dynamiek
van het groeien in God in de hemel blijft bestaan: het bezit van het oneindige wakkert
de dorst naar het oneindige aan.
Zoals de Cisterciënzers en de Victorijnen een taal schrijven die doordrongen is
van de Bijbel, de antieke auteurs en de geschriften van de christelijke traditie, zo
hanteren onze oudste mystieke auteurs een taal die getekend is door de bronnen van
hun studie en meditatie. Aldus nodigen deze middelnederlandse geschriften uit tot
verdieping in de teksten van die boeiende Latijnse renaissance van de twaalfde eeuw.
In de marge van de monachale mystiek van de twaalfde en dertiende eeuw ontplooit
zich de mystiek van wat de officiële geschiedschrijving de ketterij heeft genoemd.
Het betreft hier soms mensen wier honger naar het absolute hen doet wegdrijven van
de godsdienstigheid der meer in het aardse verankerde en geprivilegieerde kerk. Dat
de kerk hen, in de lijn van de antieke traditie, als bedreigende minderheden
meedogenloos heeft aangepakt, keuren wij vandaag des te meer af, omdat wij opnieuw
gevoelig geworden zijn voor de soms positieve zin van de spanning tussen
persoonlijke religie en kerkelijk georganiseerde godsdienstigheid.
Waar ook onze oudste mystieke teksten soms raakpunten met dit verschijnsel
vertonen, dienen bovendien een aantal andere overwegingen ons oordeel te leiden.
Deze teksten zijn vaak niets meer dan momentopnamen. Niet de hele mens komt
in zicht, maar slechts datgene wat de grilligheid van de historische overlevering van
en omtrent hem heeft bewaard. Verder is vandaag nog steeds uiterste behoedzaamheid
geboden bij de interpretatie van deze geschriften. Zij bevatten een mystiek taalgebruik
dat nog helemaal in opbouw is. Overigens zal ook het historisch klimaat van de
extatische vrouwenbeweging en van de begijnenkringen mede verantwoordelijk zijn
voor de vrijheid, fierheid en openheid waarmee de mystieke ervaring hier uitgedrukt
worden. Toen de kloosters de grote stroom van religieuze vrouwen niet meer konden
opvangen, gingen deze vrouwen in kleine groepjes samenwonen, zonder eeuwige
geloften, buiten de kloosters, vaak in de om-
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geving van hospitalen. Deze sociale zelfstandigheid uitte zich tevens in een
oorspronkelijk taalgebruik. Hun felheid hangt ook samen met hun liefde voor de
armoede van het innerlijk en uiterlijk leven: Ende ic hebbe noch overlettel metten
menschen harre seden gheploghen in haren etene noch in haren drinckene noch in
haren slapene, noch mi gheciert met haren clederen noch met hare verwen noch met
haren schine, noch mi en wart nie bliscap te goede van allen dien dat menschelike
herte verbliden mach ochte vercrighen, ochte ontfaen. (Had. Br. 29, 28-35).
Overigens treft ons in deze teksten toch veel meer de grote aandacht voor de
ootmoed en voor de navolging van Jezus: Die hem cleden wilt ende rike sijn ende
een metter godheit, hi sal hem selven cieren met allen doechden, ja, daer god hem
selven met cleedde ende cierde, doen hi mensche levede. Ende dies salmen beghinnen
ane die selve oetmoedicheit daer hijs ane began. (Had. Br. 30, 84-89).
Dat deze religieuze renaissance een zo persoonlijk gekleurd karakter heeft,
waardoor zelfs in de door de traditie getekende teksten de stem van de verschillende
auteurs vaak herkenbaar blijft, betekent overigens allerminst dat deze mystici niet
een intense apostolische bezorgdheid bezaten. Dat met name God, zoals zij Hem
persoonlijk kennen, hen op hun sociale situatie richt, is daarvan de beste illustratie:
Ganc te dijnre bordenen ende god sal sijn oude wondere in di vernuwen. Ende ic
quam weder in mijn leet met meneghen groten wee. (Had. Vis. 5, 69-72).
Blijkens de hier verzamelde teksten heeft de dertiende-eeuwse mystieke beweging
in onze gewesten, met name in Brabant, zich voltrokken langs drie lijnen: de
bruidsmystiek, de wezensmystiek, de mystiek van het niet.
De uitingen van bruidsmystiek wekken bij eerste lezing vaak de gedachte aan
religieus gesublimeerde erotiek; en het problematisch karakter van de erotiek in onze
eigen tijd blijkt een vruchtbare voedingsbodem voor zo'n associatie. De
dertiende-eeuwse werkelijkheid is evenwel meestal anders. Uit de spanning tussen
dogmatische speculatie en mystieke contemplatie ontwikkelt zich in de twaalfde
eeuw een theologische stroming die de relatie tussen God en de ziel existentieel wil
verstaan. De liederen uit het Hooglied worden geïnterpreteerd als de bijbelse spiegel
daarvan. De bruid is aanvankelijk een voorafbeelding
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van Maria, dan van de Kerk, ten slotte van de godzoekende ziel van de mens. Voor
het spreken over het avontuur der Godsontmoeting wordt aldus een taalgebruik
ontworpen dat - in tegenstelling tot de taal van de dogmatisch-speculatieve theologie
- beeldend en visionair is. Zo is de kus de verwoording van de eenwording in liefde
tussen God en mens. Het nuptiale taalgebruik is aldus een teken van het historisch
karakter van deze mystiek, én van de poging om de Godsontmoeting te ontrukken
aan de eenzijdigheid der dogmatische taal. Bovendien werd de nuptiale Godsrelatie
de mensen van toen voorgeleefd door niemand minder dan Bernardus van Clairvaux.
Zo religieus als deze monnik was, zo authentiek kan bruidsmystiek zijn. Daarmee is
tevens gezegd dat bruidsmystiek geen vrijbrief is voor ware religiositeit.
In de wezensmystiek speelt de speculatieve Godskennis een grotere rol. De
opvatting over de eenheid van mensheid en godheid in Christus, over het mysterie
van de drie Personen en de éne goddelijke natuur, bepaalt de wijze waarop de mens
zichzelf als beeld van God verstaat en de manier waarop dit beeld getrouw hersteld
kan worden. In feite blijkt de Oosterse inspiratie, die in latere tijden de Westerse
cultuur verlaat, hier nog vaak werkzaam.
De mystiek van het niet steunt op de overtuiging dat geen begrippen, geen beelden,
geen daden van de mens God ooit kunnen vatten. Omdat Godskennis Godsliefde is,
God beminnen om God zelf en zoals Hij zichzelf bemint, daarom staan alle objecten
die niet God zijn, alle gedragingen die niet de liefde van God zelf zijn, de Godskennis
in de weg. Leven naar God toe is leeg worden, tot de lege kern van de ziel aan bod
kan komen, die lege lichtcapaciteit van de mens die slechts door God en op de wijze
van God geactiveerd kan worden. De nacht van het niet-weten is de weg naar de
vonk van de ziel.

Beelden van Godsontmoetingen
Deze bloemlezing bevat verschillende teksten waarin een Godsontmoeting beschreven
wordt. Wat ons lezende bereikt, is de doordachte en volgens de eisen van het genre
- brieven,
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verhalen, liederen, preken, visioenen, tractaten - geordende verwoording van wat
voor de auteurs vaak de betekenis had van een ontmoeting met God. Hier rijst de
vraag of dergelijke teksten iets méér zijn dan de beschrijving van de
bewonderenswaardige poging om door de stoten tot het totale; een uiteindelijk
mislukte poging omdat het unieke, dat uiterst humane, door de auteurs ten slotte
buiten de mens gelegd werd...
Wat hier op het spel staat is de vraag bij wat of wie de mens ten slotte antwoord
vindt. In hun antropologie hebben de middeleeuwse spirituelen de mens
ondubbelzinnig verstaan als schepsel van God. Niets is in staat de kern van het wezen
van de mens af te breken: zolang hij God niet bemint met de liefde van God zelf, zal
zijn hart onrustig en ontevreden zijn. Het vermogen tot zo'n liefde is de mens
ingeschapen. Het heet geest, vonk, enz. Bij het beoordelen van deze dertiende-eeuwse
beelden van Godsontmoetingen, dient de lezer zich kritisch te realiseren dat er een
afgrond gaapt tussen het toenmalige mensbeeld en de geseculariseerde opvattingen
der moderne antropologie.
Zowel de dogmatische bevestiging als de dogmatische ontkenning van de
mogelijkheid van een Godsontmoeting buiten beschouwing latend, is het interessant
om na te gaan of de elementen van de religieuze Godsbevestiging in deze teksten
aanwezig zijn. In het op experimentele wijze verworven reflectie-model van de
Leuvense godsdienstpsycholoog A. Vergote luiden deze elementen als volgt. ‘In de
geleefde religie is het godsbeeld de articulatie van drie elementen, die in hun
structurele verhouding de zin uitmaken van de term God. Die drie elementen zijn:
de diepte-ervaring van het heilige, de attributieve bevestiging van Gods transcendentie,
en het performatieve of dialogale woord tussen God en mens.’
In de ervaring van de diepte-dimensie verschijnt het heilige, het mysterie als een
objectieve eigenschap van de wereld en van de mens. Deze eigenschap is in onze
eigen cultuur vaak de grondslag van een natuurlijke mystieke beleving, die evenwel
niet uitmondt in een identificatie van deze eigenschap met God als een persoonlijk
Ander. Wel komt het voor dat de ervaring van de mysterieuze diepte van het leven
openbreekt op de wijze waarop Jezus de diepte heeft beleefd in haar innerlijke,
religieuze
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grondslag: God als Vader. Het is duidelijk dat de allegorische teksten in deze
bloemlezing een middeleeuwse uiting zijn van het religieus verstaan van de sacraliteit
van het natuurlijke. Waar het de mens zelf betreft, verdient vooral ook de religieuze
interpretatie van zijn werdicheit de aandacht. Voor de middeleeuwse mens is de
sacraliteit van het geschapene evenwel steeds verankerd in de christelijke, religieuze
grondslag.
Waar de diepte-dimensie uitmondt in de hoogte-dimensie - God wordt daar erkend
als de persoonlijke Ander - daar wordt God ontdekt als uitwendig aan mens en wereld.
Hij is heteronoom, verheven in macht en majesteit; Hij is wie Hij is buiten de mens
om. Aldus kan Hij partner worden in een geleefde persoonsrelatie. Deze erkenning
van God als de persoonlijke Ander spreekt zeer sterk uit zowel vele visionaire als
meer bereflecteerde teksten in deze bloemlezing. De voornaamste voorwaarde voor
een ontmoeting, dat er ook nog een ander is die in zijn identiteit geëerbiedigd wordt,
is door onze mystici met de allergrootste zorg bejegend.
In het dialogale woord tussen God en mens verschijnt God als de zorgende en
liefdevolle, maar tevens als Diegene voor wie men definitief verantwoordelijk is. De
koesterende maar tevens ultiem-normatieve eigenheid van God als de Ander is een
wezenlijk kenmerk van de inhoud der Godsontmoeting. De harmonie van het
vertrouwen en het ontzag waarmee deze mystici der dertiende eeuw voor God staan,
is een der meest indrukwekkende aspecten van hun geschriften.
De structurele verhouding van deze drie elementen bepaalt tevens de zin van deze
elementen. Waar deze samenhang verdwijnt, dreigt de mens alleen maar zichzelf
over te houden en wat hij zichzelf als koesterende of terechtwijzende vluchtheuvel
voorspiegelt. Hij gaat dan een god maken van het ideaalbeeld van zijn gemis. Daar
is god slechts echo van het ik.
Dit reflectie-model biedt goede mogelijkheden om althans de verwoording van
de Godsontmoeting in de teksten kritisch te lezen.
De wijze waarop het Godsbeeld in deze teksten gearticuleerd wordt, is uiteraard
mede bepaald door de religieuze traditie van het ontstaansmilieu. Soms wordt de
Godskennis vooral verstaan
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uit de ethische nadruk van de synoptische evangeliën: Zalig de reinen van hart, want
zij zullen God zien. (Matt. 5, 8). De weg naar de Godsontmoeting wordt dan
gethematiseerd als beoefening van de eindeloze dynamiek der deugden. Elders is er
eerder invloed van de visioenbelijdenis van Paulus en van het veertiende hoofdstuk
van het Johannes-evangelie. Daaruit wordt dan de spiritualiteit van Gods inwoning
in de ziel ontwikkeld, soms uitmondend in een trinitarisch verstaan van de psyche
van de mens.
Een uiting van de eerbied voor het heteronome karakter van God als de persoonlijke
Ander, is zeker de nadruk der teksten op het voorlopige en steeds middellijke karakter
der Godsontmoeting zolang het aardse leven duurt.

Beelden van Jezus-Christus
De hier verzamelde teksten uit de dertiende eeuw bevatten een aantal beelden van
Jezus, die daarbij meestal als de Christus verschijnt. Onder Jezusbeelden verstaan
wij die teksten waarin mensen hun visie geven op het aardse leven van Jezus. Zo'n
visie is nooit zo breed als de informatie der evangeliën: uit zijn persoonlijke situatie
en verwachtingen wordt iedere mens getroffen door die aspecten van Jezus van
Nazareth, die heilzaam zijn voor zijn situatie en antwoorden op zijn verwachtingen.
Het Christusbeeld bevat echter het getuigenis van het geloof in de verlossende kracht
van Jezus' kruisdood en verrijzenis. Daar wordt hij beleden als de gezondene van
God, door de Vader als universeel zoenoffer aanvaard, aangesteld in goddelijke
macht om de liefde van God te voltrekken aan allen die in Hem geloven.
In deze beelden is nog vaak herkenbaar hoe de auteurs met Jezus omgingen. De
dertiende eeuw ontkomt niet aan het gegeven dat cultuur-historische en persoonlijke
elementen aanwezig zijn in het Jezusbeeld van iedere tijd. Wanneer mensen in Jezus
heil vinden, dan is dat tevens hun heil, de vervulling van hun persoonlijke
verwachtingen. Zo kunnen sommigen in Jezus de inspiratie vinden voor geweldloos
verzet, anderen daarentegen voor revolutionair geweld. Sommigen worden door
Jezus
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gebracht tot een leven van afzondering, anderen vinden in Hem de zin van hun bestaan
in de drukte van de sociale werkelijkheid. Het heil dat mensen in Hem vinden, is zo
gevarieerd als de mensen zelf.
In de historische ontwikkeling van de voorstelling van Jezus wordt een grondtrek
van het christendom zichtbaar. Het christendom kan legitiem omschreven worden
als de confrontatie van de heilsverwachting van iedere generatie met het geloof in
Jezus.
De vraag wat dit breed palet van beelden te maken heeft met de echte Jezus is
tevens de vraag naar de betekenis van het geloof in Jezus. Wanneer wordt een
Jezusbeeld pure projectie, een beeld dat helemaal door de mens is gemaakt omwille
van zijn eigen behoeften? Dit gebeurt zodra de band met de historische Jezus van
Nazareth verbroken wordt, zodra de oudste getuigenissen over zijn persoon, de
geschriften van het Nieuwe Testament, helemaal losgelaten worden. In mindere mate
gebeurt dit waar althans één facet van een Jezusbeeld wél teruggaat op deze oudste
getuigenissen. Zo'n facet zou kunnen zijn: het principiële medeleven met de
onaanzienlijken, het navolgen van Jezus' standpunt ten aanzien van rijkdom en macht,
de zachtheid van het weldoend rondgaan, de waakzame bereidheid om de andere
mens te bevestigen, enz. Al deze facetten blijven evenwel achter bij de kern van het
geloofsgetuigenis der eerste christenen. Daarin wordt immers beleden dat Jezus
exemplarisch en normatief is voor alle tijden. In Jezus leeft God het menselijk bestaan
voor in een unieke daad van bevrijding: zo is Hij de norm voor alle heil geworden.
Met name Jezus' geloof in de Vader is door de eerste christenen als de kern van zijn
persoon erkend. Zijn Abba-geloof betekent dat hij zichzelf en de geschiedenis begrijpt
als van de Vader zijnde. Daarom heeft deze Vader hem aangesteld tot universele
Verlosser. Aldus is de persoon van Jezus fundament van hoop en belofte. Deze manier
om Jezus te verstaan behoort tot vandaag onmiskenbaar tot de kern van het
christendom.
In het licht van een aantal Jezusbeelden die de gelovige interpretatie van de eerste
christenen loslaten en Jezus veeleer verstaan als de mens die op onvergetelijke wijze
de sacraliteit

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

22
van het leven heeft beleefd, treft het hoezeer onze dertiende-eeuwse mystici grote
aandacht hebben geschonken aan het getuigenis der eerste christenen. Zij beschrijven
Jezus als het model van het menselijk gedrag op aarde, als persoon die normatief en
bemiddelend is voor het heil dat de Vader de wereld aanbiedt. Zij geloven duidelijk
dat Gods heil in Jezus definitief in de geschiedenis is gekomen. Voor hen is Jezus
de Zoon van God, gegeven aan de mensen. In deze unieke gave herkennen zij God
als de Schepper die nu ook Verlosser wordt. Ofschoon God de mens niet nodig heeft,
schenkt Hij hem zijn liefde in de menswording van de Zoon. In Jezus toont God de
liefde om niet. Zolang de geschiedenis duurt, zal Jezus van Godswege Verlosser zijn.
In zijn aards bestaan zullen zij die hunkeren naar verlossing, het voorbeeld en de
inspiratie vinden om mensen te worden die Abba zeggen en de wil van de Vader
belijden.
Overigens heeft dit niet verhinderd dat in de dertiende eeuw de affectieve
component een grote rol speelt in de beleving en beschrijving van Jezus. Dit is
dermate waar, dat mensen die vooral een dogmatische toegang tot Jezus bepleiten,
zich hieraan kunnen ergeren. Anderzijds zullen sommigen in deze tijd hier een punt
van herkenning vinden. Los van de gelovige interpretatie van Jezus als gangmaker
en mens van het heil hebben zij Hem verstaan als de sacrale mens bij uitstek. Hun
verlangen gaat uit naar een mens als Jezus, naar mensen die het geringe en het zwakke
met voorliefde koesteren. In Hem herkennen zij een levenshouding, die, als antipode
van de vigerende normen van mens-zijn, kracht tot bevrijding biedt.
Een kritische confrontatie met de Jezusbeelden uit deze dertiende-eeuwse teksten
houdt in dat men hen leest als de neerslag van de ontmoeting tussen toenmalige
persoonlijke heilsverwachtingen en het geloof in Jezus. Onze eigen voorstellingen
van heil zullen vaak anders zijn vanwege onze veranderde historische situatie. Zou
ook onze interpretatie van het geloof in Jezus anders zijn, dan verdient het onze
aandacht waarom mensen na dertien eeuwen wél nog het getuigenis der eerste
christenen aanvaardden, en wat het betekent indien wij dit
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getuigenis terzijde schuiven. Inzet is de christelijke hoop, gevestigd op de persoon
van Jezus.

De onvoltooide mens
De menselijke nostalgie naar voltooiing speelt zich in onze eeuw duidelijk af op het
traject vrijheid-onvrijheid. Ook de mystiek van de dertiende eeuw vertoont een
duidelijk streven naar vrijheid en bevrijding. In deze teksten is het begrip vriheit
zeker belangrijk te noemen. Het verwijst naar een eigenschap van het ongeschapen
oerbeeld van de mens in God, dat niet aangetast is door historiciteit en de daarmee
gepaard gaande verknechting door de zonde of door gebondenheid aan het aardse.
Vriheit kenmerkt de volmaakte mens als beeld van God. In de vriheit is de mens één
van geest met zijn Schepper. Het is duidelijk dat de vrijheid door de mysticus van
de dertiende eeuw verstaan wordt binnen een metafysisch referentiekader.
In onze tijd ligt dat verregaand anders. De mens acht zich vaak zelf
verantwoordelijk voor de vrijheid. Zij is niet meer een gave Gods maar een opgave
voor de mens. De nostalgie naar vrijheid uit zich vooral in de veelsoortige inzet voor
bevrijding. De latere eeuwen zullen de twintigste eeuw misschien kenmerken als een
tijdperk van allerlei bevrijdingsbewegingen. Dit streven naar de volwassen, voltooide
mens verloopt vooral langs drie lijnen.
Tot voor enige decennia werd de strijd voor menselijke vrijheid geleid door de
rationele wetenschap. De mens probeerde greep te krijgen op zijn milieu door de
natuurkrachten te ketenen en te ordenen voor eigen gebruik. Vele taboes rond de
situatie van de mens zijn aldus doorbroken. En het is vandaag volstrekt overbodig
om duidelijk te maken welke enorme betekenis de wetenschap heeft voor de vrijheid
van de mens. Zij is aldus uitgegroeid tot een instrument waarvan de mens zich niet
meer kan of wil ontdoen. Ook de Parijse school van St.-Victor pleitte voor
eerbiediging van de profane wetenschappen. Maar dadelijk volgde de waarschuwing:
de wetenschap houdt zich niet bezig met de gehele werkelijkheid. Een identificatie
van wetenschappelijkheid en menselijkheid leidt tot verminking van
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de zin van het bestaan. De waarheid van deze stelling blijkt in onze tijd overduidelijk.
Zonder het stuur van de ethische kritiek kan de wetenschap een onovertroffen
instrument van verknechting worden. Het is een illusie dat de wetenschap alleen de
mens ooit zal bevrijden. De wetenschap kan de mystiek niet buiten spel zetten.
Een andere lijn van het moderne streven naar vrijheid is de inzet voor
maatschappelijke bevrijding. Deze inzet verschijnt meestal als kritiek op de rationele
wetenschap en haar verbondenheid met de macht van een minderheid over een
meerderheid van mensen. Het merkwaardige feit dat de mensen niet bereid zijn de
aardse goederen op rechtvaardige wijze met elkaar te delen, leidt tot wraakroepende
verschillen in de sociale positie van de mensen. De kritiek op de maatschappelijke
orde behoorde in de dertiende eeuw minder tot het alledaagse bewustzijn dan vandaag.
Het besef dat men verantwoordelijk was voor de armen, de zieken, de gevangenen
leefde vooral bij hen die door de evangelische ethiek gegrepen waren; dat besef heeft
sommige mensen toen geïnspireerd tot een heroïsche inzet voor de zwakke mens.
Maar veelal werd het vertaald in de deugd van barmhartigheid, niet in eisen van
sociale rechtvaardigheid. Op dit punt verdienen de mystieke teksten onze aandacht
waar zij spreken over karitate, de liefde voor de evenmens. Dat de maatschappijkritiek
de vinger gelegd heeft op een wonde van de menselijke vrijheid hoeft geen betoog.
Maar evenzeer leidt deze belangrijke vorm van kritiek tot nieuwe, ongehoorde vormen
van onvrijheid, zodra daar het monopolie voor de bevrijding van de mens wordt
opgeëist. De gedachte dat de mens zijn vrijheid ten slotte in het sociale vlak vindt,
is een illusie. De concretisering van sociale rechtvaardigheid is een legitieme eis van
het streven naar menselijke volwassenheid, maar mag niet geïdentificeerd worden
met menselijke vrijheid. Het innerlijk van de mens, zijn verlangen om uiteindelijk
alles te worden wat hij worden kan, vindt geen rust bij de antwoorden van de
wetenschap en de maatschappijkritiek.
Zo verschijnt de kritische kracht van het verlangen als een derde lijn van de strijd
voor vrijheid. Noch het rationele, noch het sociale, noch het evenwichtig samengaan
van beide, kan het
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verlangen van de innerlijke mens bevredigen. Het verlangen naar liefhebben en
bemind worden staat de mens in het hart geschreven als een eindeloze dynamiek.
Dat onze cultuur dit kenmerk van de mens op grove wijze heeft verwaarloosd, blijkt
duidelijk uit de vele bewegingen die pleiten voor een bestaan waarin lichamelijkheid,
affectiviteit, harmonie met de natuur en de evenmens, ruimte voor de sacraliteit van
het bestaan hun plaats krijgen. Topervaring, helemaal zichzelf zijn, wordt door
sommigen beschreven als een teken van psychische gezondheid.
Zou dan een gestructureerd samengaan van deze drie lijnen de weg zijn naar
menselijke bevrijding? Wie gelooft in de autonomie van de mens moet zich hierdoor
wel aangesproken voelen. En dat geloof kan zeer zeker een kracht worden om zich
helemaal in te zetten voor de verwezenlijking van een dergelijke harmonie. Het is
wellicht een eis van onze historische situatie dat wij dit streven tot inzet maken van
ons leven.
Dan blijft daar de stem van de dertiende-eeuwse mystiek: Verheft u boven alle
nedere dinghen die yet men sijn dan god selve, wildi werden dat u god wilt... (Had.
Br. 6, 230-233). In de kruisdood van Jezus wordt herkend dat het heil ten slotte van
God komt, al heeft God daarbij de inzet van Jezus nodig, tot de dood toe. Heeft
menselijke bevrijding uiteindelijk niet de kritiek en de hulp van God nodig? In de
dertiende eeuw is het diepste woord over de mens niet vriheit, maar minne. In het
woord minne wordt de diepste bestaans-ervaring uitgedrukt, vooral, hoewel niet
uitsluitend, de innerlijke kant daarvan. Minne is de beleving van de veelzijdige, het
hele leven omvattende, relatie tot God. Soms is niet duidelijk of het begrip de bron
van de ervaring, God of Christus, dan wel de ervaring zelf aanduidt. Meestal is minne
een diep verlangen of een gevoel. De mens ervaart hoe hij getrokken wordt naar de
verwezenlijking van zijn wezen als beeld van God, in de soms optredende euforie
van extatische gelukzaligheid, vaker in het zwijgen van God, in de nacht die als
zekerheid over het licht doorstaan moet worden. Maar minne is evenzeer het menselijk
antwoord op deze tekenen, een noodzakelijkerwijs onvolledig antwoord, en de pijn
der liefde die daaruit ontstaat. Minne is ook het dragen van deze pijn. Minne is de
beleving van het onvoltooid zijn als weg naar de voltooiing.
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Kunnen mensen de eindeloosheid van een partner in de liefde missen? Zoniet, wat
is zijn naam in de taal van de wetenschap, de maatschappijkritiek, de affectieve
revolutie? Dienen wij niet veeleer te vragen hoe het ooit zover kon komen dat zelfs
het verlangen naar liefde de grenzen van de mens als partner aanvaardt?

Ghi selt u hoeden van vreemder rasten
Dat ghenoeghet der Minnen alre best, datmen te vollen bistierich si van alre rasten
van vreemden ende van vrienden, ende van haer selven. Ende dat es een vreselijc
leven dat minne wilt, datmen ghenoechten van hare moet ontberen omme hare
ghenoech te doene. (Had. Br. 13, 34-39).
Zoals de natuurlijke mystiek in onze tijd bedreigd wordt door de illusie dat de hele
mens aan bod komt in het streven naar lichamelijkheid en affectieve ervaring van de
werkelijkheid - de noodzakelijke kritiek van de rede en van de sociale inzet wordt
dan verwaarloosd - zo wordt de religieuze mystiek van alle tijden bedreigd door de
illusie van valse passiviteit en ingebeelde vertrouwelijkheid met God.
De wortel van dit gevaar is het historisch gegroeide dualisme tussen actie en
contemplatie als gevolg van een overdreven waardering voor het innerlijk en de
geest. De tendens om de contemplatie hoger te achten dan de actie is in de christelijke
traditie vaak gebaseerd op het verhaal van Martha en Maria in het evangelie van
Lucas: 10, 38-42.
Waar het contemplatieve gebed in rust toch de betekenis heeft van een volledig
uitstaan naar God in onteigening van zichzelf, zijn menselijke vergissingen terzake
zeer wel mogelijk.
In de geschiedenis van de katholieke mystiek zijn hiermee de veroordeling
verbonden van het quiëtisme van de Spaanse priester Michaël de Molinos (1628-1717)
en de polemieken rond Fénélon en zijn biechtelinge Madame de la Motte-Gyon in
het zeventiende-eeuwse Frankrijk. Molinos leerde dat het ideaal van het mystieke
leven bestond in volstrekte stilte en passiviteit van de geestelijke vermogens, om
aldus te wachten op de komst van God in de ziel. Later zou hij zelfs elke poging om
zondige gedachten te verdrijven afgewezen hebben. Heeft hij op deze
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manier zijn biechtelingen willen verleiden? Zeker is wel dat hij door de Inquisitie
werd opgesloten. Fénélon verdedigde de opvatting dat contemplatie uitmondt in
volkomen onverschilligheid ten aanzien van het eigen heil, en dat deze
onverschilligheid een blijvende toestand kan worden. Na een soms onsmakelijke
campagne, geleid door Bossuet, werden de geschriften van Fénélon veroordeeld.
Aanleiding tot dit alles was de wil van Fénélon om zijn piëtistische biechtelinge
Madame Gyon te verdedigen.
Een scherpe afbakening van de inhoud van het quiëtisme blijft moeilijk.
Kenmerkend lijken toch de volgende aspecten. De contemplatie wordt plots en
verrassend bereikt, zonder de lange weg van de ascese. De eenheid met God heeft
een duurzaam karakter. Omwille van de onbaatzuchtigheid der liefde, zonder
bekommernis om de zaligheid, ontstaat een afkeer van actie en smeekgebed. Zo lijkt
de quiëtist boven de menselijke situatie verheven. De traditionele gedachte dat de
gelovige alles kan in God leeft sterk in hem, maar leidt tot miskenning van het
noodzakelijke en gratuïte karakter der genade.
Quiëtisme is een zeventiende-eeuws begrip; maar aspecten van de werkelijkheid
die het aanduidt, zijn ook veel vroeger in de Westerse mystiek te vinden.
Het thema van de onbaatzuchtigheid der liefde is in onze dertiende-eeuwse mystiek
sterk aanwezig: Mer dat es der hoesscher minnender herten recht, dat hare alre
naeste raste si omme haer lief te aerbeitene ende hem lieve ende ere te doene om
sijn ghetamen ende om ghichten van sconen dienste, niet om jeghenwordeghen loen,
mer omme dat minne daer selven alle uren ghenoechten ende loen ghenoech es.
(Had. Br. 12, 69-75). Dat Hadewijch bij de bespreking van de belangeloosheid hier
en elders de noodzaak van de menselijke inspanning zo sterk benadrukt, kan er op
wijzen dat de dreiging van een quiëtisme-avant-la-lettre in haar milieu bestond. Een
ander teken daarvan is haar herhaalde waarschuwing dat het object van de totale rust
niets minder kan zijn dan het wezen van de eindeloze God: Ende al quaemdi oec in
rasten in enighe dinc die men ware dan die selve god namelike die uwe wesen sal in
ghebrukene, in welken dat dat si, daer in seldi gherne dolen... (Had. Br. 2, 77-81).
Ook op dit punt is het voorbeeld van Jezus richtlijn en norm.
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De eerbied voor de eigenheid van God en voor het wezen van de mens staat daarbij
op het spel. Valse rust is onmatigheid. De maat van de mens is God: Ghi selt u hoeden
van overate, dat es van vreemder rasten... Ay, ghedinct ende wet altoes: al dat
yemanne yet el ghenoeghet dan gode allene, dat es al overaet. (Had. Br. 15, 75-81).
De uiteindelijke rust van de mens wordt dan ook in het eeuwige leven gesitueerd.
Hadewijch heeft deze leer in haar eigen leven worstelend en lijdend onderhouden:
Mer ic, onsaleghe, diet met minnen beghere van u allen die mi soudet sijn recreacie
in mijnre pinen ende solacie van miere droever ellenden ende peys ende soetheit,
ende ic dole allene ende moet van hen bliven dien ic ben boven al dat ic ben, ende
dien ic alsoe gherne volcomene Minne ware. Ende wet god, hi ghebruket alles, ende
ic darve alles daer mine ziele in rasten soude in hem. Ay, waer omme laet hi mi alsoe
sere hem te dienne ende te ghebrukene ende der siere, ende onthoudet mi dan van
hem ende vanden sinen? (Had. Br. 26, 24-35).
Dit citaat is exemplarisch voor het in het oog springende gegeven, dat de
Godsontmoeting in deze teksten zo vaak het karakter heeft van een negatie-ervaring.
Leven met God betekent dan dat de eindeloze eisen van de Godsliefde de mens
voortdurend uittillen boven iedere menselijke liefdesopvatting, terwijl de goddelijke
Geliefde in feite afwezig is. God is het gemis waarmee deze mensen zich niet kunnen
verzoenen. Al ervaren zij in extatische verrukkingen kortstondig de geestelijke
zekerheid van zijn liefde, toch moeten zij vooral dolen buiten hun eigen zekerheden
om. God is de nacht, de eindeloze onrust, de kolk, verschijnend en verdwijnend. Zijn
hoogte, breedte, diepte zijn eindeloos. De negatie-ervaring is de antipode van het
quiëtisme.
De voortdurende zorg om de hele mens en de hele God te beleven is een der
duidelijkste aspecten van onze dertiende-eeuwse mystiek. Dit is des te meer waar
omdat toen zowel als nu de dreiging van de geestelijke illusie op de loer lag. Waar
zelfs het besef van deze dreiging in onze eigen cultuur vaak ontbreekt, moet de
aandachtige overweging van onze dertiende-eeuwse mystiek wel een kritische
uitwerking hebben. Zo zou het kunnen dat de herinnering aan het verleden een
produktieve bijdrage levert aan een evenwichtige beleving van het verlangen in deze
tijd.

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

29

Vertellend lyrisch geloven
Het was in enen sondaghe... Zo begint de tekst van het eerste visioen van Hadewijch.
Deze aanhef roept herinneringen op aan woorden die ons in de kinderjaren luisterend
binnenvoerden in een wereld vol betekenissen. Er was eens... Het gebeurde op een
zondag... Het einde van het visioen is eveneens merkwaardig: Hen allen, lieve, die
di goet ende quaet doen, wes al eens in werken van haere noet. Minne sal di also
machtech maken. Ghef al, want al es dine. (Vis. 1, 424-427).
Wat begon als: het gebeurde op een zondag, besluit met de opdracht om de noden
van vriend en vijand te lenigen. Wij zijn opnieuw bij de actualiteit, en het personage
is in staat om alles te geven uit kracht van de minne. Daartoe werd een tocht
ondernomen, onder de hoede van een engel, langs zeven bomen die in hun takken
en bladeren allerlei kleuren en voorwerpen dragen uit een andere werkelijkheid;
zuilen en sacrale voorwerpen worden gezien en verstaan. Het was een tocht door de
veruiterlijkte wereld van het geschouwde innerlijk van Hadewijch. Het verslag van
deze reis moet verhalenderwijs geschieden: een rationele analyse volstaat niet;
begrippen hebben de steun nodig van beelden. Lezend of luisterend komt daardoor
de hele mens in beweging, alsof het verhaal zijn eigen innerlijk leven betrof. Altijd
weer zeggen mensen dat deze tekst hen aangrijpt: het verhaal gaat hen aan.
De bloemlezing bevat overwegend teksten die uitingen zijn van vertellend of
lyrisch geloven. Wat deze schrijvers ons hebben nagelaten is geen neutrale, rationele
kennis over de Godsliefde, maar hun ervaring, die zij ons zingend en verhalend
meedelen. Zij geloven nog niet dat de rede een overheersende rol moet spelen bij
het opsporen van de betekenis van de werkelijkheid. Zij durven nog op affectieve
wijze kennis nemen van alles in hen en om hen heen. Daarom kunnen zij zich met
de taal vrijheden veroorloven als deze: Ziele es een wesen dat sienleec es gode. (Had.
Br. 18, 65). De liefde is de hoogste kenwijze, omdat zij de kern is van al wat bestaat.
In een post-cartesiaanse reflectie zou men kunnen denken: hun bewustzijn is nog
mythisch; zij hebben dat affectieve compromis met de werkelijk-
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heid nodig om haar te beheersen. Hun verhalen compenseren hun wetenschappelijke
tekorten.
Dat is niet zo. Het sacrale is door hen geïdentificeerd als de God die in Jezus
verschenen is. Het geloof in Jezus maakt de affectieve relatie met de werkelijkheid
tot een ontdekking van zin. De angst van de moderne mens is hun vreemd. De wil,
het gevoel, de verbeelding, de rede: het zijn allemaal uitstekende instrumenten om
kennis te nemen van de werkelijkheid. Kennen is veeleer genieten dan verstaan.
Dat zij dan graag verhalen en zingen ligt voor de hand. Een louter rationele
benadering van hun teksten is dan ook gedoemd om de betekenis slechts
fragmentarisch te vatten.
Precies in een tijd die de soms wrange vruchten plukt van een rationeel-technische
benadering van mens en wereld, kunnen deze teksten ons herinneren aan vergeten
betekenissen en de toegangswegen daarheen. De wetenschap heeft ons verregaand
de wetten leren kennen die ons bestaan begeleiden. Maar tussen wet en betekenis
gaapt een afgrond. Nadat de wetenschap de verhalen van de mens verduidelijkt heeft
door allerlei relaties als wetten uit te drukken, heeft deze wetenschap behoefte aan
de kritische kracht van de verhalen om de zin van die wetten te ontsluieren.
Ten gevolge van de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid heeft de
mens zijn oorspronkelijke naïviteit ten opzichte van de hem omringende wereld
verloren. In die eerste, naïeve omgang met de werkelijkheid had hij evenwel een
betekenis gevonden en ontworpen, waardoor de wereld een menselijk gezicht had
gekregen: de hele mens kon er tot zijn recht komen. De wetenschappelijke cultuur
heeft dit gezicht zozeer verduisterd dat er nu een behoefte aan een tweede naïviteit
groeit. De hele mens moet kunnen leven, verstandig en gevoelig, zin zoekend en zin
scheppend. In een milieu van rationele wetten is de lucht te ijl voor het geestelijk
organisme van de mens. De heerser heeft liefde nodig. In onze behoefte aan een
affectieve benadering van het bestaan, mét behoud van de kritische rede, kunnen de
middeleeuwse spirituelen ons misschien dingen onthullen over de mens, die de
hegemonie van de rede aan ons oog heeft onttrokken. Hun teksten kunnen
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actueel worden, niet alleen omdat zij licht gooien op de worsteling van het hedendaags
bewustzijn, maar ook omdat zij ons vragen in herinnering brengen, die wij niet meer
stellen.
Of het waar is wat in deze teksten staat, is een legitieme vraag. Of de inhoud ons
aangaat, is een tweede, niet minder belangrijk. Hier komen verhalen en liederen voor
waarmee de rede blijvend moeite heeft, en die toch aangrijpen. De taal der liefde
kent de grenzeloosheid der liefde. De taal van deze dertiende-eeuwse verliefden
tendeert in dezelfde richting. Waar dan de rede passend zwijgt, weerklinkt het lied,
komt het verhaal.
Misschien moeten wij een ànder verhaal vertellen. Maar het is tijd om weer te
leren spreken over de hoghede, wijdde, diepte van de werkelijkheid. Wie zingt ons
een lied over de hele mens? Wie vertelt ons ons verhaal?
Wij beheersen de hoogten en de diepten van onze fysische omgeving. Maar
Bernardus van Clairvaux schrijft: Mens, je hoeft niet de zeeën over te steken. Je moet
niet binnendringen in de wolken. Je hebt de toppen der bergen niet nodig. Veel
eenvoudiger is je weg. Ga je God tegemoet in jezelf. Hij is dichtbij, op je lippen, in
je hart.
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Visioenen
De middeleeuwse gevormde toehoorder of lezer zal zich zeker minder verwonderd
hebben over deze visionaire teksten dan wij vandaag. Hij leefde in een cultuur die
preciese opvattingen had over het schouwen. ‘De mens kan datgene wat hij geschouwd
heeft terwijl hij uit zichzelf is weggerukt - de onverhoeds ontvangen Godservaring
-, onder de controle van zijn verstand brengen door daarover na te denken. Hoe meer
de inhoud daarvan echter in strijd is met het bevattingsvermogen van zijn verstand,
des te minder kan die achteraf gevat worden. Het is dan alsof God op het ogenblik
dat de mens het dagelijks bewustzijn herwint reeds ver verwijderd is: Hij toont de
grootheid van zijn onvatbaarheid in de onvatbaarheid van het geschouwde.’ Uit deze
opvatting van Richard van St.-Victor († 1173) wordt duidelijk dat de middeleeuwse
mens niet slechts geloofde in de mogelijkheid van het religieuze visioen, maar tevens
in het vermogen om achteraf te vertellen wat hij had geschouwd, tenzij de grenzen
van het verstand daarbij overschreden waren.
Schouwen is: met vreugde en bewondering Gods wijsheid zien: in de schoonheid
en afwisseling in de natuur, in de orde en de harmonie van de zichtbare dingen, in
al het geschapene als allegorie van Gods wijsheid, in het peilen van het menselijk
innerlijk als beeld van God, in de ons geopenbaarde eigenschappen van Gods natuur,
in het onvatbare geheim van de Drie-Eenheid. De laatste twee objecten kunnen slechts
geschouwd worden met de hulp der verlichtende genade.
Schouwen is slechts mogelijk indien heel het leven daar op gericht staat door
relativering van al het aardse, door deemoedige afstand t.a.v. de eigen persoon, door
cultus van het eindeloze verlangen naar God.
Het kernthema van de hier volgende visioenen is telkens het

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

33
verlangen naar eenwording met het wezen van God. Deze teksten zijn evenwel slechts
momentopnamen uit het leven van Hadewijch en dienen ook als dusdanig gelezen
te worden. Dat de verwoording zo beeldend is, houdt verband met de aard der ervaring
en de inhoud van het geschouwde: begrippen schieten hier vaak tekort. Maar altijd
zijn de beelden uitdrukkingen van ervaringen en activiteiten van de innerlijke mens.
Zij hebben bovendien meestal een bijbelse grond.
De functie van deze visionaire verhalen is de lezer te bewegen tot een diep gelovige
levenshouding en hem voorbij de verbeelding en het kennen met verstand en gevoel
te leiden naar het schouwen van God.

Visioen 1
Hadewijch schouwt, in de gelijkenis van bomen, de betekenis van de menselijke
vergankelijkheid, de nederigheid, de gelijkvormigheid met Gods wil, het door het
geloof verlichte verstand, de wijsheid. Zij drinkt de kelk der algehele overgave aan
God en schouwt dan de liefde die in God voert. Daar spreekt Christus zelf haar toe:
zij moet haar oordelen enten op de soevereine gerechtigheid van God; zij dient de
aardse ellende te beleven zoals Jezus; af en toe zal zij de liefde van God troostend
ervaren. De kracht van de minne wordt haar toegezegd.
[1] Het was in enen sondaghe ter octaven van pentecosten1 dat men
[2] mi onsen here heymelike te minen bedde brochte, om dat ic
[3] ghevoelde soe grote treckinghe van binnen van minen geeste,
[4] dat ic mi van buten onder die menschen soe vele niet ghehebben
[5] en conste dat icker ghegaen ware4ev. Ende dat eyschen dat ic van
[6] binnen hadde, dat was om een te sine ghebrukelike met gode.
[7] Daer wasic te kinsch toe ende te onghewassen, ende ic en hadder
[8] niet ghenoech toe ghepijnt, noch gheleeft int ghetal van soe
[9] hogher werdecheit alse daer toe behoerde ende als mi daer wel
[10] vertoent wart doen ende mi noch wel scijnt1ev.

1 ter...pentecosten: misschien toen reeds Drievuldigheidszondag.
4ev dat ic...ware: haar geringe lichaamsbeheersing verhinderde haar zich onder de mensen te
begeven.
1ev Het was...scijnt: hoofdmotief van het extatisch verlangen naar wezenlijke eenwording met
God, en het contramotief van besef van onmacht.
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[1]
[2]
[3]
[4]

Doen ic onsen here ontfaen hadde, doen ontfinc hi mi te
heme, soe dat hi mi op nam alle mine sinne buten alle ghedinckenisse van vremder saken, omme sijns te ghebrukene in
enecheiden1ev.

[5]
[6]
[7]
[8]

Ende ic wart gevoert als in enen beemt, in een pleyn dat hiet
die wijtheit6 der volcomenre doechde6. Daer in stonden boeme
dar ic toe wart gheleidt. Ende mi worden ghetoent haer namen
ende de nature8 van haren namen.

[9] Die yerste boem hadde ene verrotte wortele die overbroesch
[10] was ende een overvast selbloct, ende daer boven ene herde
[11] lievelike scone bloeme die stont soe onvaste, wanneer soe een
[12] storm quame soe viele die bloeme ende dorrede. Ende die mi
[13] leidde dat was een inghel vanden tronen, die dat onderscheet
[14] hebben. Ende op dien selven dach wasic te hem comen met
[15] wassene, so dat ickene hadde ontfaen dat hi soude sijn in miere
[16] hoeden ende gheselle in allen minen weghen12ev. Ende die inghel
[17] seide: Menschelike nature, verstant ende kinne wat dese boem
[18] es. Ende ic verstont. Ende hi toende mi dat dat ware die
[19] kinnesse ons selfs19: die wortele verrot dat was onse broesche
[20] nature; ende dat vaste selblocte die ewelike20 ziele; ende die
[21] scone bloeme die scone vorme der menschen, die soe saen
[22] verdorven es in ere uren21ev.
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Doe leidde hi mi vortdane daer een boem stont die herde
neder was ende hadde scone fiere bladre ondermingt met alrehande vaerwen, die ghenoechlec waren aen te siene. Ende boven
alle die scone bladre hinghen verdorrende bladre, die alle die
scone bladre bedecten. Ende doe seide echt die inghel: Vercorne
ziele ende hakende, die van soe nedren te soe hoghen ghetrect

Doen...enecheiden: proces van geestverrukking door concentratie.
wijtheit: onmeetbare vlakte.
doechde: zij volgt de ethische weg der deugdbeoefening.
nature: de bomen hebben allegorische betekenis.
Ende...weghen: de mens moet door de sferen van de engelen, die ieder hun eigen actieradius
hebben, opstijgen naar God. Zie Col. 1, 16.
19 kinnesse...selfs: zelfkennis is de natuurlijke grondslag voor de mystieke opgang.
20 ewelike: het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel werd beschouwd als voorwaarde tot
contempleren.
21ev bloeme...uren: zie Jes. 40, 6-7; Jac. 1, 10-11. De vergankelijkheid van de lichamelijke
schoonheid. (Alle bijbelverwijzingen zijn naar de Vulgaat.)
1ev
6
6
8
12ev
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

best ende van soe donkren dolinghen te soe claren ende vanden
armsten ten rijcsten28ev, verstant wat dit es. Ende hi toende mi,
ende ic verstont. Dat was die oetmoedecheit die met vroeder
vresen, daerse met bekint gods groetheit ende hare nederheit,
alle hare wel ghechierde doghede mede dect3ev, om datse ghevoelt
ende bekint dat hare ghebrect haers lieves te ghebrukene ende
datse hare ne weet wies verheffen. Dits puer oetmoet.

[8] Doen leide hi mi voert daer een groet boem stont ende een
[9] starc met groten breeden bladeren. Ende die inghel seide noch
[10] te mi: O moghende ende starcke, die den moghenden ende den
[11] starcken god verwonnen heves van aneghinne sijns selfs, die
[12] sonder beghin was, ende met hem die ewelecheit ghewelden sals
[13] in eeuwecheiden, les ende verstant. Ende ic las ende verstont.
[14] In elc blad was ghescreven: Ic ben de cracht van volcomenen
[15] wille10ev; mi en mach en gheen dinc ontbliven.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Ende daer bi stont een boem met vele telgheren, die groet
was ende hadde alle sine telghere doer den anderen boem
ghestrect. Ende die inghel seide noch te mi: O vroede vander
redenen berecht, ja vander redennen des groten gods19, les ende
verstant die wise lesse ende die vroede die dese dorwassende
leert. Ende ic verstont dat aen elc blat was te lesenne: Ic ben die
onderscedecheit22; sonder mi en mach men niet doen.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Ende doen leide hi mi vort daer een overscone boem stont die
hadde drierande telghere; ende elker telgre waren drie: drie
boven ende drie in midden ende drie beneden. Ende die ingel
seide noch te mi: O sorfachteghe om die aventure vanden
mesvalle dijns toecomens, o suchtende om die dolinghe der
menschen28 die ghemaect sijn ter minnen gods ende van hem
dolen ende elder gheraken, o stervende29 metter doet dijns liefs
die hi starf, verstant dese drie nederste telgre; want dure met op

28ev nedren...rijcsten: beelden voor verheffing van de natuur door de genade.
3ev oetmoedecheit...dect: deemoed is, na de zelfkennis, de houding waarin de Godsliefde kan
aarden.
10ev moghende...wille: haar wil werkt nu reeds conform de wil van God; dat zal ook zo zijn in
het eeuwige leven.
19 redenen...gods: de geloofsnorm die het verstand leidt.
22 onderscedecheit: het door geloof gerichte oordeel over de te volgen gedragslijn.
28 menschen: haar volgelingen; zie Joh. 17, 6.
29 stervende: aan al het eigene.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

gheclommen best ten oversten telgren. Ende ic verstont dat alle
die bladre waren van sat groendere vaerwen ende scaerp ende
lanc; ende an elc blad was een herte ghescreven. Ende ane die
drie nederste telgre waren alle die herten die aen elc blad
stonden van roeder vaerwen aen te siene, ende die middelste
drie telgre hadden herten ane te siene van witter vaerwen, ende
de herten van den oversten drien telgren waren aen te siene van
goude.

[9] Ende die inghel seide noch te mi: Reyne columne in die kerke
[10] der heyleghen10, die dinen lichamen pure ghehouden heves van
[11] allen die saken die niet en ghetamen inden heyleghen tempel11
[12] gods, o onnosele ende troestersse elker nosen, dar de reyne wille
[13] ons groets gods bi ghesterct sal wesen ende es, o bekinnende
[14] met bekinnessen die edele nature ons suets gods, daer du soe
[15] vroech bi vercoers pure reynecheit boven al dat was ende es
[16] ende bi en ghere aventuren nye en ghebrakes ure, nu verstant
[17] dese drie middelste telgre. Ende ic verstont.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Ende die inghel seide noch te mi: Ghi soukende gherechte
minne allene in uwen god, in allen die seden volmaectelike die
ter heylegher wet behoren te werkene die god gheheylecht heeft
met sinen heyleghen levenne dat hiere in leefde ende met sinen21
groten gheboden ende met sinen hoghen raden18ev, ghi minnende
ende pleghende met minnenden dienste der heylegher seden na
die behaghenesse des alweldeghen gods, ghi ghestadeghe
wesinghe daer god trouwe van gherechter minnen altoes in vint
ende ewelike in besitten sal, verstant dese drie overste telgre.
Ende ic verstont.

[28] Die boem was die wijsheit.
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

10
11
21
18ev
32

Die yerste nederste telch, die aen die bladre die rode herten
hadde, dat was die vrese van meswesene ende van ontblivene
der volmaecter doghede. Die ander telch was die vrese dat gode
soe vele ghebrect werdecheiden vanden menschen32 ende datter
soe vele dolen van der waerheit die hi selve es. De derde telch

heyleghen: zie 1 Kor. 6, 11.
tempel: het lichaam wordt beschouwd als tempel van Gods Geest.
bedoeld is het leven van Jezus.
gherechte...raden: zie voor gerechtigheid Fil. 3, 7-14.
menschen: wellicht de kringgenoten van Hadewijch.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

was de vreese dat elc mensche sterven sal metter selver doet
daer onse lief mede starf, wiseleke in elker ende in alder doghet
ghenoech te sine om die doet te stervene alle uren ende dat
cruce te draghene ende daghelike daer ane te stervenne ende
met allen dien te stervenne die dolen ende sterven5ev.

[6] Die yerste middelste telch, die de witte herten hadde ane die
[7] bladre, dat was reynecheit ane den lichame, inden seden, in
[8] worden ende in werken. Die ander telch was dat werken in
[9] yeghewelken onnosel ende reyne te begherne, ende te hoedene9
[10] sine werke na ghetamene ons liefs. Die derde telch was soe puer
[11] te blivene van alre bevlectheit inden gheeste, inden gare, inder
[12] zielen, dat en ghene nederheit dar in en come van dolinghen,
[13] van hoverden, van ydelre glorien, van desperacien, van te vele
[14] te hopene dies men noch niet en heeft, ende datmen niet en
[15] valle in bliscape boven hebbinghe noch in rouwen boven ghe[16] breken, noch niet en valle in affectien noch in en gheen ghe[17] noeghen te vollen tote dien daghe datmen minne langhe ghe[18] noech gedraghen heeft na hare tamelecheit, ende datse soe
[19] volwassen es ghedraghen ende met tameliken werken soe
[20] volvoedt datmen comt boven draghen vander minnen in dat
[21] ghevoelen dat vele hoghere es dan minne te draghene. Want
[22] minne te draghene dats onste, verlanghen, begheren, dienst,
[23] oeffeninghe van bernenden wille altoes sonder cesseren. Maer
[24] minne ghevoelen dat es ghedinken in vriheiden24 van minnen.
[25] Maer minne te sine verhoghet al.
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

5ev
9
24
27ev
29-30

Die yerste telch vanden oversten drien, die de guldene herten
hadde ane hare blader, dat was met meneghen volmaecten
doechden Minne met hare selven enechleke soeken daerse
gheheel te vindene es27ev. Die ander telch es met minne den hoghen
wille29-30 gods te pleghene na sine behaghelecheit daer hi hem selven
elken mede behaghen doet die hem also levet. Die derde telch
was dat ghestade wesen, daermen der minnen altoes gheheel met

met allen...sterven: zoenoffer zijn voor allen die afdwalen van de weg en het leven in Christus.
bedoeld is de belangeloosheid der intentie.
in vriheiden: zonder de hinder van de louterende inspanningen, spontaan.
meneghen...es: intentie en maat der deugdbeoefening moet de Minne zelf zijn.
hoghen wille: blijkens de context de wil waarmee God alleen maar Zichzelf wil.
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[1]
[2]
[3]
[4]

es ute menechfuldeghe doechden in die gheheele eneghe doghet1,
die de minnende beide in een verswelghet ende worpse inden
afgront daerse soeken ende vinden selen die eweleke ghebrukelecheit.

[5] Doen leidde hi mi voert daer wi vonden enen kelc al vol
[6] bloeds. Ende die inghel seide noch te mi: Grote met groten
[7] wille alle onghehoerde pine ende ghehoerde sonder quetsinghe
[8] ende met sueter rasten overlidende, drinct. Ende ic dranc. Ende
[9] dat was die kelc der verduldecheit: daer dedic gelofnisse gode
[10] ghestadelike ghenoech te sine in verduldegher trouwen5ev.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Doen leidde hi mi voert in die middelt der wijtheit daer wi in
wandelden. Dar stont een boem die hadde wortele op wert ende
den tsop neder wert. Die boem hadde vele telghere. Die nederste
telghere, die de tsop waren, die yerste was gheloeve, die andere
hope, daer die menschen bi beghinnen. Ende die inghel seide
noch te mi: O meestersse16 vanden beghinne toten inde op
climmende desen boem ter dieper wortelen des onbegripelecs
gods, verstant hoe dit es die wech der beghinnender ende te
gheduerne der volcomender. Ende ic verstont. Dat was die
boem der bekinnessen gods die men met gheloeve beghint ende
met minnen volhint.

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Daer bi dien boem stont noch een, die hadde ronde bladre
ende breede. Ende die inghel seide te mi: Blijft hier alse ghevanghenne23-24 tote des di weder sent die di hier ontboden heeft te
comene, ende verstant sinen verhoelnen25 wille, daer hi dijns in
wilt ghebruken. Ende ic vare in dinen gheweldeghen dienst
dienen. Ic hebbe heden van di ontfaen in dinen dienst te wesene
alle uren, tote dattu mi ontwassen best ute dien wegen die ic di
hebbe gheleidt, ende duse volmaectelike cans volghen ende
ghevoelen dies verholen raeds dien di onse grote gheweldeghe
god sal doen weten te derre uren. Ic vare hoeden dinen reynen

1
5ev
16
23-24
25

die...doghet: God zelf, bron en fundament van alle deugden.
het ledigen van de kelk is het symbool van de totale wilsovergave.
meestersse: Hadewijch is opgeklommen tot de liefde die in God leidt.
ghevanghenne: noch eigen kracht noch de engel kunnen haar verder leiden, in de diepten
van Gods wil.
verhoelnen: onbereikbaar met de menselijke inzet alleen.
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[1] lichame in diere edelre werdicheit daer ickenne in vonden hebbe
[2] ende houden wille.
[3] Ende doen seide hi: Kere di omme van mi ende du salt den
[4] ghenen vinden dien du ye ghesocht hebs ende dar du allen
[5] erdschen ende allen hemelschen bi af ghekeert best.
[6] Ende ic keerde mi van heme ende ic sach een cruce6 voer mi
[7] staen ghelijc cristalle, claerre ende witter dan cristael. Daer
[8] mochtemen dore sien ene grote wijtheit. Ende voer dat cruce
[9] saghic staen enen zetel ghelijc ere sciven ende was claerre ane te
[10] siene dan die sonne in haerre claerster macht; ende onder die
[11] scive stonden drie colummen. Die yerste columme was ghelijc
[12] berrenden viere. Die ander was ghelijc enen stene die heet
[13] thopasius; die heeft nature vanden goude ende na de claerheit
[14] der locht ende hi heeft vaerwe alre stene. Die derde was ghelijc
[15] enen steene die heet amatistus ende heeft eene pellenleke vaerwe
[16] na die rose ende na die vyolette. Ende in midden onder die
[17] scive drayede een wiel soe vreeslike omme ende die soe eyseleke
[18] was aen te siene, dat hemelrike ende ertrike daer af verwondren
[19] mochte ende vervaren16ev.
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Die zetel die gheleec ere sciven, dat was die ewelecheit. Die
drie colummen waren die drie namen daerne die ellendeghe die
verre van minnen sijn met verstaen. Die columme ghelijc den
viere es die name des heyleghen gheests. Die columme ghelijc
den thopaes es die name des vaders. Die columme ghelijc den
amatist es die name des soens. Die diepe wiel die soe vreeselike
donker es, dats die godleke gebrukelecheit in haren verhoelnen
stormen21ev.

[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Op die gheweldeghe stad sat die ghene dien ic sochte ende
daer ic een met hadde beghert te sine ghebrukeleke. Sine vorme
was onseggheleke enegher redenen. Sine hoeft was groet ende
wijt ende kersp van witter vaerwen ende was ghecroent met ere
cronen die gheleec enen steene die heet sardonius32 ende heeft

6 cruce: het Godsvisioen wordt beheerst door het kruis der onteigening en verheffing.
16ev Ende...vervaren: dit beeld is, als vele beelden in de visioenen, niet logisch van structuur. Het
is eerder aanduidend dan beschrijvend.
21ev drie...stormen: wie God slechts kent in het uitgaan der Personen, is nog ver van de volgroeide
minne, die ook de kolk der goddelijke liefdeseenheid kent.
32 sardonius: maakt duidelijk dat de crone de lijdenskroon is.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

drie varwen: swart, wit ende roet. Sine oghen waren aen te
siene wonderleke onseggheleec ende alle dinc treckende2 in hem
in minnen. Daer en maghic niet af te worde bringhen. Want die
ontalleke grote scoenheit ende oversuete suetecheit vandien
werdeleken wonderleken anschine dat benam mi alle redene van
hem in ghelikenessen.

[7] Ende mijn lief gaf mi hem selven in verstannessen sijns selfs
[8] ende in ghevoelne. Maer doen ickenne sach doen vielic hem te
[9] voete; want ic bekinde dat ic al dien wech te hem was gheleidt9
[10] dar noch alsoe vele toe te levene was. Ende hi seide te mi:
[11] Stant op, want du best in mi op ghestaen, sonder beghin,
[12] gheheel vri ende sonder val11ev. Want du begheert hebs een met mi
[13] te wesenne ende du hebs daer toe ghedaen te rechte ende te
[14] cromme; ende overmids dattu so verstormt best in onghe[15] durecheiden ende du des orconde heves van mi ende van open[16] baren werken die du ghewracht heves in allen dien dar du mijns
[17] willen in verwanets, ende omme dine vroede werke, hebbic di
[18] ghesent den inghel der throne die vroet es die gherechte
[19] ghewilleghe18-19 ter volmaectheit te leidenne, die di so bewarent
[20] vant van binnen dat hi di alle die weghe leidde die hi di soude
[21] hebben ghetoent als enen kinde. Want hi di soe hoghe namen
[22] gaf die di verchiert hebben in mijn anschijn.
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

2
9
11ev
18-19
30
30

Nu salic di doen weten wat ic di wille. Ic wille dattu dor
minen wille tote alre ellendecheiden bereet best, ende ic verbiede di dattu nemmermeer en onderwints yet te andene noch
te wrekenne also vele als een op slaen van ere oghen. Dar du di
dies onderwints in enegher manieren, soe bestu die ghene die mi
mijn recht onderghaen wils ende mijn moghentheit onderwints.
Ic geve die noch, seide hi, een nuwe ghebod: Wiltu mi gheliken
inder menscheit alse30 du beghers inder gotheit als30 te ghebrukene
van mi, soe saltu begheren arm, ellendech ende versmaedt te

treckende: Christus is tevens verheven tot middelaar van alle heil.
deze ervaring is dus genade.
Stant...val: zij is geënt op het ideële leven in God, dat zonder zonde is.
gherechte ghewilleghe: haar wil is gericht op Gods gerechtigheid.
alse: zoals.
als: alles.
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[1] sine onder alle menschen, ende alle vernoye selen di smaken
[2] boven alle erdsche ghenoechten. In en gheenre wijs en later di
[3] verdrieten, want si selen onmenschelike sijn te verdraghene.
[4] Wiltu vervolghen minne na die fiere nature die di mine gheheel[5] heit heyschet, soe saltu so vremde werden onder die menschen
[6] ende soe onghehoert ende soe onsalech, du en salt niet weten
[7] waer enen nacht herberghen. Ende alle menschen selen di noch
[8] af ghaen ende begheven, ende nieman en sal met di willen dolen
[9] in dine noet ende in dine quale29ev. Van allen dinen wesenne be[10] lovic mi in dinen daghen die du gheleefs noch enen corten tijd;
[11] want dine uren11 en sijn noch niet comen.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Maer ic hebbe een dinc te di daer ic mi omme belghe in enen
dele dat ic di tonen wille. Du best jonc van daghen, ende du
wils dat ic bekinne dijns lichamen sware pine ende die trouwe
van dinen handghewerke ende dinen nuwen wille altoes vloyende
van caritaten ende die begherten van diere herten ende dat
doeyen van dinen sinnen ende die minne van diere zielen. Ende
dit bekinnic al. Ende oec bekinne du dat ic leefde suver mensche,
ende mijn lichame doghede swaer pine, ende mine hande
wrachten alle trouwe, ende mine nuwe wille van caritaten dore
vloyede alle de werelt in vremden ende in vrienden, ende mine
sinne doeyden, ende mijn herte begherde, ende mine ziele
minde. Ende in allen desen verbeide ic al miere tide, des die
uren quamen dat mi mijn vader op nam te hem. Ghi hebt gheseit
somwile te mi ic hadde goed mensche leven, want ic hadde die
.vij. gaven26ev. Dat es waer, ende niet allene gaven, maer ic was selve
gave der gheeste die de gaven heeten. Ende du heves gheseghet
mijn vader was met mi. Dats waer, wi en scieden nye ure. Maer
ic make di cont ene verhoelne waerheit van mi, die doch openbare sceen diet hadde connen verstaen: dat ic nye ene ure mi
selven bi miere moghentheit ghenoech en dede in en gheen
ghebreken daer ic in was, noch dat ic ane die gaven mijns
gheestes nye en vervinc, sonder dat icse met pinen van doghene
vercreech ende van minen vader die hi ende icke al een waren

29ev Ic...quale: blijkens haar overige geschriften zijn deze eenzaamheid en uitstoting echt haar
deel geweest.
11 uren: het tijdstip van haar door God vastgestelde verheerlijking. Zie ook rr. 3oev.
26ev .vij. gaven: zie Jes. 11, 2; Gal. 5, 22-23. Toch beter als eenheid te verstaan: de goddelijke
liefde.
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[1] alse wi nu sijn, vore dien dach dat mine ure quam van miere
[2] volwassenheit. Ic en wandelde mijn vernoy noch mijn pine bi
[3] miere volcomenheit nye.
[4] Nu hevestu dine ellende gheclaghet, ende waer omme du niet
[5] en heves van mi dies du behoeves na dinen niede. Ende ic
[6] vraghe di wanneer di dies ghebrac du en hads die sevene gaven
[7] mijns gheestes. Ende ic vraghe di wanneer du begheven waers
[8] van minen vader in eneghen wesenne, mijn vader en was altoes
[9] met di ghelijc hi met mi ende ic met hem was doen ic mensche
[10] leefde. Na dien dattu mensche best, soe leve ellendech als
[11] mensche. Ic wille van di mi also volcomelike geleeft hebben in
[12] allen dogheden in erdrike, dattu mi in mi selven in en genen
[13] pointe en ghebrekes. Heve die sevene gaven mijns gheestes
[14] ende cracht ende hulpe van minen vader in volcomenen werken
[15] der doghede, daer men god mede werdet ende blivet eewelike.
[16] Maer ghevoelt u mensche in allen dien ghebreken die ter
[17] menscheit behoren, sonder sonde allene4ev.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Alle die pine die ter menscheit behoert die becorde ic doen ic
mensche leefde, sonder sonde allene. Ic en coste mi selven nye
bi miere moghentheit van binnen, sonder met troeste dat ic
seker was van minen vader. Du heves dat oec wel bekint dat ic
langhe leefde in erdrike eer men mi bekinde onder dat volc ende
eer ic miraculen dede. Ende doen icse dede ende men mi bat
bekinde, doen bleef mi onmenech vrient in die werelt. Ende in
miere doet stondense mi wel na alle af die leefden.

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Dar omme en laet di niet berouwen dat di alle menschen
begheven selen omme die volcomene minne ende omme dat du
in minen wille leefs. Scone gheliken ende mirakelen sijn di van
dinen daghen meer ghesciet sonder noet dan eneghen mensche
die geboren wart seder dat ic starf28ev. Miraculen ende ghichten
van buten die waren in di sere begonnen te werkenne; die
hevestu mi onseghet ende bester af ghestaen ende en wilter niet;
die begavestu bi minnen ende en wils el niet dan mi. Ende ommi
hevestu als34 verteghen ende wilt mijns ghebruken in ghevoelne

4ev Nu..allene: God-met-God zijn is niet hetzelfde als God-met-God genietend zijn. Het eerste
wordt bereikt door eindeloze vervolmaking van de deugdbeoefening.
28ev Scone...starf: een manier om uit te drukken dat zij de intieme geliefde van God is.
34 als: alles.
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[1] dat boven al gheet. Ende dat ghetal van dinen daghen daer toe
[2] dat es noch onna gheleeft.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Ic sal di, seghet hi, liefste gheminde, gheven mi heymeleke3
alse du mi hebben wils. Want du niet en wils dat di die vremde
troesten noch dat si di bekinnen, soe salic di gheven verstennesse mijns willen, ende conste gherechter minnen, ende
enechleke mijns te ghevoelne bi uren in stormen van minnen,
alse du niet geduren en mach sonder mijns te ghevoelne ende
di dine pine te swaer wert.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Met verstennesse saltu wiseleke minen wille werken in allen
dien die behoeven van di te wetene minen wille die hen oncont
noch es. Niemenne en hevestu noch ghebroken, ende niemene
en ghebrec nemmermeer tote dien daghe dat ic di segge: dijn
werc es al voldaen. Met minnen saltu leven ende gheduren ende
mijns verholens willen pleghen daer du mi mede best ende ic di.
Ende met mijns te ghevoelne salic di ghenoech wesen ende du
mi. Dus werke minen wille met verstennesse, mine alre ghenoechghelecste gheminde. Dus pleghe mijns met minnen, mine
naeste ghebrukende in miere naeheit. Dus19 saltu mijns ghebruken19.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Dit es die boem van dien worden die ic di nu seide die heet
bekinnesse der minnen21. Want di soe vele ghepredect21 es dat di die
nederheit verswaren sal, soe toende ic di selven wat ic di wille.
Du moets suete weder keren ende doen dat ic di bevolen hebbe.
Alse du wils, so nem bladere van desen bome: dat es kinnesse
mijns willen. Ende alse di vernoyet, so nem van den tsoppe ene
rose, ende van hare nem een blad: dats minne. Ende alse du
niet gheduren en cans, so nem vander rosen datter binnen es:
dats dat ic di sal gheven mijns te ghevoelne. Altoes saltu
kinnesse mijns willen hebben ende minne ghevoelen ende ter
noet mijns ghebrukeleke ghevoelen. Aldus dede mi mijn vader
doen ic sijn sone was. Hi liet mi in node ende hi en beghaf mi
nye ic ghevoeles in ghebrukene; ende ic diende dien daer hi mi

3
19
19
21
21

de kortstondige ervaring van liefdetroost.
Dus: zonder genieting van de wezenseenheid namelijk.
belofte voor de eeuwigheid als kracht in de tijd.
bekinnesse...minnen: het is duidelijk dat deze boom het tegendeel is van quiëtistische illusie.
ghepredect: kritiek op de geestelijke leiders die de mystica willen afhouden van de ware
dimensies van haar roeping.
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[1] toe ghesent hadde. Dat herte dat in die rose es soe gheheel, dat
[2] es ghebrukelecheit van minnen ghevoelleke.
[3] Hen allen, lieve, die di goet ende quaet doen, wes al eens in
[4] werken van haere noet. Minne sal di also machtech maken. Ghef
[5] al, want al es dine.

Visioen 6
Na een periode van hevig verlangen naar eenwording met God schouwt Hadewijch
de paradoxen van de goddelijke immanentie en transcendentie in Christus, en hoe
de levensloop van ieder mens daarin rust. Vervolgens beleeft zij kortstondig de extase
van eenwording met Christus. Dan wordt haar opgedragen haar oordeelsnormen
voortaan te ontlenen aan de goddelijke gerechtigheid.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Het was in enen dertiendaghe1. Doe wasic .xix. jaer out, alsoe
wordense mi daer ghenoemt1-2. Doe haddic wille te onsen here te
gane ende ic was te dien tiden3 in begherten ende in overstarken
eyschene wie god nemt ende gheeft in verlorenheiden van hem
in op nemene van ghebrukenessen, die hem als in allen na sinen
wille sijn4ev.

[7] Doen werdic op dien dach daer met sere van nuwes7 in minnen
[8] beruert1ev; ende doen werdic op ghenomen in enen gheeste8 ende
[9] ghevoert daer mi wart ghetoent ene hoghe gheweldeghe stat.
[10] Ende op die moghende stat stont .i. zetel; ende die daer op sat
[11] was onsienlec ende onverstaen in diere werdicheit11 van dien
[12] ambachte dat daer boven te werkene was12. Selke stat te besittene,
[13] dat es onbekinleec hemelsche ende ertschen. Boven op dat
[14] hoghe sitten in die hoghe stat, daer saghic ene crone die was

dertiendaghe: Driekoningendag.
alsoe...ghenoemt: naar de engel zei; vgl. r. 45; 11.
te...tiden: in die periode.
wie...sijn: hoe God hen, die in alles zijn wil nastreven, geeft en neemt, wanneer zij in zijn
genieting verloren zijn.
7 met..nuwes: met minnepijn opnieuw.
1ev Het...beruert: het verlangen naar de ervaring van eenwording met God.
8 werdic...gheeste: raakte ik in vervoering.
11 in...werdicheit: wat de waardigheid betreft.
12 te...was: moest uitgeoefend worden.
1
1-2
3
4ev
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[1] boven alle diademata1; ende hare wijdde hadde onder hare alle
[2] dinc bevaen ende buten diere cronen en was niet2.
[3] Ende een inghel quam met enen gloeyende wyeroecvate ende
[4] gloyende van viereghen roke; ende hi cnielde voer die hoechste
[5] stat der zetele, daer die crone boven hielt; ende hi deder hem
[6] ere mede ende seide: O onbekinde moghentheit ende al ver[7] moghende grote here, hier mede si di7 ere ende werdicheit van
[8] derre vrouwen die di besoect in dine verhoelne stat, die onbekint
[9] es allen den ghenen die di dus onstekene offerande niet en
[10] senden met alsoe10 scarpen schichten alse si di sent met nuwer
[11] bernender joghet, die onder dat volc hare .xix. jaer heet hebben[12] de11-12. Ende si es die, here, die di inden gheeste comt besoeken, wie
[13] du daer best daer men di niet en versteet13. Want dat onbekinde
[14] leven dattu in hare heves14 ghesticht inder bernender kafitaten,
[15] dat heefse hier gheleidt. Nu oppenbare hare dattuse15 hier halets15
[16] ende volleidse in di10ev.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

1
2
7
10
11-12
13
14
15
15
10ev
18
19
21
22
22
23

Ende daer hoerdic .i. stemme spreken vreseleec te mi ende
onghehoert, bi enen ghelikenesse18 sprekende te mi, die seide:
Sich19 wie ic ben. Ende ic sach den ghenen dien ic sochte. Ende
sijn anschijn oppenbaerde hem met selker claerheit, dat icker in
bekinde alle anschine21 ende alle die vormen die ye waren ende
selen22 wesen, daer hi ere ende dienst af ontfeet in allen gherechten22;
ende waer omme elc tsine23 sal hebben in doemselen ende in

die...diademata: die alle diademen overtrof.
niet: niets.
si di: zij u gebracht.
alsoe: even.
die...hebbende: die de mensen een negentienjarige noemen.
versteet: begrijpt.
heves: hebt.
dattuse: dat gij haar.
halets: haalt.
Ende...volleidse in di: de hier verschijnende, goddelijke figuur is de levende Christus.
bi ghelikenesse: als het ware.
Sich: Zie.
anschine: gestalten.
selen: zullen.
ontfeet...gherechten: ontvangt naar volkomen rechtvaardigheid.
tsine: het zijne.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

benedictien; ende waer bi elc geset sal sijn in sijn stat; ende bi
wat wesene1-2 die selke van heme2 daer ute dolen ende weder daer
toe geraken fierleker ende scoenleker dan sijt te voren hilden;
ende waer omme selke dolen ende niet weder gheraken; ende
hoe selke altoes schinen dolende ende nye ure daer wt en
quamen5-6 ende gheheel sijn bleven staende ende alle uren wel na6
sonder troest; ende selke sijn bleven in hare stat van kinde7 ende
bekindense werdech8 ende hildense also toten inde. Alle wesene
bekindic daer in dat anschijn21ev8-9.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

In sine rechte hant saghic die ghichte siere benedictien, ende
daer in den groten hemel ontdaen11, ende alle die daer in wesen
selen eweleec met heme. In sine luchter12 hant saghic dat swert
dies vruchteghen slaghes13, daer hiet al13 met versleet in die doet.
Daer in saghic die helle ende alle hare eweleke gheselscap.

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Ic sach sijn lingde onder al verdruct, ic sach sine cleinheit
boven al verheven, ic sach sijn verborghenheit begripeleke alle
dinc omme vloeyende16-17, ic sach sine wijtheit binnen al besloten15ev.
Ic hoerde sine redene ende verstont alle redene met redenen18. Ic
sach in sijn borst dat ghehele ghebruken siere naturen in minnen.
Van alden anderen dat ic sach ghestondic in den gheeste20ev.

[21] Maer doe wonderde mi van al diere rijcheit die ic ghesien
[22] hadde in heme. Ende bi dien wondere quamic buten den gheeste

1-2
2
5-6
6
7
8
21ev
8-9
11
12
13
13
16-17
15ev
18
20ev

bi...wesene: op welke manieren.
die...heme: sommigen van hen.
ende...quamen: en toch nooit loskwamen van Hem.
wel na: bijna.
van kinde: van kindsbeen af.
bekindense werdech: beleefden haar zo dat zij die plaats waardig waren.
die...anschijn: Hadewijch schouwt hoe elke levensloop zijn zin vindt in Christus.
Alle...anschijn: Ik schouwde hoe ieders levensloop in Hem gegrond is.
ontdaen: geopend.
luchter: linker.
dies...slaghes: van de geduchte slag.
hiet al: hij alles.
begripeleke...vloeyende: alles omvattend en omvloeiend.
Ic...besloten: vier traditionele paradoxen over de immanentie en transcendentie van God.
met redenen: zoals Hij bedoelde.
Van...gheeste: Zolang de schouwing duurde, zag ik nog allerlei andere dingen.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

daer ic in hadde ghesien al dat ic sochte. Ende alse ic alsoe
ghedaen1-2, in al diere riker verweentheit, kinde mijn anxteleke
lief ende mijn ontseggheleke soete, doe vielic buten den gheeste
van mi ende van al dien dat ic in hem ghesien hadde4, ende viel
al verloren in die ghebrukeleke borst siere naturen der minnen5.
Daer in blevic verswolghenleke verloren buten alle verstannesse
van el yet te wetene noch te siene noch te verstane dan .i. te
wesene met hem ende dies te ghebrukene. Daer in blevic men8
dan ene halve ure21ev.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Doen werdic weder ghewect in enen gheeste ende ic bekinde
weder alse te voren ende verstont alle redene11. Ende van hem
wart echt gheseghet te mi: Hier na en saltu meer nieman
doemen noch benedien buten ghetamen van mi12ev. Ende du salt
elken gheven recht na sine werdecheit. Aldus ghedane ben ic in
ghebrukene ende in kinnen ende in op ghenomenheiden den
ghenen die mi ghenoech na minen wille sijn14ev. Ic gheleide di, god
ende mensche16-17, weder in die wrede werelt, daer du salt ghesmaken
alre doede18, des du hier weder coms in den ghehelen name mijns
ghebrukens daer du in ghedoept best in mine diepheit18-19.

[20] Ende ic wart met dien weder bracht jamerleke in mi selven.

Visioenen 7 en 8
Hoewel de handschriften een scheiding maken tussen de visioenen 7 en 8, is het
duidelijk dat beide teksten inhoudelijk een eenheid vormen. Wij hebben de
handschriftelijke traditie gerespecteerd, maar wijzen er met nadruk op, dat de ervaring
van visioen 7 slechts dan juist beoordeeld wordt, wanneer men ze relativeert met
behulp van de gegevens uit visioen 8.
In extatisch verlangen ziet Hadewijch uit naar volstrekte eenwording met de
1-2
4
5
8
21ev

11
12ev
14ev
16-17
18
18-19

alsoe ghedaen: in die toestand.
van...hadde: met verlies van mezelf en van alle beelden die ik van Hem gezien had.
siere...minnen: van zijn natuur, nl. de minne.
men: minder.
Maer...ure: Van hier af probeert Hadewijch niet langer het visioen in den gheeste weer te
geven, maar de ervaring buten den gheeste, de kortstondige extatische contemplatie in
verwondering en vreugde.
alle redene: al het tevoren gesprokene.
Hier...mi: Hadewijch zal niemand meer mogen oordelen anders dan volgens Gods wil. Zij
heeft God in zijn wezen geschouwd en weet nu dus hoe te handelen.
Aldus...sijn: het antwoord op het verlangen uit de aanhef van het visioen.
god...mensche: als geroepene tot gelijkvormigheid met Christus Jesus.
alre doede: het totale afsterven aan jezelf.
des...diepheit: tot je hier terugkeert in de hemelse genieting van mijn mensheid en godheid,
waartoe Ik je nu, diep in Mij, gedoopt heb.
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goddelijke geliefde. Al het menselijke en goddelijke in Hem wil zij ervaren, om dan
voor Hem te kunnen leven zoals Hij zelf is. In zijn armen gedrukt, gaat zij Hem
herkennen als de Godmens die de korte, steile weg naar de Vader heeft voorgeleefd.
Ook zij kiest nu, in een visionaire bevestiging, voor het reiken naar de onvatbare
God, voor troosteloos hopen en apostolische bezorgdheid. Alle consequenties van
de liefde tot Christus draagt zij. Daarom is zij niet, als haar begeleider in het achtste
visioen, een strijder, maar een overwinnaar. Zij heeft immers de weg voltooid. Jezus
Christus is haar weg, en deze bewandelt zij vrijmoedig met heel haar persoonlijkheid.

Visioen 7
[1] Te enen cinxen daghe wart mi vertoent1 inde dagheraet; ende
[2] men sanc mettenen inde kerke, ende ic was daer. Ende mijn
[3] herte ende mijn aderen ende alle mine lede scudden ende beveden
[4] van begherten. Ende mi was, alst dicke heeft gheweest, soe
[5] verwoeddeleke ende soe vreeseleke te moede, dat mi dochte, ic
[6] en ware minen lieve ghenoech ende mijn lief en verwlde minen
[7] nyet5-7, dat ic stervende soude verwoeden ende al verwoedende
[8] sterven. Doe was mi van begherliker8 minnen soe vreseleke te
[9] moede ende soe wee, dat mi alle die lede die ic hadde sonder[10] linghe waenden breken ende alle mine aderen waren sonder[11] linghen in arbeiden2ev.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Die begherte daer ic doe in was, die es ontseggheleke enegher
redennen12-13 ocht yemens die ic kinne. Ende dat selve dat icker af
segghen mochte, ware ongehoert vore alle die die minne nye
en bekinden met begherten werken ende die vore15 minne nye
bekint en waren.

[17] Aldus maghicker17 af segghen: ic begherde mijns liefs te vollen

1 wart...vertoent: werd mij een visioen getoond.
5-7 ic...nyet: als ik mijn lief geen voldoening zou kunnen schenken en Hij mijn begeerte niet zou
voldoen.
8 begherliker: vurige.
2ev Ende...arbeiden: deze psychosomatische reacties zijn kenmerkend voor het extatisch milieu
van Hadewijch.
12-13 enegher redennen: door welke woorden dan ook.
15 vore: door.
17 maghicker: kan ik er.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

te ghebrukene ende te bekinnenne ende te ghesmakene in allen
vollen ghereke1-2; sine menscheit ghebrukeleke mitter miere, ende
de mine daer in te ghestane ende starc te wesene in onghebrekelecheiden te valne, dat ic hem weder dat onghebrekeleke
ghenoech ware; suver ende enech ende in allen te vollen
ghereke ghenoech te doghene in elker doghet2-6. Ende daer toe
woudic van binnen6-7 dat hi mi met siere godheit in eneghen
gheeste ghenoech ende al ware dat hi es, sonder ontbliven8.

[9] Want die ghichte coesic meest boven alle ghichten die ic ye
[10] ghecoes: dat ic ghenoech ware in allen groten doghene. Want
[11] dat es dat volcomenste ghenoech doen te wassene god met gode
[12] te sine11-12. Want dats doghen ende pine, ellende ende in groten
[13] nuwen vernoye te sine, ende dat al laten comen ende gaen
[14] sonder vernoyen, ende el en ghenen14 smake daer af te hebbene
[15] dan soete minne ende helsen ende cussen. Aldus begherdic dat
[16] mi god ware hem mede ghenoech te sine15-16.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Doe mi aldus vreeseleke te moede was, doe versaghic vanden
outare comen ghevloghen te mi enen are die groet was, ende hi
seide mi: Wiltu een werden, soe ghereide di. Ende ic stoent op
mijn knien, ende mijn herte gheberde20 vreseleke dat enechleke20 te
anebedene na sine werde werdecheit, dat doch mi onghereet21
ware, dat wetic wel, wet god, altoes te minen wee ende te minen
sware. Ende gheen23 aer keerde, segghende: Gherechte here ende

1-2 in...ghereke: helemaal.
2-6 sine...doghet: ik verlangde zijn mensheid te ervaren in de mijne en aldus te volharden in mijn
menszijn, sterk en zonder tekort te schieten, om Hem aldus onverkort te behagen en zuiver,
exclusief en totaal elke deugd tot zijn voldoening te beleven.
6-7 daer...binnen: bovendien wou ik diep in mezelf.
8 ghenoech...ontbliven: naar Zijn maat voldoening zou schenken, zonder me iets te onthouden.
11-12 te...sine: om te groeien tot men de eindeloosheid met God deelt.
14 el...ghenen: geen andere.
15-16 Aldus...sine: Aldus verlangde ik naar God, om Hem in mijn leven genoeg te doen met
Hemzelf.
20 gheberde: ging te keer.
20 dat enechleke: om in deze ervaring onverdeeld.
21 onghereet: onbereikbaar.
23 gheen: die.
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[1]
[2]
[3]
[4]

moghende, nu tone dine moghende cracht dijnre enecheit te
eneghene na ghebruken dijns selves1-2. Ende hi keerde hem weder
ende seide te mi: Die ghecomen es hi comt weder, ende daer hi
nye en quam daer en comt hi niet.

[5] Doe quam hi vanden outare, hem selven toenende alse een
[6] kint. Ende dat kint was van dier selver ghedane dat hi was in
[7] sinen yersten drien jaren. Ende hi keerde hem te mi waert ende
[8] nam uter ciborien sinen lichame8 in sine rechte hant ende in sine
[9] slinke hant nam hi enen kelc, die sceen vanden outare comende;
[10] maer ic en weet wanen10 hi quam.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Daer mede quam hi in die ghedane des cleeds ende des mans
dat hi was op dien dach doen hi ons sinen lichame iersten12 gaf,
also ghedane13 mensche ende man, soete ende scoene, ende
verweent ghelaet tonende, ende also onderdanechleke te mi
comende alse een die eens anders al es15.

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Doe gaf hi mi hem selven in specien des sacraments in figuren
alsoe men pleghet. Ende daer na gaf hi mi drinken uten kelke,
ghedane ende smake18 alsoe men pleghet. Daer na quam hi selve
te mi ende nam mi alte male in sine arme ende dwanc mi ane
heme; ende alle die lede die ic hadde ghevoelden der siere in
alle hare ghenoeghen, na miere herten begherten, na miere
menscheit21ev. Doe werdic ghenoeghet van buten in allen vollen
sade. Ende oec haddic doe ene corte wile cracht dat te draghene.

[24]
[25]
[26]
[27]

Maer saen in corter uren verloesic dien sconen man van buten,
in siene in vormen, ende ic sachene25 al te niete werdene ende
alsoe sere verdoiende werden ende al smelten in een, soe dat
icken buten mi niet en conste bekinnen noch vernemen, ende

1-2 nu...selves: toon nu uw grote kracht tot eenmaking, waardoor Gij iemand met U kunt verenigen
door de genietende ervaring van U.
8 lichame: toen gangbare voorstelling; Christus dient zelf aan begenadigden de eucharistie
toe.
10 wanen: van waar.
12 iersten: voor de eerste keer.
13 also ghedane: in de gedaante van.
15 alse...es: als iemand die een ander helemaal toebehoort.
18 ghedane...smake: in de gedaante en met de smaak van.
21ev na...menscheit: volgens de menselijke begeerte van mijn hart.
25 sachene: zag Hem.
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[1] binnen mi niet besceden. Mi was op die ure ochte wi een waren
[2] sonder differencie.
[3] Dit was al van buten in siene, in smakene, in ghevoelne, alsoe
[4] men smaken mach van ontfane inden sacramente van buten, in
[5] siene ende in ghevoelne van buten, alsoe lief met lieve5 ontfaen
[6] mach in aller voller ghenoechten van siene ende van hoerne, van
[7] vervaerne deen6-7 inden anderen. Hier na bleef ic in enen vervaerne7
[8] in mijn lief, dat ic al versmalt8 in heme, ende mi mijns selves niet
[9] en bleef. Ende ic wart verwandelt ende op ghenomen inden
[10] gheeste, ende mi wart daer vertoent van selker10 hande uren.

Visioen 8
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Ic sach enen groten berch, die hoghe was ende breet, ende van
onseggheleker scoender ghedane. Tote dien berghe ghinghen
.v. weghe hoghe staen3, die alle dien edelen berch op ghinghen
ten hoechsten sittene4 dat daer boven was. Maer si4 ghinghen
hoghe ende noch hoghere ende meer hoghere ende alder hoghest,
soe dat hi selve die hoechste was geheel ende dat hoechste wesen
selve6-7.

[8] Ende ic wart op ghenomen ende wart ghevoert op dien berch.
[9] Daer saghic een anschijn van eweleker ghebrukenessen9, daer
[10] alle die weghe in inden10 ende daer alle die ghene die de weghe
[11] volbrachten .i. in worden.
[12] Ende een die mi daer op voerde, toende mi hem selven12. Ende

5
6-7
7
8
10
3
4
4
6-7
9
10
12

alsoe...lieve: zoals de ene beminde de andere.
van...deen: het opgaan van de ene.
in...vervaerne: dermate opgegaan in.
al versmalt: helemaal versmolt.
selker: verwijst naar het achtste visioen, waarin deze uren beschreven worden.
hoghe staen: zo steil omhoog dat het leek alsof ze rechtop tegen de berg stonden.
sittene: zetel.
si: nl. de weghe.
soe...selve: zodat de berg zelf de volstrekte top was en de volmaakte minnebeleving.
Daer...ghebrukenessen: Daar schouwde ik in een openbaring de eeuwige genieting.
inden: uitlopen.
Ende...selven: En een gids die me naar boven leidde, maakte zich aan mij bekend.
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[1] alse ic daer op was, seide hi te mi: Sich hier, hoe ic ben kimpe
[2] ende rijcleec ghenen ghewareghen anschine1-2, dat al dore2 siet ende
[3] doer licht den volcomenen dienste, dat volleidet ende leret
[4] diviniteit, ende vroetheit ende rijcheit gheeft aller ghebrukenes[5] sen van allen vollen consteleken smake. Ic ben ghetoent kimpe5;
[6] siet dat mine sierheit es alse al6 verwinnende ende moghende
[7] derre dinc, die al es7 daer die hemel ende die helle ende die erde
[8] vore dienen. Ende ic ben dese weghe hoghest op comen ende
[9] gheleide di; ende ic ben dijn gherechte orconde9 vanden vieren9.
[10] Ende den vijften, die dine es, dien saldi orconden de gherechte
[11] god, die hem di sendde ende die hem di sent11.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

1-2
2
5
6
7
9
9
11
15
16
16-17
17
20-21
21-22

Ende doe toende hi mi voert dat onseggheleke scoene
anschijn; ende dat was ane te siene alse ene groete viereghe
vloet, widere ende diepere dan die zee. Ende doe hoerdic ene
grote stemme uter vloet, sprekende te mi: Comt ende wes15 selver
die overste wech, .i. inden wesenne diere volcomen in sijn16, die
met corten uren alle langhe uren vervolghen16-17. Dijn grote darven17
van minnen heeft di ghegheven den oversten wech in mijn
ghebruken, daer ic van ane beghinne diere werelt na hebbe
ghehaect, dattu dicke met swaren begherten ontgouden heves
ende noch sels20-21. Dies te darvene datmen boven al beghert ende
mi te gherijnne die ongherijnlec ben21-22: dat es die corte ure die alle
langhe uren verwint.

Sich...anschine: Zie hoe ik kamp om deze waarachtige openbaring die me rijkelijk bestraalt.
dore: drukt het ultieme uit.
Ic...kimpe: ik word u bekend gemaakt als strijder.
al: helemaal.
derre...es: die zaak, die alles is, waarin alles bestaat, waarvoor...
gherechte orconde: rechtmatige leraar.
vanden vieren: van de eerste vier wegen.
die...sent: altijd al tot u kwam en dat nu weer doet.
wes: wees.
.i. ...sijn: helemaal zoals zij die deze weg volmaakt bewandelen.
die...vervolghen: die in korte uren zoveel bereiken als anderen in lange uren.
grote darven: intense beleving van gemis.
ontgouden...sels: bekocht hebt en nog bekopen zult.
ende...ben: en me in mijn onvatbaarheid te ervaren.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ende dats die wech te mijns selves naturen, daer ic te mi
selven1-2 mede ghecomen hebbe ende ghegaen; ende daer mede2
ghinc ic ute te minen vader te di ende ten dinen3, ende quam
weder van di ende vanden dinen te minen vader. Die ure hebbe
ic di ghesent met mi, ende di sent voert den dinen met mi4ev.

[6] Die ure, die dat jaer verwint, datmen pinen soude, dat bestu
[7] ende de ghene die altoes in nuwen vlite sijn van meerre be[8] gherten ende daer omme doghen grote versmaedtheit ende die8
[9] onghehoert boven macht, ende sijn van allen beclaghet ende
[10] twifelende boven10 alle de goede ghewerke. Die doemt men ende
[11] niemen en es hen wel na11 ghenadech. Den godleken twivelt11, ende
[12] den anderen wondert, ende selke benident12: die ure verwint dat
[13] jaer.
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

De maent, die dat jaer verwint, dat bestu ende de ghene die
lettel troests hebben in haren vernoye ende in haren ghebrekene
van buten ende van binnen, ende dat gherne doghen om mi, ende
op minen troest te verlatenne dat ic hen comen sal. Die vervolghen mi naerre ter maent dan die ghetroeste ten jare17-18.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Die wile19, dat die maent verwint, dat sidi ende de ghene die
om mi ende om andere die haers behoeven, in qualen sijn om
mi ende om hare mesdaet ende om hare scade ende om hare verlies van buten ende van binnen in al hare noet, ende selven
altoes arbeiden om te besittene kinnisse van minnen.

[24] Die daghe, die de weke verhalen, dat bestu ende de ghene die
[25] in jammere vallen sonder scout ende daer toe25 niedech ghenoech
[26] te gode, datse ghene scout en hebben verhaelt26.

te...selven: tot mijn godheid.
daer mede: aldus.
te minen...dinen: van mijn Vader naar u en de uwen.
Die...mi: Dat uur heb Ik u gezonden om Mij na te volgen. Breng nu Mij in jou aanwezig in
je kring.
8 ende die: en wel.
10 boven: ondanks.
11 niemen...na: bijna niemand.
11 Den...twivelt: Aan Gods intieme vrienden knaagt de twijfel.
12 benident: worden afgunstig.
17-18 Die...jare: Die komen Mij in een maand nader dan de getroosten in een heel jaar.
19 wile: ogenblik.
25 daer toe: bovendien.
26 datse...verhaelt: dat ze het Hem niet aanrekenen.
1-2
2
3
4ev
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Ende want1 du, eneghe, dine karitate van allen met mi enech
heves bracht ende du mi in derre2 uren berurende waers met
miere naturen weghe3 die ic quam ende ghinc, soe3 orcondic di
met gherechten orconde daer ic mede ben4 mijns vader waerheit,
ende mijn vader orconde mi dattu best die overste wech ende
dien6 metti heves bracht, daer ic na hebbe ontboden6 met minen
verhoelnen weghe6ev.

[8] Ende want du dit bekint heves in onser beider heylecheit, nu
[9] wes heylech in ons ende in9 alle die comen selen bi ons in dine
[10] kinnisse9-10, die doch heylech comen ende also enech datse u boven
[11] al in dit wesen kinnen ende ghetrouwen, ende u dat dienen dat
[12] ghijt sijt die dit es10-12, ende datse mi in dit wesen begheren ende
[13] recht houden in u ende gheven13, tote dien daghe datse gheleiden
[14] so hoech leven dat ic ende mijn vader ende ghi moghen gheven
[15] ghetrouwe orconde dat haer corte ure also langhe tide verwint.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Nu hevestu mijns ghesmaect ende ontfaen van buten ende van
binnen. Ende du heves verstaen die eneghe weghe, die gheheel
in mi beghinnen. Nu kere di in mi alse de onverwonnen, die
heves verwonnen alle hemelsche ende alle erdsche ende alle
helsche kimpen. Ende verwinre wes gheciert. Gheleide alle de
ongheleidde na hare werdecheit, daerse van mi toe ghemint
sijn, ende daerse mi in minnen ende dienen na recht miere
naturen, daer ic al mede ben dat alle creaturen behoeven ende
dat hen gherieft.

[25] Ende ic quam weder int ghemoet25 dies gheests die mi daer
[26] brachte, ende ic vrachede hem: Kimpe, here, hoe sidi gheciert
[27] uwen27 hoghen orconde daer ghi mi toe leidet ende27 niet en vol-

1
2
3
3
4
6
6
6ev
9
9-10
10-12
13
25
27
27

want: omdat.
derre: die.
miere...weghe: de weg volgens en naar mijn wezen.
soe: daarom.
met...ben: als rechtmatige getuige, volgens welke Ik ben...
dien: nl. die weg.
ontboden: gewacht.
met...weghe: met mijn goddelijk voorbeeld.
(ende) in: emendatie naar hss. A en B.
in...kinnisse: met de kennis die jij nu hebt, of: in je kennissenkring?
boven...es: en u onverkort in deze bemiddeling erkennen en vertrouwen omdat gij dit helemaal
zijt.
recht...gheven: erkennen in u en beleven.
quam...ghemoet: ontmoette weer.
uwen: met uw.
ende: maar.
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[1]
[2]
[3]
[4]

leidet? Ende hi seide mi wie hi was. Daer na seide hi te mi: Ic
orconde u die .iiij. weghe ende volleide, daer in bekinnic mi2
ende die tide verwinnic. Ende den viften gaf u die ghetrouwe,
dien ghi ontfingt daer ic niet en ben.

[5] Want doen ic mensche5 levede, haddic te lettel minnen met
[6] affectien6 ende volghede den scarpen rade vanden gheeste6. Daer
[7] bi en mochtic niet beruert werden te also enegher minnen7, want
[8] ic der edelre menscheit groet onrecht dede dat ic hare dier
[9] affectien buten hilt. Ende hi seide: Kere weder in dine materie
[10] ende laet bloeyen dine werke; ende stucken van onghenaden
[11] sijn di nekende10-11, want du best kerende alse al verwinnende,
[12] want du al verwonnen heves.
[13] Doen quamic in mi selven alse ene nuwe harde sereghe ende
[14] emmermeer wesen sal13-14 tote dien daghe, dat ic daer weder in
[15] valle daer ic doe af keerde.

Visioen 11
Hadewijch schouwt de wonderen van de Godsliefde in de hemel. Zij ziet zichzelf
met Augustinus, beiden in de gedaante van arenden, verslonden worden door de
fenix der goddelijke eenheid. Daarna distanciëert zij zich van de genoegdoening die
zij aan dit visioen beleefd heeft. Haar streven naar exclusieve en algehele eenwording
met de wil van God werd daardoor immers geschaad. Deze houding van overgave
kwam haar duur te staan. De negatie-ervaring werd haar bezit.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ic lach op enen kerstnacht tenen male ende wart op ghenomen
inden gheeste. Daer saghic enen over diepen wiel ende enen1-2
widen ende overdonker. Ende in dien wiel, die soe wiit was, so
was alle dinc besloten so vaste ende so na bedwonghen. Dat
donkere verlichte ende dore sach alle dinc. Die ongrondeleke

2
5
6
6
7
10-11
13-14
1-2

daer...mi: die erken Ik als de mijne.
mensche: als mens.
affectien: liefde tot de Godmens, beginnend bij de gevoelige liefde voor Jezus.
scarpen...gheeste: nl. zonder affectie.
beruert...minnen: bewogen tot minne, die evenzeer met God verenigt als uw minne.
stucken...nekende: genadeloos zal je toekomst zijn.
alse...sal: als iemand die herboren en diep gewond is en dat altijd zijn zal.
Ik werd tijdens een kerstnacht plots opgenomen in de geest.
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[1] diepheit vanden wiele was so hoghe datter nieman toe en
[2] mochte geheraken.
[3]
[4]
[5]
[6]

Ic late nu varen hoe ghedane hi was, want daer en es nu gheen
tijt af te sprekene. In caent niet wel te worde bringhen, dats
een, want hets onseggheleec. Dander es dats nu gheen stade en
es, want daer vele toe behoert dat ic daer sach.

[7] Dat was die gheheele moghentheit7 ons liefs. Daer in saghic
[8] dat lam besetten onse lief. In die wijtheit saghic feeste alse enen
[9] David harpende, ende sloech enen slach op die harpe.
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Doe verkindic .i. kint gheboren werdende in die verhoelne
minnende gheeste, die hen selven verholen sijn in die diepheit
daer ic af segghe, ende die niets en ghemissen dan datse daer in
dolen10ev. Ic sach van alrehande gheesten die voermen, jeghewelken
in sijn wesen daer hi in levede. Die ic sach ende die ic kinde die
bleven mi bekint, ende die ic niet en kinde worden mi bekint,
some daer bi van binnen ende oec van buten een groet deel.
Ende some bekindicse daer van binnen, die ic nemmermeer van
buten en sach13ev.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Daer saghic comen alse enen voghel diemen hiet fenix. Hi
verslant enen grauwen aer die jonc was, ende enen blonden met
nuwen vederen die out was. Die are plaghen te vlieghene sonder
cessinghe dore die diepheit die daer was. Doe hoerdic ene
stemme alse .i. donder, die seide: Kinstu wie die sijn, die daer
so menegherande varwe hebben? Ende ic seide: Ic woudt weten
bat. Doen ict eischede te wetene. Ic sach nochtan die dinghen,
welc si waren, van allen dat ic sach. Want al dat men siet metten
gheeste, die met minnen es op ghenomen, dat dore kint men,
dat dore smaect men, dat dore siet men, dat dore hoert men.
Aldus waest daer mede. Doch woudic gherne horen die stemme
die mi van lieve te hoerne quam. Ende men seide mi die waerheit
van al dat ic daer sach, sonderlinghe die wesene ende die volcomenheide22ev.

7 die...moghentheit: de eenheid van mensheid en godheid in Christus.
10ev Toen zag ik de geboorte van een kind in de geesten die opgenomen zijn in de goddelijke
liefde. Deze geesten hebben zichzelf verloren in hun overgave aan de diepte van God, maar
de grondeloosheid van deze diepte kunnen zij niet vinden.
13ev Ic...en sach: zij schouwt vooral velerlei vormen van relaties tot God.
22ev Doe...volcomenheide: weergave van affectiviteit in een visionair spel.
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[1] Al dit worde te lanc; dit latic bliven, want daer soude een
[2] groet boec toe gaen daerment volcomeleec in volre waerheit al
[3] scriven soude.
[4] Maer die are die verslonden worden, die een was sinte
[5] Augustijn, die ander ic. Die oude vederen die grau waren ende
[6] die aer die jonc was, dat wasic die comende ende beghinnende
[7] ende wassende was inder minnen. Die vederen die blont ende
[8] out waren, dat was die volwassenheit van sinte Augustijn die
[9] out ende volcomen was inder minnen ons liefs. Die outheit oec
[10] die ic hadde, dat was inder naturen van eweleken wesene
[11] volcomenleke, al wasic vander utterster naturen toecomende10-11.
[12] Die jonghe vederen vanden ouden aer, dat was die vernuwecheyt
[13] van mi in nuwer glorioesheit miere minnen, daer ickene mede
[14] minde ende so sere begherde eenre minnen met hem te pleghene
[15] inder drivoldecheit, daer hi15 so volcomen in met minnen berrende15
[16] sonder blusschinghe. Oec die joncheit die de oude plumen
[17] hadden die blont waren, dat was oec die vernuwecheit der
[18] minnen, die altoes wassende es inden hemel ende inder erden.
[19] Die fenix die de are verslant, dat was die enecheit daer die
[20] drivoldicheit in woent, daer wi beide in verloren sijn.
[21] Hier na, alse ic te mi selven quam, daer ict aerm ende ellen[22] dech vant, doe bedachtic mi diere enecheit daer ic met sinte
[23] Augustijn in ghevallen was.
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

10-11
15
15
24
26
27
29

Soe en ghenoeghet mi niet dat mijn overlieve24 dat ghedaen
hadde bi miere onste ende bi miere affectien. Dat swaerde mi,
dat mi so volcomenleke ghenoechde die gheenecheit met hem26
die ic27 te vore buten heyleghen ende menschen allene in gode
hadde. Daer bi wart mi wel cont dat men inden hemel noch
inden gheeste29 en ghene wille ghebruken en mach maer nader
minnen wille. Want doe ic des ghedachte, doe eischedic minen
lieve dat hi mi des verliete. Want ic woude bliven in sine diepste

de volmaaktheid van mijn oerbeeld in God, waar mijn geschapen natuur naartoe groeit.
hi: Augustinus.
berrende: brandde.
overlieve: God (Christus).
hem: Augustinus.
die ic: terwijl ik de eenheid tevoren...
inden gheeste: tijdens aardse visioenen.
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[1] afgronde allene in ghebrukeleecheiden. Oec kindic dat hi mi
[2] van kinde allene hadde ghetrect te hem buten alle dinc meer
[3] ende te hem in anderen manieren op ghenomen. Maer dat
[4] kindic wale, dat al dat in hem was es alse ewelike glorie ende
[5] volcomene ghenoechte. Maer alsoe woudics bliven in hem
[6] allene. Dat vercreghic doe ict eischede ende so sere begherde
[7] ende so swaerleke verdroech. Doe blevic vri. Maer ic7 bleef hem
[8] dat ic den man was in minnen. Maer mine vriheit die ic ghewan,
[9] wart mi daer boven ghegheven bi saken die hi niet ne hadde noch
[10] oec vele liede.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Dit en wederseide ic niet om vordeel dat icker af hebben
woude vore hem. Maer doe ic waerheit wiste van wesene, doene12
woudic van hem die mensche was en ghene recreatie ontfaen,
noch gherieven nemen te miere pinen, ende soene woudic ghene
sekerheit mi laten ghenoeghen die mi daer vertoent was .i. met
sente Augustijn te wesen.

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Want ic vri mensche ben ende oec .i. deel puer17, ende ic met
minen wille vrileke begaren mach ende also hoghe willen alse ic
wille, ende vercrighen ende aneverden van gode al dat hi es,
sonder weder segghen ende sonder abolghe, dat gheen heileghe
doen en mach18ev. Want si hebben haren wille daer volcomen na
hare ghenoeghen, ende sine moghen nemmermeer mee willen
dan si hebben. Menech groet dinc van wondere ende van
wesene hebbic daer toe ghehatet, om dat ic allene der minnen
wesen woude ende om dat ic niet wel gheloven ne conste dattene
enech mensche so herteleke minde alse ic; nochtan, alse ics soe
seker wane sijn alse sonder twivel, soene canics niet gheloeven
noch ghevoelen. So na be ic gherenen.

[29]
[30]
[31]
[32]

Met dus meneghen groten wondere ben ic gode allene in
purre minnen, ende minen heileghen in minnen, ende dan allen
heileghen elken na sine werdecheit, ende den menschen na dat
elc minde ende was ende es noch29ev. Doene bekindic minne in

7
12
17
18ev
29ev

Maer ic...: ik bleef hem genegen volgens zijn plaats in de minnehiërarchie.
Toen ik de situatie doorgrond had.
oec...puer: ik heb mijn vrijheid reeds ten dele geactualiseerd.
kenmerkende uiting van fier zelfbewustzijn.
Met...noch: de wonderbare hiërarchie van haar liefde, hoe zij alles liefhad in God.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

ghere manieren van rasten: so sere wasic verladen in onghenaden
van minnen32ev. Want ic mensche was, ende de godheit es so
vreseleke ende soe onghenadeleec etende ende berrende sonder
sparen. De ziele es in .i. cleine beke beloken: die diepheit es
saen overgaen ende die dike sijn saen te broken. Aldus heeft die
godheit de menscheit saen alte male te hare ghesaect.

[7] Den heileghen mindic hare wesen7. Dat en was mi maer ene
[8] beniedheit, also vele rasten dat hi sijns daer in ghebruuct. Maer
[9] alsoe ghedane raste heeft mi dicke wee gedaen, ya, emmer wel
[10] .xl. werf wee jeghen .i. gherieven. Dat moestic weten, datmen
[11] hen loech ende ic weende, ende si hen beloven ende ic mi
[12] beclaghe, ende si gheeert sijn van heme ende hi van hen in alle
[13] lande ende ic ghelachtert. Dat was13 mine meeste raste om dat
[14] hijt woude. Maer aldus ghedane wasse, alse hen pleghet te sine
[15] die minnen ende ghebruken begaren ende aldus ghedaen wee
[16] daer af hebben alse ic doe.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Nu vanden menschen was mine raste dat icse minde elken int
sine, dat ic elken sijn lief18 ghescien liet allene ende sijn goet
ghescien allene, waest in hem selven, waest in gode, dies en
onderwant ic mi niet. Maer datse hadden inder minnen, dat
mindic gode; dat hijt hem selven conforteerde ende wassen dade
volmaecteleke, dit begherdic; met dat ic sine ghemintheit minde,
daerne woudic ander ghenoeghen af dan dat.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Alse vanden menschen die hem te lettel waren ende vremde,
dat was mi swaer. Want ic van minnen also verladen was te hem
ende beset, dat ic qualeec ghedoghen mochte, dattene yemen
men minde dan ic. Die karitate wonde mi oec betterleke sere,
dat hise so vremde liet wesen ende soe bistierich van al sinen
goede dat hi selve in minnen es. Dit heeft mi so overswaer
gheweest in menegher uren, dat mi was ghesciet alse Moysen30
van siere suster minne, dat ic woude dat hi hem minne gave
ochte mi name. Oec haddict hen gherne ghecocht dat hi hen

32ev
7
13
18
30

zij betaalde een vreselijke prijs door alles op alles te zetten voor de wezensliefde.
hare wesen: wat zij betekenden voor Gods aanschijn.
Dat was ... ironisch.
sijn lief: wat hun aangenaam was.
Moysen: zie Ex. 32, 32.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

minde ende mi haette. Oec haddic gherne selke wile, dore dat
hijs niet ne dede, mi van hem ghekeert in minnen ende hen
ghemint dore sinen toren. Om dat die ellendeghe niet ne
mochten weten die soete herteleke minne die in sine heilighe
nature woent, so haddicse overgherne ghemint, haddics macht
ghehadt24ev.

[7] Ay, die karitate heeft mi meest ghewont, sonder minne selve.
[8] Wats minne selve? Dats godlike moghentheit die moet vore
[9] gaen. Also doetse hier ane mi. Want die mogentheit die minne
[10] selve es, diene spaert niemanne in hate noch in minnen, noch
[11] daer ne wert nemmermeer ghenade in vonden. Dese moghentheyt
[12] dwanc mi weder daer toe, dat ic met enen ommesiene niet alle
[13] menschen verledecht en hadde el dan daer hise in vercoren
[14] hadde. Alse ic mi also jeghen hem keren mochte, dat was
[15] scoene mensche gheleeft ende vri. Doen mochtic eischen wat ic
[16] woude. Maer alse ic in dander was, so wasic scoenre ende
[17] naerre op ghenomen in godleker naturen14ev.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Dus saechte18 hebbic mensche gheleeft, dat ic in heileghen noch
in menschen raste en hebbe ghenomen. Ende also ellendech
hebbic gheleeft buten minnen in minne van gode ende vanden
sinen. Ende want ic dat van hem niet ne hebbe dat mine es, dat
mi van gode ghebrect; ende dat ic nochtan hebbe, ende dat mine
bliven sal21ev.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Aldus ne ghevoeldic die minne nye, maer altoes in ene nuwe
doet: doet mijn tijt was dat ic recreatie soude hebben ende mi
god te kinne soude gheven volcomene fierheit vander minnen,
te wetene hoemen de menscheyt ter godheit sal minnen ende
rechte bekinnen in eenre naturen.

[29] Dat es dat werdechste leven dat, dat ye gheleeft was inden
[30] rike gods. Dese rike raste gaf mi god, ende wel bi staden21ev.

24ev Alse...ghehadt: anatemapraktijk. De karitate van de mens in conflict met de moghentheit van
God.
14ev Alse...naturen: overgave aan Gods wil is schoner dan naastenliefde naar menselijke
maatstaven. Zij kan nu bij anderen geen ongerechtigheid meer dulden.
18 saechte: in overgave aan Gods wil.
21ev wat God haar nu onthoudt, is toch reeds haar bezit, nu en altijd.
21ev haar rust is de negatie-ervaring. Die rust is het lijdend navolgen van Jezus en toch de
wezensliefde belijden.
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Visioen 12
Nadat Hadewijch het mysterie van het uitgaan en inkeren der goddelijke Personen
geschouwd heeft, ziet zij de goddelijke Bruidegom. Een arend nodigt haar uit zichzelf
te schouwen als bruid in gerechtigheid. Deze bruid draagt het deugdenkleed van de
volkomen eenheid met de wil van God en wordt aldus opgenomen in de
liefdesgenieting van de Bruidegom. Door dit visioen verwerft Hadewijch de zekerheid
dat zij door God als gerechtige bruid is aangenomen.
[1] In enen dertiendaghe1 wasic binnen der messen op ghenomen
[2] inden gheeste ute mi selven. Daer saghic ene stat groet ende
[3] wijt ende hoghe ende ghesciert met volcomenheiden.
[4] Ende daer in midden sat .i. op ene ronde scive, die alle uren
[5] haer selven oppenbaerde ende besloet in bedectheiden. Ende die4-5
[6] daer op sat boven der sciven, hi was in ene stillen sittene, ende
[7] binnen der sciven draiede hi altoes in onseggheleken lope. Ende
[8] die wiel daer die scive in liep, daer hi in draiede, die was so
[9] onghehoerdelike diep ende so doncker dat en ghene eise[10] lecheit daer jeghen gheliken en mach. Ende die scive was binnen
[11] in doverste anesien van alrehande sconen ghesteinte ende in dier
[12] varuwen van ghepuerden goude; ende in die donckerste side
[13] daerse so vreselike liep, daer wasse ghelijc vreseliken vlammen
[14] die hemel ende erde verslinden ende daer alle dinc in vervaert
[15] ende verswolghen wert. Ende die daer op sat, sijn anschijn en
[16] mochte niemen bekennen dan die behoerde te diere vreseliker
[17] vlammen van diere sciven ende die gheworpen was in dien
[18] diepen afgront die daer onder was15ev. Ende dat anschijn trac alle
[19] dode te hem levende, ende alle dorre dinc bloeiden daer af,
[20] ende alle diere20 in saghen arme ontfinghen grote rijcheit, ende
[21] alle die crancke worden staerc, ende alle dier21 vele ende menech[22] fout waren, worden in dat anschijn .i.. Ende die daer op die stat
[23] sat, hi was ghecleedt met enen clede wittere dan wit; ende daer

dertiendaghe: het epistel van Driekoningen was misschien aanleiding tot dit visioen. Het
begint aldus: Sta op, Jerusalem, in het volle licht. De heerlijkheid van de Heer is over u
opgegaan. Zie Jes. 60, 1.
4-5 beeld voor uitgaan en inkeren der Personen in Gods wezen.
15ev Ende...onder was: de kennis van de Godmens in liefde vereist wezenseenheid met God.
20 diere: die daar.
21 dier: van hen die.
1
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[1] ane was ghescreven vore de borst: alre ghelieve lief was die
[2] name.
[3] Doe vielic vore dat anschijn, om ane te bedene die waerheit
[4] van dien vreseleken wesene dat ic daer gheopenbaert sach. Doe
[5] quam een aer vlieghende met eenre groter stemmen roepende,
[6] ende seide: Noch en weet die lieve niet al welc6 si comen sal.
[7] Ende een ander seide: Noch en weet die lieve niet welc hare
[8] overste wech8 es. Ende die derde seide: Noch en weet die lieve
[9] niet welc dat grote rike es dat si bruut van haren brudegoem sal
[10] ontfaen. Ende die vierde seide te mi: Ghedoochdi ende beide10,
[11] ende en valle niet in dit anschijn. Die in danschijn vallen ende
[12] anebeden, die ontfaen ghenade; die dore danschijn staende sien,
[13] si ontfaen gherechticheit13 ende werden moghende te bekinne die
[14] diepe afgronde die so vreseleke sijn te bekinne den onbekinden.
[15] Ende doe wardic op ghenomen met dier stemmen van dien
[16] aer die te mi sprac.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Ende doe quam in die stat ene grote menechte, gheciert, ende
elke rike van haers selves werken. Dit waren al doghede18, ende
volleiden .i. bruut te haren lieve, ende hadden hare scone
ghedient, ende haddense so fier ghehouden dat sise tameleke
voltonen mochten vore den moghenden groten god, diese te
brude ontfaen soude.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Ende si was ghecleedt met enen clede, dat was met eneghen
volcomenen wille24, altoes sonder vernoyen, ende talre doghet
ghereet, ende ghetoghet met alre saken die daer toe behoert.
Ende dat cleedt was met al ghenen dogheden ghesciert ende
elke hadde hare teken daer ane ende haren name bekint alse
ghescreven.

[29] Die ene was ghelove: die hadse op ghedraghen van neder[30] heiden.
[31] Die andere, hope: die hadse ghehoecht boven hare selven ten
[32] groten toeverlate der eweliker ghenuechten.

6
8
10
13
18
24

al welc: in welke hoedanigheid.
overste wech: haar wijze van geheel intreden in God.
Ghedoochdi...beide: wacht geduldig.
gherechticheit: aardse volheid van wilsidentiteit met God.
doghede: opnieuw nadruk op de deugdethiek als navolging van Jezus.
wille: de wil is duidelijk de kern van de mens als beeld van God.
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[1] Die derde, gherechte trouwe, orcontse edel. Want si haers nie
[2] af en stont bi enegher noet die so groet was.
[3]
[4]
[5]
[6]

Die vierde, karitate3: die orcontse rike. Wantse hare werke nie
en begaf van buten noch van binnen, ende hare nie en ghebrac
riker ghichten dore hare ere. Wantse te alre rijcheit bekint was
bi hoghen toeverlate.

[7] Die vifte, begherte: die orcontse wijt7 in hare lantscap scoene
[8] ende verweent van volre rijcheit, dat si wel mochte onthalen al
[9] die groetheit des hemels.
[10] Die seste, oetmodicheyt10: die orcontse so diep ende so on[11] grondeleec, datse die groetheit wel ontfaen mach te vollen in
[12] hare ongrondeleecheit.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Die sevende, onderscedicheit: die orcontse so listech, datse
elc wesen int sine set: den hemel in sine hoghede, die helle in
hare diepte, dat vaghevier in sijn wesen, die inghele in hare
ordinen, die menschen elken in sijn ghetamen in sijn vallen ende
in sijn opstaen. Aldus gode laten te ghewerdene, dat voechde
wel ane dat cleet des enechs willen.

[19]
[20]
[21]
[22]

Die achtende, hare vorewordeghe moghende werke: die
orcondense so crachtech, dat hare niet ontbliven en mochte si
en verwan wel allene alle crachte ende sine brachte wel alle
nederheit hoghe ende alle hoecheit neder.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Die neghende, redene23: die toenese gheordent, ende datse
hare reghele ware daerse mede wrachte gherechtecheit alle uren,
ende die hare lichte in al den liefsten wille haers lieves; ende si
gaf benedictie ende doemsele ghelijc hem selven in al sine
minnende ende in al sine hatende; ende si gaf al dat hi gaf, ende
si nam al dat hi nam25-28.

[29]
[30]
[31]
[32]

Die tiende, wijsheit: die tonese bekint in allen heerscape van
elker volcomenleker doegt, die men hanteren soude om volmaecteleke ghenoeghen van lieve. Si toense oec bekint dore
elken persoen der drivoldicheit in die enecheit die daer so diep

3
7
10
23
25-28

karitate: anti-quiëtistisch: de werken der liefde zijn nodig.
wijt: haar verlangen is zo eindeloos als het hemelse.
oetmodicheyt: haar ontlediging is naar de maat van de volheid Gods.
redene: deze leidt tot liefde geordend naar Gods bestel.
in de eenheid met Jezus worden de heilsnormen van God werkzaam in de werken van de
mens.
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[1] wiel was onder die wonderleke vreseleke scive daer hi in sat die
[2] de bruut ontfaen soude.
[3] Die .xi., vredeleecheit3: die toende hare ende orconde goet
[4] ghelaet ende scone, ende constech in ghehelen behelsene ende
[5] in enen doregaenden cussene, ende in alre eren ende in allen
[6] hanteerne also lief liefs in minnen pleghen sal, ende die met hem
[7] was gheboetscapt ende gheboren, ende hare lijc uyte anderen
[8] gheboren, ende met hem op wassende ende met hem mensche
[9] levende in alre gheliker pinen in aermoede in versmaetheiden in
[10] ontfaermene alder gheenre dien de gherechticheit verbolghen
[11] was, ende dat haerlijc ute anderen ghevoedt was van binnen
[12] ende van buten, ende nie vremden troest en ontfinc, ende met
[13] hem staerf ende met hem alle ghevanghene verledechde, ende
[14] bant dat hi bant, ende met hem opverstont ende met hem te sinen
[15] vader .i. voer, ende daer met hem sinen vader vader bekinde
[16] ende hem met hem sone ende met hem den heileghen gheest
[17] heilech gheest bekinde, ende met hem ghelijc hem kinne sise al
[18] .i. ende dwesen18 daerse met .i. sijn. Dit ocont hare al vredeleecheit:
[19] dat sijs dus gheploghen heeft ende voert volmaecteleke sijns
[20] wel met minnen in minnen pleghen sal.
[21]
[22]
[23]
[24]

Die .xij., verduldecheit, diese alre noselheiden buten heeft
ghehouden sonder enech vernoy in allen vernoye alse instrumente ten goeden werken weert ende alse in een nuwe behelsen: si
toenese godeleec in enen wesene ende in enen werke.

[25] Dus eest volciert metter godleker naturen dat cleet van
[26] eneghen wille25-26.
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Dus gheciert comt die bruut met al desen sconen gheselscape
in ghelikenessen gheseghet. Si hadde in die borst een vorespan
vanden godleken ingheseghele, daerse metter godleker enegher
enecheit bekint es. Dat was een teken datse dat verhoelne waert
hadde verstaen van hem selven ute diere diepheit. Dus quamse
in die stat met deser gheselscap gheleidt tusschen tghebruken

3 vredeleecheit: beschrijving hoe het leven van Jezus in haar wordt na-voltrokken.
18 dwesen: dat wezen.
25-26 Dus...wille: in de deugdbeoefening is de wilseenheid met de natuur van God tot stand
gekomen.
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[1] van minnen ende tghebod van dogheden. Tghebod brachte si
[2] daer, ende tghebruken vantse daer1-2.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Ende doese dus gheleidt wart ten hoghen setele daer ic af seide
vore, doe seide die aer die te mi sprac: Nu dore sich danschijn
ende werde gherechte bruut5 des groets brudegoems, ende sich
di selven dus. Ende met dien saghic mi selven ontfaen een
vanden ghenen die daer sat in dien wiel op die lopende scive;
ende daer wardic .i. mede in sekerheiden der enecheit.

[9] Doe seide die aer, doe ic ontfaen was: Nu sichdi, alweldeghe,
[10] die ic te voren lieve hiet, dat ghi niet en wist al welc ghi comen
[11] soudet, ende welc uwe overste wech ware, ende welc dat grote
[12] rike ware dat ghi bruut van uwen brudegoem soudet ontfaen.
[13] Doe ghi vielt te voren in danschijn, doe bekinne dijt alse een
[14] sempele ziele onghenade; doe ghi op stont ende doersaghet,
[15] doe saghedi u selven volcomenleke met ons gherechte bruut
[16] gheseghelt metter minnen. Du heves, al weldeghe, diepst ontfaen
[17] dat verhoelne woert dat Job verstont, dat was: porro dictum est17.
[18] In die diepheit saghic mi verswolghen. Daer ontfinghic seker[19] heit18-19 met diere vormen ontfaen te sine in mijn lief ende mijn
[20] lief also in mi.

1-2 Tgebod...vantse daer: overgang van deugdzaamheid naar de genieting van de goddelijke
liefde.
5 gherechte bruut: indrukwekkende synthese van bruidsmystiek en thema der gerechtigheid.
17 porro...est: zie Job 4, 12.
18-19 sekerheit: een uitspraak over de functie van dit visioen.
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Hagiografie
De twee fragmenten die nu volgen zijn enigszins anders dan de overige teksten in
deze bloemlezing. We hebben hier te maken met de beschrijving van een
heiligenleven. De ervaringen die beschreven zijn, bereiken ons - anders dan bij
voorbeeld bij Hadewijch - indirect. Zij komen tot ons, gezien door de ogen van de
hagiograaf.
In een hagiografische tekst als het ‘Leven van Sinte Lutgart’, waar deze fragmenten
uit gehaald zijn, spelen twee aspecten een belangrijke rol. Ten eerste is dat de
‘historische beschrijving’ die de hagiograaf wil geven en daarnaast de uitdrukking
van zijn gelovige bewondering voor de heilige. Deze twee aspecten beïnvloeden
elkaar voortdurend.
Dit stelt een nogal zware eis aan de lezer; het lijkt niet goed mogelijk deze aspecten
te scheiden. Men moet niet zoeken naar een historische beschrijving die zou
beantwoorden aan onze criteria voor historische juistheid. In de hagiografie staat de
geschiedschrijving immers in de dienst van de gelovige bewondering en de vertolking
daarvan.
Het eerste fragment beschrijft een visioen van sinte Lutgart. De ic is hier de
hagiograaf, si is sinte Lutgart. In het tweede fragment laat de hagiograaf sinte Lutgart
zelf aan een vriend verhalen hoe zo'n visioen zich aan haar voltrekt.

Lutgart, boek II, hoofdstuk 10, rr. 2561-2857.
Aldaer die vrowe op enen dach
Geknilt in harre beden lach
Die hare wel te handen ginc,3

3

waaraan zij zich volledig overgaf.
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Wel grote joye si ontfinc
Ilanc so meer int herte binnen,2
Die hare van der Godes minnen
So rive quam daer in gevloten
Dat hare algader wart onsloten
Die Gods verholne eenechheide,6
So dat faillirde al sonder beide7
Van buten harre sinne cracht,
Die nit ne conden hare macht
Behouden noch vergronden nit
Wat hare aldoe bekinnen lit
Van binnen Got van paradise
Want daer si lach in derre wise
Wart si harselven al ontgeven;
Oc wart tin stonden opgeheven
Daerboven wert die gheest van hare7ev16
In ere stat, die was so clare
Ende oc so utermaten schone,
Dat si daerboven in den trone
Daer Got den sinen feeste makt
Altoes, wel waende sijn gerakt.
So was si oc, dat wanic wel;
Want si ne sach daer niwent el23
Dan grote cirheit daer die stede
Algader was vervroijet mede.
Aldar Lutgart, die maget goet,
Al dosterwijs verheven stoet
Daer si die joye migel vant,
Began si schowen altehant
En vision dat ic u al,
Opdat ic can, vertrekken sal.31

2
6
7
7ev
16
23
31

Ilanc...meer: hoe langer hoe meer.
verholne eenechheide: heeft betrekking op het mysterie van de drieëenheid.
al...beide: onmiddellijk.
So...van hare: beschrijving van het weggerukt worden in de schouwing.
Daerboven...wert: opwaarts.
niwent el: in 't geheel niets anders.
Opdat: zoals.
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Si sach, aldaer si was gestaen
Met groten wonder al bevaen,
Gode, onsen eeweliken Vader,
Din hogsten coninc, die algader
Berekket dese werelt wijt.
Din sach die magt gebenedijt
Op enen troen schone ende clar
Wel mechtechlike sitten daer,
Verheven schone alse hem betam.
Dat wonderlike wel bequam
Lutgarden, die te haren vromen
Daer was tire hoger steden comen.
Oc sach si daer met groten scharen
Die ingle comen ende varen,
Die alle songen enen sanc
Daer si met eerden sonder wanc
Ende oc feesteerden blidelike
Den coninc van den hemelrike.
Oc sach si daer in enechore
Die xxiiii seniore,20
Die alle teenen ringe saten
Cirlic gecronet utermaten
Ende alle songen: Sabaot,23
Almechtech Vader, sute Got,
Gebenedijt so motti wesen.
Oc sach si sitten daer mettesen
Die iiii Gods evangeliste,
Die daer oc nemmer en gechisten
Van lovene allewege sere
Den hogsten coninc, onsen Here.
Daer sach si oc die patriaken,
Din ouden Noë metter arken
Ende alle dandre, die geseten
Oc waren daer mettin propheten,

20
23

Die...seniore: de 24 oudsten (Apoc. 4, 10).
Sabaot: (Hebreeuws) dit staat voor de zinsnede Dominus Deus Sabaot (De Heer, de God der
hemelse machten).
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Die alle loveden wel schone
Den coninc, die sat in den trone.
Oc sach aldaer die maget reene
Die Gods apostlen algemeene,
Die saten alle teenen ringe
Ende alle songen sonderlinge
Met clarre stemmen oppenbare
Dat Got, die coninc, werdech ware
Die in den trone sat daerboven,
Dat menne moste gerne loven.
Oc sach aldaer die maget goet
War sente Yan Baptiste stoet,
Die Gode doepde in die Jordane,
Daer ons alnoch geleget ane14
Die van Adame comen sijn,
So vele, alse het wel es in schijn,16
Dat wijs en mogen nit ontberen.17
Daer sach si oc die marteleren
Met roeden stolen wel gecleedt,
Die sente Steven heft geleedt20
Vor Gode; ende alle songen dus:
Sit benedictus Dominus.22
Oc sach si comen altesamen,
Die songen lude aldaer si quamen,
Die Godes confessore mar;
Ende alse quamen die bat naer26
Din hogen coninc, die daer sat,
So seide si: Fiat, fiat,28
Gelovet motti sijn, Got Here,
Nu ende altoes ende emmermere.
Oc quamen daer die magedine

14
16
17
20
22
26
28

waar wij nu nog de vruchten van plukken.
es...schijn: blijkt.
dat wij 't niet kunnen missen.
Steven: Stephanus, de eerste martelaar.
De Heer zij gezegend.
bat naer: naderbij.
Fiat: het geschiede, waarlijk.
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Cecilie ende Katerine,
Die brachten leidende een conroit
Van mageden schone ende groet,
Meer dan ic u geseggen can.
Din sach die maget hebben an
Van witten stolen din abijt
Tematen lanc, tematen wijt,
Die hen wel stonden int gevoech;7-8
Ende elke en rijs gebloiet droech9
In hare hant; ende alle also
Blide ende in hogen ende vro11
So quamen si met schoenre scharen
Daer si wel willecomen waren,
Want si daer songen enen leec
Van minnen, die wel Gode leec,15
Die in din trone sat verheven.
Oc sach die maget daer beneven
Op enen troen van hogen prise
Die moeder Gods van paradise,
Die vrië maget, onser vrowen.
Darna began die maget schowen
Dat alle die daer waren doe,
Ende oc die daer noch quamen toe,
Feesteerden met gestaden sinne
Die alre hogste coninginne.
Doe dit algader was gedaen,
So sach die fine magt opstaen
Din sone Gods, Kerste, onsen troest,
Daerbi wi alle sijn verloest,
Die wilen waren hirtevoren
Onthopet lange ende al verloren.30-31
Doe sos die Godes sone vri32

7-8
9
11
15
30-31
32

goed passend.
rijs gebloiet: bloesemtak.
in hogen: opgewekt.
leec: behaagde.
Die...Onthopet: die eertijds zonder hoop waren.
sos: zo.
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Was opgestaen, so ginc hi bi
Den vader staen aldaer hi sat,
Ende alle sine wonden nat
Van bloede hi heft getoget hem
Ende seide: Vader, siet, ic bem
U sone, Kerst van Nazareene;
Ic ben degene, die alleene
Die werelt al mettesen wonden
Verloessede eer van haren sonden.
Ic ben die goede middelere,
Die tuschen u ende din sondere
Din alre irsten vrede nam
Die sider wel te staden quam;13
Want voren din dat ic din vrede
Din armen menschen hebben dede,
Noit ander dis en hadde macht,
Want allen menschen dat ontfacht.17
Dis biddic u, wel sute vader,
Die vordeit uwen wille algader,19
Dat u ontfarme der sonderen
So dat si mogen hen verweren
Jegen din viant, die gereet
Hen es te doene arch ende leet.
Oc offere ic mi over hen
U, vader, Here; want ic ben24-25
Har middelere, har advocaet,
Har troest ende al har toeverlaet.
Daeromme comic selve nu
Alse advocaet te biddene u
Dat u ontfarme, vader mijn,
Der menschen, die in sonde sijn.
Doe dese bede har inde nam,
Gegaen met hastechheiden quam
Aldaer Lutgart, die maget, stoet,

13
17
19
24-25

te...quam: geholpen heeft.
ontfacht: ontbrak.
vordeit: ten uitvoer brengt.
over...U: voor hen aan U.
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Jhesus, die Godes sone goet.
Aldar so sprac hi dese wart
Ende seide: Kare mijn, Lutgart,
Hebdi gesin hoe ic algader
Mi hebbe goffert minen vader
Vor alle menschen die met sonden
In erterike sijn gebonden?
Hebdi vernomen hoe ic dede
Vor die sonderen mine bede
Aldaer ic vor den Vader stont?
So willic u dan wesen cont,11
Lutgart, dat ic van u begere
Dat gi oc weset middellere
Tuschen die menschen ende mi.
Dartoe so willic oc dat gi,
So welken tijt dat gi bestaet
Te biddene over die mesdaet16-17
Van din sonderen, altemale
U offert mi, so dat gi wale
Betoget dat gi hebt verstaen
Dat ic hir hebbe nu gedaen,
Daer mi toe dwanc die karitate;
Want dit exempel ic u late
Van minenthalven, schone brut,
Te houdene uwen tijt al ut.
Nu houdet dan getrowelike
Also, Lutgart, dat het mi like,
Voertane meer in uwen dagen;
So seldi van der groeter plagen,
Die al die werelt sal dorloepen,
Wel saen die pine al avecoepen.
Mar hoe gi selet dit begaden
So dat het moge staen in staden33
Der werelt al, salic u wisen:

11 wesen cont: bekend maken.
16-17 So...biddene: steeds wanneer jij aan het bidden bent.
33 staen...staden: ten goede komen.
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Gelikerwijs dat gi van spisen
Nu hebt u seven jaer onthouden,
Die gi mi hebbet wel vergouden
So dat ics mi belove sere -3-4
Want gi dat dadet dor min eere
Ende op den troest van mire minnen So seldi moten noch beginnen
Te vastene andere vii jaer.
Mar dis u soude sijn te swar
Te darvene alles dis men ett,
Gelijc dat gi dis nit nontbett11
Die vii jar die leden sijn,
So willic dat gi, kare mijn,
Nutt een pulment met uwen broede
Voertane meer, dat gi nit noede
En motet doen; want ic u dis
Geve orlof ende toe den kis
Van welken dis gi wilt ontbiten.18
Nu vart u dan enwege quiten
Van desen stukken, werde maget;
Want mi u vasten so behaget,
Dis sijt gewes, dat ic u al
Dat hondertfout vergelden sal
Hirboven in den hogen trone;
Want ic u sal doen spannen crone
Met allen desen magedinen,
Alsic u sal van alre pinen
Te joncst verlaten ende geven28
Hirboven deewelike leven.
Antwerde gaf op dese wart
Die wel gerakde magt Lutgart
Ende seide: Kerst, almechtech Got,
U bispel schone ende u gebot
Hebbic onthouden harde wale;

3-4
11
18
28

waarin gij mij goed gediend hebt, zodat ik u zeer dankbaar ben.
dis...nontbett: niets at.
welke maaltijd gij wilt gebruiken.
Te...verlaten: op de jongste dag bevrijden.
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Hoe gi uselven altemale
Nu hebbet goffert uwen vader,
Dat hebbic wel gesin algader;
Dis benic wel terechte vro.
Mar wildi dan dat ic also
Miselven, Got, wel sute Here,
So welken tijt voertane mere
Dat ic u selven bidden sal,
Vor elken mensche u offere al,5ev
So biddic u omodelike,
Genadech Got van hemelrike,
Dat gi also ontfanget mi
Vor die sonderen, alse gi
Van uwen Vader waert ontfaen,
So dat in staden moge staen
Din armen menschen dat ic ben
Gereet te biddene over hen.
Oc biddic u noch, Here goet,
Dat gi verleenet mi den spoet19
Also te vastene elken dach
Van vii jaren, alse het mach
Allen sonderen best te vromen
Ende oc te vordernessen comen.
Do sprac dos weder toter vrowen
Die Godes sone: In goeden trowen
Willic u des gehingen gerne;
Gi biddet dis ic nit ne werne,
Want ic u alles goedes an.28
Lutgart, nu vart enwege dan
Ende alles, dat u es geseget
Hirboven, ginder tale pleget31
Gestadelic al sonder wanc;
Dis seldi harde groten danc

5ev Mar...al: Maar als gij, God..., wilt dat ik mijzelf geheel aan u offer ten behoeve van alle
mensen door voortdurend te bidden.
19 spoet: gunst.
28 an: gun.
31 ginder tale: daar beneden.
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Van mi bejagen ende loen.
Do was gesproken dit sermoen,
So quam die gheest her weder lise
Van boven utin paradise
In dat porprijs van din lichame.
Doe vant die magt van groten name
Harselven noch in kniegebede
Daer liggende op die selve stede
Aldaer si op den selven dach
Tevoren harre beden plach.
Doe stont si op al sonder beide
Blide ende in hogen, ende seide:
Gedanket motti sijn van din,
Genadech Got, dat ic gesin
U hebbe aldaer ic was gevurt.
Al heft onlangen tijt gedurt
Mijn spaciëren ginder boven,
Nochtan so magics mi beloven
Met rechte wel; so do ic oec,
Want dat ic uwes it gebroec
Darboven daer ic was gerakt,
Dat heft mijn herte vro gemakt;
Oc hebbic wale onthouden al
Ende emmermeer onthouden sal
Dat gi mi wiset ende leeret
Doe gi te miwert u bekeeret
Ende oc bevaelt met uwen monde
Dat ic dat vasten onderstonde
Noch anderwerf van vii jaren;
Dit salic, Here, al sonder sparen
Met blider herten onderstaen.

Lutgart, boek III, hoofdstuk 10, rr. 1847-1941.
Op enen tijt so sat die vrowe
Bi eenen vrint, die hare op trowe2

2

op trowe: met een beroep op haar trouw.
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Ene edele questie heft gevraget,
Die hem solveerde so die maget
Dat sijs bejagde eere ende prijs.
Die vrint hi vragde in welker wijs
Ende hoegedaen si plage sien5
Dat overschone Gods anschin,
Alse hise visenteeren quame.
Antwerde gaf van suten name
Die maget weder ende seide:8-9
Die melde Gods ontfarmechheide10
Verleen u dat gi mogt verstaen
Dat gi mi vraget, want mi mijn waen
Also gedregt dat mensche en es12-13
In dese werelt, die u des
Terechten wel berechten soude.
Want een die hem dis pinen woude,
Al hadde hi alre tongen tale,
Nochtan en soude hi u nit wale
Solveeren dis gi mi begrutt.19
Mar Got hi geve u dat gi moett
Geraken daer ghijt eewelike
Moett schowen; want in erterike
En mach noch mi, noch u geschin
Dat wijt te vollen mogen sien.
Mar so ic u met corter spraken
Best can berecten van der saken
Die gi mi vragt, dat salic don.
Alsic hantere en orison28
Ende ic dan late int herte binnen
Din gheest gewerden metter minnen,
So comt bi wilen daer en schijn
Gevlogen, die den ogen mijn

5
8-9
10
12-13
19
28

plage: placht te.
van...maget: de maagd met de zoete naam.
melde: milde.
want...es: want ik ben van mening dat er geen mens is.
begrutt: vraagt.
als ik in gebed ben.
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Es al te starc ende al te claer;
Mar lange nit en lett hi daer,
Want mensche in erterike nie
En wart geboren, die der zie4
So wel gebroec dat hi in dogen5
Din claren schijn mochte al gedogen.
Daeromme en lett hi, alsic wane,
Daer lange nit, want hi tontfane
In dogen sonder wederstoet8-9
Es allen menschen al te groet.
Ende alse dese es leden dan,
Dis ic dorgronden nit ne can
Noch mijn noch meer, ende ic dan sla
Mine ogen op, ende ic sie na
Dat licht dat daer enwege vert
Tin hogen paradise wert,
So vindic daer na desen schine
En ander licht, dat sonder pine
Ende onverstaert mijn ogen sien.
Mar alsic dan sijn schone anschijn
Die mi daer visenteeren quam,
Dat mi te schowene eer benan
Dat irste licht, daer binnen soeke22-23
Ende ic denghenen, dis ic roeke,
Daer schowen waene, en vindics nit.
Dis doegic menech swar verdrit
Ende ongedout groet utermaten.
Want wilde hi hem beschowen laten
Gelic dat ikken gerne sage
So ware al leet, ende alle clage,
Ende al verdrit van mi geverret.
Mar neen hi nit, want hi ne merret
Daer langer nit dan ic en doe
Mine oge op ende weder toe;

4
5
8-9
22-23

der zie: het zien.
gebroec: gebruikte - dogen: de ogen.
want...dogen: want dit licht in de ogen te verdragen.
Dat...licht: bepaling bij anschijn.
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Oc seggic u dat mi so clere
Sine ogen dunken ende fijn,
Dat hem ne mach dat sonneschijn
Geliken nit na minen wane
Meer dan der sonnen doet die mane,
Of dan dat sterrelicht en doet
Den dage, daert af wesen moet
Verdonkert ende wederslegen.9
Nu moet ons beiden dan gewegen
Tin schonen paradise wert
Die selve Got, die dat verclert
Al met hem selven ende geven
Dat wine int eewelike leven14
Beschowen moten sonder inde.
Want die u des in velen ghinde16
Berechten soude, en wart geboren
In hondert jaren hir tevoren.
Dis gi mi vragt, dis motti nu
Hir met gepaijt houden u.20
Want nit te meer dan ic en can,
Op welke tijt dat hi mi an22
Dat ic sijn werdelike anschin
Also ter liden mach besin,24
Tevollen sijns versaedt gewesen,
So nes in mi dat ic van desen26
Berechte u bat, dis gi mi vraget.

1
9
14
16
20
22
24
26

Maar dat stilt mijn begeerte niet.
wederslagen: verdreven.
wine: wij Hem.
in...ghinde: preciezer.
gepaijt houden: voldaan achten.
an: gunt.
ter liden: in het voorbijgaan.
nes...mi: is het mij onmogelijk.
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Brieven in proza
De hier volgende teksten worden in handschrift C aangeduid als Epistole Haywigis,
brieven van Hadewijch. Als geletterde vrouw heeft onze auteur zeker kennis gehad
van de preceptieve traditie der briefschrijfkunst: de voorschriften die stonden
geformuleerd in de handboeken van de Ars dictaminis. Het schrijven van een brief
is dan het uitdrukken van een goed overwogen concept in de passende structurele
vormen.
Van Hadewijch mag verwacht worden dat zij bij het schrijven van brieven in de
volkstaal aandacht gehad heeft voor het organisatorisch en functioneel karakter van
de verschillende onderdelen van een brief: salutatio, captatio benevolentiae, narratio,
petitio, conclusio. En dan is het mogelijk dat wij vooral uit de narratio- en de
petitio-gedeelten nog de reactie van Hadewijch op haar omgeving kunnen naproeven,
waardoor deze teksten voor ons documenten kunnen worden. In de narratio wordt
informatie verstrekt ten behoeve van de lezer: biografisch-didactische mededelingen,
aspecten van spiritualiteit, meningen over het milieu, enz. In de petitio wordt gesmeekt
om iets te doen of te laten; daar wordt vermaand en goede raad gegeven. Zo kunnen
wij ontdekken welke informatie de geadresseerde nodig had, welke haar tekorten en
verwachtingen waren, kortom, wat er aan de hand was in de omgeving van Hadewijch
en hoe onze auteur reageerde.
Verder dient vermeld te worden dat volgens de toen geldende opvatting niet alle
vijf genoemde onderdelen in een brief aanwezig moeten zijn, en dat ook de versvorm
als een geschikte briefvorm werd opgevat.
De lezer zal merken hoe sterk de Brieven 1 en 29 onderling verbonden zijn, dat
de Brieven 1 en 2 in elkaar overlopen, en dat Brief 18 een verduidelijking is bij Brief
17.
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Deze teksten zijn geen leerstellige betogen, maar documenten over de bezorgdheid
van een geestelijke leidster om haar godzoekende vriendin te leiden en te helpen.
De belichting van dit sociale aspect van de dertiende-eeuwse mystiek mocht in
dit boek niet ontbreken.

Brief 1: Leven in de claerheit van God
In deze brief beveelt Hadewijch de geadresseerde om zich te richten op de ervaring
van claerheit: deelname aan de dialectische liefde in God. Belangrijk is: onszelf te
beschouwen in God, zien wat God is, de Drieëenheid begrijpen. Ook het thema dat
het ogenschijnlijk bedrieglijk liefdespel van God aanvaard moet worden leidt brief
2 al in. Deze brief bevat aspecten van de wezensmystiek van Hadewijch.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

God, die de clare minne, die onbekint was, verclaerde bi siere
doghet daer hi alle doghet bi verlichte in siere claerheit der
minnen, hi moet3 u verliechten ende verclaren metter claerre
claerheit daer hi hem selven claer met4 es ende al sinen vrienden
ende sinen naesten gheminden4ev.

[6] Die alre meeste claerheit6 die men hebben mach6 in ertrike, dat
[7] es ghewaricheit in jeghenwordeghen werken van gherechtic[8] heden ende van allen wesenen8 waerheit te pleghene omme
[9] claerheit der edelre minnen die god es. Ay, hoe groete claerheit
[10] es dat, datmen gode ghewerden late met siere claerheit. Daer in
[11] werct minne hem selven11 ende allen creaturen elken na sijn recht
[12] dat12 hem sine goetheit gheorconden mach te ghevene met
[13] gherechticheden in claerheyden.
[14] Hier omme bidic u alsoe14 vrient sinen lieven vrient ende mane
[15] u alse suster haere liever suster ende hete u alse moeder haren

3
4
4ev
6
6
8
11
12
14

moet: moge.
daer...met: waarmee hij voor zichzelf...
ende...gheminden: blijkbaar rekent Hadewijch de geadresseerde tot de vrienden van God.
claerheit: vormt met Minne en gherechticheit een van de grondwoorden in het idioom van
Hadewijch.
mach: kan.
van...wesenen: in alles.
hem selven: voor zichzelf.
dat: zoals.
alsoe: als een.
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[1] lieven kinde ende ghebiede u van1 uwen gheminden1 alse brude[2] gom1-2 ghebiedet siere liever bruyt: dat ghi ontpluuct die oghen2
[3] uwer herten claerlike ende besiet u in gode heilichleke.
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Leert te besiene wat god es: hoe hi es waerheit4 alre dinghen
jeghenwerdichilike, ende goetheit5 alre rijcheit vloyeleke, ende
gheheelheit6 alre doghet gheheeleke, omme de welke men singhet
.iij. sanctus inden hemel, omme dattie .iij. namen in haren
enighen wesene alle doechde versamenen van welken8 ambachte
si sijn ute desen .iij. wesenen.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Siet hoe vaderlike u god ghehuet hevet ende wat hi u ghegheven hevet ende wat hi u gheloeft hevet. Besiet hoe hoghe
minne es deen vor dander ende danckes hem12 met minnen, wildi
dit besien hoe god dit es ende werken in hem in siere claerheit
ghebrukeleke in glorilecheiden ende toenleke in claerheiden alle
dinc te verlichtene ende te demsterne na haren wesen. Om dies
dit god es daer omme salmenne sijns selves laten ghebruken in
al sinen werken van siere claerheit, sicut in celo et in terra,
altoes met woerden ende met werken te segghene: Fiat voluntas
tua.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Ay lieve kint, soe sine gheweldeghe ghewout meer verclaert
wert in u, soe sijn heileghe wille bat in u ghesciet, ende soe20-21 sijn
claere waerheit naere in u schijnt22, soe en spaert dan niet sueter
rasten te darvene omme die grote gheheelheit gods: verclaert u
wesen ende chiert u met doechden ende met gherechten werken,
widet uwe sinne met hogher begherten der gheheelheit gods,
ende ordineert u ziele ten groten ghebrukene der al gheweldegher minnen ons alte suets27 gods.

[28] Ay lieve kint, al seggic alte suete, dat es mi over28 oncont,

1
1
1-2
2
4
5
6
8
12
20-21
22
27
28

van: vanwege, namens.
gheminden: nl. God.
brudegom: verwijst naar de bruidsmystiek.
die oghen: zie Br. 18.
waerheit: de Zoon.
goetheit: de Geest.
gheheelheit: de Vader als bron en eindpunt.
van welken: welke ook.
danckes hem: dank er hem voor.
soe...soe: naarmate...des te.
naere...schijnt: beter in u schijnt.
alte suets: overzoete.
over: zeer.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

sonder inden wensch van miere herten dat1 mi doghen suete
hevet ghweest om sine minne. Mer mi hevet hi wredere gheweest
dan mi nye3 duvel was. Want si3 en consten mi nie benemen hem
te minnene noch nieman dien hi mi beval te vorderne4. Mer hi
hevet mi selve benomen. Dat hi es5 dat verteert hi selve in siere
sueter ghebrukenissen ende laet mi dus dolen buten dien
ghebrukene ende laet mi emmer sere verladen met minnen
onghebruken ende laet mi demster van ghebruken alre yoyen
die mi te guede souden werden.
Ay arme, dat selve dat hi mi boet10 ende ghegheven hadde te
werder van ghebrukene van10ev gherechter minnen, dat hevet hi
dus nu laten varen, alse ghi een deel wel wet12. Ay, wet God, ic
hieltene herde sere over here ende eyschede hem luttel vordere
dan hi selve woude13-14; mer dat hi mi boet dat haddic gherne
ghenomen in ghebrukene, had hijs mi willen hulpen. Biden
eersten waest mi leet ghenoech16 ende liet mi vele bieden eer
icker na vinc. Mer nu benic ghevoert alse een dien men yet
te spele biedet, ende alse hi daer na veet18 soe sleetmenne18 op de
hant ende seghet: Godsat19ev hebbe die waers waende, ende houdet
dat op datmen hem boet.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Brief 2: Leven in dienstbaarheid
De aandacht voor werken en arbeit krijgt een zeer grote nadruk in deze brief. De
geadresseerde mist het juiste inzicht: claerheit en gherechticheit moeten haar
perspectieven zijn. Verder wordt beschreven hoe de contemplerende mens gebracht

dat: antecedent is wens.
dan...nye: dan voor mij ooit een.
si: nl. de vreemden.
dien...vorderne: die hij mij beval te begunstigen. (Is de geadresseerde een van hen? Vekeman
besluit uit de parallelle onzekerheid van de geadresseerde in Br. 1 en 2 tot eenheid van beide
brieven.).
vorderne: hangt samen met benemen.
5 Dat...es: Wat hij is in mij.
10 boet: aanbood.
10ev te...van: als onderpand voor.
12 alse...wet: de geadresseerde kent H. dus goed.
13-14 eyschede...woude: eiste van hem weinig meer dan hij zelf wilde.
16 waest...ghenoech: was ik er niet zo erg op uit.
18 veet: grijpt.
18 sleetmenne: slaat men hem.
19ev Godsat: vloek (Gods haat). Vekeman besluit uit de beknoptheid van deze brief dat de
geadresseerde over voorkennis beschikt moet hebben. Vgl. Br. 29.
1
3
3
4
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wordt tot hulp aan de verdwaalden en tot niets anders willen verkrijgen dan Minne
zelf.
[1] Nu merket alle die dinghen daer ghi in ghedoelt hebbet met
[2] eenwille, met droefheiden sonder noet2. Mer dats waer, dat wetic
[3] wel, dat hi dicke drovet dien sins ghebrect3 ende hi dan niet en
[4] weet weder hi naket soe4ev verret, dat es wel recht. Mer die rechte
[5] gheloveghe hi sal weten dattie goetheit sijns liefs meere es dan
[6] sijn sneven. Men en sal6 niet droeven omme doghen noch
[7] langhen na rasten. Men sal alles omme al begheven ende alre
[8] rasten vertien. Sijt blide altoes in hope om minne te vercrighene.
[9] Want begherdi minne te gode volmaecteleke, so en suldi en
[10] ghene sake van rasten weder begheren dan allene minne.
Sijt op uwe hoede ende in vreden van allen dinghen11ev. Doet te
allen dinghen wel, mer en roeket om en gheen ghewin, noch
om salicheit noch om doemsele noch omme behoudenisse noch
om torment, mer alle dinc doet ende laet om der minnen eren
wille. Houdi u dus15, soe suldi saen vercoeveren. Ende scijnt
plomp voer de liede, daer es vele waerheiden in. Sijt bekeersam
ende ghereet alden ghenen die uwes behoeven ende elken
mensche doet sinen vrede daer ghijt gheleisten moghet sonder
uwe nederheit. Sijt blide metten bliden ende weent metten
weenenden19ev ende verdraechleec den ghenen die uwes behoeven
ende ernstich ten sieken ende milde den behovenden ende enich
inden gheeste21ev buten alle creaturen. Ende alse ghi te allen dinghen
doet dat beste dat ghi moghet, die menscheit moet dicke sneven:
soe verlaet u op die goetheit gods dat sine goetheit meerre es
dan u sneven. Ende werct altoes in toeverlate ghewarighe doghet

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

2
3
4ev
6
11ev
15
19ev
21ev

sonder noet: overbodig.
dien...ghebrect: die het aan inzicht in zichzelf ontbreekt (Van Mierlo); die zijn geliefde mist
(Van Bladel/Spaapen).
weder...soe: of...of.
sal: moet.
van...dinghen: in alle situaties.
Houdi...dus: Gedraag je je zo.
Sijt...weenenden: zie Rom. 12, 15.
enich...gheeste: helemaal in eenheid met God.
alse: zelfs wanneer.
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[1]
[2]
[3]
[4]

ende sijt ernstich ende ghestadich altoes sonder sparen te
werkene2 den raet ons heren ende sinen alreliefsten wille in al
dat ghine bekinnen moghet, met aerbeide, met nauwen ondersoekene van peinsinghen u selven te kinnen in al15ev3ev.

[5] Ende levet soe gode, dies biddic u, dat ghi niet en ghebrect
[6] dien groten werken daer hi u toe gheroepen hevet: dat en
[7] versuemt niet bi ghenen lichteleken werken, dat biddic u ende
[8] rade, want ghi hebbet grote saken daer ghi ocsuun op nemen
[9] moghet vore gode. Want hi hevet u gehuet van allen ocsune,
[10] wildi u selven hueden, soe dat ghijt ghenadechleke goet doen
[11] hebbet, wildijt bekinnen, ende te vollen hebdi luttel ghenoech
[12] doeghens groet met te wassene alsoe ghi sculdich waert, soudi
[13] gode recht doen, alsoe ghi bi wilen gherne daet5-13.
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Al ghevoeldi oec bi wilen ellindicheit van herten alse ocht14
ghi van hem begheven waert, daer omme en mestroest u selven
niet. Want ic segghe u waerleke dat alle die ellende die men
doghet met goeden wille te gode, die is bequame in die ghehele
nature gods17ev. Mer wisten wi hoe lieve gode daer toe es18, dat ware
ons ontidich, want soe en wart19 ons ghene ellende; want die den
wille gods kinde datter hem lieve toe ware, hi soude wel gherne
bi sinen wille inden afgronde der hellen sijn ende21 hi en mochte
nummermeer voert gaan noch wassen daer hi ghene pine

2 werkene: volgen.
15ev een belangrijke passage over de wereldse eisen die door Hadewijch worden gesteld en een
aanwijzing over haar milieu.
3ev met...al: aansporing tot inkering en zelfkennis.
5-13 Laat God dusdanig toe in je leven - ik vraag het je met aandrang - dat je niet tekort schiet in
het volvoeren van de grote opdrachten waartoe Hij je geroepen heeft. Dat is mijn dringende
goede raad: verzuim deze opdrachten niet terwille van onbelangrijke dingen; want grote
dingen komen je toe: daarop moet je je inspanningen richten terwille van God. Want Hij
heeft je (tot nu) alle grote inspanningen bespaard - had je daar maar aandacht voor -, en je
bent met de kracht van Zijn genade tot het goede in staat gesteld - besefte je dat maar -, en
je hebt je zelf waarlijk onvoldoende aan die inspanningen overgegeven, waarmee je de
volwassenheid zoudt bereiken waartoe je verplicht bent om God recht te doen; af en toe heb
je dat overigens wel gedaan, en van harte.
14 alse ocht: alsof.
17ev in...gods: in Gods ondoorgrondelijke natuur.
18 hoe...es: hoe graag God dit ziet.
19 wart: overkwam.
21 ende: maar.
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[1] ghesmaken en mochte1. Die wiste dat gode behaghelike ware
[2] te sinen werken, hem en soude rouwen wat hem ghesciede.
[3] Ghi sijt noch jonc ende behoeft sere te wassen ende voeghet
[4] vele bat, wildi den wech der minnen gaen, dat ghi aerbeit soeket
[5] ende doer haer eere pijnt dan ghi haers soudet willen ghevoelen.
[6] Mer ghi sult hare dienen alse een die emmer in haren werdeliken
[7] dienst sijn wilt. Ende daer vore en suldi willen sparn ere noch
[8] scande noch torment van ertrike noch vander hellen, al mochti
[9] se daer bi vercrighen dat ghi hare werdelike dienet hier inne9
[10] doer hare10 werdelike te pinenne in ghetiden, in ordene te
[11] houdene, in al uwen dienst, sonder raste te wilne ochte te
[12] ontfane. Ende al quaemdi oec in rasten in enighe dinc die men
[13] ware dan die selve god namelike die uwe wesen sal in ghe[14] brukene, in welken14 dat dat si14, daer in seldi gherne dolen tot dien
[15] male dat u god met dien wesene15 verlicht ende moghentheit
[16] ghevet der minnen te pleghene ende te ghebrukene in haren
[17] wesene daer si haer selven minne ende ghenoech met es.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Dient scone18 ende en wilt el niet18 ende en ontsiet el niet ende
laet de minne vrileken met hare selven ghewerden. Want minne
volloent al comtse dicke spade. Bi ghenen twivele noch bi
ghenen onspoede en suldi laten doecht te werkene, noch bi
onspoede en suldi niet sorghen dat ghi selve aen gode niet
vercoeveren en sult22ev. Des en sult di niet twivelen noch oec
gheloeven noch menschen noch heileghen noch inghelen; ja
ende oec bi25 littekenen, want ghi vroech gheroepen waert ende
oec ghevoelt uwe herte wel bi wilen dat ghi vercoren sijt ende
dat god uwe ziele in toeverlate27 hevet begonnen te onderstane.

[28] Ghevet u selven soe volmaecteleke daer toe28 dat hi u volmake.

1
9
10
14
14
15
18
18
22ev
25
27
28

mochte: kon.
hier inne: nl. in het werdelike dienen.
hare: om de minne.
in welken: dinc.
si: weze.
wesene: zijn eigen wezen.
scone: belangeloos.
el niet: anders niets.
niet...sult: erop vertrouwen dat je in God voldoening zult vinden.
ende...bi: zelfs door.
in toeverlate: in vertrouwen.
daer toe: aan het onderstane van gode.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ende en begheert nummermeer dat u mensche ondersta inden
hemel noch inder erden, die soe moghende es2, sonder2 alsoe ic u
segghen mach: ghi sijt van Gode onderstaen ende ghi sult
willen onderstaen sijn van hem met ghewoude ende niet langher
met twivelenden varen.

[6] Sonder dat allene moet men altoes vresen datmen der minnen
[7] te luttel es in dienste na7 hare werdicheit. Dese vrese vult den
[8] minsche met minnen. Dat hi soe na8 ghevoelt ende verstormt
[9] wert van ernsticheiden, soe9 dunct hem dat hi der minnen
[10] ghenoch hevet ghedaen ende dat hem minne te luttel hulpet
[11] ende mint na sine werdicheit van sinen dienste. Dan alle die
[12] wile es dese vrese ute11ev, alse men minne aldus betijt met ontrouwen.
[13] Al ander vresen dan dese suldi wech doen ende13 nemt dese te u
[14] in al hare comen ende in hare gaen.
[15] Die pine die u van gode bevolen es die doghet gherne al dore
[16] ende dore15ev; soe suldi den verholenen raet van hem horen, alsoe16
[17] Job van hem seghet: Te mi es gheseghet een verborghen woert17.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Tweerhande onderstaen es van menschen datse die menschen18
onderstaen. Dat een es dat si de sonderen onderstaen in haren
val. Sulc minsche wart bi wilen soe ghewont bi caritaten, dat hi
hem gode ontsegghen moet in sijn ghebruken ende in sijn
verweentheit omme de sonderen die in sonden sijn, soe dat hi
liever hevet sijns liefs te dervene, hem en woerde dies sekerheit
ghedaen dat hen23ev de sonderen niet en onthopen vander ghenaden
gods. Aldus doet karitate den mensche de minschen onderstaen.

[26] Dat ander onderstaen es dat26 selc minsche dien god soe ghesont
[27] kent in doghene ende in caritaten ghewesent27, datten god niet en

die...es: hoe machtig ook.
sonder: maar.
na: volgens.
soe na: zo hevig.
soe: dan.
Dan...ute: Deze gezonde vrees verdwijnt altijd.
ende: maar.
doghet: verdraag.
dore ende dore: duidt het ultieme aan.
16 alsoe: zoals.
17 Te...woert: zie Job 4, 12.
18 datse...menschen: die andere mensen.
23ev hem en: als hem niet.
hen: reflexief bij onthopen.
26 dat: is verbonden met datten in r. 27.
27 ghewesent: gegrondvest.
2
2
7
8
9
11ev
13
15ev
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[1] spaert alse hine1 soe moghende vint van1 volre redenen in hem
[2] selven, dat2 hi hem niet en verligghe noch hem selven met hem
[3] selven niet en ontsinct in sine suetheit, soe hine3 wilt eer alles
[4] darven dat hi van gode hebben soude ochte4 god onthoude de
[5] sondaren. Soe sijn dan sulke sondaren die fiere natueren hebben
[6] van hoghen wesene5ev ende die hem selven bedorven hebben ende
[7] soe ghequetst, dat si en gheen vercoeveren en hebben selve7
[8] jeghen gode. Doch es hen god soe hout dat hi den ghenen dien
[9] hi moghende vonden9 hevet beveelet den ghenen verdoelden
[10] dat hine van sinen halven10 ondersta ende leide te sinen weghe
[11] daer men volmaecteleke mint.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Dusghedaen onderstaen en hebdi niet te doene12; want ghi
begonst vroech ende en hebbet gods niet gheloechent met uwen
wesene, soe hine14 sal us selve wel gheleiden te sinen wesene op
dat ghijs14ev u te hem verlaet. Mer ic segghe u waer af15 ghi onderstaen
moghet werden: volghet den eyschene van uwen herten
enechlike levende in gode. Daer in en levet nieman vreemder.
Dien ghi daer in vindet ochte gheloeft ochte ghevoelt scone
wonende ende19 na daer in gheleidet es ende gheweldechlike daer
in wandelende es ende wesende es sonder faelgieren, dese es
daer boven u. Dien moechdi volghen ende onderdaen sijn sonder
uwe nederheit21ev.

[23] Wildi al dat uwe23 vercrighen, soe suldi u selven in toeverlate
[24] gode al24 op gheven te24 werdene dat hi es. Ende om der minnen

1
1
2
3
4
5ev
7
9
10
12
14
14ev
15
19
21ev
23
24
24

alse hine: wanneer God hem.
van: als gevolg van.
dat: opdat.
soe hine: maar dat hij.
ochte: zolang.
die...wesene: wier diepste wezen bestemd is voor het hoogste.
selve: uit zichzelf.
moghende vonden: (daartoe) in staat bevonden.
hine...halven: Hij hen in Zijn naam.
te doene: nodig.
soe hine: lees: en Hij.
op...ghijs: als ge maar.
waer af: waardoor.
ende: en die.
sonder...nederheit: in weerwil van uw valse bescheidenheid.
al...uwe: al wat u toekomt.
gode al: aan God helemaal.
te: om te.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

eren wille24ev soe suldi u selven na ghenoech1 vertien puer ghehorsam
te wesene in al dien datter2 meester volmaectheit behoert in
doene in latene; daer toe soe moeti oetmoedich ende onverhaven
bliven van al uwen werken die ghi gheleisten moghet ende soe
vroet met onstegher volmaecter caritaten alle dinghen van
ertrike ende van hemelrike te voedene ghelijc datter rechter
caritaten behoert in ordenen7ev.

[8] Hier in moechdi volmaect werden ende dat uwe vercrighen,
[9] wildi9.

Brief 6: De navolging van Christus
Het contemplatieve genieten waarin de ziel zich stort in Gods wezen, moet onder de
kritiek staan van het aardse leven van Jezus.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Nu1 willic u waernen eens dincs daer vele scaden ane leghet. Dat
seggic u dat dit nu es ene die siecste siecheit die onder al tfolc es
van alden3 siecheiden die daer onder sijn, dier nochtan vele sijn
over al. Want elc minsche wilt nu trouwe weder eyschen ende
sinen vrient proeven ende emmermeer over trouwe claghen.
Dit sijn nu die ambachte daer si in leven, die hoghe Minne
draghen souden7 in onsen groten god.

[8] Wat hevet dies yeman te doene die wel wilt ende die sijn leven
[9] hoghen wilt in den groten hoghen god, wie hem9 trouwe ocht
[10] ontrouwe doet, dies te danckene ochte ontdanckene, doet hi
[11] hem arch ocht goet. Ghebrect hem dat hi hem ghene11 trouwe
[12] noch recht en doet, hi heves selve meest scade; ende dat eest
[13] tswaerste daer ane dat hi selve darvet diere suetheit der trouwen.

24ev
1
2
7ev
9
1
3
7
9
11

om...wille: omwille van.
na ghenoech: helemaal.
datter: dat tot de.
in ordenen: volgens de orde der dingen.
wildi: als je zou willen.
Nu: deze keer.
alden: al de.
souden: zouden moeten.
wie hem: wanneer iemand hem.
Ghebrect...ghene: schiet hij daardoor tekort dat hij God geen.
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[1] Doet men u oec trouwe ocht doghet ende vele dies ghi
[2] behoeft wie soet es2, daer over en seldi niet letten te danckene
[3] noch te dienenne, mer men salre gode te herteliker om dienen ende Minnen dat
yeman trouwe pleghet ende late gode ghe[5] werden metten danckene ende metten ondanckene. Want hi es
[6] in hem selven gherecht ende es ghestaet recht te nemenne ende
[7] te ghevenne: want hi es in de hoecheit sijns ghebrukens ende wi
[8] sijn in de diepheit ons gebreekens. Nameleke ghi ende ic, die
[9] noch niet worden en sijn dat wi sijn ende noch niet vercreghen
[10] en hebben dat wi hebben ende dien noch soe verre sijn dat onse
[11] es10ev, wi behoeven sonder sparen al omme al te darvene ende
[12] enichlike ende ghenendichlike te leerne dat volmaecte leven der
[13] Minnen die ons beiden beruert hevet te haren werke.
[14] Ay lieve kint, te voren boven al biddic u dat ghi u huet van
[15] onghestedicheiden, want ghene dinc en mochte u noch en mach
[16] u alsoe saen van onsen here sceden alse onghestadicheit.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Soe eenwillich en sijt oec niet in u selven bi enegher onbehaechnissen, dat ghi u immermeer yet laet twivelen dat yet men18
uwe si dan de grote god gheheel in wesene van Minner, soe dat
ghi bi twivele ocht bi eenwille enighe doghet laet te doene;
want wildi u ter Minnen verlaten, soe suldi saen volwassen; ende
houdi u in twifele, soe werdi traghe ende onwillich ende soe
wert u onbequame al dat ghi doen sout. Ghene dinc en sorghet
noch en gheloeft van dien dat u behoert te dien dat ghi meynt,
dat u yet ontstarcken mach ghine verwinnet wel ochte ontlinghen ghine verhalet wel23-26; alsoe vlitich ende alsoe doergaende26
seldi sijn altoes met nuwer cracht.

[28] Oec sijt elken mensche, noetdorftich van Minnen28, die gherne
[29] vercoverde ende daer omme ellende ende menich vernoy

2
10ev
18
23-26

26
28

wie...es: wat het ook moge zijn.
dien...es: nog zo ver van onze voltooiing zijn.
men: minder.
Ghene...wel: In al die dingen waarvan je meent dat ze voor jou belangrijk zijn, breek je
daarover het hoofd niet; geloof niet dat enig ding je zo kan verzwakken dat je het niet te
boven komt, noch dat iets je zo kan ontsnappen dat je het niet meer kunt achterhalen.
doergaende: standvastig.
noetdorftich...minnen: die naar de Minne hunkert.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

doeghet, dien sijt alsoe gheonstich daer ghijt gheleisten moghet
in alre hulpen alsoe dat ghi u selven ute stortet vore hem, uwe
herte in ontfermegher onsten, uwe redene in troeste, uwe lede
in dienste ende in aerbeide; ende ten sundaren hebt ontfermen
met groten beden te gode. Mer daer vore te lesene5 ocht ernsteleke
van gode te willenne dat hise daer ute doe, dies en onderwint u
niet, want ghi mochter uwen tijt mede quisten ende anders en
voerderet niet vele.

[9] Den minnenden moechdi met minnen ghelden ende hulpen
[10] ghesterken dat hare god ghemint werde, ende dat es voederlijc
[11] ende el niet11. Ende alsoe11 den nederen die sonderen sijn ende
[12] vreemde van gode, daer en voerdert ghene pine ane noch ghene
[13] bede te gode dan Minne die men gode ghevet. Ende soe die
[14] minne staerker es, soe13ev si meer sonderen verledicht ute haren
[15] sonden ende de minnende sekerre maket.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Gherecht leven na der Minnen wille, dat es also enich te sine
inden wille van gherechter Minnen, hare17 ghenoech te sine, dat
menre el niet vore en kiese noch en wensche, al hadmen den
wensch dan datmen hare ghetamen boven al begheren soude,
wie soe daer bi20 verdoemt worde ochte gebenedijt. Ende el
niewerint omme en soudemen der rasten ende der liefheit willen
derven, dan omme dat een weten moet dat hi der Minnen niet
ghenoech ghewassen en es.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Ende dat salmen altoes weten dat ten levene der menscheit
behoert scone dienst ende ellendich wesen, alsoe Jhesus Christus
dede doen hi minsche levede. Men en vindet niet ghescreven dat
Christus ye in al sinen levene yet vervinc ane27 sinen vader noch
ane sine moghende nature in ghebruken van rasten, noch hine
coste hem selven nye dan vanden beghinne van sinen levene tot
den inde altoes met nuwen arbeyde. Dit seide hi selve te selken
minsche30ev die noch levet ende dien hi beval alsoe na hem te levene

5
11
11
13ev
17
20
27
30ev

vore...lesene: aanvullen: gebeden.
ende el niet: en de rest niet.
alsoe: zo ook.
soe...soe: hoe...des te.
hare: om haar.
wie...bi: of men daar nu...of.
vervinc ane: voordeel zocht bij.
te...minsche: blijkens het eerste visioen Hadewijch zelf.
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[1]
[2]
[3]
[4]

ende dien hi selve sede dat dat ware gherechticheit van Minnen.
Daer Minne es, daer sijn altoes grote werke ende sware pine.
Nochtan es haer alle pine suete. Qui amat non laborat, dat es:
die mint hine arbeidet niet.

[5] Doen5 Christus mensche levede, aen alle sine werke was tijt5.
[6] Ende alse de ure quam, so wrachte hi: in woerden, in werken,
[7] in predickenne, in leerne, in berespene, in troestene, in miraculen,
[8] in penitentien, in aerbeide, in scanden, in versmaetheiden, in
[9] anxte in noeden ter passien ende ter doot8ev: in allen verbeide hi
[10] verduldechlike sijns tijts. Ende alse de ure quam dat hem
[11] behoerde te werkene soe volbrachte hi sijn werc ghenendechleke
[12] ende moghendeleke ende quijte metter hogher trouwen dienste
[13] de scout menscheliker naturen jeghen de vaderlike gotlike
[14] waerheit. Daer ondermoeten hen14 die ontfermherticheit ende die
[15] waerheit, ende die gherechticheit ende die vrede ondercusten hen14ev.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Metter menscheit gods suldi hier leven in aerbeide ende in
ellenden ende metten moghenden eweleken god suldi Minnen
ende jubileren van binnen met enen sueten toeverlate. Ende
haere beider19 waerheit es een enich ghebruken19ev. Ende alsoe alse
die menscheit hier plach dies willen der majesteit, also seldi hier
met Minnen haerre beider willen in een pleghen. Oetmoedelike
dient onder hare enighe moghentheit ende staet altoes vore hen22
alse de ghene die te al haren wille steet. Ende laetse met u werken
watsi24 willen.

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

Dus en onderwindet u el niet, mer dient der menscheit met
ghereeden handen van trouwen26 ende met starcken wille van
allen doechden. Die godheit die en suldi niet allene minnen met
devocien, mer met ontelleker begherten, altoes staende met
nuwen vlite vore dat eyselike anschijn van wondere, daer de

5
5
8ev
14
14ev
19
19ev
22
24
26

Doen: Toen.
aen...tijt: deed hij alles volgens de door God vastgestelde tijd.
in anxte...doot: zelfs lijdens- en doodsangst.
hen: elkaar.
Daer...ondercusten hen: zie Ps. 84, 11.
haere beider: van de mensheid en godheid in Christus.
enich ghebruken: genieten in één wezen.
plach: uitvoerde.
hen: Jezus' godheid en mensheid.
watsi: hoe ze.
handen...trouwen: trouw dienende handen.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Minne haer selven al in openbaert ende alle werken daer in
verswelghet; ende ute dien heileghen anschine leset al u vonnisse
ende al u pleghen van uwen levene3, ende laet bliven alle die
swaerheit dier ghi pleghet, ende al die nederheide die in u sijn
die beghevet, ende hebbet liever van hem altoes ellendechleke
te doelne dan met alre raste beneden hem te gherakene. Hier ane6
es al u volcomenheit belanc, vreemde ghenuechte te scuwene die
yet men es dan god selver ende vreemde pine te scuwene die
niet puerleec en es omme heme.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Ay, te allen dinghen hebbet grote ontfermherticheit; dies es
mi grote noet. Ende keert u met gherechten wille ter overster
waerheit. Gherecht wille dat es12 datmen el en ghene sake noch
ghenoechte en wille inden hemel noch inder eerden noch in
ziele noch in lichame dan die sake allene daer ons god in ghemint
hevet ende ghemeint.

[16]
[17]
[18]
[19]

Ende dat si u boven al sonder vraghen van yemanne16, wat
soet si; mer altoes te stane na sijn behaghen sonder sparen ende
sonder ontsien van yemanne diet merken soude ochte in spotte
ocht in begripe ocht in torne ocht in ernste.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Noch om goet schinen noch om quaet schinen en laet die
waerheit van goeden werken niet. Want dien lachter machmen
gherne doghen die van goeden werken comt daer men den wille
gods in weet; ende dien prijs machmen gherne doghen die van
doechden wast ende daer onse werdeghe God bi gheert wert.
Want dat vernoy ons suets gods, dat hi leet doe hi mensche
levede, dat es wel wert datmen dore hem al vernoy ende alrehande lachter gherne verdraghe, ja, ende alrehande vernoy
beghere. Ende sine eweleke nature siere sueter Minnen es wel
werdich dat elc mensche die doechde werke met volcomenen
wille, daer god, sijn lief, gheeert in es.

[31] Hier omme en spaert scande noch ere, want het es der
[32] ghieregher Minnen al ghenoechleec datmen32 ghedoghen ocht
[33] ghewerken mach. Want si es dat bernende vier dat al verslindet

3
6
12
16
32

al...levene: alles wat je in het leven moet doen.
Hier ane: aan wat volgt.
dat es: bestaat hierin.
sonder...yemanne: zonder aan iemand, behalve God, iets te vragen.
al...datmen: alles...dat men.
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[1] ende dat nummermeer ure cesseren en sal binnen al dien
[2] eweleken toecomenden tiden.
[3] Ende want3 ghi noch jonc sijt ende ongheproeft van allen
[4] dinghen, soe moeti sere pinen na wassen alse van niete4, alse een
[5] die niet en hevet ende dien niet werden en mach, hine5 pijnt uten
[6] gronde. Ende altoes suldi diepe vallen inden afgront der
[7] omoedicheit van allen dien7 dat ghi gheleisten moghet. Dat
[8] wilt God van u, dat ghi alle uren wandelt in oetmoedecheden
[9] van uwen seden met allen menschen daer ghi mede wandelt.
[10] Ende verheft u boven alle nedere dinghen die yet men sijn dan
[11] god selve, wildi werden dat u god wilt: dat es uwe vrede inde
[12] gheheelheit uwer naturen.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Woudi volghen uwen wesene daer u God in ghemaect hevet,
soe en soudi van edelheiden ghene pine ontsien. Ende soe en
soudi van coenre fierheit u niet15 laten ontbliven, ghine15 soudet
ane verden dat alre beste moghendleke16, ja die grote gheheelheit
gods, alse uwe eyghen goet. Ende soe moesti oec mildeleke na
uwe rijcheit gheven ende alle arme rike maken; want gherechter
caritaten en ghebrac nie sine quam emmer over19 die met fierheiden
van gheheelen wille begonsten, ende sine gaf dat si gheven
woude, ende sine verwan dat si verwinnen woude, ende sine
onthielt dat si onthouden woude.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

Ay nu biddic u, lieve kint, dat ghi altoes werct sonder
murmereren ende nuchterne met uwen wille24 metter gheselscap
alre volcomenre doechde in alre doechde cleyne ende groet.
Ende en wilt van26 gode noch en eyscht gheen dinc noch van
uwer behoeften noch van uwer vrienden noch ghenoechte van
heme in ghenre manieren van rasten noch van troeste, dan alse
hi selve wilt. Come ende ga na sinen heileghen wille ende doe29

3
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5
7
15
15
16
19
24
26
29

want: omdat.
alse...niete: als uit het niets.
hine: als hij niet.
allen dien: alles wat.
niet: niets.
ghine: maar gij.
moghendleke: energiek.
sine...over: hierin dat zij hen overmande.
nuchterne...wille: met uw nuchtere wil.
van: t.o.v.
come...ga...doe...: imperatief.
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[1] met u ende met dien daer ghijt af begheert in siere minnen te
[2] leerne al sinen wille na tghetamen siere werdicheit.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Sinen wille moeti te uwer beider behoef begheren; seldi voer
hen bidden, ghine selt niet bidden omme yet dat si kiesen na
hare gheraetsele. Want het dolen nu de menechste in schine van
heilegher begherten ende6 nemen wel haren paraclijc van enen
wel nederen troeste, mochte hi hen werden; dats te ontfermene7.

[8] Daer omme seldi den wille gods in allen rechte kiesen ende
[9] minnen van9 u selven ende van uwen vrienden ende van gode
[10] daer ghi alre ghernst yet af naemt dat u ghenoechde daer ghi
[11] uwen tijt met11 levet in troeste van rasten.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Daer in mint nu elc hem selven, in troeste ende in rasten ende
in rijcheiden ende in moghentheiden met gode te levene ende in
siere ghebrukeleker glorileecheit te sine. Wi willen alle wel god
met gode wesen, mer, wet god, luttel es onser die mensche met
siere minscheit wille leven ende sijn cruce met hem willen
draghen ende met hem ane den cruce willen staen ende die
scout der menscheit volghelden. Dit moghen wi wel aen ons
selven te recht kinnen, dat wi soe onverdrachleec ende soe
ondoechleec sijn in allen sinnen. Ende een cleyne vernoy dat
ons staphans te beene gheet21, ochte versmaetheit ochte loghene
die men ons overseghet ochte waermen ons onser ere rovet ocht
onser rasten ochte ons willen: dat gherijnt ons allen soe saen
wel na ende weten24 soe wel wat wi willen ende wat wi niet en
willen ende hebben te so vele ende te soe menighen dinghen
wille ende omwille, nu eens nu anders26, nu lief nu leet, nu hier
nu daer, nu af nu ane, ende sijn te elken27 soe ghereet ons selves
te pleghene daer ons yet rasten ane gheleghet.

[29] Hier omme bliven wi onverlicht in onsen sinne ende in al
[30] onse wesene onghestadich ende in onser redenen ende in onsen

6
7
9
11
21
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26
27

ende: die echter.
dats...ontfermene: dat is jammer.
van: t.o.v.
met: mee.
te...gheet: overkomt.
weten: onderwerp is wi.
nu...anders: nu eens willen we zus, dan weer zo.
te elken: in elke situatie.
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[1] verstane onghewarich. Dus dolen wi arme ende onsalich ende
[2] ellendich ende bistierich in vreemden landen ende in swaren
[3] weghen, dies3 wi alle cleyne noet hadden en dadent die valsche3
[4] die ons ane vechten in allen sinnen, daer wi daer bi tonen
[5] openbaer dat wi met Christo niet en leven alse hi leefde noch
[6] niet al en begheven alsoe Christus dede, noch van allen begheven
[7] en sijn alsoe Christus was. Dat moghen wi kinnen7 in menighen
[8] sinne7ev. Want wi poghen om onse ghemac waers ons yet werden
[9] mach8ev ende staen na ere waer wi moghen ende vorderen gherne
[10] onsen wille ende wi kinnen ende Minnen ons selven in onse
[11] ghenoeghen ende nemen gherne onse ghevoech van buten ende
[12] van binnen; wat ons dies12 ghesciet dat es algader onse delijt ende
[13] willen13 dan weten dat wi sijn yet ende met dien selven worden
[14] wi al niet14. Ende aldus verderven wi ons selven in allen sinnen
[15] ende en leven niet met Christo ende en draghen dat cruce niet
[16] metten sone gods, mer wi draghent met Symonne die daertoe
[17] ghemiet was dat hi dat cruce ons heren droech.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

3
3
7
7ev
8ev
12
13
14
19
20

Alsoe eest met onser pinen ende met onsen doghene. Want
wi eyschen gode van onsen goeden werken ende willen19 in desen
levene jeghen wordich ghevoelen, ende dat20 ons dunct dat wijs
wel verdient hebben ende dat recht si dat hi om ons yet wederdoe
dat wi van hem willen; ende wi houdent vore groet dat wi
dore hem doen ochte doghen ende en gheroen nummermeer,
wi en hebben daer af miede ende wi en weten ende ghevoelen
datter gode lieve toe si ende nemens daer altehant jeghenwordeghen loen in ghenoechten ende in rasten van hem. Oec
nemen wiere een ander miede af in ons selves ghenoeghen alse
wiere ons selven in behaghen. Ende ten derden male als ons
ghenoeghet dat wi den anderen behaghen ende wiere af nemen

dies: hoewel.
valsche: waandenkbeelden.
kinnen: leren kennen.
in...sinne: in menig opzicht.
werden mach: mogelijk is.
dies: dientengevolge.
willen: onderwerp is wi.
al niet: helemaal niets.
willen: aanvullen: Hem.
ende dat: en wel omdat.
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[1] prijs ende lof ende ere. Dit es al met Symonne dat cruce ghe[2] draghen, die dat cruce droech enen corten tijt, mer hine sterffer
[3] niet ane. Aldus eest met dusghedanen lieden die dus3 leven;
[4] al waert4 haer leven voren der lieden oghen verheven ende hare
[5] werke verclaert ende gheopenbaert, soe datsi bi tiden schinen in
[6] ghewareghen ende in heileghen levene ende wel ende scone
[7] gheordineert ende beset met sedeleken doechden, daer es gode
[8] nochtan luttel behagheleec ane, want sine volstaen noch sine
[9] volgaen. Mer int selve9 dat si schinen soe faelgieren si saen, ende
[10] een cleyne dinc dat si ontmoeten toent al haren10 gront. Si werden
[11] saen verheven int suete ende wederslaghen int suere, want11 si
[12] inder waerheit niet ghefundeert en sijn soe es hare gront
[13] onghewarich ende onvast. Wat menre opsticht13, si bliven
[14] onghestadich ende onghewarich in haren werken ende in haren
[15] wesene, noch sine volstaen noch sine volgaen, noch sine sterven
[16] niet met Christo. Want al werken si doechde, haer meyninghen
[17] en sijn niet puer noch ghewarich, want daer minghet soe vele
[18] onghewaricheiden met die de doechde soe valschen datsi ghene
[19] cracht en hebben den mensche te berechtene19 noch te verlichtene
[20] noch te onthoudene in ghestadegher vaster waerheit, daer hi
[21] sine ewicheit21 bi besitten soude. Want men es schuldich doghet
[22] te werkene niet om heerscap noch om bliscap noch om rijcheit
[23] noch om hoecheit noch om gheen ghenieten inden hemel noch
[24] inder erde, mer allene omme dat wel ghetamen der hoechster
[25] werdicheit gods, die menscheleke nature daer toe sciep ende
[26] maecte te siere eren ende te sinen love ende te onser bliscap in
[27] eweliker glorien.
[28] Dit es de wech die de gods sone vore ghinc ende dien hi ons
[29] ane hem selve bekinnen dede ende verstaen doen hi mensche
[30] leefde: want hi in allen tide doen hi in ertrike was van sinen

3
4
9
10
11
13
19
21

dus: zo.
waert: zou worden.
int selve: juist in dat.
haren: van die mensen.
want: omdat.
menre opsticht: men er op bouwt.
te berechtene: gerechtig te maken.
ewicheit: uiteindelijke grond.
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[1] beghinne toten inde wrachte ende volbrachte onderschedenleke
[2] den wille sijns vaders in allen dinghen ende in allen tide met al
[3] dien dat hi was ende met al dien dienste dien hi gheleisten
[4] mochte in woerden, in werken, in lief in leet, in hoghen in
[5] nederen, in miraculen, in versmaetheiden, in pinen, in arbeide,
[6] in anxte in node der bittere doet. Met alre6 herten, met alre zielen,
[7] met alre cracht stont hi in elken ende in allen sinnen7 even
[8] ghereet te voldoene dat ons ontbleven was, ende was ons op
[9] draghende ende op treckende met godleker cracht ende met
[10] menscheliken rechte te onser eerster werdicheit ende te onser
[11] vriheit, daer wi in ghemaect waren ende ghemint ende nu
[12] gheroepen ende vercoren in siere predestinacien, daer hi ons
[13] van ewen in versien hevet.
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Dat teken van gracien es heilich leven. Dat teken vander
predestinacien es die inneghe ghewareghe opdraghende hartelecheit met levenden toeverlate in ontelleker begherten ter
eren ende ter tamelecheit diere werdeleker ombegripeleker
godleker werdecheit.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Dat cruce dat wi metten levenden gods sone draghen selen,
dat es die soete ellende die men om gherechte minne draghet,
daer wi met begherenden toeverlate in ontbeiden selen dies
hoghetijts, daer Minne haer selven openbaren sal ende verclaren hare edele cracht ende hare rike ghewout inder erden
ende inden hemel. Daer met toent si haer selven den minnenden
soe temel, dat sine25 ute hem selven doet gaen ende roeft hem herte
ende sen ende doeten sterven ende leven in pleghene der
gherechter minnen.

[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Mer eer Minne dus overbrake waert ende eer si den mensche
soe sere ute hem selven nemt ende soe na met hare selven
gherijnt dat hi een gheest ende een wesen si met hare in hare,
soe sal hare de minsche bieden scoenen dienst ende ellendich
leven: sconen dienst in allen doechdeleken werken ende
ellendich leven in alre ghehorsamheit ende alsoe staende met
nuwen vlite met ghereden handen te allen werken daer de

6
7
25

alre: heel zijn.
in elken...sinnen: voor iedereen en helemaal.
sine: zij hem.
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[1]
[2]
[3]
[4]

doghet met gheoefent wert ende met ghereden wille te allen
doechden daer minne gheeert in wort, ende om anders niet dan
dat minne besitte hare eyghene stad3 inden mensche ende in
allen creaturen na hare betamen.

[5] Dit is met Kerste5 ane den cruce ghestaen ende ghestorven
[6] ende op verstaen met hem. Hier toe moet hi ons helpen altoes;
[7] dies biddic hem dore die hoechste doghet.

Brief 17: Leven naar de drie Personen en rusten in de Eenheid
Zolang men Minne nog zoekt, moet men de deugden beoefenen volgens de drie
Personen; als men genietend verenigd is met Minne, dan is men enig en geworden
wat God is. De grond van de ziel wordt beschermd door de stilte, maar men moet
niet teveel in rust vervallen.
Te alre doghet wes onstich snel,1ev
En onderwinter di niet el.2
En ghebrect in ghenen dinghen,3
En werct in ghenen sonderlinghen.4
5 Te alre noet hebbet onste ende ontfermen,
Ende en nemt niet in u beschermen.6
Dit haddic di gherne langhe gheseghet,
Want mi wel groet op there leghet.8
God doe u kennen wat ic mene,
10 Inder enegher Minnen naturen allene.

[11]
[12]
[13]
[14]

Dese dinghen waren mi van gode verboden, die ic u in desen
worden verbiede. Daer omme beghericse u voert te verbiedene,
om dat si volmaecteleec ter volcomenheit van Minnen behoren
ende omme datse inder godheit volcomeleke ende gheheeleke

3 stad: plaats.
5 Kerste: Christus.
1ev dit gedicht is een samenvatting van de thematiek van de gehele brief; de verzen 2, 4, 6 duiden
de Eenheid aan, de verzen 1, 3, 5 de Personen.
2 niet el: niet iets anders.
3 ghebrect: blijf niet in gebreke.
4 ghenen: nl. dinghen - sonderlinghen: in verdeeldheid.
6 niet: niets.
8 there: lees: het hart.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

behoren. Die wesene1 die ic daer noeme, die sijn volcomeleke
hare2 nature: want gheonstech ende snel, dat es de nature vanden
heileghen gheest, daer met es hi proper persoen; ende niet
sonderlinghe te onderwindene, dat es die nature vanden vader4,
daer met es hi enich vader. Dit ute gheven ende dit op houden
dit es pure godheit ende gheheele nature van Minnen.
Ende ghebrect te ghenen dinghen
Ende en werct gheen sonderlinghe.

[9] Dat eerst woert es9 die cracht des vader, daer hi al mogende
[10] god met es. Dat ander waert es sijn gherechte willen, daer sine
[11] gherechticheit hare onbekinde moghende werke met werct, die
[12] diep ende doncker sijn ende onbekint ende verborghen11ev al den
[13] ghenen die beneden deser gheenechtheit vander godheit sijn,
[14] aldus alse ic segghe, ende die nochtan den personen properleke
[15] dienen ende overscone. Alsoe na die eerste waerde, die ic seide:
[16] te alre doghet onstich ende snel te sine ende in ghenen dinghen
[17] te ghebrekene ende te alre noet ontfermeleke onste te hebbene.
[18] Dit schijnt nochtan dat volmaecste leven datmen hebben mach
[19] op ertrike. Ende dit hoerdi altoes dat ict altoes gheraden hebbe
[20] boven al ende oec levede ict boven al ende diende daer inne ende
[21] wrachte overscone tote dien daghe dat21 mi verboden wart.
[22]
[23]
[24]
[25]

Die drie andere waert die ic segghe, die enicheit ende Minne
volcomen maken ende na gherechticheit haer selves pleghen in
enen persone23ev al ene Minne ende el niet. Ay deus, wat vreseleker
wesene es dat, dat selc haten ende selke caritate in een verslent25.

[26] Te26 alre noet hebbet onste ende ontfermen. Dat was de sone in
[27] properen persone; dat was hi scone ende wrachte scone. En

wesene: manieren van bestaan.
hare: van de godheid.
vader: het woord duidt hier de goddelijke eenheid aan, elders soms de Persoon van de Vader.
es: betekent.
die...verborghen: omdat ze gebeuren volgens de Eenheid van de drie Personen, het meest
verborgene in God.
21 dat: dat het.
23ev in...persone: in Eenheid.
25 dat...verslent: in de Eenheid bestaat er geen tegenstelling tussen haten en caritate.
26 Te: t.a.v.
1
2
4
9
11ev
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[1] nemt niet in u bescermen. Daer met verslantene1 sijn vader; dat
[2] wrede grote werc1ev es emmer sine. Ende dat es de alre scoenste
[3] enicheit vander Minnen der godheit, soe dat si3 daer es alsoe
[4] gherecht van gherechticheiden van Minnen, dat si op nemt dien
[5] ernst5 ende die menscheit5 ende die cracht5 daermen nieman bi
[6] ghebreken en woude. Ende si nemt op die caritate ende die
[7] ontfermherticheit die men hadde op7 die vander hillen ende op
[8] die van purgatorien ende op die ombekinde van gode ende op
[9] die bekinde9 die dolen buten sinen liefsten wille ende op die
[10] minnende die wee hebben boven al dit, want si dies darven dat
[11] si Minnen. Al dit nempt gherechticheit in hare selven.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Nochtan gaf elc persoen besondere12 tsine ute, alsoe ic gheseghet
hebbe. Mer die gherechte eneghe nature, daer Minne haer
selven met Minne ende volcomene ghebrukenesse es, sine onderwint hare noch doechde, noch onste der doechde, noch werke
sonderlinghe, die soe scone sijn16, noch van soe scoenre auctoriteit, noch sine bescermet bi ontfermicheiden ghere noet, die si
so moghende es17ev rike te makene13ev18. Want in dat ghebruken van
Minnen en was nie noch en mach ander werc sijn dan dat
enighe ghebruken, daer die eneghe moghende godheit Minne
met es.

[22]
[23]
[24]
[25]

Dat verbot dat ic u gheseghet hebbe dat mi verboden was,
dat was ongherechticheit23 van Minnen te hebbene op ertrike
ende niet te spaerne dat buten Minnen es ende soe na der Minnen
te pleghene, dat alle dat dat buten Minnen es si ghehaet ende

1
1ev
3
5
5
5
7
9
12
16
17ev
13ev
18
23

verslantene: verslond hem.
dat...werc: het terugkeren in de Eenheid.
si: de enicheit.
ernst: nl. de Vader.
menscheit: nl. de Zoon.
cracht: nl. de Geest.
op: t.a.v.
bekinde: die God kennen of die door God erkend worden.
besondere: afzonderlijk.
die...sijn: hoe...ook.
die...es: hoe...ook.
Mer...makene: in de Eenheid van Gods natuur overstijgt de gerechtigheid de werken van
barmhartigheid.
rike...maken: de noet, dus: te verhelpen.
ongherechticheit: nl. buiten de enicheit leven.
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[1] daer over1 ghewroken, soe dat menre andere onst toe en hebbe
[2] noch doghet, noch sonderlinghen werc vore en doe hen2 met te
[3] verdraghene noch ontfermicheit hen met te bescermene, mer
[4] slach overslach4 in ghebrukenessen van Minnen. Mer in dat
[5] faelieren ende in dat sincken van ghebrukene, dan werctmen
[6] wel alle drie de verbodene werke bi scoude ende bi rechte: alse
[7] men Minne soeket ende hare dient, dan moetmen alle dinc doen
[8] om hare ere. Want alle die wile es men mensche ende behovende
[9] ende dan moetmen te allen dinghen scone werken ende onnen
[10] ende dienen ende ontfermen, want hem10 ghebrect alles ende
[11] behoevet. Mer in ghebrukene van Minnen es men god worden
[12] moghende ende gherecht. Ende dan es wille ende werc ende
[13] moghentheit12ev even gherecht. Dat sijn die drie persone in enen
[14] god.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Dit wert mi verboden, dies was15 te ascentien .iiij. jaer, van
gode den vader selve in dien tide dat sijn sone comen was ten
outare. Bi diere comst werdic van hem ghecust ende te dien
tekene werdic ghetoent18 ende quam met hem .i. vor sinen vader.
Daer nam hi hem over19 mi ende mi over hem. Ende in die
enicheit daer ic doen in ghenomen was ende verclaert, daer
verstondic dit wesen20ev ende bekinde claerlikere dan men met
sprekene ocht met redenen ocht met siene enighe sake die soe22
bekinleec es in ertrike bekinnen mach.

[24]
[25]
[26]
[27]

Doch schijnt dit wonder. Mer al segghe ic dat dit wonder
schijnt, ic weet wel dat u niet en wondert, want hemelsche
redene26 en mach ertrike niet verstaen; want van26 allen dien dat in
ertrike es, mach men redene ende dietsch ghenoech venden,

daer over: bovendien.
hen: de mensen die buiten de minne staan.
slach overslach: steeds weer.
hem: de mens die dit alles doet, dus: ons.
wille: Geest.
werc: Zoon.
moghentheit: Vader.
15 dies was: en wel.
18 ghetoent: nl. aan de Vader.
19 over: in, met.
20ev verclaert: helder inzicht verkreeg.
dit wesen: nl. de enicheit in gode.
22 die soe: welke ook.
26 redene: taal, woorden.
26 van: voor.
1
2
4
10
12ev
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[1]
[2]
[3]
[4]

mer hier toe en weet ic gheen dietsch noch ghene redene1.
Nochtan dat ic alle redene can van sinne2 alsoe mensche connen
mach, al dat ic u gheseghet hebbe, dat en es alse gheen dietsch
daer toe: want daer en hoert gheen4 toe dat ic weet.

[5] Al verbiede ic u some die werke ende ghebiede de andere, ghi
[6] sult noch vele moeten dienen. Mer sonderlincheit van dien dat
[7] ic u hebbe gheseghet verbiede ic u voert, alse mi verboden sijn7
[8] inden wille gods. Mer ghi moet noch arbeiden inde werken8 van
[9] Minnen, alse ic langhe dede ende sine vriende daden ende noch
[10] doen ende ic een deel enen tijt10 hebbe ghedaen ende noch allen
[11] tijt doe: niet te onderwindene dan Minne, el niet te werkene
[12] dan Minne, el niet te bescermene dan Minne, el niet in staden te
[13] stane dan Minne.
[14] Hoe ghi elc doen selt ende laten, dat moet u god wisen, onse
[15] lief.

Brief 18: De natuur van de ziel
Het begin van de brief bestaat uit een allegorie, die zoals de rest van de brief het
actieve en het ingekeerde van God en de ziel behandelt. De ziel heeft contact met
God; het vermogen om contact te hebben is caritate en werkt via Minne en redene,
die elkaar aanvullen. De ziel is voortdurend bezig met het liefde-schouwend opgaan
in de geheelheid van God.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ay suete lieve kint, sijt vroet in gode. Want vroetheide es u
groet noet ende elken mensche die godleec2 werden wilt: want
vroetheit leidet herde diepe in gode. Mer het es nu een tijt, dat
wel nu nieman sine noet bekennen en wilt noch en can in
scoude van dienste4ev ende van Minnen.

1
2
4
7
8
10
2
4ev

redene: menselijke woorden.
redene...sinne: onder woorden brengen kan.
gheen: aanvullen: diets.
sijn: inconsequent meervoud.
werken: tegenover ghebrukenisse.
enen...tijt: vaak.
godleec: godvormig.
in...dienste: in de verschuldigde dienst.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ay, du heves vele te doene, saltu gode ende den mensche1
leven ende vol wassen na dat betamen diere werdicheit daer
du in ghemint best van gode ende ghemeint. Set u vroedeleke
ende ghweldechleke in al dat dine es alse een onverveerde ende
in al u seden na uwe vrie edelheit.

[6] Die ghene die rike es boven alle rike ende gheweldich, hi
[7] ghevet hem allen7 ghenoech bi siere moghentheit ende bi sieren
[8] onsten, niet bi sijnre pinen noch bi sinen toedraghene noch bi
[9] sinen ghichten metter hant, mer dat9 sine rike moghentheit ende
[10] sine gheweldeghe boden, dat sijn sine volcomene doechde10, die
[11] hem dienen ende sijn rike berechten ende gheven hen allen dies
[12] si behoeven na ere ende na betamen des gheens die daer here
[13] af es. Ende si gheven elc13 na dat hi gheboren es ende van am[14] bachten: ontfermicheit ghevet allen ledeghen lieden die puer
[15] arm sijn, in allen manieren daerse in begrepen sijn van ondoech[16] den15ev daersi ereloes ende goedeloes bi bleven sijn. Caritate
[17] bewaert dat ghemeyne vanden rike ende ghevet elken dat hi
[18] behoevet. Wijsheit achemeert alle die edele ridderen die met
[19] groten wighe ende met staerken storme arbeiten in berrender
[20] begherten metter edelre Minnen. Volmaectheit ghevet den
[21] ghenoten haer lantscap, rike ghelijc den gheweldeghen heerscap
[22] der gheweldegher zielen daer ic af spreke, die met gheweldeghen
[23] volcomen wille ende met volcomenen werken hare edele
[24] ghewoente hevet met alle den wille der Minnen.
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

1
7
9
10
13
15ev
28
29

Dese .iiij. doechden sal de gherechticheit gheven ende domen
ende benedien. Hier bi pleghet de keyser selve vri ende in
vreeden te sine, om dat hi ghebiedet den ambachteren die
gherechten te houdene ende beset28 die coninghen ende die
hertoghen ende de graven ende de vorste ghenoten29 metten
hoghen lene siere rijcheit ende metten werdeghen gherechte der

gode...mensche: als...
hem allen: allen.
dat: nl. het ghenoech doen, versta: dat gheven sine...
volcomene doechde: volmaaktheden, nl. ontfermicheit, caritate, wijsheit, volmaectheit.
elc: iedereen.
van ondoechden: in allerhande ondeugden.
ende beset: voeg ertussen: hij.
vorste ghenoten: de hoogste raadslieden.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

minnen, die de crone es der riker zielen, die helpen mach elken
na sijn behoeven ende hare des selves nochtan niet en onderwint
dan metter Minnen haers liefs. Dit eest dat ic meinde doen ic u
lest die .iij. doechden screef: alles te ontfermene ende niet in u
bescermen te nemene, ende die andere5 die ic u seide.

[6] Dus ernsteleke houdet uwe edele volcomenheit van uwen
[7] werdegher volcomenre zielen ende merket hare sinne7. Aldus
[8] gheheel8 houdet u van allen onderwendene van goeden ende van
[9] quaden, van hoghen ende van nederen, ende laet al ghewerden
[10] ende sijt vri om u lief te oefene ende om ghenoech te doene dien
[11] die ghi mint inder minnen. Dit es uwe gherechte scout, die ghi
[12] gode schuldech sijt van uwen gherechten wesene ende hen dien
[13] die du met hem best: dus enichlike gode te Minnen ende els
[14] niet te onderwindene dan der enigher Minnen, die ons te hare
[15] vercoren hevet.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Nu verstaet die innicheit van uwer zielen, wat dat es: ziele.
Ziele es een wesen dat sienleec17 es gode ende god hem weder
sienleec. Siele es oec een wesen dat gode ghenoech wilt sijn ende
gherecht heerscap houdet van wesene19 daerse19 niet te vallen en es
bi vreemder dinc die mindere es dan der zielen werdicheit.
Daert aldus es, daer es de ziele ene grondeloesheit daer god hem
selven ghenoech met es ende sine ghenoechte van hem selven
altoes te vollen in hare hevet ende si weder altoes in heme. Siele
es een wech vanden dore vaerne24 gods in sine vriheit van sinen
diepsten. Ende god es een wech vanden dore vaerne der zielen
in hare vriheit, dat es in sinen gront die niet gheraect en can
werden, sine gherakene met hare diepheit ende god en si hare
gheheel, hine waer hare niet ghenoech.

[29] Dat zien dat natuurleec29 inde ziele ghescapen es, dat es caritate.
[30] Dat sien hevet .ij. oghen, dat es Minne ende redene. De redene
[31] en can gode niet ghesien31 sonder in dat hi niet en es; Minne en

5
7
8
17
19
19
24
29
31

andere: zie het gedicht uit Br. 17.
sinne: vermogens, nl. redene en minne.
gheheel: onverdeeld.
sienleec: kan schouwen.
gherecht...wesene: die een waardige staat houdt, volgens haar wezen.
daerse: wanneer ze.
dore vaerne: doorvaart.
natuurleec: in de natuur.
ghesien: kennen.
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[1] rust niet dan in dat hi es. Redene hevet hare vrie1 pade, daer si bi
[2] begaet; Minne ghevoelt ghebreken. Nochtan ghebreken vordert[3] se meer dan redene. Reden vordert in die dinc die3 god es bi dier
[4] dinc die god niet en es4; Minne settet achter die dinc die god niet
[5] en es ende verblidet hare daer si ghebrect in die dinc die god
[6] es. Redene hevet meer suetlicheiden van salicheiden dan redene.
[7] Doch hulpen dese twee hen7 herde sere onderlinghe: want
[8] redene leert Minne ende Minne verlicht redene. Alse redene dan
[9] valt in9 begherten van Minnen ende hare9 Minne dwinghen laet
[10] ende benden ten steke der10 redenen, soe vermoghense een over
[11] groet werc: dat en mach nieman leren sonder met ghevoelne11.
[12] Want de wijsheit en minghet hare daer toe niet, te dien wonder[13] leken nyede ende te dien grondelosen13 te ondersoekenne die alle
[14] wesen verborghen es, sonder ghebrukene van Minnen. In dese
[15] bliscap en mach niet werden gheminghet de vremde noch
[16] nieman vremder16 dan allene die ziele die moederleke ghevoestert
[17] es inde bliscap derre verweentheit der groter Minnen ende te
[18] wreven metter17ev disciplinen der vaderliker ontfermherticheit ende
[19] hanghet onschedeleke aen gode ende leset van sinen anschine
[20] haer vonnisse ende blivet daer bi in vreden.
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

1
3
4
7
9
9
10
11
13
16
17ev
24

Mer alse dese hoghe ziele weder keert ten mensche ende te
menscheleken dinghen, soe bringhet si een anschijn also blide
ende also wonderleke soete vander olien der caritaten datse in
allen dinghen die si wilt op de menschen wont24 met goedertierenheiden. Ende van ghewaricheiden ende van gherechticheiden der vonnissen die si ontfaen hevet in dat anschijn gods, soe
scijntse jeghen de onedele menschen ververleec ende onghehoert. Ende alse de onedele menschen dan sien dat alle der

vrie: veilig.
in...die: in wat.
god...es: negatieve Godskennis.
hen: elkaar.
valt in: overgeeft aan.
hare: zich (bij Minne).
ten...der: door de beperktheid van.
ghevoelne: ervaring.
grondelosen: aanvullen nyede.
nieman vremder: niemand die buiten de Minne is.
te...metter: getekend door de.
wont: wendt.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

zielen dinghe beset sijn1 na die waerheit ende gheordent in allen
weghen, hoe eyeselijc ende vreeselijc si hen es. Si moeten hare2
wiken bi Minnen. Ende die te dusghedanen wesene sijn vercoren inder Minnen enecheit ende noch daer toe niet volwassen
en sijn, si hebben de ghewelt in hare moghentheit vander
ewicheit, mer si es hen onbekint ende oec anderen.

[7] Aldus secrete verlicht de redene. Dit sien der zielen verlicht
[8] de ziele in alre waerheit vanden wille gods: want die sine
[9] vonnisse leset uten anschine gods, hi werct in alre redenen na
[10] die waerheit dier seden der Minnen. Der Minnen seden dat es
[11] ghehorsam te sine: dat is contrarie menichs vreems seden11. Ende
[12] hi moet werken buten elcs werke12 na de waerheit der ghewel[13] degher Minnen, die hare ghebod houdet na waerheit. Hine es
[14] nieman onderdaen dan der minnen allene, diene met Minnen
[15] bevaen hevet. Wie yet el ghesproken woude hebben, hi sprect
[16] nader Minnen wille. Ende hi dient ende werct der Minnen
[17] wercke na haren wille nach ende dach in alre vriheit, sonder
[18] beiden, sonder vaer ende sonder sparen, na die vonnissen die hi
[19] ghelesen hevet vander Minnen anschine, die verholen bliven
[20] allen dien die bi vreemden wesene ende bi vreemden dinghen
[21] der Minnen werken begheven, om datse onghelovet sijn onder
[22] de vreemde, die liever hebben ende beter22 recht dunct haren
[23] wille ghewracht dan der Minnen; want si niet comen en sijn
[24] in dat grote anschijn der gheweldegher minnen daermen vri bi
[25] leven moet in alrehande pine.
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

1
2
11
12
22
26
30

Ende dese vriheit suldi bekinnen ende diere omme26 dienen
seldi bekinnen. Die liede maken menigherhande raet bi hen
selven, daerse der Minnen werken bi versmaden in ghelikenissen
van groter vriheit, ende dat doense oec om grote vroetheit.
Ende selke30 ghebieden ghebode daer jeghen om der Minnen
ghebode te latene. Mer de edele die sijn regule houden wilt, na

beset sijn: vervuld zijn.
hare: voor haar.
menichs...seden: de zeden van menige vreemde.
buten...werke: niet als elk ander, maar...
ende beter: en die het beter.
diere omme: degenen die er om.
selke: sommigen.
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[1] dat hem verlichte redene leert, hine ontsiet der vreemder
[2] ghebode niet noch hare rade, wat tormenten hem soere2 af
[3] quame van niemaren, van scanden, van claghen, van worden,
[4] van beghevenheiden, van gheselscape4, van herbergheloesheiden,
[5] van naectheiden, van allen ghebreke dies die mensche5 behoren
[6] soude in allen manieren. Dat en ontsiet hi niet om quaet te
[7] hetene, noch om goet te hetene, hine7 wilt sijn altoes ghereet na
[8] ghehorsamheit van Minnen in al dat si wilt ende pleghenre in
[9] allen dinghen na waerheit ende dore alle tormenteleke werke in
[10] de blijscap sijns herten met al der Minnen ghewelt.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Aldus suldi met ghehelen leven gode soe staerkeleke anestaren
metten soeten oghen der enigher affectien die altoes liefs pleghet12
na hare ghenoeghen; dat es, du salt soe herteleke, ja vele meer
dan herteleke dinen lieven god ane sien, soe dat dine gheenichde
oghen dijnre begherten blive ane hanghende in dat anschijn
dijns liefs metten dore gaenden16 naghelen der berrender gherijnnessen die niet en cesseren. Dan alre eerst17 moechdi rusten met
sente Janne die op Jhesus borst sliep, ende alsoe doen noch die
ghene die in vrihede der Minnen dienen: si rusten op die soete
wise borst ende sien ende horen die heimelike worde die
onvertelleec ende onghehoert sijn den volke overmids die soete
runinghe des heilichs gheests.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

Du salt altoes staerkeleke sien op dijn lief dattu begheers:
want die24 anestaert dat hi begheert, hi wort ontstekelike ontfunct,
soe dat sijn herte in hem beghint te faelgerenne omme de soete
bordene der Minnen. Ende hi wert in ghetrect overmids
ghestadicheit dies goeds levens der contemplacien daermen gode
met altoes ane staert, soe dat Minne altoes haer selven hem soe
suete smaken doet, dat hi al dies verghet dat in ertrike es ende

2
4
5
7
12
16
17
24

wat...soere: welke ook.
gheselscape: isolement.
dies...mensche: die mensen.
hine: maar hij.
liefs pleghet: de geliefde dient.
dore gaende: doorpriemende.
alre eerst: pas.
die: wie.
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[1] penst wat hem de vremde doen1, dat hi eer CM werf1 sijns selves
[2] verteghe, eer hi hem een poent2 liete ontbliven te werkene vanden
[3] dienste der werdegher Minnen, daer Christus fondament af es.

Brief 29: Lijden in Minne
Hadewijch troost een jonge godgewijde door te vertellen over haar eigen lijden
veroorzaakt door de vreemden. Men moet zich hoeden voor het vreemde (niet door
de Minne bepaalde) lijden en verdriet. De brief bevat wat biografisch materiaal. Men
moet zich richten naar het oordeel van God, dat het menselijke inzicht te boven gaat.
Ons wezen is dubbel: in God is ons diepste en eigenste zijn, waar Minne ons naar
terugvoert.
[1] God si met u ende gheve u troest metten ghewareghen troeste
[2] sijns selves, daer hi hem selven ghenoech met es ende alle
[3] creaturen na haer wesen ende na hare ghetamen1ev.
[4] Ay soete kint, uwe bedroeven es mi leet ende uwe swaerheit
[5] ende uwe rouwe5ev. Ende dies biddic over sere ende mane ende
[6] rade ende ghebiede alse moeder haren lieven kinde, dat si mint
[7] ter hoechster eren ende ter soetster werdicheit der Minnen, dat
[8] ghi alle vreemde rouwen van u doet ende dat ghi u om mi
[9] bedroeft soe ghi minst moghet9, hoe soet met mi gaet9: eest in
[10] doelne achter lande, eest in ghevancnessen9ev. Want hoet sijn sal:
[11] het es der Minnen werc. Ic weet oec wel dat ic u gheen vremt
[12] rouwe en ben11ev ende dat ic u na ben van herten ende bekint ende
[13] de liefste mensche die levet na Saren13. Daer bi weetic wel dat
[14] ghijt ghelaten niet wel en cont, ghine14 bedroeft u om mine

1
1
2
1ev
5ev
9
9
9ev
11ev
13
14

wat...doen: hoe de vreemden hem daarom mogen behandelen.
CM werf: 100.000 maal.
poent: stip of jota.
vgl. Br. 1, 1-5.
vgl. Br. 1, 14-18.
soe...moghet: zo min mogelijk.
hoe...gaet: hoe het ook met me gaat.
Hadewijch leeft blijkbaar in barre uiterlijke omstandigheden.
ic...ben: dat ik voor u geen oorzaak ben van.
Saren: deze naam komt vaker voor in de brieven.
ghine: om u te...
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[1] mesquame. Doch wet wel, lieve kint, dat vreemt1 rouwe es.
[2] Want dat merct selve: na dien dattu van al diere herten gheloefs2
[3] dat ic van gode ghemint ben ende hi3 sine werke werct in mi
[4] stille ende openbare ende sine oude wondere vernuwet in mi,
[5] soe moechdi5 oec wel weten datter5 Minnen werke sijn ende
[6] datten vreemden6 wonderen moet van mi ende eysen6ev. Want si
[7] en connen aldaer niet werken daer7 Minne gheet, want sine
[8] kinnen niet hare comen noch hare gaen. Ende ic hebbe noch
[9] overlettel metten menschen harre seden gheploghen in haren
[10] etene noch in haren drinckene noch in haren slapene, noch mi
[11] ghesciert met haren clederen noch met hare verwen noch met
[12] hare schine, noch mi en wart nie bliscap te goede12 van allen dien
[13] dat12ev menschelike herte verbliden mach ochte vercrighen ochte
[14] ontfaen, sonder bi corten uren14 van ghevoelene van Minnen dat
[15] al verwint9ev.
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Mer teerst dat dan die opslach miere verlichter redenen
ontwaecte, die mi oyt sint datter god in scheen, verlicht hevet
in al dien dat mi volmaectheit ghebrac ende oec den anderen,
soe toenese mi ende gheleide ter stat, daer ic mijns lieves na
werdicheit van door gane een20 ghebruken soude.

[21]
[22]
[23]
[24]

Die stat van Minnen die mi verlichte redene21 toende was soe
verre boven menscheleken sennen, dat22 ic dat weten moeste,
dat mi niet en behoerde te hebbene bliscap noch rouwe en
gheen, groet noch clene, sonder van dien dat24 ic mensche was

1
2
3
5
5
6
6ev
7
12
12ev
14
9ev
20
21
22
24

dat vreemt: dat het vreemde...
gheloefs: jij gelooft.
hi: nl. God.
moechdi: kun je.
datter: dat het der.
datten vreemden: dat het de vreemden.
Hadewijch heeft een absoluut standpunt over de vreemden; elke toenadering lijkt uitgesloten.
daer: waar.
wart...goede: kwam...ten goede.
van...dat: van alle dingen die.
corten uren: omschrijving van extase.
schijnt hier iets door van het ideaal der armoedebewegingen?
door...een: opgaan in eenheid.
verlichte redene: onderwerp van deze zin.
dat: vooruitwijzend.
sonder...dat: behalve omdat.
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[1] ende dat ic ghevoelde Minne met Minleker herten ende dat god
[2] soe grot es ende ic soe onghebrukeleke metter menscheit ane de
[3] gotheit gherinen can.
[4] Die onghebrukeleke begherte die mi Minne altoes om ghe[5] bruken te hare hevet ghegheven, die hevet mi ghequest ende
[6] ghewondet inde borst ende in dat herte: in armariolo ende in
[7] antisma. Armariolo, dat es dat binnenste vander aderen der
[8] herten daer men met mint, ende antisma, dat es dat binnenste
[9] vanden gheeste daer men mede levet ende alsoe ghevoeleke es
[10] inden meesten ernste10.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

10
13
13
14
16
19
21
25
26
26
27

Doch hebbe ic metten menschen ghelevet in allen dienste van
werken. Ende daer toe hebbense mi vonden beset te al haren
behoevene met ghereeder doghet, dat13 te onrechte es openbare13.
Ic hebbe oec in allen14 met hen gheweest: sint mi god eerst met
gheheelheiden van Minnen ghereen, soe ghevoelde ic elcs
menschen noet na dat hi was. Met siere16 caritaten ghevoelde ic
ende gaf elken onste na sijn behoeven. Met siere wijsheit ghevoelde ic siere ghenadicheit, ende waer omme datmen den
mensche soe vele vergheven moet, ende hare19 vallen ende haer
opstaen, ende dat gheven van gode ende dat weder nemen, ende
dat slaen ende dat heilen, ende sijn toegheven hem omme niet21.
Met siere hoecheit ghevoelde ic alle der gheenre mesdaet die
ic hier hoerde noemen ende sach. Ende daer op gavic oyt seder
met gode alle gherechte doemsele na den gront siere waerheit op
ons allen, soe wie wi25 waren. Met siere enicheit van Minnen ghevoelde ic oyt sider26 verlorenheit van26 ghebrukene in Minnen ende
passien van ghebrekenne dies ghebrukens ende27 gherechter Minnen
weghe in allen ende hare seden in gode ende in allen menschen.

inden...ernste: als men zich ernstig met Minne bezighoudt.
dat: wat.
dat...openbare: Van Mierlo zinspeelt op wonderen; Vekeman vertaalt: zeer zeker op een
onrechtvaardige wijze (want in strijd met de eisen van de gerechtige minne).
oec...allen: overigens op de wijze van de gerechtigheid.
siere: nl. van God.
hare: nl. van de mensheid.
hem...niet: ondanks zichzelf, zomaar.
soe...wi: wie we ook.
sider: sindsdien.
van: veroorzaakt door.
ende...: hoort weer bij ghevoelde.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

In Minnen hebbic alle dese wesene ende de minsche hebbic
ghenoech ghedaen, die mi soe vele te luttel sijn. Al hebbic dat
in Minnen met eweleken wesene, ic en hebt noch niet in ghebrukenne van Minnen in mijns selfs wesen. Ende ic ben die
mensche die met Christo toter doet doghen moet in Minnen;
want met gherechter Minnen salmen scande doghen onder alle
vremde, tote dien dat Minne te hare selven comt ende tote dien
datse met ons in doechden vol wast, daer Minne met .i. wert
metten menschen.
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Rijmbrieven
De hier volgende teksten in verzen zijn brieven van Hadewijch, waarin zij beginnende
godzoekenden op hun weg naar de mystieke eenwording met God aanspoort om zich
open te stellen voor de ware dimensies van het minne-leven.
Aanduidingen als lieve herte, so groetic di (R. 12, 6), sendic u hertelike groete
(R. 14, 3), wijzen duidelijk op een geadresseerde. In de narratio- en petitio-gedeelten
benadrukt Hadewijch vooral de eis tot navolging van Jezus Christus, de volharding
die nodig is om de minne in gerechtigheid te beleven, het gevaar van de dreiging der
illusie bij al te menselijke opvattingen over de minne; want Gods wezen bepaalt de
aard van de minne.
Deze teksten doen Hadewijch kennen als de geestelijke leidster, die zichzelf
helemaal ondergeschikt maakt aan het ultieme karakter van haar boodschap.
De bondigheid van de taal vergt van de lezer een welhaast meditatieve houding
om de diepste betekenis van de tekst te doorgronden.
Nota: De weliswaar traditionele, maar nietszeggende benaming van deze teksten,
Mengeldichten, werd vervangen door de aanduiding Rijmbrieven.

Rijmbrief 3: Onthechting en zelfverloochening
Hadewijch geeft voorbeelden van volledige onthechting en zelfverloochening in
Maria, Maria Magdalena en Job. Volledige overgave aan de minne en zo Gods
gerechtigheid erkennen, is doel van alle minnenden.
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God si hen allen god diene minnen,1
Ende hem allene Minnen werdich kinnen,2
Ende dies beghinnen met worden, met werken,3
Ende metter wet der heylegher kerken,
Ende voert ane dolen in minnen raet:
Na deemster onthopen hoghe toeverlaet.6
Ay, hoe onghehoert sijn minnen weghe
Eer minne met minnen wint seghe.
Die seghe in minnen wilt ghewinnen,
Hi moet hem chieren in allen sinnen10
Ende na minnen ghetame sijns al vertien11
Ende met hare doemen ende benedien
Hem selven ende dat hi haet ende mint,
Dat hi minnen so sijn recht bekint
Dat hi niet en wilt ende minne en hevet,
Hem niet tontsegghenne sine ghevet.9ev14ev
Want die mint hem es al vremde: raste17
Ende pine ende overlaste;
Begherte dore graeftenne alse een wiel;19
So moet minne dat vervullen gheheel.
Ay, hoe moet hi hem vertien al
Die hem gheheel der minnen gheven sal,
Ende hoe ghestede sijnse in elendegher pinen.23
Dat doen hare worde, hare werken scinen.
Dat toende die moeder wel der minnen.25
An hare mocht ment ierst bekinnen.

1
2
3
6
10
11
9ev
14ev
17
19
23
25

diene: die hem.
en belijden dat hij alleen Minne waardig is.
worden: woorden.
toelichting bij: dolen...raet.
hem: zich.
na...ghetame: zoals passend is voor de minne.
die...ghevet: thema der gerechtigheid.
Dat...ghevet: dat hij zijn doen en laten zodanig met minne verbindt, dat hij slechts wil wat
minne wil, en zich niets ontzegt, tenzij minne dit vergt.
vremde: onverschillig.
wiel: kolk.
ghestede: voortdurend.
moeder: Maria.
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Al was te voren om minne ghedaen,1
Bi hare mocht ment al verstaen.
Sine ontsach wet noch van maghen,3
Ghewoente, miede, dreighen, prijs noch claghen.
Si liet al omme hare eneghe lief.5
Ende waest dan recht datse minne verhief,
Doen makese minne der minnen moeder?
Waeromme verghet des iemant vroeder?8
Van hare te sprekenne es mi te groet,9
Want ic nie en dede dat minne gheboet;
Ende si dede der minnen hoechsten raet
Ende dore doelde hare toeverlaet,12
Tote dat si op clam int hoechste lant13
Daer si minne in ghebruken volvant.
Dus doet mi nederheit van hare swighen
Ende haerre hoecheyt nighen.
Al droech hare boem vele vrochten17
Daer men oec af spreken mochte:
Heren, vrouwen, ende joffrouwen,
Die dore minne der hoechster trouwen
Onderdanich waren toter doet
In al dat hen die minne gheboet
Van al den anderen latic bliven.
Van ere willic een deel bescriven24
Daermen van gheestegher minnen
Grote tekene ane mach kinnen
Ende groet exempel mach nemen af,

1
3
5
8
9
12
13
17
24

Al ging het vóór die tijd al om de minne.
Sine ontsach: Zij liet zich niet weerhouden door - van maghen: verwantschapsplichten.
al: alles.
iemant vroeder: een verstandig iemand (rijmdwang).
Van...groet: Hadewijch voelt zich erg klein bij Maria vergeleken. Ze vernedert zich daarom.
en gaf zich volledig over aan de minne op wie ze vertrouwde.
hoechste lant: rijk van God.
vrochten: navolgers van Maria.
ere: één slechts.
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Hoe enich si hare der minnen gaf.1
Dat was Maria Magdalene,
Die ene met minnen was ghemene.3
Ja, Origenes seghet van Marien:4
Die minnen van gheestegher Minnen mach lien,
Die dore leiden Marien leven,6
Ende hen gheheel in minnen gheven;
Ende diene moghen wisen in behaghenne8
Ende segghen: Dit seide hi mi, ic saghenne,9
Si selen leven herde elendich
Ende op hare matherie behendich11
Die si ontmoeten in pine, in raste,
In verlichtenne, in coste, in laste,
Op dat si der minnen ghenoeghen moghen;
Si souden hem eens ende alles beloven.15
Die in allen hem dus der minnen ghevet
Dat minne te hem niet tsegghen en hevet,
Dien toent hem god in enen vliene18
In sconen ghelate van goet ghesciene19
Ende sprect hem toe verhoelne woerde,
Die hi bekint ende die nie en becorde
Vremde herte, die hare vore minne iet spaert
Ende alle uren in minnen niene staert.
Want die fier ende ghewarich der minnen sijn,
Si lesen hare vonnessen in minnen anscijn,25

1
3
4

6
8
9
11
15
18
19
25

enich: geheel onthecht.
die een was in gemeenzaamheid met minne.
Origenes: invloedrijk Christelijk theoloog uit de derde eeuw na Chr. Hij onderscheidde in
de bijbel een letterlijke, een zedelijke en een allegorische zin en werd zo de eerste
vertegenwoordiger van de historisch-kritische bijbelwetenschap. Het is opvallend dat
Hadewijch hem hier vermeldt omdat in deze mystiek, evenals later bij Ruusbroec, zelden
bronnen vermeld worden.
die: vul aan: moeten.
Ende...wisen: die hem zullen mogen aanwijzen.
hi: God (Christus) - saghenne: zag hem.
hare matherie: alles wat de minne met zich meebrengt.
eens...alles: om het even wat.
in...vliene: vluchtig.
In mooie gunstblijken.
zij leren in het wezen van minne wat God met hen voorheeft.
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Ende sijn altoes in minnen wakende.
Hem es enich wonder nakende;2
Ja, wonder vore ons die minne niet en kinnen,
Maer gherechtecheit vore hen die al gheven der minnen.
Want dat scoenste leven dat ic weet,
Al wetict mi wel onghereet,6
Dat waer datmen gode liet bewerden
In nemen, in gheven, in storme, in verden,
Waerdt in minnen, waerdt in haten:
Dat soude al effene sijn te maten;10
Woude god comen, woudi gaen,
Dat soudemen al in minnen verstaen
Ende nemenne also hi selve es minne
Ende en euffenen ghene affectie daerinne.14
Want god es best met gode tontfane,
Ende te behoudenne ende naest te verstane.
Die hem met hem selven te gode doet,
Ic wane hem god ontbliven moet,
Want nieman hem ghenoech ghedoen en can
Die draghet die ymagie vanden erdschen man.
Ghevoelen wij iet, wij werden gherenen
Ende verliesen redenne ende willenre op lenen22
Ende wanen een sijn met dat wij minnen.
Dus breken wij tspel eer wijt ghewinnen.
Die ane dreghet den erdschen man
Besie die scout der redennen an,
Die sine reghele es ende die hem leert27
Die werke die men ter minnen keert,
Ende hoe men minne mach behouden,
Ende waer met minne hevet minnen vergouden.30
Als men dus gode hantiert met minnen

2
6
10
14
22
27
30

enich wonder: een merkwaardige eenwording.
al ben ik er niet aan toe.
dat hoort men gelijkmoedig te dragen.
maar geen welbehagen daarin scheppen.
willenre: willen er - lenen: leunen.
Die...es: die zijn gedragsnorm is.
hoe men aan de schuld van de minne voldoen kan met minne zelf.
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Ende met minnen sijns gnoech mach kinnen1
Dats hem die mensche niet en onderwint,2
Alsenne god dus ene minne vint,
So es sijn siele verswolghen in enen wille
Des oversten gherochs inde diepste stille.4-5
Job seide, hi hadde tverhoelne ontfaen.6
Oec hevet selc sint so ghedaen.7
Te rechte eest hen verholen, die nemen
Gerne vremde troeste ende dat ghetemen.
Die gode hen selven willen ghemicken
Ende ghenoechte soeken in allen sticken11
Ende laten hare regele ledich bliven
Ende soeken sonder werc gherinen,13
Die en selen gode sien noch van hem verstaen
Also minne ende Job hebben ghedaen
Ende si doen die alles om gode vertien
Ende met hem al doemen ende benedien,
Ane wien dat gheet; gods werc es hen
Boven alle ghenuechte in haren sen.
Den minnenden dunct al onghedaen
Wat hi doere minne mach bestaen.20-21
Ic moet der minnen onmate seden
Verswighen22ev bi mijnre nederheden
Tote daticker bekinne mee.
Dien minne ghevet onghenadich wee,
Dat sal sijn dat alre naeste wesen.26
Maer salne minne meer ghenesen,27

1 sijns gnoech: zoals Hij is.
2 zodat de mens op niets anders gericht staat.
4-5 Daar wordt de ziel één van wil met God, die zijn goddelijk woord in volstrekte stilte spreekt
(verwoording van de extatische ervaring).
6 tverhoelne: het verborgen woord.
7 selc: sommigen - sint: sindsdien.
11 in...sticken: op allerlei manieren.
13 soeken: proberen - sonder werc: zonder inspanning.
20-21 Wie echt mint, meent dat hij de minne nooit genoeg kan doen.
22ev Ic...Verswighen: Ik moet zwijgen over de leefregel van de mateloosheid in minne.
26 dat zal de hoogste verwantschap zijn.
27 Maar wil iemand nog meer heil van minne ontvangen.
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Legghe hare den breidel op den hals,
Ende si hare onderdanich als,2
Ende doredole die weghe in minnen raet:
Dat si sijn rijcste toeverlaet,
5 Ende blive in hare eneghen moet.5
Ic segghe: Ay edele minne, nu doet
In al uwen hoghen wille met mi;
Eest doet, eest leven, u scout al si.8

Rijmbrief 9: Leven in dienstbaarheid
Hadewijch spoort de godzoekende aan tot navolging van Christus in diens algehele
onthechting van aards goed. Leven in raste en vreugde vindt men alleen in het strijden
en lijden om de liefde tot God.
God si u troest ter rechter minnen
Ende doe u hoghe minne bekinnen
Ende die waerheit die ghi hem sculdich sijt
Ende make in hem al uwen vlijt.
5 Wildi beghinnen dat werc der minnen,
So suldi ane dat werc beghinnen
Dars die gods sone an began,
Doen hi ons leven quam een man.
Also hi leefde suldi leven
10 Ende alle vroude om hem begheven.
Also hi die sine begaf, sal elc die sine
Begheven, die leven wilt in minnen fine.
Ic bidde u dat ghi beghevet
Uwes selfs ende der minnen levet
15 In ellende ende in vernoye.
Ic en wille niet dat u moye
Dat u dore gode in minnen mescomt,
Want alle pine dore minne vroemt
Datmen om minne vele doghet,

2
5
8

als: in alles.
en blijven exclusief bij haar.
u...si: dat alles ben ik u schuldig.
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Op dat mens ghene mate en toghet,1
Als die bi minnen scinen in werre
Ende maken ocsuyn ende tonen hen erre:
Dat es pine die niet en vroemt,
Noch niemanne bate af en coemt.
Want die onspoede bedroeven minne
Ende letten sere in allen sinne.
Maer des hebdi clene te doene.
Ic woude ghi vroet wert ende coene
Jeghen gode strijt te makene,10
Want het benemt die soete smake
Die minne den ghelieven ghevet,
Dat men ene ure niet met vreden en levet.
Also enich ghevet uwe sinne14
Te gode purlijc in rechter minnen
Dat ghi leeft in soe soeten moede
Dat u sake en werde te goede
Dan allene god ochte niet.18
Want die van gode smakes hevet iet,
Wert hi gherenen van binnen
In rechten ghevoele siere enegher minnen,
Sone wert hem sake meer te goede;
Noch hi hem selven noch heyleghe noch mensche
En valt hem meer als tenen wensche.23-24
Hem sijn alle andere saken pine
Sonder om minne in minnen dienste te sine,26
Alle uren sterven ende om minne doyen
Ocht in ghevoelne van minnen joyen.
Hier inne moet u god verhoghen
Ende en late u ten anderen saken doghen.30

1
10
14
18
23-24
26
30

mits men dat geenszins uiterlijk laat blijken.
om God aan te durven.
enich: onverdeeld.
dan alleen God, anders niets.
zijn eigen persoon, heiligen of andere mensen zijn bij hem niet meer in tel.
tenzij belangeloze minnedienst.
doghen: deugen.
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Al segghic dus deo gracias,1
Ic en wiste nie wie die ghene was
Die minne gaf bliscap ende vrie weghe.2-3
Jeghen minne hebbic onseghe;
5 Het es wel recht, ic swighe der claghe
Dat ic van hare hebbe nachte bi dage;6
Ic hebbe te clenen cost ghegheven
Om minne daer ic vri bi mochte leven.
Maer al en hebbic ghene vissche,
10 Ic en wille ghene vorsche
Noch oec vlieder besien
Vore wijn torssche:
Al en hebbic ghene minne,
Ic en wille niet el,
15 Weder si mi si goet ochte fel.9ev

Rijmbrief 10: Minnen met minne in minne
Men mag niet streven naar het kennen van de natuur van de minne. Men mag alleen
maar minnen. Door de begeerte wil de mens steeds meer lijden omwille van de minne,
die hart, wil en zinnen gebonden houdt. Wie mint moet doghen, maar zal ook de
edelheit der minne leren kennen.
So wie steet na sonderlinghen kinnen,
Hem ghebrect een poent van gherechter minnen.
Al selc kinnen eischt men dicke te vroech;
Ende dat en es niet ghenoech.
5 Want het scijnt een willicheit,5
Ende niet vanden gheeste een gheleit.
Want waert ene leidinghe van gheeste,

1
2-3
6
9ev

5

deo gracias: dank aan God.
ik heb van de minne nooit...gekregen.
hebbe...dage: ook overdag de nacht ervaar.
Maer...fel: Al heb ik geen vissen, kikkers zeggen me niets; vlierbessen kunnen mijn gemis
aan druiventrossen niet goedmaken. Al heb ik de minne niet, haar alleen wil ik bezitten,
ongeacht of zij mij goed- of kwaadgezind is.
Want dat is volstrekt eigenzinnig.
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God soudt herde saen gheleesten.
Ende dats te kinschelike ghemint2
Datmen vele sonderlingheyden wilt,
Ende verkiest in delite te wesenne;
Dats ghebreken van hoghen levenne.
Men sal om ghevoelne noch om kinnen
Dienen, dan slechts te minnen met minnen in Minnen.7
Datmen die helle niet en ontsaghe,
Noch om des hemels hope en dade,
Ende datmen omme helle ende om hemel
Ware even blide ende even temel,
Ende datmen minde sonder sate
Ende begerde boven mate
Ende boven redenne ende boven sin,8-14
Dat ware in minnen groet ghewin.
Als men name, soudemen gheven;
Ende dat minne eyscede soudemen leven.
Als men der zielen kinnisse ghevet,
So weetse datse in minnen levet;
Ende alse ghevoelt alendichede,20
So machse kinnen der minne sede.
Al datse dan mach gheleisten,
Sal minne ghebieden haerre ende eyschen.
Leeft si dan dus der minnen ghenoech,
Dat es wel der minnen ghevouch.
Men moetse uueffenen met herten, met sinnen,
Ende volghen met trouwen ende met minnen.
Nochtan datmen niet en weet van minnen,
Verliestmen als men mach kinnen.28-29
Herte ende crachte ende al de sinne,
Ende den wille heeft ghebonden de minne.

2
7
8-14
20
28-29

kinschelike: geestelijk onvolwassen.
dan: maar.
onderwerp van r. 15.
alse: als zij.
Het is beter niet te weten hoe het met de minne staat, dan haar helemaal te kennen.
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Ende den menschen moetmen so vele gheven
Datmen gheplaecht wert in dit leven;1-2
Metten ellendeghen doghet men noet,
Ende metten verslaghenen die doet,
Metten katyven dooghet men smertelijcheit,
Ende metten minnenden hertelijcheit.
Die der minnen om minne te dienste wilt staen,
Hi moet in meneghen onraste ontfaen.8
Die naheit vander minnen natueren
Die beneemt der sielen hare ghedueren:
So si meer comt, so si meer steelt;
So si meer toent, so si meer heelt.
Die der minnen met minnen sal ghestaen,
Al levende moet hi die doet anegaen,
Om dat hem in minnen iet mochte ontbliven15
Dat hi met arbeide mochte vercrighen.
Die natuere die alle crachte verwent,17
Doet ende leven gheeft ende nemt;
Si es soe crachtich in haren doene,
Sine ontsiet niet, si es so coene;
In hare es alle die macht van gode.
Der minnen wesen es in hare ghebode;
Daer minne met minnen in minne es
Dat es een grondeloes abes;
Daer moetense al in hare verdrincken
Die hen in hare laten sincken;
Ende die hare volghen in hare natueren
Dien geeft si een onghedurich dueren.
Die minne sprinct uut haers selfs natueren29
Ende doet die herten in minnen berueren;
Die volghen der cracht der treckender minnen

1-2
8
15
17
29

Ende...leven: De mens in ons moet zoveel kwellingen ondergaan als er plagen zijn.
in meneghen: in allerlei opzichten.
Om dat: uit vrees dat.
De natuur van de minne, die alle menselijke kracht te boven gaat (Natuere wordt
onderscheiden van wesen, blijkens r. 22.).
sprinct uut: treedt uit.
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Selen die edelheit daer sise in heeft kinnen.1
Dat en mochte niemant anderen vertellen
Noch ghescriven noch ghespellen,
Die minne met minnen heeft ghemint,
Wat hi al wonders in die hoecheit vint.5
Nochtan en moghen der minnen begherden6
Met al desen niet ghestilt werden.
Si richt hare in al boven hare hebben:8
Minne en laet hare en gheen raste hebben.
Al ware te gadere tdoghen al,
Die ye was ende es ende wesen sal,
En mochte also vele niet winnen
Alse begherte van rechter minnen.10ev
Si grijpt te doghenne boven maten
Ende te werkenne dat hare minne wilt laten;15
Si ontfeet een onlede ende een onghedueren;
Die minne en laetse niet ghedueren;
Si valt in onrasten van edeldere ontrouwen
Die sterkere ende hoghere es dan van trouwen.
Trouwe die men met redenen mach
Saten, ende met sinne ghewerden mach,21
Si laet hare dicke ghenoeghen
Dat ontrouwen niene mach voeghen.23
Trouwen moet dicke ontbliven
Dat ontrouwe mach ghecrighen;
Edele ontrouwe en mach niet resten26
Eer si vercrijcht dat alre beste;
Al dat minne es wiltse vercrighen:
Dies en mach hare niet ontbliven.

1
5
6
8
10ev
15
21
23
26

zullen de edelheid ervaren waarmee de minne hen vasthoudt.
object bij rr. 2-3.
der...begherden: het door minne veroorzaakte verlangen.
Begeerte wil steeds meer dan ze bezit.
Al...minnen: Al zou iemand zich alle inspanningen getroosten, wie hij ook weze, nooit zou
hij zóveel verwerven als het verlangen der oprechte minne vraagt.
laten: laten werken.
ende...mach: en verstaanbaar kan verwoorden.
wat bij ontrouw niet kan passen.
resten: rusten.
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Hier af ghevoelse meneghe suere,
Dat minne mocht beteren in corter ure;
Dit dreghet si alst quame van ontrouwen,3
Datse wel weet dat comt van trouwen;4
Van begherten van onghedueregher minnen
En machse ghene raste ghewinnen,
Ende van begherten der sterkere minnen
Verliesse raste ende ghedueren van binnen.
So si hogher in minnen versinct,
So si na hare begherte onghereder vent;10
Want men in ellenden niet ghenoch vinden en mach11
Noch begherte vervult werden en mach;
Want si comt ute so hogher natueren,
Sine mach in ghene clene dinc ghedueren.
Minne vliet ende begherte volghet naer,
Ende vint emmer ongherede stat daer.16
Die hoecheit en machse niet vercrighen;
Dat minne selve es moet hare ontbliven.
Mochte die ziele die natuere bekinnen
Daer si van gode in ghemint es met minne,
So soudse sere in verlanghene doyen
Ende al in ghenoechten vloyen.
Dat ware te groten raste in trouwen.23
Die mint moet doghen vele rouwen:
Die ter trouwen dienste wilt staen
Ende trouwe van trouwen wilt ontfaen
Ende in hogher trouwen wilt leven
Ende in haren dienste nemen ende gheven
Na haren recht, si vri, starc ende coene29
Altoes haren liefsten wille te doene;

3
4
10
11
16
23
29

alst: alsof het.
datse: terwijl ze.
hoe verder af schijnt te zijn wat begeerte verlangt.
men wil steeds meer ellende om de minne te bezitten.
nergens vindt zij rust.
in trouwen: waarlijk.
si: hij weze.
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Spaert hi daer vore ere ocht ghemac,1
So es hi die vrient die ter noet ghebrac.2

Rijmbrief 12: Luister naar de stem der minne
Gehoorzaam aan de stem der minne. Laat vaderhuis en volk en alle aardse goed
achter om haar dienstbaar te zijn. Daartoe zal Christus ons helpen, die de ware liefde
heeft geopenbaard. Leef in waarheid en sijt fier ter minne ende coene.
In gode, die es onse minne,1
Also verre alsic minne bekinne,
So ware mi leet hine ware allene
Dat wij minnen ende meynen.3-4
5 Met selker minnen als es hi,
Lieve herte, so groetic di,
Ende met dat ic ben, sonder vergheten.7
Ghi wet wel, al doe ict u weten,
Dat minne wilt ueffennen daer men haer si9
10 Ende weten wat men haer es; dan leefse vri.
Immer wiltse horen ende prueven
Om verbliden ende om bedrueven;
Daer en mach minne niet sijn sonder;
Si es emmer tempererende in wonder;14
15 So sere verstormt es minnen natuere,
Datse niet rusten en mach ene ure
Sine pleghe haers liefs in sueter minnen17
Ochte in storme van sinnen.
God heeft ons wonder ghedaen

1
2
1
3-4
7
9
14
17

Spaert...vore: verkiest hij eerder.
dan is hij als een vriend die in tijden van nood afwezig is.
In gode: Om God.
zou het mij leed zijn, als wij iets anders dan Hem alleen zouden minnen.
sonder vergheten: uiteraard.
ueffenen...si: handelen zodat men haar toebehoort.
de minne mengt verbliden en bedrueven op wonderbaarlijke wijze.
Sine: als ze niet.
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Dat hi ons met minnen heeft bestaen.
Nadien dat wiere toe sijn ghemaect
Te wetenne hoe minne met minnen smaect,
So keert u met gherechter doghet
Ter soeter minnen al dat ghi moghet,
Te pleghenne met allen goede seden,
Met soeten sinne, met vollen vreden.
Waect inden bant van rechter minnen
Ende pijnt u te verstane die stimme
Daer minne selve mede sprect.
Siet dat ghi hare niet en ghebrect.
Es minne u suete, es si u wreet,
Sijt tharen wille altoes ghereet.
Also plaghics ye, ende also ict versta14
Steet oec ic: Audi filia.15
Sidi dochter so gheloeft den vader;
Sijt te sinen dienste ghereet algader.
Voert ane suldi gods werc besien18
Ende alle noet werken in alle dien
Die ws behoeven, al so hise wrachte,20
In wille, in werken, in ghedachte.
Daer na heethi neyghen die oeren,
Datmen der minnen stemme sal horen:
Ghehorsam te sine van buten, van binnen,
Ende niet te wetenne dan den wille der minnen.
Als men dus der minnen ghehorsam si
So salmen vergheten al daer bi:
Svolcs van vremden ende van bekinden,
Van gheachten ende van gheminden,
Ende vergheten alre creaturen,
Om te ghedinkenne die suetheit van Minnen natueren.

14
15

18
20

plaghics ye: placht ik altijd te doen.
ic: wij suggereren de lezing: in - Audi filia: Luister dochter. Zie Ps. 44, 11-12: Hoor, dochter.
Zie en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid
begeren (Deze tekst is het structurerend element in de rest van het gedicht).
gods werc: Jezus.
ws: u - wrachte: deed.
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Hi heet vergheten thuus haers vader,1
Omme dat hire ghebruken wilt algader,2
Ende dat al der gherre sijn vergheten3
Die den hemel hebben beseten,
Inghelen, heyleghen, hier der menscen;
Mochte men van hen hebben dwenschen,
Dat menre bi hem al verghete6-7
Ende allene van enechheden der minnen wete.
Als ghi omme hem dus wilt vervaren,
Sal die coninc u scoenheit begharen.10
Want ghene scoenheyt in sine natuere
En ghenoeghet dan sine natuere puere.
Als men el niet en can ghedincken
Dan hem dore cussen ende daer inne sinken,14
Dats godleec leven na gods ghenoeghe.
Die hem dus enich der minnen al op droeghe,
Die scoenheit beghert hi ende chierter hem mede
Na sijn ghenoeghen, na minnen sede.
Die ghene es godlec, segghen die liede.
Maer dien selke godlijcheit nie en ghesciede,20
Sine scoenheit en beghert die coninc niet.21
Ontferme u dats so luttel ghesciet,22
Ende siet dat die coninc u beghere.23
Mi dunct dat icker mi af ververe,24
Dat hi onbeniedt ende onbekint
Vanden sinen blijft ende onghemint,
Dat hi niet met sijnre natueren en mach

1
2
3
6-7
10
14
20
21
22
23
24

Hi heet: God beveelt.
hire: Hij haar.
der gherre: diegenen.
mocht men naar hen nog verlangen, dan moet men dat om God opgeven.
coninc: God.
dore: dit voorvoegsel drukt bij Hadewijch identificatie uit met het object van het betreffende
werkwoord.
ghesciede: overkwam.
Sine: diens.
Trek het u aan dat dit zo zelden gebeurt.
siet: zorg.
Ikzelf vind het vreselijk.
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Ghebruken dies dat hi in minnen versach.1
Ay, begheeft elcs al ende eyscht dat al2
Ende besiet wat wondere dat al dan werken sal:
Dat eyselijcste wonder dat ye wert,
Die dierste scoenheit die de coninc begert,
Diere hi met sijnre gheheelre natueren6
Ghebruken wilt in een ghedueren,
Ende dat scone met eenre scoenheit ontmoeten
Ende groeten met eenre enegher groeten;
Ende dat cussen met enen eneghen monde
Ende te vergrondenne die eneghe gronde11
Ende met enen siene te doresiene al
Dat es ende was ende wesen sal;8ev
Ende dat al met eenre wijsheit vroeden
Ende met enen wille van eneghen moeden,
Ende met enen rike al even rike,
In eenre vormen, in enen ghelike,
Ende in een ghevoelen, in eenre ghewelt van al.
Die voldoet als hi noch weten sal.19
Ay, mi es onbekint wie dat es.20
Gode ende sinen gheminden ontfarme des.
Van dienste van minnen wetic raet;
Maer alst te diere ueffeninghen gaet
Hoe men met minnen lieves pleghet,
So es mijn weten saen gheseghet.25
So varic also pleghet die blinde,
Ende make vanden beghinne mijn inde.
Alse lief met lieve gheet minnen leven,
Daer soudemen scone beghinne gheven;29

1
2
6
11
8ev
19
20
25
29

dit genieten zoals hij in liefde had voorbeschikt.
Ach, geef al het afzonderlijke op en vraag de gehele eenheid met God.
Diere: die.
Ende te: zodat de ziel ertoe gebracht wordt te.
Ende...sal: vormen als eenre, eneghen, enen drukken de eenwording met God uit.
Dat schenkt voldoening, zoals iemand zou kunnen ervaren.
wie: hoe.
gheseghet: gezegd.
beghinne: nl. diensthouding.
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Daer moet hijt inden dies niet en weet
Ende dien ghevoelen van minnen es onghereet.
Nu, al en beghert ons die coninc niet,
Dat ons wee si ende verdriet,
Wij selen gherne neyghen die oeren,
Ende alse een sijnre kindere hoeren
Ende sien ende merken ende verstaen
Wat hi wilt ende dore ons heeft ghedaen,8
Ende selen vergheten vremder dinghe
Ende alre joyen sonderlinghe
Van vrienden van beneden van boven,11
Ende van allen doghenne der minnen loven,12
Ende selen hopen omme goet gheval
Dat ons minne noch volgheven sal.
Mochten wij doch om minne ghelaten
Vremde troeste ende orsaten,
Ende wij ons chierden in scone ghelaet,
In hoghen wille, in hoghe daet,
Minden wij met minnen al dat si mint
Ende ware hare glorie ons bekint,
So soudse hare selven doen daer binnen20-21
In een ghebruken, in een bekinnen.
Dies hulpe ons Jhesus Christus
Die selve van minnen allen lost24
Ende alle doghet hevet gheopenbaert
Ende met sijnre claerheit verclaert,26
Hi moet ons minnen condich maken
Ende verclaren al onse saken
Ende onse herte ende onsen sin,
Ende doen sijn eneghe minne daer in,
Die ons doe weten hoe men hem sal

8
11
12
20-21
24
26

dore: omwille van.
van...boven: aarde en hemel.
van...loven: ondanks alles de minne prijzen.
en zouden wij haar heerlijkheid echt belijden, dan zou zij onze houding voltooien.
lost: lust, genoegen.
claerheit verclaert: zie thema Br. 1.
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In volmaecheyden leven al.1
Nu sijt met waerheiden al beset
Ende haest u dat ghi ons niene let.3
Die tijt es cort, hier es vele te doene;
5 Sijt fier ter minne ende coene.

Rijmbrief 13: Dat suetste van minnen sijn hare storme
Een beschrijving van de paradoxale ervaringen, die de minne met zich meebrengt.
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Dat suetste van minnen sijn hare storme,
Haer diepste afgront es haer scoenste vorme,
In haer verdolen dats na gheraken,3
Om haer verhongheren dats voeden ende smaken,
Hare mestroest es seker wesen,
Hare seerste wonden es al ghenesen,
Om hare verdoyen dat es gheduren,
Hare berghen es vinden alle uren,
Om hare quelen dat es ghesonde,
Hare helen openbaert hare conde,10
Hare onthouden sijn hare ghichten,
Sonder redenne es hare scoenste dichten,12
Hare ghevangnesse es al verloest,
Hare seerste slaen es hare suetste troest,
Hare al beroven es groot vromen,
Hare henen varen es naerre comen,
Hare nederste stille es hare hoechste sanc,
Hare groetste abolghe es hare liefste danc,
Hare groetste dreighen es al trouwe,
Hare droefheit es boete van allen rouwe,
Hare rijcheit es hare al ghebreken.
Noch machmen meer van minnen spreken:

1
3
3
10
12

leven: navolgend deelhebben aan.
let: bedroeft.
na gheraken: nabij komen.
zich verbergend openbaart ze zich pas goed.
Sonder redenne: haar zwijgen.
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Hare hoechste trouwe doet neder sinken,
Hare hoechste wesen doet diep verdrincken,
Hare grote rijcheit maect armoede,
Haers vele vercreghen toent onspoede,
Hare troesten maect die wonden groot,
Hare hanteren brinct meneghe doet,
Hare voeden es hongher, hare kinnen es dolen,
Verleidinghe es wijse van harer scolen,8
Hare hanteren sijn storme wreet,
Hare gheduren es in onghereet,10
Hare toenen es hare selven al helen,
Hare ghichten sijn mere weder stelen,12
Hare gheloeften sijn al verleiden,
Hare chierheiden sijn al oncleiden,
Hare waerheit es al bedrieghen,
Hare sekerheyt scijnt meneghen lieghen.
Dies ic ende menich dat orconde17
Wel moghen draghen in alre stonde,
Dien de minne dicken hevet ghetoent
Saken daer wij sijn bi ghehoent,
Ende waenden hebben dat hare bleef.
Sint si mi ierst die treken dreef22
Ende ic ghemercte al hare seden,
So hildicker mi al anders mede;24
Hare ghedreich, hare gheloven
Daer met en werdic meer bedroghen.
Ic wille hare wesen al datse si,27
Si groet, si fel, al eens eest mi.

8
10
12
17
22
24
27

es...scolen: is de methode van haar onderricht.
haar rust zit vol onrust.
haar geschenken zijn veeleer berovingen.
Dies: daarom - menich: menigeen.
ierst...dreef: voor het eerst parten speelde.
ging ik er heel anders mee te werk.
Ik wil voor haar zijn alles wat zij zelf is.
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Rijmbrief 14: Neder sal men in oetmoedicheit sincken
Traagheid in de minne is uit den boze. Ootmoed, zoals Maria ons die voorleefde, zal
het kind (de minne) in onze schoot (de ziel) doen volgroeien.
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In den hoghen name der minnen,
Die u hare wesen moet doen kinnen,
Sendic u hare hertelike groete
Ende bidde hare datse u al moete
Hare wesen tonen toten gronde,
Datmen nie ghegronden en conde.
Ay, hoe diep es die afgront der minnen
Die nieman en conde bekinnen.
Al datmens kint es luttel goet
Sint dats iet ontbliven moet.9-10
Dats ons ontblijft dat comt bi liden11
Dat wij so slappelijc vorwert tiden,
Ende met armen troeste leven,13
Ende so luttel in storme van minnen gheven.
Onse sinne ende onse crachte,
Die lopen souden, staen in hachte,16
Die weghe ter hogher minne grade17
Sonder pays ende sonder ghenade.
Die weghe die men loept ter minnen
En moghen die ghene niet kinnen
Die ghemate sijn an hare werken
Ende hen met ghenuechten sterken,
Ende leven in toren om scade, in bliscap om spoede,
Bi vremden wesenne in hoverdeghen moede.
Maer die volmaectelike woude kinnen
Dat moghende wesen vander minnen,
Hi soude met oetmoedegher herten
Gheliken suetheide ende smerten28

9-10
11
13
16
17
28

Al wat men ervan kent, baat weinig, zolang men er ook aspecten niet van kent.
bi liden: doordat wij gedogen.
armen: goedkope.
staen...hachte: zijn geboeid.
weghe: object bij lopen souden.
gheliken: gelijk achten.
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Ende ontfaen in eenre glorien,
In enen wille, in eenre memorien,
Suete ende suer, in een ghenoeghen,
Ende alle pine sonder bedroeven.
Want minne mach herde wel orsaten
Dat sware dolen harre straten.6
So neder sal men in oetmoedicheit sinken,
Ja, boven alre menschen ghedincken
Die ter werelt gheboren sijn,
Sal groetheit der minnen comen daer in.
Wildi dus vallen ende in allen nighen,
So suldi volmaecte minne ghecrighen.
Want dat haelde gode neder in Marien,
Ende mettien selven soude hi noch lien
Die hem so neder in minne const hebben:14-15
Hine mocht hem sine hoecheit niet ontsegghen,
Hi soudenne ontfaen en draghen tghetal
Also een kint in zijnre moeder volwassen sal.
Ghetrouwe vrese es dierste maent,
Die al die werken hoet, ende spaent
Ter heylegher wet ende ter waerheit gheboden.21
Si doet professie doen in gode.
Ghi wet wel, die professie doet
Dat hi een wesen gheloven moet24
Metten gheselscape daer hi es
Te alder ghehorsamheit te sine ghetes.26
Alse vrese dan, die eerste maent,
Die ziele dus hevet ghemaent
Talre ghehorsamheit van minnen
Volmaecten dienst, daer sijt mach kinnen30
In doet, in leven, in alle dinc,
Dus ontfeetmen alse Maria ontfinc,

6
14-15
21
24
26
30

harre straten: langs haar wegen.
zo zal God ook handelen met hen die Hem in nederigheid beminnen.
Ter...gheboden: om te voldoen aan de opdrachten...
dat hij moet beloven eensgezind te zijn.
zich voegend naar volstrekte gehoorzaamheid.
daer...kinnen: waar zij ook maar kans ziet.
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Ende in allen so diepe oetmoedicheit daer bi,
Dats: Ecce ancilla domini.2
Dus es die eerste maent bestaen,
Met ghetruwer vresen heeftmen ontfaen.
Die andere maent es gherne doghen
Om volmaectheit ende nauwe poghen
Die te leerne daermen mach.
Daer vore en spaert ghenen slach.
Waer ghi moghet, bejaghet doghen.
Daer bint die waerheit der kinnessen die oghen.10
Ontfadi dat sonder uwe mesdaet,11
So dragdi minne inden hoechsten graet.
Want in verduldicheit leertmen kinnen
Hoemen pleghen mach groter minnen.
Want si doet meest wassen ende op gaen
Dat vat daer minne in es ontfaen.16
Die derde maent hoghet tghetal,
Alse men dus can verdraghen al
Ende men weet datmen minne dreghet;
Dat es hueffenninghe die menre toe hevet:
Altoes niedich ende onverwonnen
Ende also daer inne hebben connen22
Na die screfture die ons leret alsoe:
Sobrie pie iuste vivamus in hoc seculo.24
Die vierde maent es die suete natuere25
Daer soe weerdeghe creatuere
Alse minne es, met op wassen sal,
Ende hare menichfuldeghe lede over al.28
In die stat daer mense in dreghet

2
10
11
16
22
24
25
28

Ecce...domini: Zie de dienstmaagd des Heren (Luc. 1, 38).
Daar legt de waarheid de natuurlijke kennis aan banden.
sonder...mesdaet: helemaal.
vat: schoot.
en zich daarin te kunnen gedragen.
Sobrie pie iuste vivamus: vgl. Tit. 2, 12.
die...natuere: zachte blijmoedigheid waarmee men de minne draagt (Herinnert aan de
zachtheid van Cîteaux).
lede: ledematen.
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Ende over al daerse lede hevet,
Sal mense met sueter natueren hoeden
Ende met ontsteken werken voeden.3
Die vijfte maent es heymelijc begaen4
Die suete dracht die men heeft ontfaen,
Heymelike te hueffenen die suete minne
Ende die sware pine die minne brinct inne,
Die hi ghevoelt die minne dus dreghet
Ende met oetmoede ontfaen hevet.
Die seste maent es toeverlaat
Daer men alle rijcheit af ontfaet
Ende troest dat dat kint metter vrocht sal comen
Volwassen,12ev rike, ende gheven alle vromen;
Dus te verlatene op minnen sach14
Ende te hakenne na den hoghen dach
Dat gheboren werde dit edele kint
Ende te vollen in vollen van vollen ghemint.
Die sevende maent es gherechticheit,
Die maect te nieute alle arbeit.
Gherechticheit doemt ende benedijt
Elc wesen na sinen tijt,
Ende nemt ende gheeft na ghetamen der minnen
Ende boven verstaen van allen sinnen.
Der gherechticheit dogde sijn boven natuere24
Ende maken seker die zielen ende puere,
Ende bi gheenre doghet en mach men bat kinnen
Dan men in waerheiden es van minnen
Dat datmen in dogheden jeghen natuere
Suete smake hevet sonder suere:
Dats blide te sine in vernoye,
Dats in versmaetheyden te hebbenne joye,
Ende te minnen die u doen quaet.
Dats seker van minnen die hoechste daet.

3
4
12ev
14
24

ontsteken werken: werken van barmhartigheid.
heymelijc begaen: vertrouwelijk omgaan.
dat...Volwassen: dat de vrucht een voldragen kind zal worden.
sach: gezag.
sijn: persoonsvorm.
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Vrient met vrienden, metten bliden blide,
Dats pleghen van minnen in allen tide;
Maer dits jeghen natuere, jeghen macht,
Ende der gherechticheit hoechste pacht,
Daer men gode properlijcst bi dreghet
Ende volcomenlike wassende binnen hevet.
Die achtende maent es wijsheit van minnen
Ende hare wesen in allen weghen kinnen:
Also vele als minne can gheminnen9
Verslendet die wijsheyt al van binnen.
Die neghende maent es alse wijsheit slint
Al dat si in minnen mint.
Dan comt ter minnen gheweldeghe tijt
Ende stormt alle uren op wijsheit.
Als men met allen dat men es
Ghenoech es der minnen ende ghetes,
So werdt ter neghender maent gheboren
Dat kint dat oetmoet hadde vercoren.
Dan heeft oetmoedicheit haer ghevoech
Daer si hare selven es mede ghenoech.
Tusschen hen tween es dat kint voldreghen
Dat in die grote stat hevet gheleghen:
Int diepste van oetmoede, int hoechste der minnen,
Daer men met allen in allen sinnen
Gode dus leeft met alre macht,
In nuwe minne dach ende nacht.
So werdet god al datmen levet,
Want hi inde scriftuere ghesproken hevet,
So dat hijs niet en mach laten.
Hi sal ons meten metter selver maten
Daer wij hem mede meten.30ev
Die dan aldus van minnen beseten
Sijn in wille, in werke, boven den sinnen
Te al haren wille ghenoech der minnen,
Sal hi dan also meten weder,

9 can: op dat ogenblik kan.
30ev Hi...meten: vgl. Mat. 7, 2.
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So moet hi hen dat hoghe gheven neder
Te haren wille, also sij hen gheven,
Sal hi hen in een al leven;
Anders ware loghenne die orsate,
Sone mate hi niet die selve mate.
Nu es dit kint volwassen gheboren,
Dat bi oetmoedicheit was vercoren
Ende es volwassen in hogher minnen
Ende .ix. maende voldraghen binnen.
Ende elke maent hevet weken viere
Ende elke seghet ghereide ende chiere11
Jeghen den groten hoghen dach
Dat minne volboren werden mach.
Dierste weke es macht, dander conste,
Die derde wille; ende ghestade onste
Die volmaect die viere weken
Ende verwlt de maent sonder ghebreken.17
Elc weke es van .vij. daghen.
Die daghe sijn die sevenne gaven;19
Die moetmen hebben salmen lyden20
Die .ix. maende tharen tiden.
Wijsheit leert watmen doet;
Verstennesse orcont die werken goet;
Met rade versteetmen der minnen ghenoech;
Met crachte werctmen hare ghevoech;
Met conste salmen lieves pleghen;
Met ghenadicheit grote ghichten gheven;
Met heilegher vresen salmen hoeden
Al die werken ende met trouwen voeden.

11
17
19
20

en elke week betekent voorbereiding en tooi.
verwlt: voltooit.
sevenne gaven: gaven van de Geest.
lyden: doorbrengen.
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Strofische gedichten
Hadewijch is de schepper van een voor haar tijd nieuw genre literatuur: de mystieke
minnelyriek.
Verstechnisch gezien stemmen haar Strofische Gedichten goeddeels overeen met
de hoofse minneliederen. Naast een hoofs woordgebruik (o.a. avonture en minne),
dat echter mystiek geinterpreteerd wordt, treffen we in negen van de hier opgenomen
gedichten (no. 1, 5, 12, 14, 15, 17, 26, 29, 35) een Natureingang aan, waarin een
conventioneel natuurbeeld, meestal van de lente, wordt opgeroepen, als beeld of
antipode van de situatie van Hadewijch. Daarnaast komt in zes gedichten (no. 1, 9,
12, 15, 26, 35) een tripartition voor; d.w.z. dat elke strofe door een ‘snede’ in een
‘kop’ en een ‘staart’ wordt verdeeld, waardoor zij dan syntactisch of logisch in twee
delen uiteen valt; de vierof zesregelige ‘kop’ wordt op zijn beurt weer in tweeën
gedeeld door een ‘vore’ na respectievelijk de tweede of de derde versregel. Van een
tornada, waarin een wens wordt geuit of de inhoud van het gedicht samengevat,
maakt Hadewijch vijf maal gebruik als refrein (no. 9, 15, 17, 26, 29). De rijmklanken
van een tornada stemmen overeen met die van de laatste versregels van de
voorafgaande strofe.
In haar lyriek bezingt Hadewijch de minne, de dynamische relatie tot God. Door
objectivering van haar gevoelens probeert zij de minne en haar eigen postie in de
wereld te begrijpen. Dat deze objectivering moest geschieden door de morele en
anagogische betekenis van haar ervaringen te ontraadselen, was haar door de
middeleeuwse cultuur in het hart geschreven. Daarom is de minne voor haar drieledig:
eerst is zij een emotie, het ervaren van psychische situaties; vervolgens is zij een
morele houding om deze veelal pijnlijke situaties te overwinnen; en ten slotte heeft
minne de anagogische betekenis van een totale
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overgave, met als doel te komen tot de vereniging met God. Opgemerkt zij dat minne
in deze teksten ook de menselijke partner kan aanduiden.
Het uitgangspunt van de Strofische Gedichten is steeds weer het aanvoelen van
de onbestendige relatie tussen haar en God, het wee. Dit wee wordt nog versterkt
doordat zij, wanneer zij haar liederen dicht, de minne niet bezit in haar voltooiing.
Daarbij wordt het wee nog geïntensiveerd door de herinnering aan betere tijden, aan
de vereniging met God.

Strofisch gedicht 1
Ay, al es nu die winter cout,
Cort die daghe ende die nachte langhe,
Ons naket saen een somer stout,
Die ons ute dien bedwanghe
5 Schiere sal bringhen: dat es in schine5
Bi desen nuwen jare.6
Die hasel brinct ons bloemen fine;
Dat es een teken openbare.
- Ay, vale, vale, milies -9
10 Ghi alle die nuwen tide10
- Si dixero, non satis est -11
Om minne wilt wesen blide.
Ende die van fieren moede sijn,13
Wat storme hen dore die minne
15 Ontmoet, ontfaense also fijn
Alse:15ev Dit es daer ic al an winne
Ende winnen sal; God gheve mi al
Datter minnen best become;

5
6
9
10
11
13
15ev

in schine: duidelijk.
jare: jaargetijde.
vale: gegroet - milies: duizendmaal.
nuwen tide: in deze tijd van vernieuwing.
al zou ik het (duizendmaal) zeggen, dan is het nog niet voldoende.
van...moede: geestelijk volwassen.
ontfaense...Alse: aanvaarden ze zo volkomen, dat ze denken.
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Na haerre ghenuechten weghe, mesval
Si mi die meeste vrome.1ev
- Ay, vale, vale, milies Ghi alle die avontuere
5 - Si dixero, non satis est Wilt doghen om minnen natuere.4 + 6
Ay, wat salic doen, alendech wijf?7
Met rechte maghic tghelucke wel haten.
Mi rouwet wel sere mijn lijf.
10 Ic en mach minnen noch laten.
Te rechte mi es beide fel,11
Gheluc ende avontuere.
Ic dole mijns, en es niemant el.13
Dat scijnt teghen natuere.14
15 - Ay, vale, vale, milies U allen laet dies ontfarmen
- Si dixero, non satis est Dat minne mi dus laet carmen.
Ay, ic was ie op die minne stout,19
20 Sint icse ierst hoerde noemen,
Ende verliet mi op hare vri ghewout.21
Dies willen mi allen doemen,
Vriende ende vreemde, jonghe ende out,
Dien ic in allen sinnen24
25 Diende ye ende was van herten hout25
Ende onste hen allen der minnen.
- Ay, vale, vale, milies -

1ev
4+6
7
11
13
14
19
21
24
25

als het haar behaagt, moge tegenspoed mij het meest baten.
avontuere...doghen: alles wilt wagen.
salic: zal ik.
Te rechte: Waarlijk.
Ik ben radeloos als geen ander.
teghen natuere: onmenselijk.
Ach, ik vertrouwde altijd op de minne.
hare...ghewout: haar eigenzinnige macht.
in...sinnen: in alle opzichten.
ende...hout: en die ik een warm hart toedroeg.
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Ic rade hen datsi niene sparen,1
- Si dixero, non satis est Hoe ic hebbe ghevaren.3
Ay arme, ic en mach mi selven niet
5 Doen leven noch sterven.5
Ay soete God, wat es mi ghesciet,
Dat mi die liede bederven?
Lietense u mi allene doch slaen,
Ghi soudet best gheraden9
10 Na rechte al dat ic hebbe mesdaen,10
Ende bleven buten scaden,11
- Ay, vale, vale, milies Die Gode niet ghewerden en laten13
- Si dixero, non satis est 15 Ende niet en minnen ende haten.15
Die wile dat si sijn over mi,16
Wie sal hare lief dan minnen?
Si ghinghen bat hare weghe vri,18
Daer si u leerden kinnen.
20 Si willen u te hulpen staen
Met mi, dies clene behoeven.21
Ghi cont na recht soenen ende slaen
Ende met claerre waerheit proeven.
- Ay, vale, vale, milies 25 Alle die met Gode plechten25

1
3
5
9
10
11
13
15
16
18
21
25

niene: niet.
hoe het mij ook vergaan is.
Doen: laten.
Gij zoudt het beste beoordelen.
Na rechte: naar recht.
en zij zouden schuldeloos blijven.
niet...laten: niet laten begaan.
en Zijn gerechtigheid niet eerbiedigen (zie Br. 17).
sijn over: zich bezig houden met.
Beter kozen zij voor de beschikkingen van de minne (zie r. 21, p. 140).
Met mi: in mijn geval - dies...behoeven: die het weinig past.
met...plechten: Gods norm aanvaarden.
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- Si dixero, non satis est In soenen ende in rechten.
Ay, Salamon ontradet dat werc,3
Dat wij niet en ondersoeken
5 Die dinghen die ons sijn te sterc,5
Noch dat wi niet en roeken
Hogher dinghen dan wij sijn,
Dat wij die ondervenden,7-8
Ende laten ons die minne fijn9
10 Vri maken ende benden.
- Ay, vale, vale, milies Die ter hogher minnen rade
- Si dixero, non satis est Volclemt van grade te grade.14
15 Der menschen sinne sijn so clene,
Daer mach God wel vele boven.
God es van allen wijs allene.
Dies salmen alles hem loven
Ende laten hem sijn ambacht doen
20 In wreken ende in ghedoghen.
Hem en es gheen werc so verre ontvloen,
En comt hem al vore oghen.22
- Ay, vale, vale, milies Die hen der minnen volgheven
25 - Si dexero, non satis est Ende haren oghen ghenoech volleven.26
God moet ons gheven nuwen sin27

3
5
7-8
9
14
22
26
27

dat werc: wordt geëxpliciteerd in 4-8 (vgl. Eccl. 3, 22).
te sterc: te machtig.
dingen die ons te boven gaan, omdat wij daarvan het fijne willen weten (zie Vis. 8).
Ende: maar dat wij.
van...grade: stap voor stap.
En: of het.
en zo volmaakt leven dat ze gevallig zijn in haar ogen.
moet: moge.
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Ter edelre minnen ende vrie,
Dat wij so nuwe leven daer in,2
Dat ons die minne benedie
Ende nuwe make met nuwen smake,
5 Die si can nuwe volgheven.
Die minne es nuwe gheweldeghe orsate6
Dien, die der minnen al nuwe volleven.7
- Ay, vale, vale, milies Dat nuwe der nuwer minnen
10 - Si dixero, non satis est Dat nuwe wilt nuwe bekinnen.9 + 11

Strofisch gedicht 5
Al droevet die tijt ende die vogheline,
Dan darf niet doen die herte fine13
Die dore minne wilt doghen pine.
15 Hi sal weten ende kinnen al,
Suete ende wreet,
Lief ende leet,
Wat men ter minnen pleghen sal.18
Die fiere die daer toe sijn ghedeghen19
20 Dat si onghecuster minnen pleghen,20
Si selen in allen weghen daerjeghen21
Stout sijn ende coene

2
6
7
9 + 11
13
18
19
20
21

dat: opdat.
nuwe...orsate: telkens weer een krachtige beloning.
al nuwe: geheel vernieuwd.
de eindeloze vernieuwing van de ware minne, wil deze vernieuwing telkens weer opnieuw
met ijver beoefenen.
Dan...niet: dat mag niet - herte: het hart is de zetel van de liefdesbeleving van de mens.
ter...sal: moet doen om de minne te dienen.
ghedeghen: uitgegroeid.
onghecuster...pleghen: zich bezighouden met minne, die niet bevredigt.
in...weghen: in alle opzichten.
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Ende al ghereet te ontfaen,
Si troest, si slaen,2
Van minnen doene.3
Der minnen pleghen es onghehoert,4
5 Als hi wel kint dies hevet becoert,5
Want si in midden den troest testoert.6
Hine can ghedueren
Dien minne gheraect;
Hi ghesmaect
10 Vele onghenoemder uren.
Bi wilen heet, bi wilen cout,11
Bi wilen bloede, bi wilen bout:
Hare onghedueren es menichfout.
Die minne al maent14
15 Die grote scout
Haerre riker ghewout
Daer si ons toe spaent.17
Bi wilen lief, bi wilen leet,
Bi wilen verre, bi wilen ghereet:
20 Die dit met trouwen van minnen versteet,
Dat es jubileren:
Hoe minne versleet
Ende ommeveet
In een hanteren.20ev

2
3
4
5
6
11
14
17
20ev

Si...si: hetzij...hetzij.
doene: handelwijze.
Der...pleghen: de handelwijze van de minne.
dies...becoert: die het ondervonden heeft.
in midden: halverwege.
Bi wilen: soms.
al maent: eist helemaal op.
bijvoeglijke bepaling bij ghewout.
Die...hanteren: wie met volharding van de minne verdraagt, dat zij hem nu eens ontwijkt,
dan weer omarmt, die is door zielsverrukking overstelpt.
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Bi wilen ghenedert, bi wilen ghehoghet,
Bi wilen verborghen, bi wilen vertoghet:
Eer selc van minnen wert ghesoghet,3
Doghet hi grote avontuere,
5 Eer hi gheraect
Daer hi ghesmaect6
Der minnen natuere.7
Bi wilen licht, bi wilen swaer,
Bi wilen doncker, bi wilen claer,
10 In vrien troest, in bedwonghenne vaer,10
In nemen ende in gheven
Moeten die sinne12
Die dolen in minne,
Altoes hier leven.

Strofisch gedicht 9
15 Altoes mag men van minnen singhen,15
Eest herfst, eest winter, eest linten, eest zomer,16
Ende jeghen hare ghewout verdinghen,
Want en ontsteet hare niemen vromer.18
Maer wi, traghe, segghen dicke in comer:19
20 Soude si mi also na bedwinghen?20
Ic mach mi metten ghenen minghen21
Die rasten hebben gheploen22

3
6
7
10
12
15
16
18
19
20
21
22

selc van: iemand door.
Daer: waar.
Der...natuere: het wezen van de minne.
bedwonghenne vaer: verstikkende angst.
die sinne: nl. de mensen.
mag men: is het mogelijk.
Eest: is het.
want haar ontwijkt geen dappere.
in comer: bezorgd.
Zou zij mij zo in het nauw brengen?
mach: wil.
die gekozen hebben voor rust.
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Ende bliven thuus. Waer mochtic
Gaen omme mijn verdoen?1ev
Die nedere metten armen sinnen,3
Die sijnt die den cost ontsien,
5 Dat si hen scouwen van der minnen,5
Daer hen al goet af soude ghescien.
Ocht si hen vanden dienste ontien,7
Nemen dat sire ane winnen.
Trouwe salse toenen ende arm doen kinnen9
10 Vore der minnen rike al bloet.10
Dese sijnt die dat hare verdaden
Sonder der minnen noet.12ev
Die gherne woude doghen tsuete ellende,
Die weghe ter hogher minnen lant,
15 Hi vonde sijn lief, sijn rike, ten ende.
Dies gheeft die trouwe zeghel ende pant.16
Nu es menich dorpre so truwant:
Hi neemt dat hem es naest ghehende18
Ende blijft vore minne die onbekinde19
20 Metter truwanten cleet.20
Soe en heeft hi vorme noch ere,
Daer minne dat hare bi versteet.21ev

Waer...verdoen?: Waarom zou ik me in het verderf gaan storten?
De kleinmoedigen met hun armzalige gevoelens.
Dat...van: zodat zij zich onttrekken aan.
Nemen: nemen zij aan.
Trouw zal ze duidelijk maken dat ze armzalig zijn.
al bloet: zeer duidelijk.
dat...noet: hun mogelijkheden verkwanselden zonder daartoe genoodzaakt te worden door
de minne.
16 zeghel...pant: verzegeld onderpand.
18 dat...ghehende: waar hij het gemakkelijkst aankomt.
19 Ende: maar.
20 vgl. Mat. 22, 1-14.
21ev vorme...versteet: noch de gedaante noch het eerbewijs, waaraan de minne wat haar eigen is,
herkent.
1ev
3
5
7
9
10
12ev
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Scone ghelaet ende scone cleder
Ende scone redene scieren den man.
Al doghen om minne ende niet te wreder,3
Dat es scone ghelaet, die dat wel can;
5 Die werke sijn die cleder dan,
Met nuwen niede ende niet te ghemeder,6
Ende den vremden te aller noet ghereder
Dan ane sijns selfs bekinnen.7-8
Dats varuwe, die tekene scieren9
10 Alre meest vore hogher minnen.10
Vorwaerdeghe wort ende grote ghichten11
Buten huus ende scone cost daer binnen
Eren den man meest ende verlichten.
Hier bi machmenne best bekinnen.14
15 Alsoe eest oec met hen die minnen:15
Eest dat si inder waerheit stichten16
Ende met scoenre cost daer binnen dichten,17
Alsoet minnen best betame,18
Ende gheven al minne om minne,
20 Die ghichte es minnen best bequame.
Ic segghe van minnen ende rade21
Ghecierden cost ende hoghe daet.
Dat trouwe soude ghelden dat minne verdade,23
Dats meneghen cleyne toeverlaet

3
6
7-8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
23

niet...wreder: zonder verbittering.
niet...ghemeder: zonder zelfvoldaanheid.
zo staat men meer klaar voor alle noden van vreemden dan voor die der vrienden.
Dats...tekene: Dat is de kleur, de (herkennings) tekens die.
vore: in de ogen van.
wort: woorden.
machmenne: kan men hem.
eest: is het.
als zij naar waarheid leven.
daer...dichten: hun levensritme bepalen.
Alsoet: zoals het.
segghe van: spreek over.
dat: wat.
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Die inden bande van minnen staet,1
In ongebrukenne ende in onghenade.
Die minne loent altoes al comt si spade,
Dats daertoe mine saghe.
5 Die hare volghen, si liden
Meneghen nacht bi daghe.5ev
Wie soude van minnen altoes geprisen,
Die ghevet bi daghe so meneghen nacht?
Dien si soude cleden, eren ende spisen,
10 Dien doet si al ute sijnre macht.10
Die gherne goude der minnen pacht,11
Soudsi in allen rechte wisen,12
Ende met trouwen zeghele so hoghe doen risen13
Daer lief mochte lief hantieren,
15 Ende in allen ghebrukene van minnen
Eren ende chieren.
Dat scoenste hanteren dat minnen dochte
Dat ware17ev lief met lieve so doremint,
Dat lief met minnen so lief doresochte,
20 Dat hem el niet en ware bekint
Dan: Ic ben die minne met minnen verwint.
Maer hi waer meer verwonnen die minne vervochte
Ende dan in minnen te nieute werden mochte.23
Die cracht ghinghe als te voren;24
25 Die hoghe materie, daeraf wardt minne25
Van yersten gheboren.26

1
5ev
10
11
12
13
17ev
23
24
25
26

die door de minne beheerst wordt.
si...daghe: hun dagen zijn vaak niets dan ellende.
doet...ute: berooft zij helemaal van.
goude...pacht: de tol der liefde betaalt.
zou ze naar alle rechtvaardigheid de weg moeten wijzen.
met...zeghele: als een trouw bevondene.
minnen...ware: de minnaar zich kan indenken, zou zijn.
in...werden: in liefde verteerd worden.
als...voren: alles te boven.
hoghe materie: hoogstaande onderneming.
Van yersten: pas.
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Maer wij, lichtecope metten lichten sinne,
Ons duncken minnen vare swaer,
Wij sijn nieloep met clenen ghewinne.3
Dies darven wij minnen clare waer.
5 Ic weet al en wetict niet al daer
Daer mens5ev ghebruket in weelden van minnen;
Maer verlichte redenne doet al bekinnen Hoe men minnen ghenoech volsteet.
Daer en es redenne te waer
10 Noch werc te swaer ende al nuwe ghereet.9-10
Refrein:
Die vroech hare claer
Hebben openbaer11ev
Ende saen hare bliscap kinnen
Ende glorieren daer binnen,
15 Eest dat hen wel vergheet,15
So hebbense, god weet,
Vele beteren coep der minnen
Dan icker noch weet.18

Strofisch gedicht 12
Nu es die edele tijt gheboren
20 Die ons bloemen sal brenghen int lant.
So sijn die edele die sijn vercoren
Te draghenne dat joc, der minnen bant.
Hen bloeit altoes die trouwe in hant23
Ende edele bloemen met diere vrocht.24

3 wij jagen het nieuwe na, waarvan wij weinig voordeel hebben.
5ev al...mens: al weet ik het niet zoals wie het.
9-10 Daarvoor is geen enkel inzicht juist genoeg en ook geen enkele inspanning te zwaar en men
staat steeds voor een nieuwe inspanning klaar.
11ev hare...openbaer: weten waar ze met haar precies aan toe zijn.
15 Eest: indien.
18 noch: tot nu toe.
23 in hant: gemakkelijk.
24 Ende: zoals.
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Daer werdt met trouwen dwort doresocht,1
Daer blivet die minne ghestade
Met eenre vrienscap al doreknocht3
Int hoechste van minnen rade.
5 Mijn joc es soete, mine bordene es licht,5
Seghet selve die minnare es der minnen.
Dit word hadde hi in minnen ghedicht.
Daer buten en mach ment niet waer kinnen,8
Alsoe ic mi can versinnen.
10 So es hen lichte bordene swaer
Ende si doghen meneghen vremden vaer,
Die buten minnen wonen.
Want der knechte wet es vaer,
Maer minne es wet der sonen.
15 Welc es die bordenne licht in minnen
Ende dat joc dat soe soete smaket?
Dat es dat edele draghen van binnen,17
Daer minne die lieve met gheraect
Ende met enen wille so enich maect,19
20 Met enen wesenne, sonder keer.20
Begherten diepheit scept emmermeer
Ende dat sceppen drincket al die minne.21-22
Die scout, die minne maent der minnen,23
Gheet boven menschen sinne.
25 Het ne mochte nie herte noch sin gheraden25

1
3
5
8
17
19
20
21-22
23
25

dwort: vgl. r. 5.
met een hechte vriendschap duurzaam verbonden.
zie Mat. 11, 30.
waer kinnen: ten volle beseffen.
Dat is de edele bevruchting.
enen: één.
sonder keer: voor altijd.
De diepte van de begeerte schept steeds meer uit en wat uitgeschept is drinkt de minne
helemaal op.
der minnen: de minnaar.
Het...nie: Nooit zou kunnen.
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Hoe hi sijn lief met minnen anestaert,
Dien minne met minnen heeft verladen.2
Want hi ene ure niet en spaert,
Eer hi met minnen al dorevaert,
5 Hine stare met trouwen in minnen fijn.5
Want sine vonnessen moeten al sijn
Ghelesen in minnen anscine.
Ende daer siet hi claer waer sonder schijn
In meneghe suete pine.
10 Hi siet in claerheden dat die mint
Met volre waerheit pleghen moet.
Als hi met waerheiden dan bekint
Dat hi der minnen te lettel doet,13
Verstormt met pinen sijn hoghe moet,14
15 Want in minnen anscine nemt hi al15
Hoe minne der minnen pleghen sal.16
Ende dat vonnesse suet die pine
Ende doet hem gheven al om al18
Om der minnen ghenoech te sine.
20 Die hen in minnen ghenoech dus gheven,
Wat groter wondere sal hen ghescien?
Si selen met minnen ane minne een cleven
Ende selen met minnen al minne doresien
Ende met haren verhoelnen aderen al tien24
25 Int conduut daer minne haer minne al scincket
Ende met minnen hare vriende al dronken drinket26
In wondre vore haren woeden.27

2
5
13
14
15
16
18
24
26
27

bijvoeglijke bepaling bij hi.
Hine stare: en hij mag schouwen.
te lettel: te kort.
probeert zijn edele gezindheid dit met grote inzet ongedaan te maken.
nemt: aanvaardt.
der...pleghen: de minne dienen.
gheven...al: alles op alles zet.
al tien: helemaal uitlopen.
dronken drinket: dronken maakt.
in verwondering over haar (de minne) hartstochtelijkheid.
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Dat blijft den vremden al ontwincket,
Ende openbaer den vroeden.2
God geve hen allen die minne begheren
Dat si der minnen also ghereden,
5 Dat si al op hare rike teren,
Dat si minne in hare moghen minne gheleden.6
So en mach hen biden vremden wreden
Nemmer messchien, sine leven so vri8
Alse: Ic al minnen ende minne al mi.
10 Wat mach hen dan meer werren?
Want in hare ghenaden staen si:
Die sonne, die mane, die sterren.11-12

Strofisch gedicht 14
Ten blijdsten tide vanden jare,
Dat alle voghele singhen clare14
15 Ende die nachtegale openbare
Ons maket hare bliscap cont,16
So heeft die herte meest sware17
Die edele minne hevet ghewont.
Hoe mach die edele sin gheduren,19
20 Ja, edelst alre creaturen,
Diet hoechste moet minnen bi naturen21
Ende dan sijn lief niene hevet?22
Alsenne der minnen strale ruren,23
So gruwelt hem dat hi levet.

2
6
8
11-12
14
16
17
19
21
22
23

Ende openbaer: en is duidelijk voor.
moghen...gheleden: tot volledige bloei mogen brengen.
sine: wanneer zij maar.
Want in het licht van haar genade staan zij: hun dagen en nachten zijn nu vol licht.
Dat: wanneer.
maket...cont: ...verkondigt.
heeft...sware: is...wanhopig.
sin: ziel.
bi naturen: van nature.
niene: niet.
Alsenne: Als hem.
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In allen tiden als ruert die strale1
Meerret hi die wonde ende brenghet quale.
Alle die minnen kinnent wale3
Dat emmer deen moet sijn:4
5 Suetecheit ochte smerte ochte beide te male5
In dreeft vore minnen anschijn.
Hoe mach hen gruwelen dan die minnen7
Ende hen dus in minnen verloren kinnen.8
Si sijn verwonnen dat si verwinnen9
10 Dat onverwonnen groot,
Dat hen alle uren doet beghinnen
Dat leven in nuwer doot.
Hier ne mach hare minne dan niet gheweren.13
Men moet hare rike, hare cracht verteren
15 Hoese oec te niete in minnen vervaren.15
Dats den vremden oncont.
So si die zale hogher begharen,
So diepere wielt die gront.17ev
In recht van minnen es opghedreghen:19
20 Die den slach sleet wert selve ghesleghen,
Dat licht werdt even sware gheweghen,21
Die cracht wert ierst verwonnen,
Dat rike comt ons hier selve jeghen,23
Vore alle die minnen connen.24

1
3
4
5
7
8
9
13
15
17ev
19
21
23
24

In...als: Telkens wanneer hem.
kinnent: weten het.
deen: dit ene.
te male: tesamen.
Hoe...hen: Hoe moet het hen dan wel.
Ende...dus: wanneer zij zich zo.
dat: totdat.
minne: de minnaar.
hoe ze ook ten gronde gaan in de minne.
So...So: Hoe...des te; nl. hoe meer men begeert, des te meer men lijden moet.
In het wetboek van minne zijn dit gulden regels.
licht en zwaar worden gelijk gewogen.
comt...jeghen: komt...tegemoet.
Vore alle: dit geldt voor allen.
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Maer dier es luttel die om al minne al minnen,
Ende noch men,1ev die minne met minnen versinnen.
Dies selense alte spade ghewinnen
Dat rike ende den hoghen raet
5 Ende dat kinnesse dat minne doet kinnen
Dien die hare ter scolen gaet.
Hets jammer groet dat wij dus dolen
Ende ons die hoghe wise blijft verholen,
Die minne den meesteren heeft bevolen
10 Die lesen in minne fijn.
Die hoechste lesse inder minnen scolen
Dats hoe men minnen ghenoech mach sijn.
Maer die wel te voren termineren,13
Al eest dat si dan jubileren
15 Ende met salueerne feesteren
Hare lief in cortere stont,
Opdat si met doghenne concorderen,17
Hen wert die scole wel cont.
Maer die hier met lieve willen juwieren
20 Ende met ghevoelne dan ballieren20
Ende met ghenoechten daerinne basieren,
Ic segghe hen wel te voren:
Si moeten hen wel met doechden chieren,
Ochte daer es die scole verloren.
25 Maer die met waerheiden in minnen dichten
Ende met clare redene dan verlichten,26
Daer sal die minne hare scole in stichten.
Die selen meestere wesen

1ev Maer...men: Maar van diegenen die om de totale minne met volledige inzet minnen, is het
aantal gering, maar nog minder is het aantal van hen.
13 die wel: zij die echter - termineren: nl. voordat men de minne voldoening schenkt.
17 indien zij zich in het lijden schikken.
20 met ghevoelne: met tastbaar genot.
26 met...verlichten: met verlichte rede werken.
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Ende ontfaen der minnen hoechste ghichten,
Die wonden sonder ghenesen.1-22
Die minne dus ghicht met haren wonden3
Ende toent die wijtheit hare conden,4
5 Die nied houdse open ende onghebonden5
Daer se minne met storme doresiet.
Al gruwelt hen dan den onghesonden,7
Dat en darf ons wonderen niet.
Die minne met allen dus hevet dorewaden,9
10 Met diepen honghere, met vollen saden,
Hem en mach dorren noch bloyen scaden
Noch hulpen tijt engheen.
In diepste ghewat, ten hoechsten graden13
Blijft hare wesen in een.14

Strofisch gedicht 15
15 Al es die tijt blide overal
Ende al es groene berch ende dal,
Dat wert hem wel clene in scine17
Die ter minnen hevet ongheval.
Ic en weet wies hi verbliden sal.19
20 Hem es alle bliscap pine.
Dat en es gheen wonder:
Alse hi es sonder

1-2
2
3
4
5
7
9
13
14
17
19

paradox van heil door lijden.
sonder ghenesen: ongeneeslijk.
Die: Wie.
die...conden: de uitgestrektheid van wat in haar (de minne) te kennen is.
Die...houdse: in hen houdt het verlangen de wonden.
gruwelt hen: gruwelt het.
met allen: in al haar facetten.
ten...graden: op de hoogste toppen.
in een: onveranderlijk.
dat is voor hem duidelijk weinig waard.
wies: hoe.
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Sijns liefs, na sijn begheren,1
Ende hi niet en hevet2
Daer hi bi levet,3
Waerop soude hi dan teren?
5 Die op minne teret al sonder spoet,5
Wat hi ghedoghet in orewoet,
Dat mach allene bekinnen
Die hem ter minnen verlaet al goet8
Ende dan van hare blivet onghevoet.
10 Hem es wel wee ter minnen,10
Want hi bernet sware
In hope ende in vare
Altoes met nuwen uren;
Want al sijn begheren
15 Es voeden ende teren15
Ende ghebruken minnen natueren.
Die dus in hongher van minnen leven
Ende noch ghebruken es ontbleven,18
Ay, wie mach hen gheloven?
20 Want si hen een ane minne al cleven.20
Als hen dan minne hare soude al gheven,
So wordet een beroeven
Ende so roerste een vaer.23
Ay amabaer,24
25 Waer salic, arme, henen?
Eert mi dus quam,26

1
2
3
5
8
10
15
18
20
23
24
26

na...begheren: naar wie hij verlangt.
niet: niets.
waarmee hij zijn leven kan vullen.
sonder spoet: tevefgeefs.
al goet: oprecht.
voor hem is zeer pijnlijk het beoefenen van de minne.
voeden: zich voeden met.
noch: nog steeds.
een...al: geheel en al aan minne.
roerste: bevangt hen.
amabaer: uitroep van smart: ik wérd bemind.
Eer het voor mij zover kwam.
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Ay utinam,1
Hadde si mi doch doet gherenen.2
Dit es een wee wel onbekint.
Het ne werdt van vremden nie ghemint.
5 Ghenoechten eest te sware,
Want si hare alle uren daertoe went6
Dat si hare an ghebruken bint
In vriheiden sonder vare.8
Maer redene claer
10 Hevet ommaer.10
Het dunct hare een keren,
Eer si11ev opclemt
Daer si volvent
Hare lief ter hoechster eren.14
15 Minne wilt al minne, sine wilt niet beiden.
Si wilt al uren in suetheit weiden,
In weelden na hare begherte.17
Redenne heetse merren na ghereiden18
Ende vriheit wilse te hant gheleiden19
20 Daerse met lieve .i. werde.
Dus ghedane storme21
Maken eyse in vorme.22
Dats onbekent den vremden,

1
2
6
8
10
11ev
14
17
18
19
21
22

utinam: uitroep bij een onvervulbare wens.
had zij mij toch door haar aanraking gedood (hoofdzin).
daertoe went: erop richt.
in onbevangen vrijheid.
wil daar niets van weten.
een...si: een achteruitgang, zolang zij niet.
ter...eren: in zijn hoogste heerlijkheid.
na...begherte: zoals zij begeert.
na ghereiden: tot ze daarop is voorbereid.
Ende: maar - te hant: ogenblikkelijk.
Dus ghedane: Dergelijke.
brengen vreugde tot stand.
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Die alre doet
Vore minnen noedt1-2
Te smakenne nie en gheteemden.
Daer minne die jonghe met nuwen troest,4
5 So wanen si dan al sijn verloest,
So sijn si alse te hove6
Ende leven hen selven alrevroest7
Ende wanen hebben voldaen die joest
In allen vollen love.9
10 Alse hen dan hare redenne wect
Ende si hen dat werc ontdect
Dat si hebben te doene
Met nuwen moede,
Werden si bloede
15 Die teersten waren coene.15
Ay minne, die fine doghet,
Die alles es voghet17
Ende alle dinc mach dwinghen,
Si moete hare melden
20 Ende si sal ons ghelden.
Sine sal ons niet ondringhen.
Die alle rouwen
Gesmaken met trouwen,
Si moghen wel blide singhen.
Refrein:
25 Dats yemant twivelt, dats grote scade:25
Minne loent altoes al comt si spade.

1-2
4
6
7
9
15
17
25

die de volledige versterving waartoe de minne noodzaakt.
die...nuwen: de jonge minnaars steeds opnieuw.
alse...hove: als aan het hof.
hen...alrevroest: in hun eigen ogen allervergenoegdst.
met het volste recht op hoge lof.
teersten: aanvankelijk.
es voghet: voogd is over.
Dats: Dat daaraan.
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Die hen te hare verlaten
Ende volghen haren hoechsten rade
Ende bliven inden nied ghestade,
Si saelt met minnen orsaten.4

Strofisch gedicht 17
5 Als hem die tijt vernuwen sal,
Nochtan es berch ende dal
Wel doncker ende ontsiene overal.
Doch gheet die hasel bloyen.
Al hevet die minnare ongheval,
10 Hi sal in allen groyen.10
Wat hulpet hem bliscap ochte tijd,
Die gherne in minnen name delijt
Ende niet en vint inder werelt wijt13
Daer hi met trouwen op mach rusten14
15 Ende vri toe seghhen: Lief, ghi sijt15
Die minen gront mach custen.16
Wat mach hem bliscap ommevaen,
Die minne in hachten heeft inghe ghedaen18
Ende die de wijdde van minnen woude ommegaen19
20 Ende vri ghebruken in trouwen?
Meer dan sterren anden hemel staen
Hevet die minne dan rouwen.
Dat ghetal diere rouwen moet sijn ghesweghen,

4
10
13
14
15
16
18
19

saelt: zal het.
in allen: in alle opzichten.
Ende: maar deze.
met trouwen: waarachtig.
sijt: bent het.
die mijn diepste verlangen kan bevredigen.
heeft...gedaen: zijn vrijheid heeft ontnomen.
Ende die: terwijl hij.
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Die grote sware waghen bliven ongheweghen,
Daer ne gheet gheen ghelike jeghen.2
So eest best dat mens begheve.3
Al es mijn deel clene, ic hebber verdreghen.4
5 Mi gruwelt dat ic leve.
Hoe mach hem gruwelen ende rouwen tleven,
Die sijn al hevet op al ghegheven7
Ende in donckeren dole wert verre verdreven
Daer hi meer ne waent doen kere,9
10 Ende in onthopenden storme al wert tewreven.10
Wat rouwen gheliket dien sere?
Ay ghi fiere, die als met minnen ghestaet12
Ende vri leeft in hare toeverlaet,
Ontfarmt der verdeylder, die minne verslaet14
15 Ende met onthopenden ellende gheet nopen.15
Och, die raets mach pleghen leve vri in raet;16
Mijn herte levet in onthopen.
Want ic sach ene lichte wolke opgaen
Over18ev alle swerke, so scone ghedaen,19
20 Ic waende met volre weelden saen20
Vri spelen in die sonne.
Doen wardt mijn hoghe maer een waen.22
Al storvic, wie es dies mi wanconne?23

2
3
4
7
9
10
12
14
15
16
18ev
19
20
22
23

Niets kan daarmee vergeleken worden.
mens: men dit.
deel: namelijk van de rouwen en de waghen.
die alles op alles heeft gezet.
waarvan hij niet meer denkt terug te komen.
onthopenden storme: storm van hopeloosheid.
als. alles.
die: lijdend voorwerp.
onthopenden ellende: tot wanhoop leidende ellende.
raets...pleghen: uitkomst weet.
opgaen Over: uitrijzen boven.
scone ghedaen: mooi gevormd.
met...weelden: in volle zaligheid.
hoghe maer: blijde verwachting.
es...wanconne: zou het mij kwalijk nemen.
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Doen sweec mi nacht over den dach.1
Dat ic ye was gheboren, o wach.
Maer die sijn al ghevet op minnen sach,
Met minnen saelt wel orsaten noch minne.3-4
5 Al bennic weder onder den slach,5
God troest alle edele sinne.6
Die minne es in allen beghinne ghenoech.7
Doe mi minne eerst minnen ghewoech,8
Ay, hoe ic met al hare al beloech.9
10 Doen deedse me haesselen slachten
Die in deemsteren tide bloyen vroech
Ende men langhe hare vrocht moet wachten.12
Die beiden mach, hem es wel ghesciet,
Tote dat minne sijn alle met al versiet.13-14
15 Ay god, dies en achtic niet,15
Maer ic bens meer dan te ghemeder.16
Der minnen ic doch mi selven al liet,17
Maer mi dede dat wee al leder.18
Dat es den minnare al te swaer,
20 Na minne te dolen ende hine weet waer,
Het si in deemsterheit ende in claer,
In abolghe ochte in minne. Gave minne

1 sweec mi: zonk voor mij neer.
3-4 Maar wie alles op alles zet in vertrouwen op de minne, hem zal de minne nog wel met minne
belonen.
5 onder...slach: in onheilspellend gevaar.
6 edele sinne: edelgezinden.
7 De minne schenkt in het begin altijd voldoening.
8 minnen ghewoech: van de minne gewaagde.
9 met...al: met geheel mijn wezen alles wat minne impliceert.
12 Ende: hoewel.
13-14 Wie wachten kan totdat minne zijn gehele wezen totaal bevredigt, hij is gelukkig.
15 dies: daarop.
16 ik ben er alleen maar des te verheugder om.
17 liet: gaf over aan.
18 al leder: steeds maar meer pijn.
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Hare ghewareghe troeste openbaer,
Dat custe alendeghe sinne.
Ay, liet mi mijn lief lieve van minne ontfaen,
Daeromme en worde minne niet al verdaen,
5 Ende so en ware gheen hoghe maer een waen,
Dat waer groot jammer dat het ghesciede.6
Ay, den edelen fieren doe god verstaen
Wat selke scade bediede.
Ay, wat ic meine ende hebbe ghemeent,
10 Heeft god den edelen wel versceent
Dien hi quale van minnen heeft verleent
Omme ghebruken van minnen natuere.
Eert al met al wert vereent,
Smaect men bitteren suere.
Refrein:
15 Der minnen comen troest, hare ophouden versleet.15
Dat swert die avontuere.16
Ay, hoe men al met al beveet,17
Dat en weten ghene vremde ghebuere.18

Strofisch gedicht 26
Al es verdruevet dach ende tijt,
20 Dies si al god ghebenedijt.
Men saelt saen beter scouwen.
Lief, dat ghi mi te verre sijt
Ende ane u steet al mijn delijt,23
Dat sijn ghestade rouwen.

6
15
16
17
18
23

dat: als.
ophouden: nl. met komen.
swert: verzwaart.
al...beveet: het al in zijn totaliteit verwerft.
vremde ghebuere: de goddelozen.
Ende...steet: terwijl van u afhangt.
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Dat es wel recht:
Miere herten licht
Daer ic bi soude leven,
Doelt na u al.2-4
5 Siet wat ic sal.5
Mi en es een twint niet bleven.6
Ay, wat soude mi iet, lief, dan al ghi?7
Dat ic u niet en volhebbe, dats mi,8
Ende ghenoech niet en mach volgheven9
10 Gherechte minne fier ende vri.
Wat men u gave dat iet min si,
Dat ware vore u groet sneven.
Want ghi wilt al minne
Met herten ende met sinne
15 Ende met geheelre zielen.
Die wanen minnen
Sonder beghinnen,17
Dat warense ye die vielen.18
Die coneghinne van Saba
20 Si volgde Salamoene na.19-20
Dat was om wijsheit sueken.
Als sine vonden hadde, ja,22
So worden hare sine wondre ga23
Ende si affeleerde in rueken.24
25 Si gaf hem al,

2-4
5
6
7
8
9
17
18
19-20
22
23
24

het licht van mijn hart dat mij vreugde zou moeten geven, dwaalt u achterna.
Zie, wat moet ik doen.
een...niet: helemaal niets.
wat...iet: zou iets anders mijn leven bepalen.
dats mi: dat is mijn lot.
Ende: en dat ik u.
zonder voorafgaande offers.
dat waren zij die onvermijdelijk gevallen zijn.
vgl. I Kon. 10, 1-13.
sine: zij hem.
toen vielen zijn wonderen haar plots ten deel.
en zij ging op in zaligheid.

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

164
Ende die ghichte stal
Wat so si hadde in binnen,2
Beide herte ende sin,
Daerne bleef niet in.
5 Het wart al verswolghen in minnen.
Hets recht si hadde hem al ghegheven.
Hadse iet vermert in vremden weghen
Onder dat arme diede,8
So ware hare dat hoghe wonder ontbleven.
10 Nu wertse al in minnen tewreven.
Dies derven noch vele liede.11
Si nemen te vroech
Al haer ghevoech
Onder die ghesellen.14
15 Dies salmen spade
Der minnen dade
Van hen te wondere tellen.16-17
Maer die hen ter vrier minnen reken
Ende inden weghe niet en ghebreken
20 Ende hen ane minne al cleven
Ende doghen hare ellendeghe treken,
Daer mach men wonders wonder af spreken.
Want si hen also opgheven
Alse omme al dorevaren,
25 Sonder enich sparen,
Ochte minnen23ev ghenoech gheriven,
An anxt ter doet27
Dat hen dat grote goet
Van minnen soude ontbliven.

2
8
11
14
16-17
23ev
27

alles wat zij innerlijk had.
onder het goddeloze volk.
Dies: Hierom; verwijst naar r. 12-14.
onder het volk.
hun verrichtingen in de minnedienst als wonderen vertellen.
Want...minnen: Want in hun opoffering tonen ze de bereidheid alles door te maken, zonder
enige terughoudendheid, om de minne maar.
uit dodelijke angst.
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Ay, dus al verloren in minnen cracht,
Ja, ende dan al vergouden der minnen pacht,
Also men te rechte al soude,3
Dats ene die alre scoenste hacht
5 Ende ene onverwonne nuwe macht
Ende wel dat god al woude.
Want dat rechtste volgheven van minnen
Dat es dat ontbliven van binnen.7-8
Want sine connen niet al volleesten
10 Ende dat hare dat es saen verdaen10
Inder hogher minnen ontfaen.
Dus comense buten den gheesten.12
Alse die geweldeghe redene der minnen opdoet13
Ende si hen toent hare grote goet14
15 Dat si es bi natueren,
Ocht men haere in minnen ghenoech doet16
Dat si al dat verghelden moet,
Dat wect die creatueren
Ende doetse opstaen
20 Ende alle ommevaen
In herteliker weelden
Ende gheloeft hen een rike
Sonder enich ghelike
In eweliker seelden.
Refrein:
25 Die dus verwinnen
In storme van minnen
Dat sijn gherechte helde.
Ende die iet gheroen

3
7-8
10
12
13
14
16

te rechte: terecht.
Want de meest waarachtige gave der minne is het vermijden van zelfvoldaanheid.
dat hare: het hunne.
Zodoende raken ze in extase.
der...opdoet: inzicht geeft in de minne.
hen: zij die de minnedienst verrichten - hare: van de minne.
Ocht: en dat indien.
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Ende niet en voldoen,
Hets recht datmense scelde.

Strofisch gedicht 29
Doer hogher trouwen minne
So sijn alle mine sinne
5 In menichfoude pine.
Mijn swaere draghen
Sonder claghen
Werdet mi wel in scine.8
Die ghene daer ic omme douwe
10 Ende doghe so meneghen rouwe,
Hi hevet mi doen verstaen
Dat ic met hogher minnen sal ontgaen.
Sal mi hoghe minne
Behouden mine sinne,
15 So bennic seker des,13-15
Met verstane van binnen,16
Dat die minnare onser minnen17
Wel volmaket es.
Want al sijn doen es sonder mate.
20 Hem en ghenoecht vore minne ghene orsate.20
Dat bekinnen wel
Die hoghe minne draghen, ende niemant el.
Die hoghe minne draghen,
Si selen luttel claghen
25 Wat leede hen overgheet.
Si selen sijn alse die vroede,
Altoes met diepen oetmoede

8
13-15
16
17
20

zal mij vast en zeker ten goede komen.
Zal oprechte liefde mijn verstand leiden, dan ben ik er zeker van.
van binnen: innerlijk.
minnare...minnen: Jezus Christus.
Geen geschenk behaagt Hem meer dan onze liefde.
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In hoghe minne ghereet,1
Daer minne ghebiedet, si verre, si bi,
In sterven, in leven, so wat si,
In vriheit sonder vaer.
5 Dat maecte ons hoghe minne ierst openbaer.
Wat so ons god ye onste,
En wardt nieman, die conste
Gherechte minne verstaen,7-8
Eer dat Maria, die goede,9
10 Met diepen oetmoede
Die minne hadde ghevaen.
Tierst was si wilt, doen wardt si tam.
Si gaf ons vore den leeu een lam.
Si maecte die deemsterheit claer,
15 Die hadde gheweest doncker wel menich jaer.
Die vader van anebeghinne16
Hadde sinen sone, die minne,
Verborghen in sinen scoet,
Eerne ons Maria19
20 Met diepen oetmoede ja,
Verholentlike ontsloet.
Doen vloeide die berch ten diepen dale.
Dat dal vloyde even hoghe der sale.22-23
Doen wardt die casteel verwonnen,24
25 Daer langhe strijt was an begonnen.
Ons dede elc prophete
Te voren scone behete:
Dat hi rike ware ende scone28

1
7-8
9
16
19
22-23
24
28

tot de edele minnedienst bereid.
niemand kon de ware minne begrijpen.
Eer dat: totdat.
van anebeghinne: van alle eeuwigheid.
tot Maria die voor ons.
beeld van Gods menswording, waardoor de mens vergoddelijkt kon worden.
casteel: nl. waarin de mensheid zat gevangen.
hi: Jezus Christus.
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Die ons soude brenghen vrede
Van minnen, ende mechtich mede.
Moyses met Salamoene
Prijsden alle sine cracht besondere,
5 Sine wijsheit ende sine wondere
Tobyas, Ysayas, Daniel,
Job, Jheremias, Ezechiel.
Si saghen visioene.
Si spraken parabilen scone
10 Wat ons god noch soude doen.10
Mar, na minen sinne,11
Die clare, vrie minne
Bleef van hen al ongheploen,
Want si hadden hare seden alse andere man,14
15 Nu hier, nu daer, nu af, nu an.
Maer Maria en sprac el niet
Dan: Mi werde dat god versiet.17
David seide hem ghedachte
Van gode, het dede hem sachte
20 Ende hem ghebrac sijn gheest.18-20
Nochtan hetet hi van werke starc,
Maer Maria wrachte sterkere werc.
Ja, hi hads wale meest,
Sonder Maria, diene gheheel ontfinc,24
25 God ende man ende jonghelijnc.
Daer mochtemen der minnen
Ierst clare werc bekinnen.27

10
11
14
17
18-20
24
27

ons: voor ons.
na...sinne: naar mijn mening.
Want ze gedroegen zich op dezelfde manier als iedereen.
Mi werde: Mij geschiede; vgl. Luc. 1, 38.
David zei, dat wanneer God zijn geest vervulde hij zo vol stroomde van vreugde, dat hij
zichzelf niet meer beheerste.
diene: die Hem, Jezus Christus.
werc: nl. van de minne.
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Dat was bi diepen niede,
Dat hare dat grote ghesciede,
Dat die edel minne uut wert ghelaten
Dien3ev edelen wive
5 Van hoghen prise5
Met overvloedegher maten.
Want si el ne woude, noch haerre el ne was,7
So hadse al daer elc af las.
Dus heeftse dat conduut gheleit,9
10 Dat elker oetmoedegher herten es ghereit.
Die propheten ende al hare kinder
Offerden scape ende rinder.
Dat was hare sacrament.
Si daden hen metten bloede striken.14
15 Hare sacramente waren gheliken,15
Eer Marien dat hoghe prosent,
Die sone, ghesindet wart vanden vader.
Nu comt ten groten etenne allegader
- Die brulocht es ghereet 20 Die de minne vindet gheciert in brulochtcleet.20
Onser vriende der propheten
Harer doghet en doech vergheten.22
Si was scone ende claer.
Si dogheden alendicheit
25 Ende grote bitterheit
Der wet wel menich jaer.
Hare sacramenten waren bi gheliken.
Dat si daer vore wouden wiken,28

3ev
5
7
9
14
15
20
22
28

uut...Dien: toestroomde tot die.
hooggeprezen.
Daar zij niets anders wilde en voor haar niets anders bestond.
Zodoende is ze de middelares geworden.
Zij bestreken zichzelf.
gheliken: voorafbeeldingen en onvolmaakt.
vgl. Mat. 22, 11-14.
en doech: mag men niet.
daer vore: nl. voor de wet.
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Men maechs hen dancken wel,
Al segghic dat Marien was el.
Oetmoedeghe vrie sinne,3
Wildi gheheel al minne
5 Also minne hare selven levet,5
Ic rade u dore trouwe,
Al lidi rouwe,
Vertijt alles ende beghevet.
So wert u herte wijt ende diep,
10 So sal u comen dat conduut dat liep10
Marien sonder mate.11
Bidt der hogher trouwen dat sijt u vloyen late.
Refrein:
Want hogher trouwen es bevolen
Al die oetmoedicheit doredolen,14
15 Dat sise volleiden sal15
Daer Maria es met minnen een in al.16

Strofisch gedicht 35
Die tijt es doncker ende cout.
Dies druven voghele ende dier.
Die herten doghen el menichfout,19
20 Die kinnen hare natuere fier
Ende hen dan minne ontbliven sal.21
Wie oprijst, ic blive int dal,
Van riken troeste onberaden,
Met swaren waghen altoes gheladen.

3
5
10
11
14
15
16
19
21

vrie sinne: edelgezinden.
hare selven: in zichzelf.
sal u comen: zal u toevloeien.
mateloos naar Maria.
allen die ootmoed ten volle op zich nemen.
sise: zij hen.
een...al: helemaal een is.
doghen...menichfout: verduren veelvuldig iets anders.
Ende...dan: terwijl hen toch.
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Die waghe es mi alte swaer,
Die niet en leghet bi ghere noet.2
Hoe mochte een herte ghedueren daer,
Die liden moet so meneghe doet
5 Als hi ghesmaect, die hem bekint
Altoes van minnen onghemint,
Ende al ontseghet wien si ontfaet,5ev
Hulpe ende troest ende toeverlaet.
En wilt minne mi minne niet ontfaen,9
10 Wat soudic dan ye gheboren?
Benic vore minne dus ontdaen,11
So benic sonder waen verloren.12
So magic claghen wets na wee13
Al minen tijt voert ane mee,
15 Sone hopic niet na gheen gheval,
Sint minne mi dus ontbliven sal.
Ic toende der minnen mine pine.
Ic bad hare dat sire hadde ghenade.
Si dede mi met ghelate in scine19
20 Dat sijs en hadde wille noch stade.20
Wat mi ghesciet dats hare al een.21
Hoe si mi ye in onsten sceen
Hebben mi hare vremde kere ontgheven.22-23
Des moetic nachte bi daghe leven.

2 die niet vermindert, hoe hoog ook de nood is.
5ev die...ontfaet: die zich altijd door de minne onbemind weet, en wie zij zelfs wanneer zij hem
ontvangt alles weigert.
9 mi minne: mij als geliefde.
11 Mag ik op de minne niet meer hopen.
12 sonder waen: ongetwijfeld.
13 wets...wee: steen en been.
19 Zij maakte mij duidelijk.
20 sijs: zij daarvoor.
21 al een: om het even.
22-23 Hoe zij mij ooit goedgezind scheen, hebben mij haar grillige wendingen doen vergeten.
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Waer henen es minne? In vinder niet.1
Minne heeft mi al minne ontseghet.
Waer mi dat ye bi minnen ghesciet
Dat ic een ure hadde ghelevet
5 In hare hulde, hoe soet mi staet,5
So sochtic ane hare trouwe aflaet.
Nu moetic swighen, doghen ende dueren
Scarp ordel met nuwen uren.8
Die vonnessen doen mi bederven,
10 Dat minne mi dus ontbliven moet.
Al woudic om hare hulde werven,
Daertoe en hebbic gheluc no spoet.
Mestroest heeft mi so wederstaen,
In can confoert en gheen ontfaen,14
15 Die miere herten ontkeren mach
Dien onghehoerden wederslach.16
Minne, ghi waert daer te rade
Daer mi God mensche wesen hiet.17-18
Ghi meinet mi in onghenade.19
20 Si al u scout wat mi ghesciet.20
Ic waende van minnen ghemint zijn,
Ic ben ontseghet, dats mi in schijn.22
Mijn toeverlaet, mijn hoghe waen
Es mi te rouwen al vergaen.
25 Soe soete natuere als minne si,
Waer machsi nemen vremden nijt26

1
5
8
14
16
17-18
19
20
22
26

In vinder: Ik vind haar.
hoe...staet: hoe het me nu ook vergaat.
met...uren: onophoudelijk.
confoert...gheen: geen enkele bemoediging.
Dien: van die.
Minne, gij stond God met uw raad terzijde toen Hij me beval mens te zijn.
meinet...in: veroordeelt mij tot.
Si: Het is.
in schijn: duidelijk.
Waer...nemen: hoe komt ze aan.
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Dien si alle uren sticht op mi,
Ende miere herten gront met storme doresnijt?
Ic dole in deemsterheit sonder claer,
Buten vrien troeste, in vremden vaer.
5 Gheeft, minne, den edelen fieren minne
Ende voldoet in mi al uwe beghinne.6
Minne heeft mi recht loes ghedaen.7
Ane wiene salic nu soeken raet?
Dats ane trouwe, wilt si mi ontfaen.9
10 Dat si mi om hare hoghe daet10
Vore minne gheleide, dat ic hare mochte11
Mi al op gheven, ochte sijs iet rochte.12
Ic bidde hare troeste noch raet en ghene13
Dan si mi hare bekinne allene.14
15 Ay minne, doet al u ghenoeghen.15
Uwe recht, dat es mijn naeste troest.
Ic wille met al mi daer toe voeghen,
Het si ghevanghen, ocht verloest.
Uwen liefsten wille willic vore al19
20 Gestaen, in quale, in doet, in mesval.
Ghevet, minne, dat ic u minne bekinne.21
Dats rijcheit boven alle ghewinne.

6
7
9
10
11
12
13
14
15
19
21

uwe beghinne: uw oorspronkelijk plan.
loes ghedaen: bedrogen.
wilt...mi: indien zij mij wil.
Moge zij mij door haar edele kracht.
dat: zodat - hare: aan de minne.
op gheven: overgeven - ochte...rochte: indien ze daar enige aandacht aan wil schenken.
en ghene: geen enkele.
Dan: dan dat - hare: als de hare.
doet...ghenoeghen: doe zoals u goeddunkt.
liefsten wille: vurigste wens.
Geef, minne, dat ik u met uzelf recht doe.
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De glose op den Pater Noster
Van Gheraert Appelmans, de schrijver van de glose, is alleen met zekerheid bekend,
dat hij kluizenaar is geweest. Verder veronderstelt men op grond van de taal van de
glose, dat hij theologie heeft gestudeerd en misschien daarin ook een tijdlang heeft
gedoceerd.
Glose betekent letterlijk: verklarende kanttekening. Deze tekst bestaat dus uit een
aantal opmerkingen bij het Onze Vader. Dit was ook in de middeleeuwen een zeer
belangrijk gebed. Er bestaan aanwijzingen, dat het met de geloofsbelijdenis als de
minimale kennis voor een gelovige werd beschouwd. Omdat het vaak in het Latijn
werd gebeden, bestond er behoefte aan verklarende vertalingen ervan in de
verschillende volkstalen. De bedoeling van deze tekst is echter enigszins anders. Het
gaat niet om een vertaling - de tekst van het Pater Noster wordt in de volkstaal gegeven
- maar om een uitleg van de volledige betekenis van het gebed volgens de ideeën
van Appelmans.
In de tekst zijn de volgende hoofdthema's te onderscheiden: de Godheid, de
uitstralingen van de Godheid, de mystieke ervaring en de deugdbeoefening.
Appelmans meent, dat op aarde werkelijke kennis van het wezen van God
onmogelijk is (178, 2-6; 189, 1-6). Toch doet hij een poging om, voor zover mogelijk,
het mysterie van de Drieëenheid, met name van Gods vaderschap (175, 8-176, 3;
177, 3-14; 178, 11-18; 179, 7-18), en de manier waarop de Godheid zich uitwerkt
176, 4-11; 177, 14-19; 178, 22-179, 6; 182, 20-23) te verklaren.
Bij de mystieke ervaring speelt volgens Appelmans met name het verstand een
rol, maar hij noemt ook de wil. De voornaamste voorwaarde voor zo'n ervaring is
echter de lijdzaamheid van de ziel (180, 18-181; 3). Vergeleken bij God is de mens
een niet. Hij
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kan dan ook niet actief een vereniging met God nastreven. Het is de Vader die in de
ziel, die leeft naar Zijn wil, Zijn eigen wezen verwezenlijkt (176, 17-24). Op aarde
is dit in volledige volmaaktheid niet mogelijk. De voltooiing komt pas na dit leven.
De deugdbeoefening staat in het teken van dit ledich staen van de mens. Appelmans
noemt met name ootmoed, onthechting (5, 15-22) en overgave aan Gods wil.
Deugdbeoefening is steeds meer open staan voor Gods wil in het besef van eigen
onmacht en Zijn almacht.
Deze opvatting over deugdbeoefening lijkt toegespitst op het afgezonderde
kluizenaarsleven. Appelmans kent de mystici echter ook een sociale taak toe. Door
hun geestelijk leven zorgen zij, dat het voor mensen mogelijk is deel te hebben aan
de verlossing die Christus voor hen verwierf. Zij zijn als het ware ‘medeverlossers’
(186,4-187,7).

Dit es de glose op den pater noster broeder Gheraerts Appelmans die leegt2
bi ere2 stat die Rijc...re heet ende doet daer swaer penitentie in een wout
[4] Jheremias sprect: Ghi selt mi heten vader, sprect die here. Hier4
[5] om leert ons onse here Jhesus Cristus tanebedene5 ende te
[6] biddene den vader in den pater noster.
[7] I. Dat eerste wort sprect: vader. Hoe versta wi dat wordt?
[8] Die vader es hem selven, in vrochtberecheit sijnre naturen
[9] ende van vrochtberecheit sijnre naturen, sprekende dat wort,
[10] gheberende den sone in alre volcomenre ghelijcheit sijns selfs8ev,
[11] sijns selfs nature een ander persoen, ende die ander persoen
[12] verliende sone in vaderliker aert11ev.

leegt: lees: leeft.
ere: een.
zie Jer. 3, 19.
tanebedene: te aanbidden.
Die...selfs: Door aan en voor Zichzelf het Woord te spreken, in en vanuit de vruchtbaarheid
die Zijn wezen is, baart de Vader de Zoon in volledige gelijkheid aan Zichzelf.
11ev sijns...aert: een tweede goddelijke Persoon, één in wezen met de Vader, en de Vader belijdt
die tweede Persoon als Zoon die één is in wezen met de Vader.
2
2
4
5
8ev
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[1] Die nature ghebert niet noch en werdt geboren, maer de
[2] vader die richtet ute, gheberende, die vrochtbericheit sijnre
[3] naturen in macht sijns wesens1ev.
[4] In deser selver gheboerten es de vader hem selven4 in alre
[5] gheweldecheit sijnre godheit sceppende allen creaturen, leven
[6] ende wesen ghevende, allen creaturen een onderstaen, een op[7] onthouden van sijnre godliker vaderliker ghewout alles dies dat
[8] leven ende wesen heeft in creaturliker aert. Alsus es die vader
[9] een vader aller creaturen. Nochtan en es sijnre substantien noch
[10] sijnre naturen niet een twint10 toten9ev ingelen noch toten menschen
[11] noch te negheenre creaturen9ev.
[12] Die dit woert aldus versteet, die anebeedt den vader in desen
[13] woerde. Hier na seldi horen wat anebeden es.
[14] Nu merct wat anebeden es den vader: een vernueftech innech
[15] lutter minnelec15 belien den vader sijnre godliker vaderliker
[16] eighenscap.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Noch een luttel naerre merct wat anebeden es: alse de vader
beseten heeft alle de wide des vernuefts gheests ende overnomen
ende inghenomen heeft wesen ende ewecheit des gheests ende
alle sine20 cracht in die grondeloese godlijcheit dire20 heerscap sire20
eren17ev, soe sinct die gheest van dien afgronde21 in dat afgront21 ende
van den yete in een niet22. Hier becomet god die vader sijn eighen
eighens in hem selven, in den gheest22ev. Dit es een ghewarech
anebeden des gheests.

1ev Die...wesens: Al barend richt de Vader de vruchtbaarheid van Zijn wezen naar buiten, naar
het geboren worden van de Zoon toe namelijk. Dit is een eindeloos proces en precies hierin
bestaat de betrekking tussen Vader en Zoon (Dit gebeuren is binnengoddelijk).
4 hem selven: aan en voor Zichzelf.
10 niet...twint: niets.
9ev es...toten: ...blijft onaangeroerd door.
9ev Nochtan...creaturen: bewuste uitsluiting van pantheïsme.
15 lutter minnelec: louter met liefde.
20 sine: van de geest.
20 dire: van die.
20 sire: van God.
17ev alse...eren: beschrijving van de eenwording van de mens met God. God is de handelende,
Hij gaat de vermogens van de mystieke mens beheersen.
21 dien afgronde: de wide...gheests (r. 18).
21 dat afgront: de afgrond van Gods wezen.
22 van...niet: het yet duidt het geschapene, het niet de oneindigheid van God aan. Deze is een
niet, omdat zij voor het geschapen vernuft onvatbaar blijft.
22ev Hier...gheest: In deze toestand komt de Vader in de geest van de mens volkomen tot zijn
recht.
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[1] II. Dat ander woert sprect: Onse. Vernuefteghe creaturen, wie
[2] verstaen wi, vernuefteghe creaturen, dat die vader onse es?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Die vader es hem selven, in vrochtberecheit sijnre naturen
ende van vrochtberecheit sijnre naturen, sprekende dat woert
ende gheberende den sone in alre volcomende ghelijcheit sijns
selfs, sijns selfs nature een ander persoen, die ander persoen
beliende sone naturlike7 in vaderliken aert3ev.

[8] Van anebeghinne die naturlike soen des vaders es hem selven
[9] beliende gheboren van den vader, beliende den vader in soen[10] liker aert. In deser widergheboerten des ewechs woerds es
[11] begripende dat eweghe woert sine persoenlijcheit van den
[12] vader10ev. Niet en es dat eweghe woert hem medeghebarende van
[13] den vader, maer mede begripende, in sijnre wedergheboerten,
[14] sine persoenlijcheit12ev. In der gheboerten des vader14 es alles dat die
[15] vader bekint15 in sire grondeloeser ewegher wijsheit, utevlietende15
[16] metten sone ende wedergheboren in den sone, metten sone
[17] sonelike bekinnende16-17. De vader die liet17 den vaderliken sone van
[18] sijnre ghenaden17-18 in vaderliker aert. Hier sijn wi sijn sone ende hi
[19] onse vader.

7
3ev
10ev
12ev

14
15
15
16-17
17
17-18

naturlike: bepaling bij de Persoon Zoon. Voor het zoonschap van de mensen wordt de bepaling
van sijnre (de Vader) ghenaden gebruikt (r. 18).
Die...aert: zie blz. 175, 8-12.
In...vader: in het continu geboren worden ontvangt de Zoon zijn Persoon-zijn van de Vader.
Door het geboren worden is hij nl. Zoon.
Niet...persoenlijcheit: een nadere precisering van de vorige zin. Het gaat om een afgrenzen
van het handelen van Vader en Zoon. De Zoon is niet, als de Vader, barend, maar hij ontvangt
zijn Persoon-zijn zowel vanuit het naar hem uit gerichte baren van de Vader, als vanuit het
van zichzelf uit erkennen van de Vader als Vader. De precisering is noodzakelijk om de
gedachte tegen te gaan dat de Zoon in dit binnengoddelijk proces een passieve rol zou spelen.
Dit zou neerkomen op schepping van de Zoon: een onmogelijkheid.
In...vader: In de geboorte die de Vader veroorzaakt.
bekint: erkent als Hem eigen.
utevlietende: in het schepsel zijn, of als oerbeeld van het geschapene.
wedergheboren...bekinnende: herboren, omgevormd, in de Zoon erkent het schepsel met de
Zoon de Vader als Vader en wel naar de eigenheid van de Zoon.
liet: belijdt.
den...ghenaden: omgevormd in de Zoon is het schepsel eigen aan de Vader, máár door de
genade.
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[1] III. Die bist.
[2] In desen woerde verstommen alle ghescapene gheeste ende
[3] moeten lien: wi en weten3. Ende dat es dat alre overste dat dies
[4] menschen vernueft begripen mach, dat wi vernueftelike be[5] kinnen ende minnelike minnen dat wi gods niet entwint begripen
[6] en moghen alsoe hi es in hem selven. Aldus leert hi ons in desen
[7] woerde tanebedene ende te beliene dat grondelose overbliven,
[8] dat god in hem selven es overblivende allen ghescepenen
[9] gheesten. Doch moghe wi stamelende gheraden wat god die
[10] vader es.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Hi es een grondeloes borne der vrochtberer naturen alre dier
gotheit, invloyende, overvlietende vrocht gheberende der
vrochtberer naturen alre der gotheit ende es een grondeloes
utespronc dier heilegher drivoldecheit ende ene wortele ende
een stam der algheweldecheit alre der godheit, ute richtende die
wondere sijnre algheweldecheit doer die eerste heyleghe
drievoldecheit, wonderende in den crachten der hemele11ev. Ende
es een ansichte dies wesens alre der godheit18.

[19] IV. Die daer es in den hemel.
[20] In den naturliken sietliken hemel met dier ordeninghen dijnre
[21] algheweldegher ewegher wijsheit.
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Ende in dien vernuefteghen gheesteliken hemel met dien
grondeloesen utevlotene dijnre ontfarmecheit ende dijnre guede
ende met dien ordeninghen dijnre ewegher wijnsheit24 ende met
dien beelde dijnre heilegher drievoldecheit ende met dire
vrochtbere redenen dijns vaderleker herten26 ende met dien

3 wi...weten: de zijnswijze der Godheid begrijpen we niet.
11ev Hi...hemele: Hij is de bodemloze bron van de vruchtbare gehele goddelijke natuur, inkerend
in zelfgenieting, uittredend de vruchten van de vruchtbare gehele goddelijke natuur
voortbrengend; en Hij is de bodemloze oorsprong van de heilige drievuldigheid, wortel en
stam van de goddelijke almacht, uitwerkend de grote daden van zijn almacht door de eeuwige
heilige drievuldigheid, wonderen verrichtend in de schepping (Er worden tweemaal twee
werkingen van de Vader beschreven, een binnen- en een buitengoddelijke).
18 ansichte...godheit: de Vader wordt zo genoemd, omdat hij de oorsprong van de drieëenheid
is. Zoon en Geest komen uit Hem voort.
24 wijnsheit: wijsheid.
26 vrochtbere...herten: uit het hart van de Vader wordt de mens inzicht gegeven en binnen hem
is dat inzicht vruchtbaar.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

minnelike claren inbrande1 dijns heilechs gheests ende met dier
algheweldecheit alre dijnre godheit ende met dier wonnebere
vrochtbere vrocht3 dijnre vrochtbere naturen ende met dien
starken gloriosen heilecheit dijns wesens ende dijnre naturen
ende alre dijnre godheit, want waer gods yet es daer es hi
altemale.

[7] Ende in den vorbranden hemel7 ene luttere substantie ende
[8] ene stille ruste. Selver du best8? Wi en weten alle creaturen.
[9] V. Gheheylecht werde dijn name.
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Dies vaders name es de sone10; ende en ware die sone sone niet,
soe en hadde die vader sinen vaderliken name niet. Want
algader dat die vader es verliende, dat verlijt hi in den sone, sone
van vaderliker aert12-13. Ende oec, en ware die vader vader niet, soe
en hadde die sone sinen soneliken name niet. Want algader dat
die sone es verliende, dat verlijt hi in den vader, vader van
soneliker aert15-16. Alsus es die vader in den sone ende die sone in
den vader, ende die heileghe gheest es in hem beiden. Ende die
name es heilech in hem selven17-18.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Nu sijn wi van ghenaden gods alle sonen gods ende name des
vader. Sal nu die name des vader die wi van ghenaden sijn20, gheheilecht werden, soe moet die naturlike heileghe name des vader
in ons gheheilecht werden, heilech bekint ende ghemint werden.
Soe werden wi gheenecht ende gheheylecht in den name, die
name dies vader van sire ghenaden23-24. Ende dat24 dit in ons volbracht
werde25, dat leret ons die sone in desen worde.

inbrande: dit woord duidt opwekking tot liefdebeoefening aan.
vrocht: de inwoning van de drieëenheid in de rechtvaardige ziel.
den...hemel: de hoogste hemel waar God met engelen en heiligen verblijft.
Selver...best: Wie bént U eigenlijk?
Dies...sone: als Woord van de Vader, drukt de Zoon uit wat de Vader in wezen is.
sone...aert: bepaling bij de Vader. Omdat de Vader geheel naar de Zoon gekeerd is en hem
zijn wezen meedeelt, is hij als het ware de Zoon. Dit wordt uitgedrukt door de bepaling
van...aert.
15-16 vader...aert: zie vorige opmerking.
17-18 Ende...selven: De Zoon is in zichzelf volmaakt.
20 die name...sijn: de Zoon is door zijn natuur Zoon van de Vader, wij mensen zijn het door
genade.
23-24 Soe...ghenaden: dan worden wij, de naam van de Vader door Zijn genade, in de Zoon...
24 dat: hoe.
25 werde: moet worden.
1
3
7
8
10
12-13
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[1] VI. Toecome dijn rike.
[2] Den vader en comt noch toe noch ave alse hi in hem selven
[3] eengheweldech es ende nieuts en bedarf, want des vader rike es
[4] die sone ende alle die de vader van den anebeghinne sijnre
[5] godheit bekint ende mint sonelike salech in den sone, met den
[6] sone in der widergheboert des soens sonelike verliende des
[7] vader in den sone3-7. Ende dat dit in ons toecome ende volbracht
[8] werde alset die vader ewelike bekint ende ghemint heeft in ons
[9] te volbringhene van sijnre godliker ghenaden, dat leert ons de
[10] sone innetlike tanebedene ende te biddene den vader in desen
[11] woerde7ev.
[12] VII. Ghewerde de wille dijn alse in den hemel ende in der erden.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

God de vader es een ommebevanc ende een hemel alre hemele
ende die wille des vader es sijn bekinnen ende sijn minnen ende
sijn weten ende sijn werken. Alsoe nu die wille des vaders in den
hemel in hem selven es bekint ende gheworden ende in ons te
ghewerdene, alsoe ghewerde hi15ev.

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Sal dit ghescien, soe moete wi lutterlike gode ghelaten ende
ghestorven19 sijn algader dat wi sijn ende dat onse vernueft bekinnen mach beide van ghenaden ende van naturen, in gode ende
in creaturen. Dies moete wi lutterlike arme des willen staen,
lutterlike ghesinken ende ghelaten in den verborghenen onbekinden bekinden22-23 wille des vaders also hi in den hemel es. Ende
dan es onse vrie wille ons ontworden ende es in den wille des
vaders die wille des vaders worden also hi in den hemel es,

3-7 want...sone: het rijk van de Vader is de Zoon en allen die de Vader, van eeuwigheid af, erkent
als zonen door genade. Deze erkennen met en in de Zoon de Vader als Vader en wel in de
widergheboert van de Zoon, in zijn Persoonlijk toekeren tot de Vader.
7ev Ende...woerde: de Zoon leert ons om te bidden om onze voltooiing, die de Vader reeds van
eeuwigheid af door zijn genade in ons wil doen ontstaan.
15ev Alsoe...hi: omdat Gods wil niet verschilt van zijn weten en werken, geschiedt zijn wil
volkomen in de hemel. In ons moet dat ook gebeuren. De voorwaarden hiervoor worden in
de volgende alinea omschreven.
19 ghestorven: volkomen onthecht van.
22-23 onbekinden bekinden: aan ons onbekend, maar bekend aan de Vader.
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[1] want wi ghenen anderen wille en willen noch en minnen21ev. Ende
[2] dan sijn wi een lijf met Cristo2 ende een sone in den sone ende een
[3] gheest met gode.
[4] Ende dit gesciet hier, in der erden daer die ziele es in der
[5] erden des lijfs, in enen deele ende bi blicke5, maer hier na alse
[6] ons lijf op verstaet ende salecheit besit metten gheeste, daer
[7] besitte wi lutterlike des vader eighen in den sone sonelike7 ende
[8] es die eneghe onwandelbaer eweghe wille des vader in ons onse
[9] worden in der erden des lijfs9, een9 ende ewech ende onwan[10] delbaer also hi in den hemele es, van den adele sijnre onsten. Ende
[11] dat dit gescie in ons, dat leert ons die sone in desen woerde.
[12] VIII. Onse daghelijc broet gheeft ons heden.
[13]
[14]
[15]
[16]

Hoe verstaen wi dat dat broet onse es? Alst13 gods dies vaders
eighen es van adele sijnre alvolcomenheit dat hi gheeft ende
vergheeft, alsoe eest onse eyghen van sijnre godliker ghenaden
dat wi sine gave ontfaen.

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Waeromme leert hi ons nu te biddene omme onse eyghen?
Want wi van ons selven niet en hebben een twint, maer al dat
wi gods hebben van ghenaden gods hebben ende ontfaen hebben.
Ende want die ghave dies vaders alsoe edel es, soe leert hi ons
innechlike te biddene ende tanebedene den vader in groter
oedmoedecheit des geests ende te bereidene ende bereit te sine
die edele ghave gods dies vaders tontfane22ev.

[24] Nu merket van dien daghe ende van dien dagheliken brode24ev.
[25] Het sijn drierande daghe.
[26] Die eerste dach es tijtlec ende vlietet enweghe met der tijt.
[27] Onse daghelijc broet an desen daghe es alle onse noedorft.
21ev Dies...minnen: de mens moet zijn eigen wil vernietigen en de wil van de Vader in hem laten
bestaan.
2 een...Cristo: leden van het mystiek lichaam.
5 in...blicke: ten dele en voor korte momenten.
7 des...sonelike: de Vader deelt de Zoon in de eeuwige geboorte van de Zoon mee wat Hij is
en heeft. Daarom bezit de Zoon het eighen van de Vader. Na de dood bezitten wij het - in
de Zoon - ook.
9 in...lijfs: op aarde.
9 een: hier met name ondeelbaar.
13 Alst: Zoals het.
22ev ende...tontfane: en zich voor te bereiden om...te ontvangen.
24ev er worden drie dagen besproken, elk met hun eigen brood: de eerste is tijdelijk, de tweede
geestelijk en de derde is God zelf. Bij de geestelijke dag komen drie soorten brood aan de
orde.
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[1] Daer om leert hi1 ons te biddene den vader, hem teenre ewegher
[2] eren ende ons teenre ewegher rasten.
[3] Nu sprect hi3: heden. In desen woerde leert hi ons, dat wi wijs[4] leike wachten4 in groter oedmoedecheit dies ordeels gods dies
[5] vaders ende anescouwen onse onstandechlec tijtlijc leven in al
[6] selker onbesittelecheit alre tijtliker dinghe die wi niet met den
[7] wille gods in den wille gods gode niet besetten en hebben6ev, dan
[8] alse7-8 dese dach heden onse jonxte dach ware ende god in dier
[9] jonxter stonde dies daeghs ordeel woude spreken over lijf ende
[10] over ziele ende wi dat bekinden.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Die ander dach es gheestelijc. Dat es ene gherechte warachteghe
vernueft die verlicht es met godliker ghenaden. Want ghelijc dat
de tijdlike dach negheen licht en heeft hi en werde13 verlicht
metter sonnen, alsoe en heeft die gescepene vernueft negheen
licht si en werde verlicht met godliker ghenaden. Ende ghelijc
dat onse lijflike oghen niet en moghen ghesien onderscheet lijfliker dinghe, si en hebbe ene hulpe eens toevallens lichts, alsoe
en mach die oghe der vernueft niet bekinnen onderscheet
godliker wareit sonder de hulpe godliker ghenaden.

[20]
[21]
[22]
[23]

Welc es onse daghelijc broet in desen daghe? Die vader
sprect sijn wort ewelike in den innechste der ziele ende die
redene sijns woerds die heeft ene luttere vernueft, een vernueftech invernemen21ev, ende dat es onse daghelike broet.

[24] Ende dese selve heilecheit24 ontfaen wi in24 die ordeninghe gods
[25] in den heileghen sacramente25 in den ghelove ende in wise ende
[26] in desen tijdliken daghe25ev. Ende wi werden sijns ghenietende

hi: Christus.
hi: Christus.
wachten: op het oordeel.
die...hebben: die wij niet in en met de wil van God in bezit hebben.
dan alse: correspondeert met al selker (rr. 5-6): zo'n...alsof.
hi...werde: als hij niet werd.
die...invernemen: de verlichting die Gods Woord geeft is van louter geestelijke aard en kan
slechts geestelijk opgenomen worden.
24 dese...heilecheit: eerder redene (r. 22) en broet (r. 23) genoemd.
24 in: door.
25 heileghen sacramente: eucharistie.
25ev ende...daghe: en op andere manieren binnen de aardse situatie.
1
3
4
6ev
7-8
13
21ev
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[1]
[2]
[3]
[4]

boven ghelove ende boven tijt ende boven wise salechlike in
desen daghe der ewecheit. Ende des ghenietens hebbe wi nu24-2
een vernueftech inne voerghevoelen in dier vernueft ende dat
es dat ander daghelike broet.

[5]
[6]
[7]
[8]

Eer ic vorwert ga, soe spreke ic van dier ontfankelicheit5 dies
heilechs sacraments. So wie dat dat werdelike ontfaet, die
werdt ghereinecht van allen sonden ende ghesekert des ewichs
levens.

[9] Dat derde daghelike broet es een luter anscouwen godliker
[10] waerheit met claren onderscede ende die ordeninghe gods in
[11] deser heilegher kerstenheit ende daer toe alle dat9ev, dat van
[12] beghinne deser werelt toten inde ons daer toe ene hulpe ende
[13] ene stiere es, dat dat volbrocht werde, dat die vader bekinnet
[14] ende minnet te volbringhene in ons, te sire14 godliker eren.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Nu seghen wi: heden. In dien worde leert hi15 ons, dat wi die
edele ghave gods dies vaders alsoe luterliken ontfaen, dat wi
negheenrande eyghenscap in gods eyghen ons17 en besitten dan
die wi in den wille gods gode beseten hebben17-18, dan alse18 dese
dach heden onse jonxte dach ware ende in der jonxter uren des
daeghs god woude spreken ordeel over vleesch ende over
gheest ende wi dat bekinden.

[22] Die derde dach es god die een volcomen dach es alre daghe
[23] ende onse daghelike broet. In dien dach es ons eweghe salecheit
[24] ende god es onse salecheit.
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

Wie werde wi ghenietende dit broet? Alsoe hi hem selven bekint ende mint ende nut in dier al volcomenre heilecheit sijns
wesens ende sijnre naturen ende alre sijnre godheit, also wilt hi
ons na moghenlecheit hem28 gheven te bekinnene ende te minnene
ende te nuttene in dier alvolcomenre heylecheit sijns wesens

24-2 Door middel van de tegenstelling in - boven wordt de tegenstelling tussen een buiten- en een
binnengoddelijk gebeuren aangegeven.
5 ontfankelicheit: zowel de ontvankelijkheid als de uitwerking daarvan.
9ev anscouwen...alle dat: met helder onderscheid te aanschouwen: de goddelijke waarheid, de
beschikkingen van God in de christenheid en bovendien alles...
14 te sire: vanwege Zijn.
15 hi: Christus.
17 gods...ons: alles wat we hebben en zijn is gift van God (van Gods eigen, het onze).
17-18 dan...hebben: dan wat we in en naar de wil van God in bezit hebben.
18 dan alse: alsof, dit hangt af van alsoe luterliken (r. 16).
28 hem: Zichzelf.
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[1] ende sijnre naturen ende alre sijnre godheit van1 den adele sijnre
[2] onste.
[3]
[4]
[5]
[6]

Heden: een god, een es3, een gheest, heden in desen nuwen nu.
Ende alsoe werde wi ontfaende van dien lichte dat licht, met
dien lichte dat licht4-5, in dien lichte dat licht des lichten licht in
desen eweghen nuwen nu des ewechs daeghs: heden.

[7] Nu hebdi ghehoert van den daghe ende van den dagheliken
[8] broede ende hoe dat onse es.
[9] Nu merct: gheeft ons. In desen woerde leert hi ons alle dat des
[10] mensschen vernueft ochte inghevende10 vernueft ye verstont ofte
[11] emmermeer besitten sal, dat es dat wi, anebedende, den vader
[12] vernueftelike bekinnen ende hem minnetlike minnen ende
[13] luterlike belien den vader sijnre godliker eyghenscap: ende dat
[14] es gheven. Want ghelijc dat de vader sprekende ghebaert van
[15] vrochtbarecheit sijnre naturen, alsoe gheeft hi ghebarende ende
[16] verlijt algader sijn eyghen16 in vrochtbarecheit sijnre naturen den
[17] sone in vaderliker aert. In deser selver gheboert soe sceppet hi
[18] ende gheeft leven ende wesen allen creaturen van godliker aert.
[19] Aldus es des vaders eyghen gheven ende blivende allen creaturen19ev.
[20] Ons. In desen waerde leert hi ons onsen evenkersten te onnene
[21] alles des goeds dies21 wi ons selven onnen, alsoe alse wijs21 ons
[22] selven onnen.
[23] IX. Dat ander wort. Verghef ons onse scout, alsoe wi vergheven
[24] onsen schulderen.
[25] Wie heeft schulderen dan die algheweldeghe god in sijnre
[26] gherechticheit? Hem sijn sculdech alle sondaren. Want niemen
[27] en darf spreken van hem selven na enegher wareit dat hi sonder

1 van: vanuit, vanwege.
3 es: de levende actualiteit van het goddelijk zijn (vgl. Ex. 3, 14).
4-5 ontfaende...licht: ontvangende van het licht van de Zoon het licht van de Vader, met..., in
het licht van de Zoon het licht van de Vader, dat het lichte licht van de Zoon is.
10 inghevende: Reypens suggereert de lezing inghelen.
16 algader...eyghen: heel Zijn eigenheid.
19ev Aldus...creaturen: Het eigene van de Vader is voor altijd aan alle schepselen gegeven.
21 alles...dies: al het goeds dat.
21 alsoe...wijs: zoals wij het.
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[1]
[2]
[3]
[4]

sonde si, alsoe en darf hi oec1 spreken dat hi schuldere hebbe26ev.
Alsus en es nieman onsculdech noch en heeft schuldare dan die
enighe god ende die hi onschuldecht heeft met sinen reinen
bloede.

[5] Alsoe dit waer es, soe eest waer oec dat wi schuldare hebben.
[6] Nu merct hoe dat wise6 hebben. Die menssche es bi ghenaden
[7] van naturen een bescheden vernueftech dier. Alse dan hem de
[8] mensche anenemt van sinen eyghenen wille eneghe onbesceden[9] heit ende met dier aneghenomenre onbescedenheit sinen
[10] broeder bedroeft jeghen die bescedenheit, dier es een10 sculdech
[11] gode ende sinen broeder11. Want11 nu alle scout met welkere hare11
[12] creature weder creature verschhuldeghen mach also dorecleine
[13] es jeghen die scout daer hare creature mede13 besculdecht jeghen
[14] gode, soe ne wilt ons god van sire vrier gherechtecheit onse
[15] grote scout niet vergheven eer wi onsen broeder van onsen
[16] vrien wille vergheven sine cleine scout doer die liefde gods.
[17] Ende als wi vergheven soe wordt ons vergheven, ende ver[18] gheven wi niet soe ne wordt ons nemmermeer vergheven. Dit
[19] behoert anevaenden19 lieden toe.
[20] Nu merct voertwaerts waer wi schuldaren hebben. Wie gode
[21] onneert, hi onneert alle creaturen. Alsus es die sondaer een
[22] schuldare gods ende alre creaturen.
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Want nu gods eyghen es vergheven, hoe moeghenwi vergheven? Alse van dier ghenaden gods onse wille gheenicht es
met gods wille, wat god wilt dat wi dat willen, alsoe god van
sijnre ontfarmecheit den sondare wilt vergheven, soe verghevenwi met gode in dier vereenbarecheit sijns willen24ev.

[28] Hoe moghen wi gheweten wanneer god den sondare ver[29] gheeft? Wi en moghen alle de werke gods niet bekinnen, maer

1
26ev
6
10
11
11
11
13
19
24ev

en...oec: mag hij ook niet.
Want...hebbe: vgl. Joh. 8, 7.
wise: wij hen.
dier...een: daarin is men.
gode...broeder: t.o.v. ...
Want: Aangezien.
met...hare: waarmee zich.
daer...mede: waarmee zich een schepsel.
anevaenden: vgl. goeden en volcomenen (blz. 186, 3-4).
Alse...sijns willen: Als onze wil...één is met de goddelijke wil, zodat we willen wat Hij wil,
dan vergeven we...zoals God...wil vergeven.
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[1] wi selen1 alle sinen wille1 luterlike willen ende in allen sinen
[2] werken minnetlike minnen. Alsus verghevenwi met gode. Ende
[3] dit behoert goeden lieden toe.
[4] Dat derde behoert volcomenen lieden toe, die daer zijn navol[5] ghere Cristi in armoede des gheests. Armoede des gheests es
[6] niet hebben ende des selven niet niet hebben6. Dese hebben alle
[7] dinc alre eyghenstlike7 ende vergheven alre claerlicste, want
[8] dat rike gods es hare, spreket Cristus5ev. Ende desen werdt claer[9] like vergheven, want die vader en vergheeft niemene dan in den
[10] sone ende den sone10.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Ghelijc dat die sone alle sine crachte ghestrect heeft in die
ghehoersamheit sijns vaders ende onse bordene12 ende om onse
schulde gheleden heeft die bittere doet van minnen, alsoe sijn
dese ghewareghe navolgheren in dier selver ghehoersamheit
streckende al hare crachte den vader teren15 onder onse bordene,
in al selker soenliker minnen, op dat moghelijc ware dat si onse
bordene ghedraghen mochten alsse die sone ghedraghen heeft,
dat sise gherne drueghen16ev. Ende si draghense van buten ende
van binnen in haerre soneliker minnen.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Niet dat si met haerre verdienten ons loessen van der ewegher
doet, maer met harre21 verdientten verdienen si ons21 dat wi ontfankelijc werden dier verdienten die ons die sone verdient heeft
met sire heylegher martielien. Alse gheliker wijs alse23 Maria een
oponthalt was al ons gheloefs24 doe Cristus leet de martilie an
den cruce, also was si een oponthalt alles vleeschs25 met haerre

1
1
6
7
5ev
10
12
15
16ev
21
21
23
24
25

selen: moeten.
alle...wille: heel Zijn wil.
des...hebben: niet groot gaan op het niet hebben.
eyghenstlike: het meest in overeenstemming met Gods eigenheid.
Armoede...Cristus: zie Mat. 5, 3.
den sone: de Zoon heeft ons verlost. Hem wordt onze schuld vergeven.
onse bordene: onder...
teren: ter ere.
in...drueghen: in zo'n liefde, geheel gelijk aan die van de Zoon, dat zij onze lasten graag
zouden dragen, als het mogelijk zou zijn dat zij die droegen zoals de Zoon ze gedragen heeft.
harre: hun.
ons: voor ons.
Alse...alse: Precies zoals.
al...gheloefs: voor...
alles vleeschs: voor...
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

heylegher verdienten, dat die vader niet en wrac der werelt
sonde1ev noch die moert die die Joden beghingen ane sinen eengheboernen sone. Ende die daer na3 sijn worden die ghewareghe
navolgheren Cristi, die wilt die vader hebben ont an den
jonxsten dach, want si sijn heme noetdorstech5. Ende ghebrake
ons deser ene stonde van enen daghe, al onse vleesch moeste
bederven van onsen vleescheliken sonden.

[8] X. Niet en leidt ons in coringhen, ende dat en vermach die vader
[9] niet van adele sijnre goede. Wat leert ons dan die sone in desen
[10] worde? Groete oedmoedecheit des gheests. Oedmoedecheit des
[11] gheests es dat die gheest een bevende ontsinken hebbe alles dat
[12] hi es in sijn niet sijn11ev ende een verlien des enechs heerber ewechs
[13] weses, god, een es12ev13; ende dat vernueftelike bekinnen ende minne[14] like minnen: ochte god dat sine van ons name enen oghenblic,
[15] dat wi saen werden gheleidt in die becoringhe des ewechs doeds.
[16] XI. Maer verloesse ons van evele.
[17]
[18]
[19]
[20]

Evel es een mesval gods ane ons ane den gheeste17, dat ons ende
den ghevallenen ingelen allene anehanghet ende gode niet en
twint ane en ghaet. Ende dat gode dat misval niet ane en gaet
dat es in gode van adele sijnre gotheit.

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Nu merket wiet gode niet ane en gaet. Wi en hebben van
eyghenre eyghenschap onser naturen engheen evel noc oec die
inghele, want hadde wijt alsoe, soe hadde god ghescapen evel
ende goet ende dat en es niet. Want doe god ghescoep alle
creaturen doe sach hise ane ende si waren allegader goet ende si
bevielen hem wel.

niet...sonde: de zonden der wereld niet bestrafte.
daer na: in navolging daarvan.
si...noetdorstech: zij hebben behoefte aan Hem.
die...niet sijn: de geest voelt zich alles ontvallen wat hij is door Gods gave en genade, in het
niet dat men als schepsel uit zichzelf is.
12ev verlien...es: God, het...wezen, als een ‘is’ erkennen.
13 es: vgl. Ex. 3, 14. Het woord wordt in tegenstelling met het niet sijn (r. 12) van het schepsel
gebruikt.
17 ane ons...gheeste: over de gedraging van onze geest (omdat de geest het vermogen der
godsliefde is).
1ev
3
5
11ev
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Nu en hanget oec dat evel niet an ons als een toeval1 dien wi
van gode ontfanghen hebben, maer het hangt ane ons alse wijt
met onsen eyghenen wille jeghen den wille gods ane ons
ghenomen hebben, ende daer omme mesvallet gode ane ons ende
es evel. Wie wi nu dat evel met onsen eyghenen wille weder den
wille gods ane ons ghenomen hebben, soe ne moghen wijs niet
van ons ghedoen met onsen eyghenen wille jeghen dien wille
goeds8 sonder die ghenade gods.

[9] Hier omme leert ons die sone innechlike te biddene ende
[10] tanebedene den vader, dat hi ons suvere ende loesse van alle
[11] dien dat hem ane ons mesvallet. Dies helpe ons god. Amen.

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

XII. Nu vraghe ic ochte enech mensche daer toe comen mach
in deser tijt, dat hi des pater nosters ledech staen13 mach in alre
wise? Soe sprekic: neen. Ende dat beweric in Marien die in
haerre moeder live gheloesset wart van den evele der erfsonden
ende ghestedecht wart van dien heileghen gheeste, soe dat si
nemmer sonde ane hare ghenemen en mochte: ende si en
stonds niet ledech in alre wise noch oec die apostelen.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Wat verstaen wi in Marien ghebede? Rechte oedmoedecheit
herten ende gheests, dat si hare alre dire wondere die god in hare
ghewondert hadde alsoe lettel anenam alse die armste sondere
op erderike, want si een luterre22 bekinnen hadde met den
eweghen worde dan ye luter creature hadde in der tijt. Si
vervolghde oec in minnen sine lere luterlikerre dan ye creature
in der tijt25.

[26] Dat wi gode den vader anebeden ende bidden alsoet sijn
[27] eengheboerne sone bekint ende mint den vader eerlijc ende ons
[28] salechlijc, dies helpe hi ons dore sine ontfarmechede. AMeN.

1
8
13
22
25

toeval: gebruikt in tegenstelling met eyghenre eyghenscap. God heeft op geen enkele wijze
iets met evel te maken.
goeds: van God.
des...staen: het op volledig zelfonthechte wijze beoefenen van de voorschriften van het Onze
Vader.
luterre: zuiverder.
in...tijt: op aarde.
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[1] Luter weten ende wanen es onghelijc1ev.
[2] Weten es in den hemel, wanen es in der tijt.
[3]
[4]
[5]
[6]

Dese redene versta ic alsus wanende, ende late ende beslute algader mijn wanen ende dese redene in den onwandelbaren
wetene gods ende in der ghemeinsamheit sijnre heylegher
kerstenheit.

1ev Luter...kerstenheit: Appelmans eindigt met een relativering van zijn denkbeelden. Aardse
kennis is wanen. Het werkelijke weten ontvangt de mens pas in de hemel.
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Anonieme lyriek
In dit hoofdstuk zijn gedichten bij elkaar gebracht die enerzijds aansluiten bij de
thematiek zoals die bij Hadewijch naar voren komt, maar anderzijds vooruit lopen
op latere, veertiende-eeuwse mystici als Ruusbroec († 1381) en de Duitser Eckhart
(† 1327).
De eerste twee gedichten, Ay edele minne en Hoe mochtic dat gelaten, passen
helemaal in het extatische klimaat van de Begijnenbeweging in de dertiende eeuw,
waar ook Hadewijch toe behoort. In beide komt het motief van de onvoorwaardelijke
minnedienst met al zijn vreugde en verdriet sterk naar voren. Wat dat betreft komen
deze gedichten overeen met de Strofische Gedichten van Hadewijch. Maar ook het
overwegend emotionele, affectieve karakter van deze lyriek, de persoonlijke strijd
die er in wordt beschreven en het taalgebruik roepen het werk van Hadewijch in
gedachten.
Op deze twee gedichten uit de school van Hadewijch volgt in dit hoofdstuk
Mengeldicht 27, Een edel licht. De reden waarom het in dit hoofdstuk is opgenomen
en niet bij de Mengeldichten zelf is, dat het niet aan Hadewijch kan worden
toegeschreven. Het behoort tot de groep Mengeldichten waarvan de auteur (of auteurs)
niet bekend is. Deze groep, die de gedichten 17 t/m 29 omvat, wordt daarom
aangeduid als zijnde van pseudo-Hadewijch.
De mystiek die uit deze gedichten spreekt is minder hartstochtelijk dan die van
Hadewijch. Het gaat meer om bespiegeling en didactiek dan om expressie van
persoonlijke emoties. In Mengeldicht 27 treffen we de leer aan over de vonke van
de ziel, die in de latere mystiek van vooral Ruusbroec een grote rol speelt. Die vonke
is het licht van de ziel dat, altijd naar God gekeerd, God weerspiegelt en naar enicheit
met Hem streeft.

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

191
Het is de God-weerspiegelende aanleg van de ziel tot de schouwing van God.
De overige drie gedichten van dit hoofdstuk bevatten eveneens thema's die
thuishoren in de latere, meer reflexief getinte mystiek. Zo wordt bv. in Minnen
natuere, naast het aan Hadewijch herinnerende motief van de onvoorwaardelijke
minnedienst, ook de eis gesteld alle aardse zaken en beslommeringen te ontvluchten.
Alleen dan is het mogelijk de drie-ene God in zijn eenheid te aanschouwen.
Deze vlucht van het aardse is ook in de gedichten O over hoghe Triniteit en Een
subtile ghedicht van hogher godliker mynnen een belangrijk thema. In O over hoghe
Triniteit is daarnaast veel aandacht voor de triniteit als een zuivere, bloote, simpel
eenicheit, van allen namen onbevaen. Het genieten van die weselicheit is de hoogste
zaligheid voor de ziel. Een subtile ghedicht...bevat motieven als: de ziel in zichzelf
gekeerd, het edele licht dat de ziel boven de natuur uit voorlicht, de stille afgrond
waarin de Godservaring plaatsvindt.

Ay edele minne
Ay edele minne, in minen beginne
So gavic di wijsheit minen sinne.1ev
Alsic uwer goetheit wart an inne,3
So volchdic hare dach ende nacht.
5 Als ic hare diende buten binnen,5
Doe wart verloren mine kracht.
Ay edele minne, laet mi niet dolen,
Ic ben geraect ter wreeder scolen.8
Mijn edel sinne sijn verloren,
10 Ontrouwe draget die roede mijn.10

1ev
3
5
8
10

in...sinne: ik begon met mijn verstand op de wijsheid te richten.
wart...inne: gewaar werd.
buten binnen: uiterlijk en innerlijk.
geraect...scolen: beland bij kwaadaardig onderricht.
aan mijn twijg bloeit ontrouw.
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Si gevet sware clage; dat icse draghe,1
Des moetic uten rade sijn.2
Ay edel minne, mijns herten quale
Sidi meester altemale.
5 Laet mi genesen, so doedi wale,
Want mine pine es alte groet.
Ghi kint mijn herte en grote smerte
Ende mine bitterlike noet.
Ay minne, die mi ter minnen brachte,
10 Ghi doet mi leven al tonsachte.10
Al haddic dusent manne crachte,
Ic verloerse op enen dach.12
Hebt mijns genade, edel minne,
Ghi siet datic nemmeer ne mach.14
15 Ay edele minne, mijns herten wonden
Laet di mi draghen ongebonden.16
Geboedijt, sciere haddic vonden17
Daer ic bi genase wel.
Ghi moget mi salven an alsent hallen
20 In minnen bat dan iemen el.15ev19-20

Hoe mochtic dat gelaten
Hoe mochtic dat gelaten, in souden leeren kinnen
Heme die1ev in den cruce ommi starf van minnen.
Kindic hem, so mindic hem, sone constix niet ontberen,3

1
2
10
12
14
16
17
15ev
19-20
1ev
3

Si: nl. de ontrouw.
daarom is radeloosheid mijn lot.
tonsachte: te onaangenaam.
Ic verloerse: ik zou haar verliezen.
nemmeer...mach: niet langer kan.
di: die, nl. de wonden.
Geboedijt: Zou u het gebieden.
Ay...el: paradox van heil door lijden.
U kunt me, zonder me voortdurend tot de minne te halen, beter zalven dan wie dan ook.
Hoe...die: Hoe zou ik het kunnen nalaten hem te leren kennen die.
sone...ontberen: dan kon ik er niet buiten (nl. wat in de volgende regel wordt gezegd).
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Ic soude in sire minnen craft ende macht verteren.
Onkinne maect onminne; leider, magic wel seggen,
Die uuten rechten wege so lange gedoelt hebbe.3
Ic hebbe gedoelt, dat rouwet mi sere, al eist te spade;4
Om die grootheit sire ontfarmhertecheit biddic genade.
Genade doet hi elken die alles wille legen,6
Vremde saken achter laten ende al sijns plegen.7
Al sijns plegen ende in hem leven sonder faelieren,
Dat doet bekinnen mate der minnen ende die hantieren.
Alles vertien ende minnen hen, dats minne maken;10
Die wilt gedien, moet hem vrien van vremden saken.
Vremde saken benemen smake ende troest van binnen;
Die die wilt laten, hi mach geraken in na bekinnen.13
Int na bekinnen leert men minnen, ende achter setten14
Alle die dinge sonderlinge die ons letten.
Die meeste scade die noyt was ochte herte mochte kinnen,16
Dats dat wi noyt uure waren buten minnen.
Die buten minnen leeft, hi woent in die doot;
Al warict maer allene, nochtan waert jammer groot.19
Maer ic ne sach nie mester der minnen; wie sal minne leeren?
Ic peinse, dat ic mi sal van allen dingen keeren.

Mire herten gaste, eere ende raste, lief ende leven22
Willic dore minnen wille ende dore hare eere begeven.
Hoe mocht sijt dan gelaten, sine soude mi troest geven,24
25 Die in haren dienste wille bliven al mijn leven.
Wilt si oec dat ic sterve, ic ben altoes gereit

3
4
6
7
10
13
14
16
19
22
24

uuten: buiten de.
eist: is het.
die...legen: die alles wil neerleggen.
Vremde saken: zaken die de minne belemmeren - al...plegen: zich geheel aan zijn (Christus)
wil overgeven.
hen: Christus.
na bekinnen: getrouw belijden.
achter setten: terzijde schuiven.
ochte...kinnen: en die het hart zou kunnen ervaren.
warict: was ik het.
Mire...gaste: Mijn beste vrienden.
Hoe zou zij het dan kunnen nalaten mij troost te geven.
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Doer haren wille tontfane, eist swaer, hert of wreit.1
Ic wille dor hare sterven ende anegaen die doot;
Al dat hare es bequame, dan es mi niet te groot.3
Gebiedt sijt mi, ic wille ter hellen gerne varen4
Ende hemelrike ontseggic selve sonder hare.5
Dit scijnt ongelove dat ic nu hebbe geleert,6
Maer hen es, op dat ment ter rechter wareit keert.7
Daer minne es, daer ne mach helle noch rouwe wesen;8
Die hadde die doot, quame hi ter minnen, hi ware genesen.
Minne es medicine alrehande quetssuren;
Daer omme willic hare dienen, hoe soet mi wert te sure.11
Die met suren avonturen al hare sinne12
Ende daer in duren, dat doet beruren den moet der minnen.
Als ic den tijt besie die ic hebbe leden14
Buten minnen, wordic van binnen soe tonvreden,
Dat mi en can getroesten hope noch goet geval;
Maer eer ix iet weet comt minne ende doets mi vergeten al.17
Dan wert mijn herte boven mi selven op geheven
In een bewondren, dan alre ierst beginnic leven.
In dat leven wert mi gegeven een rijc gewout:
Dat minne sal gilden - si es so milde - al mine scout.
Nu benic over ende hebbe coever van allen goede,22
Want selve die minne van minen sinne es worden hoede.
Minne es so faeliant, si wilt mi alles verlaten;
Dat ic hare noyt ontbleef, dat rouwet mi uutermaten.
Sine wilt negheen gewach hebben van minen gebreken;26

1
3
4
5
6
7
8
11
12
14
17
22
26

tontfane: te ondergaan.
dan...groot: dat is mij niet te zwaar.
sijt: zij het.
sonder hare: maar de minne niet.
Dit...ongelove: Dit lijkt ketterij.
maar dat is niet zo, op voorwaarde dat men het in de juiste zin opvat.
ne mach: kan geen.
hoe...sure: hoezeer het mij daardoor ook duur te staan komt.
met suren: met bitterheid.
hebbe leden: heb verzuimd.
ix: ik daarvan.
Nu...over: Nu ben ik van zorgen voor het bestaan ontheven.
Zij wil niets van mijn tekortkomingen horen.
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Van minnen doget en can men te vollen niet gespreken.
O minnen macht, van al mire cracht so sijt geloeft,
Die mijn herte van alder smert hebt verhoegcht.
O minnen nature, die mi in curen hebt genomen,4
5 In can geduren als ene uure merret u comen.5
Ende alse ghi sijt hier ende ghi dat vier ontstect der minnen,
Werdic soe in dole, dat mi al een cole dunct wat ic kinne.
Ic hebbe gehaect ende ben geraect in die suetheit der minnen.
Ic ben gemaect ende niet volmaect int vaste bekinnen:9
10 Ic scouwe met rouwen ene nouwe ontrouwe die mi noch let;
Ic kinne met sinne, dat minne van binnen mi daer uute wect;
Ic late, ic hate donmate der saken die mi dede dolen;12
Ic swige, ic nige, ic crige, ic blive der minnen scolen.13
Een innerich sien, alst mach gescien, wort mi gegheven,14
15 Dat ic niene gave om al hare have, die nu leven.15
Ute siene comt een raye in mire herten gront
Ende doet mi al vergeten dat mi noit was cont.
Die raye dore vliegcht mijn herte daer na sute locht;
Ay, wies ic dan gevoele, dat latic nu gecnocht.19
20 Als dlicht der minnen dus heeft dor scenen mine sinne,
So benic ierst gereet tontfane die edele minne.
Geloeft sijt minne, die mine sinne hebt gehoegcht
Boven al dat es, want mijs getes wat gi vermoeghct.23
Wat minne vermach, dats mijn gelach ende mine vriheit;
25 Si es al mijn gnouch ende ic haer gnouch in enecheit.
Mine moge scaden valsche rade noch vremt bedwanc,26
Ic ben verheven boven alle die leven in minnen lanc.27

4
5
9
12
13
14
15
19
23
26
27

mi...genomen: zorg voor mij hebt gedragen.
In can: ik kan niet.
Ic...volmaect: Ik ben gevormd maar niet volmaakt.
donmate: de onmatigheid.
der...scolen: leerling van de school der minne.
Een...sien: Een innerlijk inzicht.
die: van hen die.
wies: waarvan.
mijs: mij is.
Mine moge: Mij kunnen niet.
ik ben in minne ver boven allen die leven verheven.
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5

10

15

20

25

Die herten fel, die waren snel op minen persoen
Met valschen oerconde, dats mi gesonde ende ewelec loen.1ev
Wat soudic achten van haren ambachten, die quaet seggen,
No meer no min wort hare gewin dan quaet hebben.
Van minnen es mi goet gesciet, dat makic cont
Den genen dien van fijnre minnen sijn gewont.
Ic ben gewont van minnen, dan willic niemen clagen,7
Maer wat mi minne gebiet, dat willic gerne draghen.
Der minnen slage willic dragen na mine macht,
Ende haer bedwanc benic te cranc: so geve mi cracht.10
Mine macht ware niet en dade sijt, die edel trouwe11
Die mi gewect heeft ende getrect uute allen rouwe.
Dat minne in mi comt hoe dat si, ine caent geweten;13
Maer dat si daer es benic gewes, daer ne wetic wat af spreken.14
Begerte, geloeve ende hop, daer ic met op ben comen,15
Dat wort mi int gebruuc der minnen al benomen.
Minne bloyt in mi ende ic in hare verwendelike;
Dat ic dan gevoele dunct mi hemelrike.
Dan wort mi cont der minnen gront ende hare hoecheit,19
Ende in haer widde dolic sonder arbeit.
Twonder dat ic verstaen in minnen hoecheit hebbe,
Dan mach herte begripen noch ine caent u geseggen.22
Maer een ewelec ceins boven al gepeins wert mi geboden,
Dat ic regneren sonder cesseren sal met gode.
In die diepheit es minnen arbeit mi sonder mesquamen,
Alsic scouwe minnen trouwe na hare getamen26
Ende ic dat kinne: dat trouwe der minnen es sonder gront,
Sonder gelike boven al goet rike ende ons wert cont.28

1ev
7
10
11
13
14
15
19
22
26
28

paradox van heil in een situatie van verdachtmaking.
dan...niemen: dat wil ik niemand.
Ende: maar - so: zij.
en...sijt: indien zij het niet deed (nl. kracht geven).
Op welke manier minne in mij komt kan ik niet te weten komen.
daer...spreken: daarover weet ik niets te zeggen.
daer...comen: die mij deden groeien.
gront: diepte.
Dan...herte: dat kan het hart niet - noch...caent: noch kan ik het.
na...getamen: zoals het haar toekomt.
Sonder...rike: onvergelijkbaar verheven boven alle kostbare goederen.
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Hoe ict versta, een kinnen na dats also groet1
Als al dat god onder sijn gebod noch noyt geboet.2
Dits alle welde, volle joye ende hoghe salicheit
- Maer die afkeer geliket der hellen arbeit 5 Alsic sie: een in drie ende drie ene enecheit,
Even gelike ende even rike ende ene majesteit,
Drie persone: den vader, den sone, den heilegen gheest,
Een wille, een minne, een wesen, een kinnen, een vrienscap meest.

Een edel Licht
Een edel licht lichtet in ons fijn,1
Dat wilt altoes dat wij hem ledich sijn.2
Die puere vonke, dat ghensterkijn,
Die levelicheyt der zielen mijn,
5 Dat enech altoes met gode moet sijn,
Daer lichtet god inne sinen eweghen scijn.
Dat es verborghen in ons binnen,7
Het en can redenne noch sin versinnen
Niet anders dan met bloeter minnen.
10 Si sijn overformet diet bekinnen10
Overnatuerleke uter vonken van binnen
In een godlec eenvoldich kinnen.
De toeval der menichfuldicheit13
Benemt ons onse eenvuldicheit,14
15 Also sente Jan ewangeliste seit:
Dat licht lichtet inder demsterheit,15ev

1
2
1
2
7
10
13
14
15ev

na: door en door.
noch noyt: tot nu toe ooit.
edel licht: de naar eenheid met God strevende kern van de ziel.
hem: voor God.
Dat: slaat terug op edel licht.
overformet: omgevormd.
Onze innerlijke verdeeldheid.
eenvuldicheit: het ideaal van de naar eenheid strevende mens.
Also...deemsterheit: zie Joh. 1, 5.
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Ende niet en begrijpse dies lichs claerheit
In hare die donckere deemsterheit.1-2
Waren wij comen te desen lichte,
So waren wij ledich in sijn ghesichte
5 Van alre wise, van alre berichte,
Van alre storien, van alre ghedichte;
In een afgrondich onghestichte
Saghen wij dan dat licht inden lichte.
Scamt u, ghi die langhe hebt ghescenen,3-9
10 Dat u so langhe moet toeval menen
Ende onghewesent altoes cruept henen.9ev
Mochte eenvoldicheit u in hare ghewenen
Datse u met haren lichte hadde overscenen,13
So bleefdi van beelden, van formen ongherenen.
15 Ghi moecht u selven zere versien15
Dat ghi dat licht soeket buten met pertien
Ende in u gheel es ende u gheheel wilt vrien.17
Wilde derre philosophien
Sijn meester, sone mogdi u selfs niet lien
20 Noch niets achten, maer alles vertien.
Ay deus, hoe grote edelheyt
Es dese vrie ledicheyt,
Daer van minnen minne al ontseyt
Ende niet en soect buten haers selvesheyt,
25 Alse si die eweghe salicheyt
Hevet besloten in hare enicheit.

1-2 de duisternis neemt de klaarheid van het licht niet aan.
3-9 Ook bij Ruusbroec vindt men een dergelijke formulering in zijn Van seven trappen: daer
sijn sij los ende ledich van alre historiën ende van allen ghedichte.
9ev Scamt...henen: Schaamt u, gij die altijd met uiterlijke schijn vrede neemt, dat toevalligheid
u zo lang moet leiden en dat u zonder één te zijn geweest wegkruipt.
13 Datse: zodat zij.
15 Hoed je ervoor.
17 ende: terwijl het toch.
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Minnen natuere
Minnen natuere
Gheneest quetsure
Ende alle pine.
Sijt in rueren4
5 Daer in te dueren
Ende vroem te sine.
Wilt met suren
Aventueren
Cracht ende sinne.7-9
10 Condijt verdueren,10
U sal berueren11
Godlike minne.
Al uwe cracht
Ende al u macht
15 Bestaet in minnen.
Si eest die wacht
Dach ende nacht
Na16ev u ghewinnen.
Dese vriendinne
20 Es coninghinne
Milde ende rike.
Wildise kinnen,
Keert u van binnen
Te hare ghelike.23-24
25 Onlede vlien,
Als mach ghescien,26

4
7-9
10
11
16ev
23-24
26

Doe er alles aan.
Waag kracht en verstand aan de pijn van de minne.
Condijt: Indien u het kunt.
U sal: dan zal u.
wacht...na: waakt over.
keer dan in tot haar beeld in uw ziel.
indien mogelijk.
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Maect hebleecheit
God te sien,
Een in drien,
In eenicheit.
5 Wildi kennen
Vrucht der minnen
Sonder aerbeit,
Houdt u binnen8
Ende wilt versinnen
10 Gods minnechleecheit.
Wildi winnen
Ende bekinnen
Ghewareghe doecht,
Gheeft der minnen
15 U versinnen
So ghi best moeght.
Hout uwen vlijt,
Dat hi te wijt
En sijn noch tinghe18-19
20 ..........
..........
..........
In doechden snel
Te hueden wel
25 Hoverdechede;
Op niemant fel,
En suect niet el
Dan nederhede.
Ghi moet dienen
30 Ende verdienen,

8 blijf dan op uw innerlijk gericht.
18-19 opdat hij noch te groot, noch te beperkt is.

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

201
Lopen, rennen,
Seldi regneren2
Ende jubileren
Metter minnen.
5 Zuect niet dan dienen,
Ruect niet verdienen,6
Laet u ter minnen.7
Na haer verseren
Seldi regneren
10 Na u versinnen.8-10
Sidi ledich
Ende ghestedich,
Houdi vrede,
God ghenedich
15 Es bereedich
Te uwen ghebede.15-16
Dat wij verstaen,
Dat si ghedaen18
In rechter minnen.
20 Dat doe God saen
Aen ons bestaen,21
Buten ende binnen.
Amen.

O over hoghe Triniteit
O over hoghe Triniteit,
Een oorspronc sonder beghinnen.

2
6
7
8-10
15-16
18
21

Seldi: wilt u. De regels 29-1 geven de voorwaarde aan.
bekommer u niet om beloning.
laet u: geef u over.
Na de loutering zul je de minne beheersen zoals je dat verlangt.
is welwillend t.o.v. uw gebeden.
dat moet gedaan worden.
in ons ten uitvoer brengen.
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O bloote, simpel eenicheyt,
Daer alle dingen wonen binnen.2
O eenich één, ghi sijt so bloot,
Van allen namen onbevaen.4
5 Waer minen gheest daer in dinen schoot,
Soe waer alle mijn trueren ghedaen.
Och eenich één, weest mijn onthout.
Ghi hebt u in minen gheest ghebaert.8
Vrijt mi van allen menichfout,9
10 Diep in u ongheaerde aert.10
O eewich, onghescapen goet,
Gheeft my te kennen met u aenscijn12
Wat ghi u liefste vrienden doet
Die in u hoochste minne sijn.
15 Ghi sijt dat rijc der sielen mijn,
Gheen hert en cans te volle verstaen;
Och, wie dat daer sal rusten in,
Sinen arbeyt die is al ghedaen.
So wie Gode vercoren heeft,19
20 Te begeven alle dinc is hem cleyn.20
Die de werelt ghelaten heeft,
Van alle beelden blijft hi reyn.
So wie Gode vercoren heeft,
Tis recht dat hy in vruechden leeft24
25 Ende wacht hem dat hi niet en sneve,
Noch Gods minne niet en begeve.

2
4
8
9
10
12
19
20
24

waarin alles is gevat.
geen naam kan u uitdrukken.
openbaring door Gods geboorte in de ziel.
Bevrijd mij van alle verdeeldheid.
ongheaerde aert: ongeschapen natuur.
met u aenscijn: door u te tonen.
vercoren: uitverkoren.
is...cleyn: kost hem geen moeite.
Tis recht: het is terecht.
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De engelen die daer boven sijn,
Si barnen inder minnen dijn,
Want si aensien u schoon aenscijn
Ende daer toe in volle bekennen zijn,
5 Die hoghe seraphinnen dijn5
Sijn so verclaert in u aenscijn,6
Sij dragen hoghe minne daer in.
Och, mocht ic haer gevoecht zijn.8
Want sij so diep versoncken sijn
10 Al inder hoochster minnen vliet.
Wie daer in verdroncken is,
Och, hem is so wel geschiet.
Nu lof en danc u vaderlicheyt,
Want u soete volstandicheyt
15 Int wercken onser menscelicheyt15
Der sielen hoochste salicheyt.
God is een licht, een wesen bloot,
Uut hem so wert die sone ghebaert;
Uut hen beyden vliet der minnen vloet,19
20 Elc van hen toent daer sinen aert.
Si syn in vaster sekerheyt
Al inder hoochster stillen schoot.
Och, daer en is gheen veranderheyt,
Men pleecht daer lievekens wille groot.24
25 Die minne en liet hem niet ghedueren,
Hi en moeste uut sinen vader gaen.25-26

5
6
8
15
19
24
25-26

seraphinnen: de hoogste engelen.
staan zo in het licht van uw aanwezigheid.
mocht...sijn: kon ik in hun gezelschap zijn.
in het werken aan onze menselijke natuur. Denk na regel 15 het werkwoord is.
der...vloet: de Geest.
de Personen zijn één in liefde en wil.
De minne liet Hem (nl. de Zoon) niet in die toestand (17-22), Hij wilde mens worden.
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Dat hoochste werc woude hi volvueren,
Dat oyt van minnen was gedaen.
God is een oorspronc onser minnen.
Sijn stralen sijn so veelderhant,
5 Hi doerschiet dat herte van binnen,
Het wort verwonnen al dat hi raect.
Al schiet hi diep, en ontsiet u niet,
Gaet sinen ghescutte te ghemoet,
Want het is wel een soete verdriet
10 Dat hy der sielen ane doet.
Hy maket daer hi coemt al beroert,
Hi werct ende der sielen cracht aen doet;12
Si hebben menich toornich woert,
Hi steelt hen alle haer ghedachten oeck.
15 Hi is die al dat merch verteert,
Hi is der sielen medecijn,
Hi is al dat die siele begheert,
Si wil van hem verslonnen sijn.
Hi maecse arm die waren rijc,
20 Hi doetse lopen om haer broot.
Al om zijn minne sekerlijck,
So heeten si sijn van sinnen bloot.22
Hi maectse sot die waren vroet,
Hi drijftse tot allinde groot;
25 Doer hem liden si menige pijn,
Om sijn minne te vinden bloot.26
O uutvloeyende hoghe Triniteyt,
O minnende vloet, o diepe eenicheyt,

12
22
26

der...doet: geeft de mensen kracht.
daarom beloven ze vrij van begeerten te zijn.
bloot: middelloos.
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O salich ghebruycken, een weselicheyt:
Der sielen hoochste salicheyt.

Een subtile ghedicht van hogher godliker mynnen
't Is tijt dat wi beghinnen
Met onsen willen schier
Te climmen in der minnen,
Die tijt die is nu hier.
5 Wy hebben versuumt soe menighen dach
Mit onser willen cracht;5-6
Mochten wi nu dat legghen af,
Soe en hoerden wi gheen gheclach.
Die siel die moet van binnen
10 Te Gode sijn ghekeert,
Sal si uut hogher mynnen11
Van der waerheit syn gheleert.
Soe moet si voer des meesters voet
Myt groter hoeden dalen,
15 Sal si van haren wederstoet
Troest of blijscap halen.
Sin ende sinlicheit
Moeten daer te niet gaen,
Van lieven ende van lyden19
20 Moet men ghelike staen.20
Natuer die moet sterven doot,21
Die gheest die leit in qualen,
Hoe gaerne soud hi leeren voert
Al in der hogher scolen.

5-6
11
19
20
21

Wij zijn zo vaak vrijwillig nalatig geweest.
uut: vanuit (geeft de bron aan).
Van: ten aanzien van.
moet men onverschillig staan.
Natuer: Het lichamelijke.
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Die scole die ic meyne,
Dat is een stil afgront,
Daer leert God alleyne
Die zielen sonder mont.4
5 Men mach hem sonder oghen sien
Ende sonder zwaerheit draghen.6
Der werelt mach si daer ontvlien7
Ende leeren sonder vraghen.
Als ghi der minnen vraghet,
10 Wat wart u dan bericht?
Gaet voert al sonder traghen,
U licht een edel licht.
U licht die edel waerheit bloot
Boven alle naturen;14
15 Is anderheit ghesturven doot,
Soe moech di daer wel dueren.
Dat suetste van der mynnen,
Dat is een vierich doot,
Het ontstect dat herte van binnen,
20 Het maect den gheest al bloot.
Is dat niet een wonder groet,
Dat barnt an allen siden:
Het maect een vier in 't herte soe groot,
Het can den gheest verbliden.
25 Blijscap in den gheest,
Dat is een werscap fijn;
Die daer coemt totter feest,
Hi mach wel salich sijn.
Al en had hijs mer een brockelkijn29

4
6
7
14
29

sonder mont: zonder te spreken.
en spontaan met hem omgaan.
si: de ziel.
op bovennatuurlijke wijze.
Al...mer: Al had hij daarvan slechts.
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Ende dronc hi van den wijn,1
't En waer hem ghene pijn.
Hoedet u van den vrien gheest,3
Dat is die nauste raet.
5 Si wrecken al haer eyschen,
Al waer 't oec noch so quaet.
Consiencie houden si spot
Ende sonde voer gheen misdaden.7-8
Aldus wanen si vercrighen God,
10 Och, hoe sijn si verraden.
Wie houdet sijn hertkijn puer,
Die en deerf niet wesen blynt.12
In hem is een fyghuer
Die alle dinc bekennt.14
15 In hem is een edel stat
Daer God altoes wil rusten.
Als hi dan heeft der enghelen scat,
Wat mach hem anders lusten?
Dat dringhet doer die creaturen.19
20 Leer rusten op een bloot.
Al moetstu dat besuren,21
Si is een salich coop.
Du sulstu daer na in rusten sijn
Al mytten salighen gheesten,23-24
25 Ende dringhen doer die seraphin25
Al totter hogher feesten.

Ende: maar.
vrien gheest: dertiende, veertiende eeuwse secte: de broeders van de vrije of nieuwe geest.
Zie 5-9.
7-8 Zij drijven de spot met het geweten en achten de zonde geen misdaad.
12 en...niet: mag niet.
14 bekennt: doorschouwt.
19 Dit (15-16) manifesteert zich in de schepselen.
21 moetstu: moet u.
23-24 Je zult daarna delen in de rust van de zalige geesten.
25 dringhen...seraphin: door de kring der Serafijnen dringen.
1
3
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Die vruechde die is onghemeten,
Die God ons heeft bereit.
Geen tonghe en can volspreken
Die grote waerdicheit.
5 Daer is vruechde sonder verganc
Ende rijcheit sonder ontberen.
Wat sal ons moghen deeren.
Nu bidden wi al ghemeyne
Den Vader mijnnentlijc,
10 Dat hi onse misdaet cleyne10
En maec ons 't herte rijc.
Ende hi ons maec des toevals quijt12
In desen armen dale,13
Ende hi na deser corter tijt14
15 Ons allen tot hem hale. Amen.

10
12
13
14

onse...cleyne: onze zonden vergeeft.
ons...quijt: ons van het wisselend lot verlost.
op aarde.
deser... tijt: het aardse leven.
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Sermoenen
Voor de dertiende-eeuwse mens was het gesproken woord de belangrijkste bron van
communicatie. Bij ontstentenis immers van voldoende geschreven tekst - al was het
alleen maar vanwege de zeldzaamheid ervan en vanwege het feit dat relatief weinig
mensen het lezen en schrijven machtig waren - was voor hem de figuur van de spreker,
de verteller, de predikant de voornaamste schakel tussen weten en niet weten.
Het sermoen nu was bij uitstek het middel om die dertiende-eeuwse mens dieper
inzicht te verschaffen in de bijbel, het woord van Hem op wie heel zijn leven gericht
was. Het merendeel van de sermoenen die ons zijn overgeleverd uit de dertiende
eeuw kan men dan ook wel rekenen tot het genre van de preek. Ze behandelen vanuit
een bepaald thema - dat zonder uitzondering aan de bijbel ontleend is - de leer van
het geloof, waarbij de predikant zoveel als maar mogelijk is zijn argumentatie kracht
bijzet met de mening van autoriteiten. Onder autoriteiten dienen we dan te verstaan
het woord van bijvoorbeeld kerkvaders, profeten, aartsvaders.
De teksten die in dit hoofdstuk aan de orde komen kan men sermoenen noemen
omdat ze zijn genomen uit een verzameling getiteld: De Limburgse Sermoenen.
Inhoudelijk is het echter de vraag of ze wel als preek in eigenlijke zin beschouwd
kunnen worden. Sermoen 35 Dit sprict van der vreiceliker martellen ons Heren en
sermoen 38 Dets van der groeter martelen die Jhesus leit an den cruce, overwegend
handelend over de lijdende Christus, vertonen weliswaar in opbouw van de stof veel
overeenkomst met de preek zoals die volgens dertiende-eeuwse begrippen der Ars
Predicandi moest zijn, maar we missen er ten enenmale de sterk adhortatieve stijl
die zovele andere preken kenmerkt.
Sermoen 39 Dits dbuec van den Boegarde, mogen we eerder als
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een tractaat over de deugden beschouwen, dan als een preek die de mens
daadwerkelijk moet aansporen tot deugdzaamheid.
Sermoen 42 Det sin seven maniren van minnen, neemt wel een heel bijzondere
plaats in. Allereerst kennen we hiervan de auteur: de Cisterciënzerin Beatrijs van
Nazareth (1200-1268). Het is voorts met zekerheid geen preek, maar veeleer een
verhandeling over zeven manieren van minnebeleving. Het is een verhandeling
geschreven door een mens die vanuit de minneopvatting die haar tijd haar meegaf,
haar ervaring met de Godsliefde onder de controle van het bewustzijn probeert te
brengen. Waar wij Beatrijs plaatsen in de tijd dat in onze gewesten het klimaat rijp
was voor de extatische vrouwenbeweging, behoeft het geen verwondering te wekken
dat we in haar werk duidelijke sporen daarvan terugvinden: het plegen van de minne
om de minne en om niet.
Het woordgebruik en de thematische reflecties, gevat in zeer moeilijk te
doorgronden proza, konden er ons niet van af houden deze tekst op deze plaats op
te nemen.

Sermoen 35: Dit sprict van der vreiceliker martellen ons Heren.
[1] Quem queritis1? etc.: Wem1 sucdi1? Dese wort bescrift ons S.
[2] Johannes ewangeliste in sinre ewangelien, ende spracse2 onse
[3] Here Jhesus Cristus in der nacht due hi wart gevaen. Due Judas
[4] ende die Juden quamen ende sine4 sugten, due ginc hi jhegen
[5] hen4-5 ende vragede hen: Wem sukedi? Due sprakense: Jhesum
[6] van Nazareht. Due antwerde hi: Dat ben ic. Ende tehant duese6
[7] dese wort horden so vilense over rughe7. Op dese wort sprict
[8] S. Augustin: Sent die wort eens menschen din mi8 verdeilen
[9] sulde ter doet so grote magt hadden dat die Juden musten
[10] neder vallen, wat10 magte weendi dan dat hi selver hebben sal

1
1
1
2
4
4-5
6
7
8
10

Quem queritis: zie Joh. 18, 4.
Wem: wie.
sucdi: zoekt gij.
spracse: sprak ze, d.i. dese wort.
sine: zij hem.
ginc...hen: ging hij hen tegemoet.
duese: toen ze.
vilense...rughe: vielen ze achterover.
eens...mi: van een mens die men.
wat: wat voor een.
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[1] alse hi ten ordele sitten sal? Bi desen worden geft hi ons te
[2] verstane dat hi die martele met willen2ev leet; nogtan van mensche[3] liker crancheide ende broscheide so bat hi sinen Vadere dat hire
[4] heme4 verlite, ende dog4 also dat sins Vader wille4 geschide ende
[5] nit der sin5. Derre beden5 antwert der Vader den Sone wat sin
[6] wille sie5ev dor eens propheten mont, Zacharias, ende sprict der
[7] martelen tue gelic ogtese slipe7 ende hise op wecke jhegen sinen
[8] Son, ende sprict aldus: Swert, erweckere di ende stant op over
[9] minen herde ende over din man die mi tue henget8ev9. Siet, aldus
[10] heft der Vader Sons bede gehort dat hi die martele op wect,
[11] des11 heme der Son bat dat hire heme verlite.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Nu mochte een mensche vragen war ombe Got dit dede. Des
antwert der Vader dor eens propheten mont ende sprict: Dor
die lifde die ic te minen volke hebbe, hebbickene14 geslagen13ev. Bi14
den herde ende bi den tuehangenden manne es der Son bediet;
want hi sprict selver dat hi een gut herde sie, want hi sinen
lichhame gaf vor sine scaep. Ende dat der Vader sprict: Der
man di mi tue henct, dar bi geft hi te verstane dat der Son altoes
met heme heft geweest19 ende noit van heme en schiet19. Bi din oec
dat der Vader Sons bede aldus dede sin wi geleert20, alse wi Gode
iet bidden ende nit gehort en werden21 tehant, dat wit21 nit vere21
evel en nemen, want hi sinen Son nit horen en woude.

[23] Nu suldi weten, als onse Here Jhesus Cristus iet bidden wilt

2ev
4
4
4
5
5
5ev
7
8ev
9
11
14
13ev
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19
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met willen: uit vrije wil - van: ten gevolge van.
heme: de Zoon.
dog: evenwel.
sins...wille: de wil van zijn Vader.
der sin: de zijne.
Derre beden: Op dit gebed.
wat...sie: wat zijn wil is.
slipe: sliep.
Swert...henget: zie Zach. 13, 7 - di: u - stant...over: sta op tegen.
mi...henget: op mij verlaat.
des: waarvan.
hebbickene: heb ik hem, nl. de herder.
Dor...geslagen: vgl. Jes. 53, 4-6.
Bi: met.
heft geweest: is geweest.
ende...schiet: en nooit van hem scheidde.
sin...geleert: wordt ons geleerd.
werden: worden.
wit: wij het.
vere: voor.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

sinen Vadere, dat dut hi allene an der menscheit1. Dar ombe
sprict hi selver in vel staden dat hi menre sie dan sin Vader.
Mar an der gotheit es hi als dencs3 sinen Vadere gelic alse hi
selver segt: Di mi siet, hi siet minen Vader4. Ende dar af geft hi
alle denc met sinen Vadere.

[6] Oec mogewi mercken die groetheit sinre martelen dar bi dat
[7] alle sine vrint van heme vlouden7 - sonder sin muder, die nemt
[8] S. Augustin ute- duese sagen dat mine8 so ongevulike ane greep
[9] due mine vinc. Due vergat S. Peter ende S. Thomas ende alle
[10] die apostele, die hen tevoren hadden vermeten dasse wouden
[11] met heme sterven. Entrowen, dar sagense wale dat sich die
[12] martele ongevuglike huf ende vele ongevuglike enden sulde.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Oec mach mi wale pruven die groetheit der martelen dar bi
dat hi van ancste bluet sweitde. Dat een mensche water sweit van
ancste, dats mugelike; mar dat hi bluet sweit dats een vreiselic
denc. Dar ombe sprict S. Anselm: Oy Here Jhesu Criste, di
bludege sweit die van dinen alte17 heilgen vlesche vloet due gi in
uwen gebede wart, dats getugenisse ors18 herten anxts.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Oec merckewi die grote martele dar bi dat Jhesus so dor edel,
claer, wit, weec ende so dor clene, dunne, segte hut over al
sinen lif hadde. Want si was heme clare, sconre ende weker dan
enegen mensche; want enweder vlecke, wratte, nog quadelen
ogte alle dis dat enegen mensche ontlixent ogte onordelike
mact jhegen der naturen, dis en quam noit twint ane al sine
lighame. Dat dit waer si dat sprict der Heilge Geest selver dor
heren Davits mont: Jhesus was scone an der formen26 sins
lighamen vor27 allen menschen kenden26ev27. Op die selve wort sprict
S. Jeronimus aldus: Sonder die martele van den cruce es Jhesus

1
3
4
7
8
17
18
26
27
26ev
27

an...menscheit: met betrekking tot zijn mensheid.
als dencs: in alle zaken.
Di...Vader: zie Joh. 8, 19.
vlouden: vluchtten.
mine: men hem.
alte: zeer.
ors: van uw.
an...formen: wat betreft de vorm.
vor: boven.
Jhesus...kenden: vgl. Ps. 44, 3.
kenden: kinderen.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

sconre dan je mensche wart, want hi was ene juncfrowe1 ende
van eenre juncfrowen geboren, nit van engenen manne mar
allene van eere3 magt ende van Gode. Want hi sprict: En hadde
Jhesus nit himelvars varwen4 gehad an sin anschine nog an sin
oegen, sone hadde S. Peter, S. Johannes ende S. Matheus nog
dandere apostele heme tehant nit gevolgt5ev nog begeven alle
dasse hadden, dure7 hen eens tue sprac dasse heme volgeden.
Ende sone hadde, sprict hi, Judas ende die Juden nit gevallen
due hi hen tue sprac due sine vingen, alse hir vore gesproken es.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Oec scrift S. Matheus in sinre ewangelien dat Jhesus tere tit10
allene uten temple verdreef vele lide met eenre geselen, die dar
bennen kogten ende verkogten, ende sprac te hen aldus: Min
hus es een bedehus ende gi mact draf13 een morthus12ev13; ende slugse
over hals ende over hoeft13ev ende stiet alle hare bencke ombe dar
hare penninge op lagen. Op die selve werc sprict S. Jeronimus
dat Jhesuse een ligt schin16 ute sinen oegen ginc; din schin din
vrogdense17 so sere datse alle vlouden, ende die tevorst was hin
beide segterstes nit17ev.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Van derre schonheit sprict oec die bruet in Der Minnen Buke19:
Min amis es wit ende roet ende uterkoren van dusentgen ende
es altemale begerlike ende suverlike20ev. Nu weddi wale dat een
mensche nit volkomen en es van schonheide des hut claer, wit,
rosenvar es, hin sie23 oec van dunre ende weker hut. Want es
heme sine hut schone ende esse hart alse enen bere, son mag mi
met redenen nit seghen dat hi volkomelike schone sie. Want

1
3
4
5ev
7
10
13
12ev
13
13ev
16
17
17ev
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20ev
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juncfrowe: maagdelijk persoon.
eere: een.
himelvars varwen: iets hemels.
sone...gevolgt: dan hadden...hem niet aanstonds gevolgd.
dure: toen hij.
tere tit: eens.
draf: ervan.
Min...morthus: zie Mat. 21, 13.
morthus: moordenaarshol.
ende...hoeft: en sloeg ze op hun hoofd.
ligt schin: lichtschijn.
vrogdense: vreesden ze.
ende...nit: en wie vooraan was wachtte niet op de achterste.
Der...Buke: het Hooglied.
Min...suverlike: zie Hoogl. 5, 10.
hin sie: tenzij hij is.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

nu der Heilge Geest selver sprict dat Jhesus schonre ware dan
noit mensche, ende S. Jeronimus dat getugt heft, ende die
minnende brut sprict dat hi uteverkoren es van dusentgen - dats
alse vele alse van allen menschen - ende dat hi van allen dengen
altemale lustelic es, so mut dat waer sin dat Jhesus boven alle
menschen edel, wit, rosenvar ende utermaten weec, dunne,
clene, sechte hut hadde ane alle sinen live.

[8] Oec weddi wale dat groter, edelre heren8 kendere van naturen
[9] almeest schonre ende weker hut hebben ende wers ongemac
[10] mogen doegen dan anderre liden kendere. Want dan Jhesus
[11] des schoens ende des edeles Gots son was ende hi selver van
[12] naturen got was ende es ende na12 sinre menscheide der edelre
[13] juncfrowen S. Marien son, die selver dorendor schone ende
[14] weechudech14 van al haren lighame was, also dat S. Bern. van
[15] hare sprict aldus: Maria wert geboren ende dut ane15 een scone
[16] ansichte dat Got selver an heme nemt ende die oegen der gotheit
[17] ane17 heme veredelen. Ende spreken dat alle die heilgen, ane was
[18] Maria also over schone dat dog noit mensche sich en mogte
[19] gergeren an hare, mar al degene dise sagen worden hars ge[20] betert. Oec quamse selden emmer uten hus, sonder alse met
[21] haren vader ende met hare muder ginc ter kerken. Siet, dar
[22] ombe vantse der engel in hare heimelecheit due hi hare brachte
[23] die gebenedide botscap. Want dan Jhesus na sinen Vader vinc
[24] ende arde an der gotheide24, die an heme alse volkomen was ende
[25] nog es alse an den Vader selver; ende hi na sinre muder naturde
[26] an der menscheide also dat hi hare geliker was dan je mensche
[27] wart den anderen, ende mi wale die muder bi din kende ende
[28] dat kent bi der muder bekennen mogte. Het was oec regt dat
[29] Jhesus sinre muder gelic was, want hi van hare allene ende van
[30] anders engenen mensche sinen kusschen lighame en ontfinc
[31] ende sine nature en nam. Want dan ander menschen hare nature

8
12
14
15
17
24

groter...heren: van grote, edele heren.
na: overeenkomstig.
weechudech: met zachte huid.
dut ane: heeft.
ane: van aanzien.
arde...gotheide: deelde in de godheid.
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[1] ontfaen van twen31ev menschen, dar ombe est dat niman den
[2] anderen gelic en es. Want een igelic kent ontfeet2 sinre naturen
[3] een deel van sinen vadere ende een deel van sinre muder, ende
[4] also naturen hare kendere vorwert; ende dar ombe en mag
[5] niman den anderen geliken. Want des5 ane Jhesus nit en was ende
[6] hi sine menschelike forme van sinre muder allene nam, so was
[7] hi hare geliker dan enech kent vadere ogte mudere wesen mach.
[8] Want Jhesus oec van vadere ende van mudere soe dor edel was
[9] ende edeliker getogen in groten armude dan noit konincs kent
[10] in groter richeide getogen wart, so mut dat waer sin dat hi
[11] schone, edel ende weec van lighamen ware.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Oec weddi wale, welc here sine knapen met schonen, diren
clederen cleet, dat hi heme selver met regte met nog schonren
ende nog diren clederen cleden sal. Dese here es Jhesus Cristus
di mengen mensche gecleet heft ende nog cleet mettin clede
van enen schonen lighame, want der lighame es der selen cleet
dar die sele in legt verborgen. Dese Here heft oec tfirmament17
met der sonnen ende den mane ende metten sterren gecleet,
ende dar mede cleet hi oec dag ende nagt. Oec cleet hi derde
met mengerhande blumen, boemen, diren, vogelen ende met
mengen anderen schonen creiaturen. War ombe sulde dan dese
grote Here met enen quaden, harden, groven sacke heme selver
hebben gecleet? Twaren, dis en dede hi nit, want hen wart23
noit side so schone nog so sechte noch so weec alse al sin lif was.

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Gi sult dat weten verwaer dat geliker wis alse eens menschen
lighame verborgen es onder den clederen, also was verborgen
die grote gotheit ons Heren Jhesu Cristi onder din clede sinre
menscheit. Ay, wie kundech waren die engele dis of die grote
gotheit onder hare naturen geborgen ware gelic alse onder
onsen vlesche verborgen was28ev. Siet, dats ons die meeste ere die
ons je geschide. Ende geliker wis alse die cledere den lighame
nit al verbergen en mogen, men sies een deel32, also en mogte

31ev
2
5
17
23
28ev
32

dan: omdat - twen: twee.
ontfeet: ontvangt.
des: dit.
tfirmament: het firmament.
want...wart: want er was.
Ay...was: Ai, hoe trots zouden de engelen zijn als de grote godheid onder hun natuur verborgen
was, zoals onder onze lichamelijkheid.
men...deel: men ziet een deel ervan.
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[1] dcleet der menscheit Jhesu Cristi die gotheit nit altemale
[2] verbergen; men worder eens deels gewaer dasse dronder ver[3] borgen was. Geliker wis alse ane sinre gebort, due quamen
[4] dengele ende soncgen blidelike: Gloria in excelsis Deo4, ende
[5] getugden dar mede dat hi got ware. Oec sande5 heme der himel
[6] enen lichten sterre di den drin6 coningen luchde duese van
[7] vremden lande quamen ende met hare offeranden getugden dat
[8] hi got ware. Oec wruechdene sine grote wise predicade ende
[9] sine disputatie ende die grote teken die hi dede ende oec die
[10] divele: dese wrugden alle sine verborgene gotheit onder der
[11] menscheit.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Nu weddi wale, alse een mensche ontcleet es, so mach mi
sinen lighame geheel sien. Also geschiet metten edelen Jhesum
Cristum: due hi ontcleet wart van sinre edelre menscheit die
tereten wart in den cruce in Guden Vritdage, siet, due wart
sine gotheit bekant. Dar ombe sprac hi selver ten Juden aldus:
Wanneer gi mi, des menschen Sone, an den cruce erheft, dan
suldi bekennen dat ict18 ben17ev. Ende dat geschide oec also. Want
due onse Here Jhesus Cristus gecrucet wart ende tfolc wider
in der stat quam, due slugense sich vore hare borst20 gemeinlike.
Want hars selfs herte21 getugde hen wale dasse quaet hadden
gedaen met heme. Want die sonne verginc22, der dach verwandelde, der vorehanc van den temple tereet, derde beefde, die harde
stene tereten, die graf ontploken ende die helle gaf heme weder
die sin waren25. Dar na erstunt hi op ende vuer te himele ansins
al dergenre25ev die jhegenwerdech waren ende sande sinen heilgen
geest herneder sinen jungeren, die verkundegden over al die
werelt dat hi got ware ende got es.

[29] Aldus dan, alse hir vore gesproken es, so est mogelike ende

4
5
6
18
17ev
20
21
22
25
25ev

Gloria...Deo: zie Luc. 2, 14.
sande: zond.
drin: drie.
ict: ik het.
Wanneer...ben: zie Joh. 14, 20.
vore...borst: op de borst.
hars...herte: hun eigen harten.
verginc: verduisterde.
die...waren: die hem toebehoorden.
ansins...dergenre: voor de ogen van al degenen.
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[1] regt dat dergene die ander denc aldus edelike ende aldus lovelike
[2] gesirt ende gecleet hevet, dat hi heme selver met schonen,
[3] edelen, weeken gewande ons vlesch cleetde ende sirde. Dar
[4] ombe suldi weten verwaer, want dit cleet sins vleschs also dore
[5] weec, segte ende so clene, dunnehudech was, dar ombe muste
[6] heme hertelike wee dun dat mine6 halslaegde ende met fusten
[7] stiet ende die granen van sinen barde ute trecde; want dat dut
[8] vele wers7ev dan an den hoefde. Oec wart hi gebonden ane ene
[9] colombe ende wart geslagen met geselen die met starcken
[10] geknochtden rimen ende met blien cloten, alse mi segt, waren
[11] gemact, ende met anderen dencgen dasse erdencken konsten
[12] dat alrewerst dede. Siet, dat bendden ende dat slaen dede heme
[13] also wee dat heme een igelic slach dor sin herte ginc. Dat dit
[14] waer sie, dat sprict hi selver dit14 leet, ende gelict die slege
[15] hamerslegen14ev - dar bi mogewi merken dasse heme hertelike
[16] wee daden- want hi sprict aldus in den sautere: Die sondere
[17] hebben gesmet op minen rugge ende ic ben alte sere geslagen,
[18] also dat mi min herte dorret16ev. Dit mogedi wale proven dar bi,
[19] geliker wis alse19 die kent die mi slaen sal19 van anxste eer wenen
[20] eerse emmer rude gerurt19ev, regte also dede onse Here Jhesus
[21] Cristus. Want eer hi je slach gewan, so wiste hi wale dat heme
[22] also hertelike wee sulde duen dat al sin lighame van anxste
[23] weinde bluet ende altemale van blude naet wart.
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

6
7ev
14
14ev
16ev
19
19
19ev
26
29-30

Nogtan suldi dat weten dat S. Bern. sprict dat Jhesus met
enen drope sins bluts al de werelt mochte hebben verloest,
want sins bluets was een traen beter26, hoger ende dire dan al die
creiature die je worden. Mar hi woude sins bluts also vele
sturten ombe dis wille dat wi dar bi pruven mogten die volkomenheit sinre minnen die hi tons hadde. Want so de sake
liver es, so mire meer ombe geft29-30. Dar ombe suldi weten dat mi

mine: men hem.
dat...wers: dat is erger.
dit: die het.
ende...hamerslegen: en vergelijkt de slagen met hamerslagen.
Die...dorret: zie Ps. 128, 3.
geliker...alse: net zoals.
sal: wil.
eer...gerurt: huilen nog voordat hen een roe aangeraakt heeft.
want...beter: immers van zijn bloed was een druppel beter.
Want...geft: Immers hoe dierbaarder iets is, des te meer geeft men erom.
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[1] leest in der ewangelien dat Got sin bluet heft gestort te vif
[2] stonden.
[3] Ten irsten male ten andage van sinre gebort, due hi besneden
[4] wart na den auden wet4. Entrowen, dat was harde vruch be[5] gonnen der pinen.
[6] Ten anderen male storte Jhesus sin bluet due hi van anxste van
[7] der martelen bluet sweitde, also dat vloet7 op der erden gelic
[8] alse water vliet.
[9] Ten derde male storte hi sin bluet an der colomben, due hi
[10] also over sere geslagen wart ende also vele sins bluts storte dat
[11] S. Jeronimus bescrift dat mit11 dar na over twee hondert jaer11
[12] beronnen vant.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

Ten virden male storte Jhesus sin bluet due hi an den cruce
hinc. Siet, daer ginct an die noet14. Want dar vloets also vele van
heme van din hoefde van der scarper dornenre cronen, van
handen ende van vuten van ongevugen drin nagelen, van der
wonden sinre siden ende van mengen groten slage. Oec liet
onse Here enen selegen mensche verstaen, die sine martele
drug an sinen herten innechlike, dat onse Vrowe hare hande
stac in sinen geleverden blude also dipe dasse dren baeden, due
sine van den cruce loesen sulde. Dar op dencke een igelic wie
hare due te mude was ende dancke hare dis hertenwees22 dasse
due hadde.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Ten vifden male storte Jhesus sin bluet dor den mensche due
hi an den cruce hinc: due quam een riddere ende stakene dor
sin side, ende dar vloet ute bluet ende water. Hir ombe maent
ons Got, die dit dor ons leet, dat wi des bluets gedencken dat
hi dor ons storte, ende sprict tons dor heren Jobs mont aldus:
Oy erde, du en saut min bluet nit bedecken. Rechte alse hi
sprake: Oy, du erdersche mensche, die van erden gemact best
ende van erderschen dencgen an den lighame, du en saut min
bluet nit bedecken30ev31ev - want dat bedect es, des en siet mi nit -

4
7
11
11
14
22
30ev
31ev

na...wet: volgens de oude wet, d.i. zoals de Joodse leer voorschreef.
also...vloet: zo dat het vloeide.
mit: men het.
dar...jaer: daar meer dan tweehonderd jaar later.
daar...noet: toen werd het ernstig.
hertenwees: harteleed.
Oy...bedecken: zie Job 16, 18.
du...bedecken: vergeet mijn lijden niet.
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[1]
[2]
[3]
[4]

mar du saut min bluet ane sien in dinen gedenckenisse ende en
sauts nemmer vergeten. Aldus mogewi wale pruven dat heme
die martele dorendor wee dede, want hi so dore dunne, weechudech was.

[5] Oec mogewi sine grote martele wale pruven dar bi dat hi so
[6] dor mudernact an den cruce hinc. Want die heilge lerere secgen
[7] dat Jhesus an den cruce so naect ende so arm was, dat hi nit so
[8] vele en hadde ane nog ombe, met orlove gesproken, darre8 sin
[9] scemede mede decken mogte. Gelic alse hi selver lange tevoren
[10] sprac dore eens propheten mont aldus: Ic wille naect ende
[11] barvuet gaen10ev; dat verstawi an den cruce11. Ay sekerlike, also
[12] naect te hange was also riken here harde scamelike ende die
[13] scande was sonder twivel enen also scemelgen manne harde
[14] swaer te doegene.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Gi sult weten dat sceemde meest comt van vir dengen. Dirste
es of een mensche van naturen scemelch es, ende die scamen
sich cleenre denge. Dit was Jhesus die van naturen schemelch
was, want hi naturde na sinre muder die so schemelch was
dasse hare schaemde vor den engel Gabriele. Oec was Jhesus
van allen dogeden volkomen, ende scemde es ene grote dogt:
so was hi oec van dogeden schemech.

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Dander sake dar schamede af comt dats of een mensche lit22
schemelge denc. Dat dede Jhesus. Hi leet schemeliker denc dan
noit mensche leet, alse gi wale pruven mogt ane al sinen levene.
Dar ombe sprict David in den Sautere ten Vadere aldus: Here,
du hefst dinen Son begoten met lastere. Gi wet wale dat dorgoten
es, dar en blift nit idels hen werde al vol27. Also en was nit ane
Jhesus hen were al vol lasters25ev.

[29] Terde dar schamede af comt dats ocht men den mensche
[30] bespot. Dit geschide Jhesuse, want hi wart bespot van sinre
[31] kinscheit ment in sinre doet meer dan je mensche bespot wart.

8
10ev
11
22
27
25ev

darre: waarmee hij.
Ic...gaen: zie Jes. 20, 2.
dat...cruce: dat moeten we verstaan met betrekking tot het kruis.
lit: ondergaat.
nit...vol: niets leeg, maar alles wordt vol.
Here...lastere: vgl. Ps. 88, 46.
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[1]
[2]
[3]
[4]

Dar ombe sprict hi selver in den Sautere aldus: Alle die mi
sagen bespotden mi ende spraken van mi ende wageden hare
hoeft1ev. Oec sprict hi dor Jeremias mont: Ic ben worden tenen3
scimpe minen volke ende ic ben hen tenen sange gedegen3ev4.

[5] Tfirde des sich der mensche schaemt dats ocht mi heme verwit5
[6] dat hi node hort6. Dat geschide Jhesus oec, want die Juden
[7] verweten heme hi ware en vraet ende een drenckere, ende die
[8] mirakelen die hi dede, hi dadse metten divele; ende seiden hi
[9] hadde den divel bennen, ende alt quaet dasse erpensen consten
[10] dat huvense heme over10. Hir ombe eest dat Ysaias Jhesum heit
[11] ene versmeetde sele ende heittene een knecht der heren. Dese
[12] heren sin die menschen, ende Jhesus es der knecht. Ende en sal
[13] nimanne onbillike hebben12ev dat wi den mensche here ende Jhesus
[14] den knecht heiten, want S. Paulus sprict: Di den anderen dint,
[15] his15 sin knecht. Want dan15 noit knecht sinen here so onstelike
[16] noch so getruwelike en dinde drienderteg jaer, so mach mine
[17] wale heiten smenschen knecht. Want hi was so dinstachtech
[18] ende so ernstachtech na des menschen selecheit, regte alse18 alle
[19] sins selfs selecheit ere ende vroude an den mensche lege. Dis
[20] doch nit dranc en lach19ev. Want eer Got himel ende erde ende
[21] enegen mensche maecde, so was hi21 also rike ende in also groter
[22] vrouden alse hi nu es.
[23] Dar ombe dat dese vir denc waren an Jhesus - dats dat hi
[24] schemelech was, scendelike denc leet ende vele bespot ende
[25] verweten wart - so mogedi wale weten dat hi sich schamde.

1ev
3
3ev
4
5
6
10
12ev
15
15
18
19ev
21

Alle...hoeft: zie Ps. 21, 8.
tenen: tot een.
Ic...gedegen: zie Jer. 20, 7.
tenen...gedegen: tot een onderwerp van spotliederen geworden.
verwit: verwijt.
dat...hort: waarover hij zich eigenlijk niet hoort te schamen.
dat...over: dat legden ze hem ten laste.
Ende...hebben: En niemand moet het onbillijk achten.
his: hij is.
dan: omdat.
regte alse: precies alsof.
Dis...lach: Dit was echter in het geheel niet noodzakelijk.
hi: Jezus.
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[1] Oec mach een igelic mensche wale pruven ane heme selver dat
[2] schemde ene grote pine es.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Oec mogewi sine grote pine mercken dar ane dat sulke3 lerere
willen sechen dat Jhesus op der erden die hande allene worden
an den cruce genechelt met tween nagelen, ende dar na huven
sit cruce op met heme. Due en hilt hi nirgen ane anders6 dan met
din twen nagelen. Wie wee Jhesus dat hangen dede dat mach
bedencken di wilt. Siet, nochtue hinc hi al mudernaect ende
nochtue en waren heme die vute nit genechgelt ant cruce.

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Due Jhesus aldus hinc, due wart hi sinre muder ane sinde10,
ende want hi so dor naect hinc so schamde hi heme alremeest
vore hare. Ende oec vor dandere die dar stunden schamde hi
sich so sere sinre naturliker schemden dat hi deen been over
dander sluch. Siet, due quamen die vermaledide Juden ende
slugen heme enen nagel dor beide vute die hi selver over een
geleegt hadde. Due alreerst16 quam ene vrouwe ende bant heme
een cleet ombe.

[18] Aldus mogedi wale weten dat heme schemde ene grote pine
[19] was. Nogtan verwan die minne alle dese schemde, gelic alse S.
[20] Jeronimus sprict.
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Oec mogewi sine martele pruven die hi leet, dar bi dat hi an
den cruce weinde. Want gi wet wale dat wise lide teverges nit
en weinen22ev. Mar der wise Jhesus - dar alle wisheit ende konst23 in
verborgen lach, alse S. Paulus sprict - hi weinde sine ongevuge
martele die hi leet. Hi mogt wale beweinen dat hi den mensche
so ligtelike hadde gemaect ende hi heme so betterlike sur wart
dat hine weder ermaecde.

[28]
[29]
[30]
[31]

Dar ombe sin die vleschelike oegen selech die dat beweinen
dat29ev Jhesus met sinen gotliken oegen beweinde; ende oec sin
degene selech die dese pine stedelike dragen in hare memorie
ende heme draf dancken ende loven. Ay sekerlike, dar ombe

3
6
10
16
22ev
23
29ev

sulke: sommige.
nirgen...anders: nergens anders aan.
due...sinde: keek hij zijn moeder aan.
alreerst: pas.
Want...weinen: ge weet immers dat wijze lieden niet zonder reden wenen.
konst: kennis.
dat...dat: dat bewenen wat.
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[1] vuget utermaten wale geesteliken liden dasse temelike sin in
[2] haren kore2 ende in haren getiden ende innech in haren gebede.
[3] Mar leider, wi sin so wilt ende so idel ende loepen so ligtelike
[4] ute3ev ende sin so onstedech in onsen herten, dat wi bewilen
[5] begennen prime vor compleete: dats een caut gebet. Dat wi
[6] onsen Here live6 dar mide duen dat wi heme dancken sinre
[7] pinen dat mogewi pruven aldus. Een mensche die dor7 sinen
[8] vrint grote denc duet, din duet harde sagte dats sin vrint decke
[9] gedenct8ev. Vel sachter dut Gode dat mi heme sinre pinen stedech[10] like danct ende gedenct, wantse heme sure10 wart dan je enegen
[11] mensche. Bi desen weinne mogewi wale mercken sine grote
[12] pine, want wat pinen therte rurt dat bewisen gerne doegen12.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Oec mogewi wale pruven dar bi dat sine martele groet was
dat hi so schire an den cruce staerf. Want en ware sine pine nit
alte groet geweest, so guder complectie ende van so starcker
naturen alse hi was, hine mogte so schire nit gestorven sin.
Want hi wart in den middage ant cruce geslagen ende gaf sinen
geest op te nunen18. Van18 dirgeliker doet wonderde sich Pylatus
due Joseph van Arimathia quam ende Pylatuse bat dat hi heme
den doeden lighame gave, dat hine begraven mogte.

[21]
[22]
[23]
[24]

Vele ware van sinre pinen ende van sinre martelen te segene
dat ons nu te lanc es tertelne22, mar een igelic late heme gedencken22
wat his gehort heft ende vest23 in sin herte ende dragt in sinen
wercken.

[25] Ende dancken onsen Here sinre pinen ende sinre martelen,
[26] ende bidden heme dat hire ons delachtech make also dat wi
[27] met heme besitten dewelike leven. Amen.

2
3ev
6
7
8ev
10
12
18
18
22
22
23

kore: koorgebed.
ende...ute: en dwalen zo gemakkelijk af.
live: welgevallig.
dor: terwille van.
dats...gedenct: dat zijn vriend het vaak gedachtig is.
sure: onaangenamer.
want... doegen: immers de ogen laten gewoonlijk zien welk verdriet het hart beroert.
te nunen: om drie uur 's middags.
Van: over.
tertelne: om te vertellen.
mar...gedencken: maar iedereen overwege.
vest: beware het.
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Sermoen 38: Dets van der groeter martelen die Jhesus leit an den cruce.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

O vos omnes etc1. Dese wort sprac onse Here Jhesus Cristus,
ende geven ons dese wort te verstane2 die grote pine die hi
doegde. Oec mogewis3 heme te bat geloeven dat hi in pinen was,
want hi spracse in Guden Vritdage ane den cruce. Ende spreken
die wort aldus: Oy gi alle die din wech lidet, siet ochte enech
wee minen wee gelike.

[7] Oec suldi weten dat Jhesus martele ende sin armude nit
[8] allene en was ane den cruce, mar al sin leven8 was martele ende
[9] armude. Want dewangelisten bescriven ons dat sin gebort
[10] armer was dan je menschen worde9ev, want hi wart geboren in
[11] een gemeine hus dar want ane en was nog dar bedde in en was,
[12] des doch over arme12 lide bewilen hebben; ende was oec12 die nagt
[13] lanc ende ten kausten tyde van den jare. Dar na onlange hiet
[14] Herodes vele kindere die neder14 tween jaren waren ontliven,
[15] ombe dat hine15 onder die kendere doeden woude. Siet, due muste
[16] hi vlien in Egypten. Dar af sprict S. Anselm: Oy Kerst, uwe
[17] kinscheit en was sit seker van17 der viende swerde. Want nogtue
[18] gi ore muder borst soct18 due quam u18 engel ende sprac te Josephe:
[19] Stant op ende nem tkint metter muder ende vlie in Egypten.
[20] Siet, van dir tyt huf sich20 Jhesus martele, ende was20 also arm dat
[21] S. Jeronimus bescrift dat hi also arm was dat hi anders nit en
[22] hadde dan sin muder met hare naelden ende met hare spillen
[23] wan, dar si hare23 ende haren Son mede generde. Van desen riken
[24] armude sprict S. Anselm: Oy live Gotsson, dor ons sidi arm

1
2
3
8
9ev
12
12
14
15
17
18
18
20
20
23

O...etc.: zie Klaagl. 1, 12.
ende...verstane: en deze woorden geven ons te verstaan.
mogewis: kunnen wij het.
al...leven: heel zijn leven.
dat...worde: dat zijn geboorte armoediger was dan ooit een mens overkwam.
over arme: zeer arme.
ende...oec: en ook was.
neder: beneden.
hine: hij hem.
van: voor.
ore...soct: de borst van uw moeder zoog.
u: uw.
huf sich: begon.
ende was: en hij was.
hare: zich.
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[1] worden op dat gi ons ric maket. Dit selve sprict oec S. Paulus
[2] ende, kurtelike gesproken, op ertrike en gewan Jhesus noit
[3] guden dach2ev. Dar ombe sprict S. Bern.: Wi lesen dat Jhesus
[4] geweint heft, maer des en lesewi niet datter4 je gelachde. Oec
[5] lest mi5 van sinre kinscheit dat hi menge saken metten Juden
[6] beginc, ende dut daer tue quam6 dat hi te predeken began so lip
[7] hi so vele ombe te vute6ev dat hi bewilen alte7 mude wart. Dar
[8] ombe sprict S. Johannes in der ewangelien, dat hi eens also
[9] mude wart van gaene dat hi van mutheide op enen borne bleef
[10] sittende ende rasde heme10. Ende bewilen alse hi al den dach
[11] hadde gepredect ende jegen avont tfolc van heme ginc, so bleef
[12] hi allene ende sach allumbe ogten iman bidden soude te her[13] bergene. Ende alsen13 dan niman en bat, so muste hi van danne te
[14] S. Marten hus13ev gaen ende bleef daer over nagt14. Ende oec bewilen
[15] alse hi al den dach gegangen ende gepredect hadde, so ver[16] enegder sich15ev snaechts ende was al die nagt in sinen gebede. Dar
[17] af sprict S. Ambrosius dat hi dar ombe nit en bedde17 dat17 his
[18] enege noet hadde, mar dat hi ons exsemple gaf te bedene; want
[19] wi sin degene dis noet hebben. Ende due hi die twelf apostele
[20] kisen soude, due was hi al die nagt tevoren in sinen gebede.
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

2ev
4
5
6
6ev
7
10
13
13ev
14
15ev
17
17
21
22ev

Ende oec alse hi met riken Juden thus21 ginc, ombe dat hise
bekeren ende leren woude, so spraken dandere hi war den riken
ende den sonderen heimelike22ev ende hare vrint ombe dasse heme
wale tetene ende te drinckene gaven, ende seiden hi ware een
vraet ende een drenckere. Ende wantse sagen dat S. Johannes

en...dach: had Jezus het nooit goed.
datter: dat hij.
mi: men.
ende...quam: en toen zover was.
so lip...vute: liep hij zoveel te voet rond.
alte: zeer.
rasde heme: rustte.
alsen: toen hem.
te...hus: naar de woning van Martha.
over nagt: gedurende de nacht.
verenegder sich: zocht hij de eenzaamheid op.
bedde: bad.
dat: omdat.
thus: naar hun huis.
war...heimelike: omging met...
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Baptiste luttel aet ende dranc ende in abstinentien was, so
sprakense dat ware Gots Son, ende seiden te Jhesum der divel
ware in heme ende wat wonders ende teken hi dade, hi daet
metten divele ende met sinre hulpen, ende hi ware valsch ende
een drogenare.

[6] Nu suldi weten dat onsen Here Jhesum Cristum tfolc6 van
[7] ertrike na volgde dor vif saken. Dene volgden heme dor
[8] genaden wille, ombe dat hise gesont macde van hare siecheit.
[9] Dandere ombe dasse wouden sien die teken die hi dede. Die
[10] derde volgden heme ombe dasse gespist worden10 van heme,
[11] gelic alse mi leest van den vif dusentgen11. Die virde volgden
[12] heme dor12 sine leringe, gelic alse dapostele deden ende sine
[13] jungere ende vele guder lide. Die vifde volgden heme ombe
[14] dasse wouden horen ende sien iet daer sine mede begripen
[15] consten. Siet, dusdan lide waren decwile bi heme die altoes
[16] wagden ende spiden sin wort ende sin werc. Ende oec plagense
[17] heme te verwittene17 dat17 sine jungere daden. Ende decke hadden
[18] sine gerne gedoet, mar dasse18 die gemeinde ontsagen. Ende
[19] meest bleeft dar ombe19 dat nit tit en was ende his19 nit en woude.
[20] Want teere tit20 hadden sine geleit op enen hogen berch ende
[21] woudenten21 neder stoten, op dat hi doet vallen soude. Dar af
[22] sprict der ewangeliste dat hi sich van hen ontbrac ende ginc
[23] enmidden dor hen. Dis gelike quam heme sere vele tuwe23, tot
[24] dis male23-24 dat hi heme selver met guder wilkore liet vaen ende
[25] doeden. Want jhegen sinen vrien wille25 en constense heme nit
[26] geduen.
[27] Aldus hebdi gehort wie al sin leven ene martele was op
[28] ertrike. Nu suldi weten dat sine martele in sinre doet nit allene

6
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12
17
17
18
19
19
20
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23-24
25

tfolc: onderwerp.
worden: werden.
gelic...dusentgen: slaat op de wonderbare broodvermenigvuldiging.
dor: voor.
verwittene: verwijten.
dat: wat.
mar dasse: ware het niet dat ze.
bleeft...ombe: bleef het daarom achterwege.
his: hij het.
teere tit: eens.
woudenten: wilden ze hem naar.
Dis...tuwe: Zoiets overkwam hem erg vaak. lev.
tot...male: totdat.
jhegen...wille: tegen zijn wil.
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[1] pinlike en was, maer si was oec nuwe ende seltseme. Nu hort
[2] wie2 dat was. Judas, die sin vrint scheen ende nit en was2 - als2
[3] nog vele geschiet - hi verrittene met enen tekene van vreden.
[4] Owi, wats nu al Judase4. Nu suldi weten dat heme die Juden van
[5] savonts dassine vingen ont smorgens dassine vor tgerichte
[6] leitden, menge smaheit daden met halslagen ende met spiene
[7] ende met spottene. Dat mogdi mercken dar bi want si warn
[8] heme mordelike gehaet7-8. Want die ewangeliste sprict, wasse
[9] heme daden dat dadense heme van9 hate; ende wat een mensche
[10] van hate duet dats sonder ontfarmecheit. Siet, also waest metten
[11] Juden.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

2
2
2
4
7-8
9
13
15
17
18
19
21
19ev
22
27

Oec wart heme een roet roc ane gedaen ende ene dorne crone
op thoeft gesat13, ende een hantgebeer wart heme in de hant
gegeven, want hi hadde gesproken hi ware der Juden coninc.
Ende heme te spottene knidense vore heme15 ende spraken hi
ware een coninc. Ende dar na stundense op ende bedecden heme
danschin ende slugenten in sinen hals ende vragden heme winne17
sluge. Siet, due was die gotlike wisheit teenre dorheit18 worden.
Van derre19 smaheit sprict hi selver in den Sautere aldus: Ic ben
een worm ende nit een mensche; ende oec benic een laster der
lide ende verworpen van21 den volke19ev. Van al desen sprict S.
Anselm: Oy gude Jhesu, gi wort22 gecleet met himelscen clederen
ende gi worter meer mede bespot dan geert. Here, gi wort
gecroent ende die crone was u ene pine, want si verwonde u
uwe clare swaerde wale met dusent wonden. Gi drugt in uwe
hant een hantgebeer, ende mettin selven slugense u edel hoeft.
Si kniden vor u ende ripen u ane vor27 enen coninc, ende stunden

wie: hoe.
ende...was: maar niet was.
als: zoals.
Owi...Judase: Ach, wat zijn er nu veel Judassen.
warn...gehaet: haatten...
van: uit.
gesat: gezet.
Ende...heme: En om met hem te spotten knielden ze voor hem.
winne: wie hem.
teenre dorheit: tot een dwaasheid.
derre: die.
van: door.
Ic...volke: zie Ps. 21, 7.
wort: werd.
ripen...vor: spraken u aan als.
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[1] tehant op ende bespuden u edel anschin, dar die engele in
[2] begeren te siene. Si bedecden u danschin ende slugent met
[3] haren handen.
[4] Oec en henct mi4 so onselgen dief, sin galge en sie tevoren
[5] bereet. Mar onse Here muste sin galge, dat was sin cruce,
[6] dragen. Daer af sprict S. Anselm: Oy Here, u wart geheiten
[7] dat gi uwen rugge boeget onder der bordenen urs7 crucen, ende
[8] urs selfs laster te dragene. Doch was sin cruce so swaer dat hit
[9] voldragen en conste: due bedwongense Symone dat hit dragen
[10] muste. Ay, wat gewuchge was daer due Jhesus met sins selfs10
[11] cruce dor die stat ginc.
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

Oec was dat ene nuwe martele die tevoren noit gehoert en
wart dat heme sin hande ende al sin lighame gespannen wart
ende hande ende vute met nagelen worden dorslagen. Dis en
plach mi tevoren niet, gelic alse gi noch wale siet dat die schekere
bi heme andere martele hadden. Oec lest mi van S. Petere dat hi
gemartelt wart an den cruce, mar heme worden sine vute
opwart gekeert ende nogtan en wart hire nit ane genechelt.
S. Andris19 wart oec ane sin cruce gebonden met seilen; ende en
leest mi nit19ev dat noit enech martelere ant cruce genegelt worde
nog oec naect gecrust en wart sonder Jhesus allene.

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

Oec en leest mi nit dat je mensche also sere bespot wart in
sinre martelen alse onse Here. Jherusalem was ene hoeftstat van
al den lande ende waser24 vele volcs in. Siet, dar ombe coes onse
Here Jhesus Cristus sin martele bi derre stat te lidene, ombe dat
heme te scentliker was vor al din volcke. Also sprict een heilech
man: Oec was te dir stunt te Jerusalem een hogetide dar tfolc
gemeinlike plach te comene, ende ombe dat die Juden wouden
dat tfolc gemeinlike wiste war ombe onse Here die sonderlike
versmaede doet leet, so screvense boven sin cruce: Jhesus van
Nazaret, der Juden coninc; rechte also alse mi enen dive sin
difde op den hals bint. Ende waren die selve bucstave gescreven

4
7
10
19
19ev
24

Oec...mi: Ook hangt men niet op.
urs: van uw.
sins selfs: zijn eigen.
S. Andris: Andreas.
ende...nit: en men leest niet.
waser: er was.
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[1] in drirehande spraken: in Jutschen1 ende in Grixschen ende in
[2] Latine. Ende dat dadense dar ombe dat een igelic lase2 ende wiste
[3] war ombe hi verhangen ware.
[4] Noch dochte onsen Here met al derre martelen die hi leventech
[5] leet te luttel wesen5 ende woude oec doet gemartelt werden dor
[6] ons. Want mi leest, due hi doet was, dat heme een speer wart
[7] gesteken dor sin borst, ende dar ut vloet water ende bluet. Van
[8] derre wonden sprict S. Bern.: Ay Here, dor die wonde dins
[9] lighamen scheen9 die verborgenheit dins herten. Rechte alse hi
[10] sprake: Ay live Here, bi derre wonden bekenwi wale die grote
[11] minne van uwen herten, want gi beide leventech ende doet u
[12] gebenedide bluet dor ons stort. Ende segt mi dat dese riddere
[13] dinne aldus staec blent was, ende van desen blude wart hi sinde,
[14] ende wart seder kersten ende gemartelt omb14 den gelove.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Al dit dat hir vore gesproken es, dat was al een nuwe dinc
ende een ongehort tevoren van al dengenen die je gemartelt
worden; ende leet17 doch also geduldechlike alse een lamp. Alse
Ysaias lange tevoren sprac: Rechte also stille sweech Jhesus alse
een lamp dat mi doeden sal18ev. Oec sprict hi selver in den Sautere
dor Davits mont aldus: Wat si ripen, dis en hordic niet, als een
doef mensche, ende watse mi daden dat verswech21 ic alse een
stumme20ev.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Nu suldi weten wat Jhesus op ertrike leet dat heme dat anders
niman en dede dan allene minne24ev, want het was onmogelike dat
eenen so groten here iman iet duen sulde dan die minne. Dar
ombe suldi weten datten die minne in allen wegen verwan25ev.
Want si27 drevene27 ut himelrike in eenre juncfrowen husen ende

1
2
5
9
14
17
18ev
21
20ev
24ev
25ev
27
27

Jutschen: Hebreeuws.
lase: zou lezen.
te...wesen: te weinig te zijn.
scheen: was zichtbaar.
omb: om wille van.
leet: verdroeg het.
Rechte...sal: vgl. Jes. 53, 7.
verswech: verzweeg.
Wat...stumme: zie Ps. 37, 14.
dat...minne: dat iemand anders dan de minne zo'n grote heer iets zou kunnen aandoen.
Dar...verwan: Daarom moet ge weten dat de minne hem in alle opzichten overwon.
si: nl. die minne.
drevene: dreef hem.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

dwangene daer tue dat hi menge pine ende vernoy op ertrike
leet. Oec hingene die minne ane een cruce ende sluch heme dri
nagele dor hande ende dor vute ende schiet heme sine sele van
sinen live ende beslotene onder der erden. Alle dese denc waren
onmugelike iman te dunne dan der minnen allene: al waest dat
heme die Juden van butene daden, het dede heme doch die
minne van binnen.

[8] Dat dit waer sie, dat sprict hi selver aldus dor Ysaias mont:
[9] Ic ben worden rechte als een droncken man die vol es ende nat
[10] van wine9ev. Dese win was die minne. Want geliker wis alse der
[11] win den mensche onsinnech maect ende vergeten, also dede die
[12] minne onsen Here. Want si brachtene daer tue dat hi gebarde
[13] rechte alse ogt hi senloes ware, due hi sinre groter gewaut ende
[14] al sinre heerscapheit vergaet ende liet sich schendelike ane een
[15] cruce nechgelen. Ende gelic alse mi van droncken liden sprict,
[16] wat hen geschiet het dun hen der win16, also waest met desen
[17] dronkenen manne, die droncken was van der minnen wine.
[18] Want al dat heme geschide dat quam van der minnen gewaut.
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Dat die minne den starcken Got verwan, dis hebwi orkunde
in den Auden Wet20. Daer leest mi dat Jacob vacht20 jhegen den
engel ende verwan den engel. Bi desen engele verstawi Gode,
ende bi Jacobpe die minne: Jacob verwan den engel due die
minne Gode daer tue dwanc dat hi mensche wart ende an den
cruce starf. Dar af sprict S. Augustin aldus: Die minne heft
Gode verwonnen ombe dasse ons te lichteliker verwonne. Ende
die minne heft dengenen wont die engene pine liden en mach26
Ende die minne heft gebonden dengenen din niman verwennen27
en mach. Die minne heft gebonden dengenen din niman verwennen en mach. Die minne heft dengenen gegoten29 die onwandelic
es. Die minne heft dengenen doetlike gemact die ewelic was
ende es.

[32] Ay edele minne, wie starc sin uwe bande dar gi Gode mede

9ev
16
20
20
26
27
29

Ic...wine: zie Jer. 23, 9.
wat...win: dat wat hen overkomt, hen door de wijn wordt aangedaan.
Auden Wet: het Oude Testament.
vacht: vocht.
liden...mach: hoefde te lijden.
verwennen: overwinnen.
gegoten: nl. in een andere (menselijke) vorm.
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bont. Sent gi so starc wart jegen Gode, suldi dan cranc1 sin jegen
den mensche? Ay sekerlike, nogtan verwondi gemekeliker Gode
dan den mensche. Dis mach sich der mensche te meer schamen
dat hi der minnen wederstaet, sent hi siet dasse Gode verwan.
Seder dat Jhesus Cristus also dronken was ende so vol van der
minne wine, dar ombe ontfinc hi ene kunheit na den sede6 der
dronckenre lide, ende ginc selver in sin doet.

[8] Hir ombe geliect sich8 onse Here in den Sautere enen vogele,
[9] hiet pellicanus. Dese vogel es van der grotheit dat een odevare
[10] es, ende es mager ende woent gerne in einoede. Van desen
[11] vogele spreken die meestere van naturen11 dat hi sine junc alte
[12] lief heft. Ende alse begennen te wassene, so bitense sig met12
[13] vadere en mudere ende si biten die kendere weder ende doedense
[14] met haren becken. Ende daer na druvense dri dage om der
[15] kendere doet; so15 dorstekense dan hare borst met haren becken
[16] ende maken die kendere weder leventch met haren blude. Dese
[17] vogel die woent in desen einoede, dats Jhesus Cristus, die
[18] allene, alse die glose sprict, van eenre magt geboren es ende was
[19] mager van19 alre genuchden ende van wereltliker vrouden. Hi
[20] dorstaec sine borst metten spere ende met sinen blude maecde hi
[21] sine kendere leventch.
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

1
6
8
11
12
15
19
24
24ev
27
28

Oec es hi gelic enen dire, heit tygris, dats so tornech ende
so vreislike; als sine junc gevangen werden, so wilt hetse
bescutden ende al sijt24 sin doet vor sin oegen, dar ombe en leet
hets nit hen volge sinen jungen24ev. Bi desen tygris verstawi onsen
Here Jhesum Cristum, ende bi sinen jungen alle menschen.
Want also alse27 der vader sin kendere besorgt ende wint hen al
desse28 bedorven, also heft ons Got besorgt ende met sinre arbeit

cranc: zwak.
na...sede: op de wijze van.
geliect sich: vergelijkt zich.
meestere...naturen: gezaghebbende persone op het gebied van de natuurlijke historie.
so...met: dan pikken ze hun.
So: heeft hier geen betekenis; dient ter voortzetting van het verhaal.
mager van: arm aan.
sijt: ziet het.
dar...jungen: daarom laat het niet na zijn jongen te volgen.
also alse: zoals.
desse: wat ze.
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[1] gewonnen des wi bedorven ten eweliken levene. Want due wi
[2] gevangen waren in den gevenckenisse van der doet, due liper
[3] vor ons in die doet ende erloesde ons van der eweliker doet.
[4] Sulke4 lide hebben gesproken, due Cayn sinen bruder Abel
[5] doet sluch, dat Adam, hare vader, weinde hundert jaer, want hi
[6] sach dat der mensche sterven mochte ende bekande dat komen
[7] was van sinen sonden dat der mensche sterven mochte. Abel
[8] sprict also vele alse overdaet7ev. Dar bi es bedijt onse Here Jhesus
[9] Cristus die vore al onse overdaet die doet leet; nogtan was hi
[10] ledech van alre overdaet. Siet, alse ons dan gedenct10 dat der
[11] onsculdege Jhesus vor onsen sonden doet es bleven, dat sal
[12] ons billike duen weinen hondert jaer ogte12 wi als lange souden
[13] leven. Van desen tranen sprict S. Bern.13 datse bat mogen heiten
[14] een himeldou dan water der oegen. Nog sprict S. Bern.: Alse
[15] die sele siet den coninc Salomon met sinre cronen - dats onsen
[16] Here Jhesum Cristum met sinre cronen - darne16 sin muder, die
[17] Jutscheit, mede gecroent heft, ende alsse siet den eenbornen
[18] Son Sfader18 sin cruce selver dragen ende drane geslagen, ende
[19] din Here van der godeliker gewaut verspien ende mettin spere
[20] dorsteken ende met allen lastere gecleet, ende si telesten siet
[21] dat hi sine edele sele op gaf vor sine vrint, als die sele al dit
[22] besiet, so wontse der minnen swert ende sprict22 metter brut in
[23] Der Minnen Buke23: Beset mi met blumen ende ombestect mi
[24] met suter vrocht, want ic ben van minnen siec23ev. Jhesus, der
[25] bloyende, die te Nazareth wart ontfangen ende te Bethleem
[26] geboren, heme lust derre blumen, sprict hi, ende der himelsche
[27] brudegom erblit sich in desen roke ende gaet gerne
[28] in die kamere van desen herten, dat vol es van derre vrogt ende
[29] besteken met desen blumen, alse hi siet dat mi met stedeliker

4
7ev
10
12
13
16
18
22
23
23ev

sulke: sommige.
Abel...overdaet: Abel betekent zoveel als (het slachtoffer van) zonde.
alse...gedenct: wanneer we dan gedenken.
ogte: indien.
Bern.: Bernardus.
darne: waar hem.
Sfader: van de Vader.
sprict: zegt de ziel.
Der...Buke: Het Hooglied.
Beset...siec: zie Hoogl. 2, 5.
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[8]

memorien gedenct ende keert here ende dare1 die genade van
sinre martelen ende die ere sinre operstendenissen. Siet, segt hi,
dar es hi met vlite ende gerne3. Ende dar na sprict hi aldus:
Wilwi Jhesum tenen stadegen werde hebben4, so mutwi onse
herte vesten met ontfarmecheide sinre doet ende met der
gewaut sins operstandenis. Dit gedenckenisse, sprict hi, drift
ute die trene ende begit die oegen ende nettet danschin ende
gift innech gebet.

[9] Dar af sprict S. Augustin wat innech gebet sie ende war af
[10] het come, ende sprict aldus: Innegheit es ene sute ende oet[11] mudege begeringe in Gode: sute van bekennisse der gotliker
[12] gutheit, oetmudech van bekennisse sins selfs crancheide. Alse
[13] wi dan gedencken dir saken die Got dor13 ons heft gedan, so
[14] sulwi dar bi gedenken dat ons S. Bern. reet14: Wie14 der Gotsson
[15] na gotliker art alles denges din Vadere gelic was ende nog es,
[16] wie hi met sinen Vadere alle denc maecde, die engele van
[17] niwete16-17 scuep ende die vire elemente17 vugede ende die werelt
[18] ordenerde, ende wie hi alle denc behuet, siet, aldus suldewi
[19] altoes druve wesen dor din doet din Got leet dor onse sonden,
[20] op dat wi mogen spreken met S. Paulus aldus: Ic drage Jhesus
[21] Cristus wonden teken ane minen lighame ende ben met heme
[22] erhangen ant cruce20ev. Dit ligt al dar ane datter mensche gedencke
[23] der martelen ons Heren ende hude sich van sonden.
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

1
3
4
13
14
14
16-17
17
20ev
26-27
29

Dar ombe sprict S. Augustin te sinre selen, ende wi sulen
met heme spreken, aldus: Oy min sele, versmilt van din vure
der midelidender martelen in die doet dies minsams mans din ic
sie26-27 gepinget in also groter segtmudecheit. Want himel ende
erde liden met heme. Die dan sprict dat hi van derre doet sich
nit en ervert noch en erbevet, hi es sware dan derde29 ende

gedenct...dare: steeds opnieuw gedenkt.
met...gerne: zeer gaarne.
Wilwi...hebben: Willen wij Jezus getrouw eren.
dor: ten behoeve van.
reet: aanraadt.
Wie: Zoals.
van niwete: uit het niets.
vire elementen: vier elementen, d.i. water, vuur, lucht en aarde.
Ic...cruce: zie Gal. 6, 17.
din...sie: waarvan ik zie dat hij.
sware...derde: zwaarder dan de aarde.
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[1] harder dan stene ende onreinre dan een graf. Aldus sulwi volgen
[2] ons Heren martelen met bedrufden, met geduldecheide ende
[3] suntlike begeringe begeven, ende sulen sinre pinen stadelike
[4] gedencken ende mide liden. Hir ombe sprict S. Bern.: Beste een
[5] leet4-5 van Kerste, so lijt mide die pine van dinen hoefde. Beste
[6] Kerst bruder, so bedruve di met dinen brudere, screi ende weine
[7] met suchtene over die doet des einbornen Sons. Want hets
[8] grote schande dat onder enen gedornden hoefde een hoverdech
[9] let es. Est oec daste nit en screis nog en weins nog met Kerste
[10] en lits, so raste10 ende en best engeen adelkent.
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

Aldus hebdi gehort wie groet ons Heren pine ende sine martele
was, alse hi selver sprict dor Jeremias mont, alse gi tevoren
hort: Oy, gi alle die den wech lidet, siet ogte enege pine minre
pinen gelic sie13ev. Nu mogwi heme met regte antwerden: Neent.
Want ane sinre pinen waren vele saken die heme sine martele
mereden, alse hir vore gesproken es, die engeen ander mertelere
en hadde.

[18] Wi sulen bidden din Here die dese pine leet ende alle pine
[19] verwonnen heft, dat hi ons geve te lidene ende te verwenne,
[20] 20 dat sin ere ende onse selecheit blive20. Amen.

Sermoen 39: Dits dbuec van den boegarde.titel
De boomgaard is het allegorisch beeld waarbinnen in deze tekst de deugden uitvoerig
beschreven worden. Met subtiele nauwgezetheid wordt weergegeven hoe de deugden
onder de bezielende leiding van de minne de boomgaard in het hart bereiden voor
bruid en bruidegom, de liefde in Christus. Evenwel wordt duidelijk gemaakt
(ongeweder) dat de onvolkomenheid van de ziel een bestendiging der extatische
vereniging in de weg staat.
[1] Got hi mute ons allen gruten1 mettin engle Gabriele dar Marie
[2] mede gegrut wart duese ervult wart mettin heilgen geeste. Ic

4-5
10
13ev
20
titel
1

Beste...leet: Ben je een der ledematen.
so raste: dan ben je laks.
Oy...sie: zie Klaagl. 1, 12.
dat...blive: opdat hem eerbetoon en ons zaligheid toekome.
dbuec: het boek.
Got...gruten: Moge God ons allen begroeten.
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[7]
[8]

mane u allen, Godes liven, dat gi u herte ontslut ende ontpluc
u oegen van binnen2 ende keert u an2 die rene minne. Leert
kinnen wat Got si3 ende wie3 hi u gemint heft eer gi wart ende
sent dat gi wart. Besiet wie vaderlike hi u behuet heft dar git
wetet ende dar gis nit en wetet. Besiet wat hi u vergeven heft
ende oec wat hi u geloft heft. Hout u derna ende dankets heme6
ende en geft u herte niman dan heme, want hi u tsine al heft
gegeven.

[9] Oy edele minnende sele, dis danc heme in minnen ende en
[10] minten niet als der knegt sin here, dats te secgene allene ombe
[11] loen: gi sulten minnen omb sin gutheit. Getruwe minne en
[12] ondersprect engenen loen, want si mint tevergefs. Minten12 als
[13] die muder har kint, als die brut haren brudegom. Gin souten
[14] niet minnen13-14 caudelike nog lauwelike. Want est caut, son eest
[15] minne niet; eest oec lau, son smaket niet. Ter15 lauwer minnen
[16] sprect Got swarlike, ende sprect aldus: Die ic lau vinde, die
[17] spuwic ut minen monde16ev. Bi dien radic u allen di mint, dat gi
[18] Gode mint met bernender minnen ende mact hem in u herte
[19] enen edelen boegart dar hi gerne in wandele ende besie dat wale
[20] rikende ende dat wale smakende crut der doegde.
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

2
2
3
3
6
12
13-14
15
16ev

In desen boegart soudi planten violetten der oetmudecheit,
dats bekennisse onser broesheit. Gi souter in planten lylien
der kuscheit ende van tameliken levene. Plant dar in die rode rosen
van gedenckenisse der edelre martelen ons Heren ende die
goutblume der bernender minnen. Plant dar in din notboem
der harder wercke van penitentien, want dar wassen in die
cregtege kernen. Plant dar in die garnaten, dat es verkulnisse
van erderschen saken, ende dien edelen vigboem, dats gevulnisse
der sutecheit ons Heren. Plant dar in dien witten ende dien
roden wingart, dats bedidenisse dies renen lichamen ons Heren
ende sinre gebenedider passien. Plant dar in dien oliveboem van

u...binnen: uw innerlijke ogen.
keert...an: wend u tot.
wat...si: hoe God handelt.
wie: hoe.
dankets heme: dank hem ervoor.
minten: min hem.
Gin...minnen: Gij moet hem niet beminnen.
Ter: Met betrekking tot.
Die...monde: zie Apoc. 3, 16.
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[1] gemeinre minnen, ende dien edelen palmboem, dats verwennisse
[2] alre2 tegancliker saken.
[3] Als gi desen verwenden boegart dus gesirt hebt met desen
[4] edelen boemen van dogeden, dar4 Got in wandelen wilt, dan
[5] soudi drin duen drirehande vogele desen boegart nog bat te
[6] sirne. Der een vogel sal wesen die sugtende tortelduve die
[7] altoes sugt na haren brudegoem7. Die ander sal wesen die singen[8] de nagtegale die altoes sinct al die8 somersche nagt. Der derde
[9] sal sin die lewerke die in der dageraet begint haren Sceppere te
[10] lovene ende loften al dien dach tottin avonde met enen bliden
[11] sange.
[12] In desen boegarde muet oec staen een verwent borne, ende
[13] es geheten gemene karitate. Uttin borne sulen vloien vier flumen
[14] ombe desen boegart dragteg te makene.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

Oec muten in desen boegarde wesen drie ernstachge juncfrowen dine geden ende besniden connen. Dene sal wesen starc
berouwenisse van din sonden, dandere wruginge van conscientien. Dese twee geden dien hof ende trecken doncrut ute. Die
derde joncfrowe heit bigte. Die besnit die boeme ende vegt af19
dondragtege twige.

[21]
[22]
[23]
[24]

Van din vier flumen dies edelen bornen der caritaten die
desen verwenden boegart dragteg sulen maken, es die ene
geheten beke der oetmudecheit, dandere geduldecheit, die derde
vredelicheit ende die virde ontfarmecheit of mildecheit.

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Omb desen verwenden boegart dis geesteliken herten dar Got
in wonen wilt mut gaen een vast tuen, dat desen boegart hude
datten sdorpers kinder nit in en clemmen, nog en treden dat
rikende crut, nog en breken ogte verderven die gesirde blumen
van dogeden, want si nog jonc sin. Die stecken29 van desen tune
sal wesen heileg hope van nedere oppert30. Die risere mede te
lukene30-31 sal wesen regt geloeve met guden wercken, want geliker

2
4
7
8
19
29
30
30-31

alre: op alle.
dar: waar, nl. in deze lusthof.
sugt...brudegoem: verwijzing naar het Hooglied.
al die: de gehele.
vegt af: verwijdert.
stecken: hekwerk.
van...oppert: van beneden naar omhoog, d.w.z. van de mens tot God.
Die...luken: De takken om het hekwerk te dichten.
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[1]
[2]
[3]
[4]

wis als gude werc doet1 sin sonder geloeve, also es oec der
geloeve doet sonder gude werc. Der wercman die desen tuen
luken sal es geheiten gut wille. Binnen desen tune sal oec gaen
een diep gracht, dats oetmudecheit boven dies menschen cragt.

[5] An desen boegarde muten staen drie porten dat mire5 ut ende
[6] in gemeclic moge gaen. Dene porte es der mont, dander die
[7] oeren ende die derde die oegen. Te desen drien porten muten
[8] wesen drie hofsche joncfrouwen dise huden in gesteliker togt.
[9] Die joncfrouwe die hude es van der porten dis monts es geheiten
[10] gerechtecheit, ende slutse met enen grendele es geheten vrese.
[11] Dese joncfrouwe en laet niman in hin sie tamelike te wandelne
[12] in desen boegart, ombe dies wille12 dasse hare ontsiet berespt te
[13] wesene van hare mesterscap.
[14]
[15]
[16]
[17]

Dander juncfrouwe, die hude es van der porten der oeren, es
geheten himelsche begerde ende slutse met enen grendele es
geheten gevulike gratie. Dese en wilt nimanne in laten hin sie
vredelike, want gratie wert testort overmits onvrede.

[18]
[19]
[20]
[21]

Die derde joncfrouwe die hude es van der porten der oegen
es geheten enecheit, ende slutse met enen grendele heit minne.
Dese joncfrouwe en wilt niman in laten hin sie minlike ende
gudertiren.

[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Ay bi lode22, in desen gebloyden boegart dis gesteliken herten
die dus23 besloten es, est harde lustelike te wandelne ende te
lesene die bedoude rosen ende dat wale rikende crut. Onder die
gebloyde boeme die wenter ende somer groien ende bloyen,
dars bliscap over26 bliscap als lif met live26 in desen verwenden
boegart wandelen.

[28]
[29]
[30]
[31]

Te desen geesteliken boegarde behort nog een gemene wagtere
die altoes wake ende nit en slape29. Dese wagtere sal huden ende
wecken die joncfrouwen die desen boegart agterwaren ende
dinne geden ende besniden. Dese gemeine wagtere es geheten

1
5
12
22
23
26
26
29

doet: dood.
mire: men er.
ombe...wille: hierom.
bi lode: bijlo, d.i. een bezweringsterm.
dus: zo.
over: na.
lif...live: bruid en bruidegom.
wake...slape: moet waken en niet mag slapen.
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[2]
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[4]
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[6]
[7]

ernstachtecheit, ende ondersuct alle die wercke der gedersen
ende der hudersen ofse geregt2 sin ende nuttelike in desen boegart.
Dese wagtere blaest aldus met eenre floiten: Waket ende werct
ernstelike gude werc3ev, ende huet u vlitelike dat gi nimanne en
versmaet nog en dumt: son soudi5 versmaet nog verdumt werden
van Gode. En haet engenen sondere, mar scuwet die sonden ende
hutter u wislike af.

[8] Nu blaest hi vort met enen starken horne, heit geweldecheit,
[9] ende blaest aldus: Ic gebide geweldeglike van minre mesterscap
[10] alle dengenen dien desen boegart bevolen es te hudene, dat gi
[11] huet getruwelike. Huet u van dien aderen11 mettin vergolden
[12] stripen, want si veninen gerne die tortelduven. Huet u oec van
[13] din boeken die gecleet sin met scapswollen, want si biten13 gerne
[14] die junge wingarde ende die vigboeme ende benemen hen hare
[15] edele vrogt, dats die reinecheit der conscientien. Huet u van din
[16] scalken vossen die so dortrect sin met menger quader lest.
[17] Huet u oec van din briscenden lewe, dats van hoverden, ende
[18] nog meer huet u van dien cacadulle, want hi dien gewapenden
[19] riddere anxsterde19 in sinen crite, dats van alte groter heimelicheit
[20] in vrinscape. En mint engenen persoen sonderlike, want die
[21] menscheit es broesch ende stade leert dien man stelen21. Mint
[22] alle creiaturen met gemeenre minnen in dien lifsten wille ons
[23] Heren. Als gi uwen boegart aldus huet met uffeningen guder
[24] werke ende heilger seden, dan alreeerst seggic dat gi siet een
[25] guet mensche. War bi seggic guet? Dies25 die seden guet sin.
[26] Ende bi dien seggic mensche dies gi nog erders siet ende vallen
[27] mogt.
[28] Nu mogdi seggen: Mogen dusgedane28 menschen vallen? ende
[29] ic segge u: Jaes29. Ami, wie sulense dan ontstaen die dusgedaen
[30] noit en worden? Sulc waent vaste staen die vele onsagte velt30.

2
3ev
5
11
13
19
21
25
28
29
30

geregt: nauwgezet.
werct...werc: doet met ernst goed werk.
son soudi: dan zul je niet.
aderen: adders.
biten: de tanden zetten in.
anxsterde: beangstigde.
stade...stelen: gelegenheid maakt de dief.
Dies: Omdat.
dusgedane: dusdanige.
jaes: stellig.
velt: valt.
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[1] Live vrint ons Heren, als gi u dus wislike huet ende staende
[2] blift in uwen heilegen levene ende in uwen sconen seden, dan
[3] sal u Got ombe sine gutheit leden in sine himelsche sutecheit
[4] ende sal u toenen vaderlike sin himelsche wondere die besloten
[5] sin in sinre heimelicheit jhegen5 al die gene die dusgedan nit en
[6] sin. Ende als gi dar cont gaen in din himelschen smake6, sonder
[7] wederseggen, dan seggic dat gi siet een geestelic kint. Ende
[8] bedorft nogtan7ev herweder te komene ende te wassene in minnen,
[9] dan en soudi niet minnen die metten breden9 scuen nog mettin
[10] breden crunen, ogte ombe dasse heren10 dragen ogte wide cogelen,
[11] nog omb gestelic gelaet nog ombe dasse u minnen. Mint har
[12] heilig leven ende laet varen dien lighame van butene12 ende mint
[13] Gode te herteliker dis hijt hen gegeven heft. Mint die gene die
[14] u vervolgen met vernoye, ogt die u rovet van rasten ogte van
[15] eren, van vrinden ogte van gude. Mint ermude ende verstoten[16] heit, scande ende onnere ogse16 u tu comen sonder u verdinte: so
[17] mindi dat Jhesus minde due hi mensche lefde. Aldus mogdi
[18] wassen in godeliken dogeden. Ende als u dese vernoie smake
[19] geven sonder quetsinge dan soudi irst wesen ene heilge sele
[20] sonder lighame. Ende als gi dus guet sijt, dan mogdi vragen
[21] ogt u iet meer gebreke ende of gi iet meer behueft. Ic segge u,
[22] jaet. Wildit weten, gaet weder in uwen verwenden boegart ende
[23] nemt met u vire hofsche joncfrouwen die u helpen besien wies
[24] u gebreke. Die ene sal wesen wisheit, dandere onderschedenheit,
[25] die derde genugde ende die virde minne.
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

5
6
7ev
9
10
12
16
29
29

Mettesen hoefschen joncfrouwen soudi besien uwen boegart
boven, enmidden ende allombe. Dese vir joncfrouwen sulen
lesen in desen boegarde violenten, lilien ende bedoude rosen
ende maken enen verwenden huet29 der29 seleger selen ende hetense
brut. Si lesen hare garnaten ombe te verculne, si geven hare te

jhegen: voor.
smake: genieting.
Ende...nogtan: en was het nochtans nodig.
breden: grote sandalen en een grote tonsuur waren tekenen voor de strengheid van een orde.
heren: haren klederen.
dien...butene: de uiterlijke schijn.
ogse: ook al...ze.
huet: krans.
der: voor de.
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[1] sukene die vigen ombe die sutheit ende ombe die sachtheit, si
[2] lesen hare die oliven van vetheide, si geven hare drinken din
[3] edelen win van Cypren3 met groter bliscap; si ledense op3 dien
[4] borne der karitaten ende dwaen hare die vute ende besise
[5] nauwelike5 ogse iwergen5 beselwet sin. Dan vragt die verwende
[6] sile ofse iet meer bedorve. Dis antwert genugde, ende segt dar
[7] sie alle genugde ende alle weelde. Wisheit antwert genugden
[8] ende heitse swigen ende segt dasse te kinsch es dasse hare so
[9] ligte genugen late, ende Got so vele heft dis hare nog gebrect.
[10] Nu antwert onderschedenheit der wisheide ende segt dasse nit
[11] en verbelge die genugde, want si es die heimelicste joncfrouwe
[12] der minnen ende werct meest met haren rade: Houdewi ons
[13] tesamen ende vragen hare wasse meer hebben wille, ende helpens
[14] hare. Alse die minne dit hort steetse op ernstelike ende segt
[15] dasse hebben wille een verwent bedde, dar har die brut mettin
[16] brudegome op raste, want sire lange na gepint heft met starken
[17] doegene ende met mengen verlangene.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

3
3
5
5
20
25
29

Dese vire edele joncfrouwen gaen dit verwent bedde maken,
met groten ernste, onder dien scade van dien wingarde, op dien
claren borne der karitaten, neder die oliven, tenden20 dien
vigboem, op die violen ende op die goutblumen, onder die
lilien ende die bedoude rosen. Dit bedde muet wesen gluiende
begerde ut vluiende utin marge dis herten. Den lilaken van
desen bedde sal wesen reine conscientie sonder knaginge, dander
sal wesen enegheit, genegt te sinne25 van allen vremden sorgen,
ombe te gebrukene eneglike dis utvercorens brudegomen,
Heren Jhesus. Die joncfrouwe die wisheit geheten es, si dect
dit bedde met eenre koverturen van virehande purpere. Deen
es gehorsamheit van minnen, dander onnoselgheit29 van edelheide,
terde stadecheit van verwentheide, tfirde sagtmudecheit van
wetentheide. Dorkussen van desen bedde sal wesen vergetenheit
van dronkenscape van alle dien dat gewest heft ende es ende nog
wesen sal.

van Cypren: Cyprisch.
op: tot bij.
nauwelike: nauwkeurig.
iwergen: ergens.
tenden: aan de voet van.
genegt... sinne: vrij te zijn.
onnoselgheit: zuiverheid.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Als dit bedde aldus gemact es, so halense die verwende brut
met groter joien ende helpense slapen sutelike met haren edelen
brudegome. Minne helpt har op ende genugde dectse ende luct3
har doegen; ende si rasten. Dus wert die sile behelst ende gekust
van haren geminden diense so begerlike ende so doientlike
begert heft, ende dan helst sine weder ende niet har sins6 met
eenre starcker begerden.

[8] Nu es minne sorgveldech ende steet op ende set wisheit ende
[9] onderschedenheit ten vuten van desen bedde. Si gebit hen dasse
[10] swigen ende silentie houden. Si geft hen twee quespele ende
[11] heit hen dasse die vligen ende die moggen weren ende tgestof
[12] dat van din blumen rist, dats op dit verwent bedde dar die brut
[13] op rast nit en come. Dus verwendelike rast die verwende sile
[14] met haren edelen brudegome ende wert dorvloit met groter
[15] genugden. Minne gebiet din wagtere dat hi swige ende slape
[16] ende gebiet din loveren van din twigen dasse hen niet en ruren
[17] nog en stoten. Aldusgedanen vrede mact minne in desen boegart,
[18] ende in desen gebrukene legt die verwende sile ene halve wile
[19] van dien dage. Hoert, gi vrint ons Heren die mint ende begert,
[20] war ombe ic secge ene halve wile dis dags. Al gaet die verwende
[21] sile in desen gevulne al haren tijt, nogtan en duncket hare niet
[22] dan ene halve wile22.
[23]
[24]
[25]
[26]

Wisheit wiltse wecken ende segt dasse hare wislike houde.
Onderschedenheit helpt hare ende segt dasse hars selfs bedorve,
wantse jonc es ende nog lange leven mag. Dit clagt genugde der
minnen, ende minne heetse swigen.

[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

Binnen desen ontwaect die gemene wagtere - want hi was
ontslapen -. Hi ombesiet heme wredelike ende rupt die wisheit
ende vragt hare war ombe sin nit en wecde. Wisheit segt dat har
minne verbode. Onderscedenheit troest desen wagtere ende
segt daer en sie dan guet gesciet ende al metter minnen rade.
Dese vresende wagtere segt dat hi sag ene brune wolke naken
desen boegarde, ende hi ontsiet heme van ongewedere. Entruwen, segt wisheit, dis selfs ontsie ic mi oec. Onderscedenheit
segt: So mogen onse cledere netten ende onse bedde selewen.

3
6
22

luct: sluit.
niet...sins: geniet van harte.
halve wile: half uur (aanduiding van extase).
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Deus, wanneer sal onse joncfrouwe ontspringen? Vorgte
ontsiet hare van ongewedere ende knide neder ende kitelde die
verwende sile onder die vute. Ende si ontspranc met enen
starcken sugtene ende met enen ongetemperden sinne, ende
jamerlike clagende, met ongehorden carmene, over haren
lighame. Si begert dat mise dode van sondeliken werken ende
bit dat mise verhange in geesteliken begerden, bi dien dat hare
so vele gebrect ende si ontfaren waende wesen8.

[9] Deus, die verwende sele die in derre groter joien was ende dus
[10] haestelike gewect wert ende in al so groet jamer weder valt,
[11] sekerlic dats wale tontfarmen. Nu swigt genugde al stille ende
[12] minne besitse. Onderschedenheit drogt har doegen ende wisheit
[13] heetse swigen. Hope geloft har thus te ledene ende segt, har en
[14] sal engeen arg geschien. Minne geloft hare si salse setten darse
[15] niman wecken en sal, mar darse ewelike hars Lifs gebruken sal
[16] met volre genugden, sonder wederseggen van eneger erderscer
[17] saken.
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Ami, alse dese verwende sile dus jamerlike claget omb har
gebreken, wie swigewi dan so stille, dien so vele gebrect? Ay
sekerlike, dat comt bi dien dat wi onse gebreken nit en kinnen.
Want dats waer, kandewi ons gebreken, wi soudens over een
clagen. Mar die noit en wan, noit en verloes: also es mi ende
den mengen geschiet. Bi dien wi van Gode noit en vercregen,
son gemiswi niet ende bliven dat wi sien. Van Gode en hebwi
nit nog an heme ensukewi nit: bi dien en verliswi niet.

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Gi vrint ons Heren die dese lesse hebt gehort, ende dis hort
gerne, bid onsen Here dat hi vaderlike hude dedelheit van uwen
herten dar dese verwent boegart in geplant sal wesen, dat dar
in engene beke en mute vloien sin come ute leventgen borne,
dar al guet ut vloyt. Amen.

8

ontfaren...wesen: reeds volmaakt waande te zijn.
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Sermoen 42: Det sin seven maniren van minnen.titel
In deze tekst worden zeven aspecten van liefdeservaring beschreven, waarin de
werking en aanwezigheid van God in de liefde tot uiting komt. De menselijke liefde
is als antwoord een waarachtige ontmoeting met God, omdat God liefde is en
wederliefde uit Hem voortkomt. De menselijke beperktheid echter en de feitelijke
afwezigheid van de Geliefde maken de volkomen genieting onmogelijk: maar ook
dat is een aspect van de authentieke godsliefde.
[1] Seven maniren sin van minnen die comen uten hoegsten ende
[2] keren weder ten oversten1-2.
[3] Dirste manire es ene begerde die compt werkende uter3 minnen
[4] ende mut lange rengneren int herte eerse al die wedersaken
[5] verwinnen mach, ende mut met cragte ende met behendecheide5
[6] werken ende vromelike6 tu nemen in dit wesen3ev6. Dese manire es
[7] ene begerde die sekerlike compt uter minnen; dats, dat die gude
[8] sile8 die getruwelike wilt dinen onsen Here ende vromelike wilt
[9] volgen ende gewarlike minnen wilt, dasse es gerigt in die
[10] begerde te vercrigene ende te wesene in die purheit ende in die
[11] edelheit ende in die vriheit darse in gemact es van haren
[12] Sceppere na sin bilde ende na sin gelikenisse9ev, dat sere es te
[13] minne12ev ende te hudene. Hir in so begerse al har leven te leidene
[14] ende hir mede te werkene ende te wassene ende te clemmene in
[15] meere hoegheit van minnen ende in naere kinnisse Gots tottier15

manire: een aspect van een doordachte beleving.
Ondertitel: de liefde komt uit God en leidt in God.
compt...uter: wordt veroorzaakt door.
met behendecheide: met overleg.
vromelike: tot haar nut.
De eerste manire handelt over de begeerte van de mens om het beeld van God in hem te
herstellen in existentiële gelijkenis. Daartoe zijn zelfkennis en introspectie nodig. Ook de
motivering dient gelouterd te worden: niet de vrees maar de liefde zelf bepaalt de relatie tot
God. Deze begerte is een uiting van de minne, maar ze moet door het heersen over het herte
uitgroeien tot een wesen: een blijvende toestand.
6 in...wesen: in dit zijn, nl. de toestand zoals uitgedrukt in de regels 3-6.
8 sile: de mens.
9ev dasse...gelikenisse: de ziel (dus de mens) begeert lief te hebben in God, naar zijn beeld en
gelijkenis.
12ev sere...minne: zeer bemind moet worden.
15 tottier: tot de.
titel
1-2
3
5
6
3ev
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

volkomenheit darse tu gemact es ende gerupen van haren
Sceppere. Hir na steetse vruch ende spade ende levert har selver
altemale. Dits har vraginge ende har leringe ende har heischinge
te Gode ende har pensinge, wiese4 hir tu comen mach ende wise
vercrigen mach die naheit ende di gelicheit der minnen5, in alre
cirheit der dogde ende in alre purheit der vaster edelheit der
minnen.

[8] Dese sile besuct decwile wasse es ende wasse wesen soude8,
[9] wasse heft ende wat har gebrect; ende met al haren eernste ende
[10] met groter begerden ende met al dir behendecheit dasse mach,
[11] so pintse hare te huden ende te scuwen al dat har commern
[12] ende letten mach te susschedanen werken12. Ende nemmer en cist
[13] har herte noch en rast har wille van sukene ende van heiscene
[14] ende van leerne, ende an har te treckene14 ende te hebbene al dat
[15] har helpen ende vorderen mach ter minnen. Dits die meeste
[16] ernst der silen die hir in16 geset es ende hir in muet werken ende
[17] sere arbeiden tot dis male17 dasse met ernste ende met trouwen
[18] vercregen heft van Gode, dasse vorwertmeer sonder lettenisse
[19] van verleidenre mesdaet moge dinen der minnen met vrier
[20] conscientien ende met puren geste ende met claren verstande[21] nisse8-2119ev.
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]

Susschedane manire van begerden van so groter purheit ende
edelheit compt sekerlic uter minnen ende nit van vresen. Want
vrese dut werken ende doegen, duen ende laten, van anxste der24
abolgen ons Heren ende dis ordels van din geregten Rigtere
ocht dir eweliker wraken26 ocht dir tegancliker plagen. Mar die

wiese: hoe ze.
der minnen: aan de minne.
wesen soude: zou moeten zijn.
te...werken: om te handelen volgens haar wezen.
an...treckene: om tot zich te trekken.
hir in: in deze toestand.
tot...male: totdat.
De ziel (de mens) onderzoekt dikwijls haar wezen als schepsel van God en wat haar ontbreekt
ter volkomen minne.
19ev met...verstandenisse: tot haar vermogens werken volgens de normen van de godsliefde.
24 van...der: uit angst voor.
26 eweliker wraken: hellepijn.
4
5
8
12
14
16
17
8-21
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[1]
[2]
[3]
[4]

minne es allene werkende ende staende na die purheit ende die
hoegheit ende na die overste edelheit, als si selver es in har
selver wesende2ev, hebbende ende gebrukende. Ende susschedaen
werc leertse dengenen die hars plegen4.

[5] Ene ander manire heftse oec van minnen: dasse bi wilen
[6] ondersteet onsen Here te dinne teverges, allene met minnen,
[7] sonder enech warumbe7 ende sonder eenegen loen van gratien
[8] ochte van glorien. Mar gelic als ene joncfrouwe die dint haren
[9] here allene van groter minnen ende sonder enegen loen - ende
[10] har dat genugt dasse hem dinen moge, ende hi dat doegt dasse
[11] hem dint - ende also begerse met minnen te dinne der minnen
[12] sonder mate en boven mate ende boven menscheliken sen ende
[13] redene met allen dinste van trouwen13. Alse hir in es, so esse so
[14] bernende in begerden, so gereet in dinste, so ligte in arbeide,
[15] so sagte in ongemake, so blide in vernoye, ende met alle dien
[16] dasse es15ev, so begerse hem lif te dunne16, ende es har genuglic dasse
[17] iet vint te dunne ende te doegene in der minnen dinste ende in
[18] sin18 ere5-18.
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Die derde manire van minnen heft die gude sile dar sulke tit19
vele pinen in legt19ev. Dats dasse begert der minnen gnuch te dunne
ende te voldunne in alre eren, in allen dinste, in alre gehorsamheit ende in alre onderdanecheit der minnen. Dese begerde
wert onder tiden sere berurt in der silen, ende dan begripse met
starker begerden alle denc te dunne ende alle dogden tervolne,
al te dogene ende te verdragene, ende al har werc sonder sparen

als...wesende: zoals de minne in haar diepste wezen is.
hars plegen: zich op haar toeleggen.
warumbe: eigenbelang.
van trouwen: die uit trouw gevraagd worden.
met...es: met heel haar wezen.
lif...dunne: aangenaam te zijn.
sin: nl. de minne.
De tweede manire handelt over de belangeloosheid in de minne. Omdat God ons om niet,
zonder enige verplichting, bemind heeft, wil de mens op dezelfde wijze liefhebben.
19 sulke tit: van tijd tot tijd.
19ev De derde manire is aanvaarding en cultus van een conflict: het verlangen om ten volle aan
de minne te beantwoorden en tegelijkertijd het bewustzijn dat dit niet mogelijk is.
2ev
4
7
13
15ev
16
18
5-18
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[1] ende sonder mate in der minnen te voldunne. In desen esse
[2] harde gereet in allen dinste ende willich ende onververt in
[3] arbeide ende in pinen. Nogtan blifse ongenugt ende ongekust
[4] in al haren werken. Mar boven al es har dat die meeste pine,
[5] dasse na5 hare groter begerden nit gnuch en can geduen der
[6] minnen, ende dats har so vele onbliven mut in der minnen.
[7] Doch weesse7 wale dat dit es boven menschelic werc ende boven
[8] al hare magt te dunne, want dasse begert, dats onmogelic ende
[9] onweselic allen creiaturen. Want si begert dasse moge duen
[10] allene als vele als10 alle menschen van ertrike ende alle geste van
[11] himelrike ende alle dat creiature es boven ende neder, ende
[12] ontellic meer in dinste, in minnen ende in eren, na die werdecheit
[13] der minnen. Ende dats13 har oec so vele onblift in den werken,
[14] dat wiltse ervullen met gehelen wille ende met starker begerden.
[15] Nogtan en magt har nit genugen. Si kent15 wale dat dese begerde
[16] tervulne es verre boven har magt ende boven menschelike
[17] redene ende boven alle sinne. Nogtan en canse hare gematen17
[18] noch bedwengen noch gestillen. Si dut al dasse mach. Si danct,
[19] si loft der minnen, si werct, si arbeit omb die minne, si levert
[20] har selver al op der minnen ende al har werc wert voldaen in
[21] der minnen. Al dit en geft har engene raste. Ende es hare ene
[22] grote pine dasse mut begeren dasse vercrigen en can. Ende hir
[23] ombe mutse bliven in der welecheit van herten ende wonen in
[24] ongenugden. Ende so es hare als ochse al levende storve ende
[25] al stervende die pine van der hellen gevulde. Ende al har leven
[26] es hellegtech ende ongenade ende ongenugde van der welecheit
[27] der anxsteliker begerden dirse nit gnuch en can geduen, noch
[28] oec gestillen noch gesaten har selver. In derre pinen mutse
[29] bliven tot dis male dasse onse Here trost ende set in ene ander
[30] manire van minnen ende van begerden ende in noch nare
[31] kennisse van heme. Ende dan machse werken na din dat har
[32] gegeven wert van onsen Here.

5
7
10
13
15
17

na: in vergelijking tot.
weesse: weet ze.
als...als: zoveel als.
dats: wat daarvan.
kent: beseft.
hare gematen: zich matigen.
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[1] In der virder maniren van minnen pligt ons Here te gevene
[2] sulke stont grote walheit, ende sulke stont2 grote welicheit, dar
[3] wi nu af seghen willen1ev. Sulke stont geschiet dat die minne
[4] sutlike in der silen verweckert wert ende blidelike op versteet
[5] ende har selver berurt int herte sonder enech tuduen van
[6] menscheliken werken. Ende wert dan therte so morwelike
[7] gerenen in minnen ende so begerlike getrect, so hertelic bevaen
[8] in minnen, so sterkelic bedwongen met minnen, so liflic behelst
[9] in minnen, dasse altemale verwonnen wert metter minnen. Hir
[10] in gevulse eenre groter naheit te Gode, ende ene gestelike
[11] clarheit, ende wonderlike verwentheit, ende ene edele vriheit,
[12] ende een groet bedwanc van starker minnen, ende ene over[13] vludege volheit van groter genugden. Ende dan gevultse dat al
[14] har sinne sin in der minnen ende al har wille es worden minne,
[15] ende dasse so dipe es versonken ende verswolgen in minnen,
[16] ende selver al es worden minne. Die schonheit der minnen
[17] heftse geschoent, die cragt der minnen hefse vertert, die sutheit
[18] der minnen hefse versonken, die geregtheit der minnen hefse
[19] verswolgen, die edelheit der minnen hefse behelst, die purheit
[20] der minnen hefse geschirt20, die hogheit der minnen hefse boven
[21] getrect ende in hare geenget21, soe dasse altemale mut sin der
[22] minnen ende anders nit en mach plegen9-22.
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Alse aldus gevult hars selfs in die overvludecheit van walheide
ende die grote volheit van herten, so wert har gest altemale
versenkede in minnen, har lighame ontsinkende, har herte
versmeltende, al har magt verdervende, ende so sere wertse
verwonnen met minnen, dasse kume har selver can gedragen
ende decwile ongeweldech wert hare lede ende al harre sinne.
Ende geliker wis als een vat dat vol es, ende hastelike over
vloit ende ut brect als mit30 rurt, also wertse haestelike sere

2 sulke stont...sulke stont: nu eens...dan weer.
1ev De vierde manire tekent de walheiden die de minne kan veroorzaken: de zoetheid der minne,
de extase. Deze zoetheid kan zelfs leiden tot psychosomatische reacties.
20 geschirt: getooid.
21 geenget: één gemaakt.
9-22 In de extase ervaart de mens verwantschap met God in inzicht, liefde, gerichtheid van de
wil. En deze ervaring is zeer aangenaam.
30 mit: men het.
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[1] gerenen ende al verwonnen van der groter volheit hars herten,
[2] soe dat bi wilen hars ondancs2 ut brect ende over vloit.
[3] In der vifder maniren geschiet oec sulke stont dat minne in
[4] der silen starkelike verweckert wert ende stormmelike op
[5] versteet met groten gerussche ende met groter verwentheit5, als
[6] ochtse met gewout therte breken sule6 ende buten har selver
[7] trecken sule in die uffeninge van minnen ende in tgebruken van
[8] minnen; ende wert dan getrect in die begerde van minnen
[9] tervolne die grote werke ende die pure werke der minnen,
[10] ochte verlangene10 die menegfultge heischinge der minnen3ev7ev. Ocht
[11] si begert te rastene in die sute behelsinge van minnen ende in
[12] die begerlike walheit ende genuglicheit van hebbingen, soe dat
[13] therte ende alle die sinne sin begerende ende ernstelike sukende
[14] ende hertelike menende14. Alsse hir in es, so esse so starc in den
[15] geste, ende so vel begripende in den herten, ende vromger an
[16] den lighame, spudeger in den werken, ende sere dunde beide
[17] van buten ende van binnen, soe dat har selver dunct dat al
[18] werke ende onledech sie dat ane har es, al warse oec al stille an
[19] den lighame. Ende mettesen19 so gevultse oec treckenisse van
[20] binnen ende grote verhangenheit van minnen, ende vele
[21] ongedurecheide in der begerden ende mengerhande wee van
[22] groter ongenugden. Ocht si gevult welicheit van groten gevulne
[23] der minnen selver, sonder warumbe, ochte van dien dasse
[24] sonderlic eischende es met begerden in der minnen, ocht van
[25] ongenugden der ongebruclicheit der minnen.
[26]
[27]
[28]
[29]

Ende onder tiden wert minne so ongemate ende so overbrekende in der silen, als si har selver so cragtelike ende so
verwutlike berurt int herte, dat har dunct dat har herte menechfuldech wert gewont, ende die wonden dagelics verseert werden

hars ondancs: buiten haar macht om.
verwentheit: razernij.
sule: wil.
verlangene: bereiken.
De vijfde manire tekent de welegheiden die de minne kan veroorzaken: het is de storm der
minne, die woedt in het herte, vaak als ervaring van gemis, als keerzijde van de extase.
7ev in...minnen: in de volheid van de aardse en de hemelse deelname aan de minne.
14 menende: liefhebbend.
19 mettesen: te zelfder tijd.
2
5
6
10
3ev
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[1] in smerteliker weelicheide ende in nuwer jhegenwordecheide.
[2] Ende so dunct hare dat al har adren ontpluken ende har blut
[3] verwelt, har march verswint ende har gebeinte vercrenct3, har
[4] borst verbert ende har kele verdroegt, soe dat har anschin ende
[5] al har lede gevulen der hitden5 van binnen ende dis orvuts van
[6] der minnen. Si gevult oec die wile6 dat een gescutte geet dor har
[7] herte totter kelen als ochse hars sens gemissen7 soude. Ende
[8] geliker wis als een verslindende vier dat al in hem trect ende
[9] vertrect dat verweltgen mach, also gevultse dat die minne
[10] verwudelike es werkende in hare sonder sparen ende sonder
[11] mate, ende al in hare treckende ende terende. Hir mede wertse
[12] sere gequelt ende gequetst ende har hert gecrenct ende al har
[13] march verderft, hare sile gevut, har minne gefustert ende13 har
[14] gest verhangen. Want minne es so hoge boven alle begriplicheit,
[15] van hare magt ende van dir welicheit, so begerse sulke stont
[16] dien bant te brekene, niet die enecheit der minne te storne. Mar
[17] metten bande der minnen esse so bedwongen ende metter
[18] onmaten der minnen esse so verwonnen, dasse en can gehouden
[19] mate na redenen noch guffenen redene19 met senne noch sparen
[20] met maten noch gedurecheit na vrutheit. Want so har meer wert
[21] gegeven van bovene, sose meer es heischende; ende so har
[22] meer wert vertoent, sose meer wert verhangen in begerden nare22
[23] te comene den ligte der warheit, der purheit, der edelheit ende
[24] der gebruclicheit der minnen. Ende altoes wertse meer ende
[25] meer getent ende gecreit, ende nit genugt noch gesagt. Dat
[26] selve dat har meest tert ende quetst, dat selve est dat har meest
[27] genst ende sagt; ende dat har dipst sleet die wonde, dat geft
[28] har meest gesonde.
[29] In der sesder maniren, als die brut ons Heren vorder es
[30] comen ende geclommen in mere vromen, so gevultse noch

3
5
6
7
13
19
22

vercrenct: zwak wordt.
hitden: hitte.
die wile: dan.
hars...gemissen: haar verstand kwijtraken.
ende: maar.
guffenen redene: zich naar redelijkheid gedragen.
nare: nader.
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[1] anders wesens van minnen in narre ende in hoger kinnen29ev. Si
[2] gevult dat die minne verwonnen heft al har wedersaken binnen
[3] hare, ende gebetert heft die gebreken ende gemeestert die senne,
[4] ende gesirt heft die nature ende gemeret ende gehoegt heft dat
[5] wesen, ende hars selfs altemale geweldech es worden5, sonder
[6] enech wederseghen, also dasse therte beset heft in sekerheide
[7] ende uffenen mach met vriheide ende gebruken in rasten. Alse
[8] in dit wesen es, so duncken har alle denc wesen clene ende ligt
[9] te dunne ende te latene, te dogene ende te verdragene, dat
[10] behorende es ter werdecheit der minnen. Ende so es har ligte
[11] har selver tuffene in minnen. Dan gevultse eenre godeliker
[12] innecheit, ende eenre clarre purheit, ende gestelike sutecheit,
[13] ende ene begerlike vriheit, ende onderschedene wisheit, ende
[14] ene sagte effenheit tonsen Here, ende een nakenisse van Gode.
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Siet, dan esse gelic eenre husfrouwen die har huwessche wale
heft berigt ende wislic bescheden ende scon gordenert16 ende
vorsinlike bescermt ende vrudelike behut, ende met onderschede17
werct, ende dut in ende werpt ut, ende dut ende lat al na haren
wille. Also gelic est met derre19 silen: si es minne, ende minne
rengnert in hare geweldeglike ende mogentlike, werkende ende
rastende, dunde ende latende, van buten ende van binnen, na
haren wille.

[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Ende also gelic als die vesch die swemt in die witheit van der
vlut ende rast heme in die dipheit, ende als die vogel die kunlike
vligt in die hochheit van der logt, geliker wis gevulse haren
gest vrilike wandelende in die witheit ende in die dipheit ende
in die verwentheit der minnen. Geweldecheit der minnen heft
die sile getrect ende geleit, behut ende bescermt, ende heft har
gegeven die vrutheit ende die wisheit, die sutheit ende die
starcheit der minnen. Nogtan hefse har verborgen geweldecheit
tottis male dasse in meere hogheit geclommen es ende dasse
hars selfs geweldech worden es ende minne geweldeglike
rengnert in hare. Dan mactse die sile so kune dasse en ontsiet
mensche noch vient, engel noch heilge, noch Gode selver, in al

29ev In de zesde manire lezen wij de aardse voltooiing van de liefde tot God: de mens beleeft de
godsliefde spontaan, met al zijn vermogens.
5 geweldech...worden: de vrije beschikking heeft gekregen over de ziel.
16 gordenert: op orde gesteld.
17 met onderscede: met inzicht.
19 derre: deze.
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[1] haren dunne ende latene, in werken ende in rasten; ende gevult
[2] oec wale dat minne es binnen hare als wacker ende als werkende
[3] in rasten dis lighamen als in vel werken. Si kint wale ende
[4] gevult dat minne nit en legt in arbeide noch in pine in degene
[5] darse binnen rengnert. Mar alle die willen comen ter minnen,
[6] si mutense suken met vresen ende na volgen met trouwen,
[7] uffen met begerden, ende en mogen hen nit sparen in groter
[8] arbeit, in vele pinen, in ongemac te dogene, in versmaheit te
[9] lidene. Ende alle cleen denc mutense agten vor groet tottis male,
[10] dasse dar tu sin comen dat minne in hen rengnere, die geweldeg[11] like werke der minnen werc ende die alle denc clene mact ende
[12] arbeit sagt, alle pine versut ende alle scout quit. Dits vriheit der5-12
[13] conscientien, sutheit dis herten, gutheit der sinne, edelheit der
[14] silen, hoegheit dis gest ende een beginsel dis ewelics levens.
[15] Dits in den vlesche een engelic leven, ende hir na volget dewelike,
[16] dat Got ons allen geve. Amen.
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

Noch heft die salege sile die sevende manire van hoger
minnen die har nit luttel wercs en geft van binnen17ev. Dats dasse
es getrect boven menschelicheit19 in minnen ende boven menscheliken sen ende redene ende boven alle die werke hars herten,
ende es getrect allene met eweliker minnen in die ewelicheit
ende in die onbegriplicheit, in die witheit ende in die ongerinlike
hogheit ende in dien dipen afgront der Gotheit, di al in alle
denc es ende onbegriplic blift in allen dengen ende es onwandelic
al wesende, al mogende25, al begripende25 ende al geweldelike
werkende. Hir in es die gude sile so morwelike gesonken in
minnen, so starkelic getrect in begerden, dat har herte es
dovende ende ongehermech van binnen, har sile vloiende ende
doyende van minnen, har gest verwutlic verhangen van starker
begerden. Ende hir tu trecken al har sinne, dasse wilt wesen int
gebruken van minnen. Dit heischetse ernstelike van Gode ende

5-12 waarschuwing voor quiëtisme.
17ev De zevende manire tekent de eeuwigheidsdimensie van de minne, waarbij de siele op aarde
deelneemt aan het Godsmysterie. Maar tevens beschrijft de zevende maniere de
bewustwording dat de minne de ervaring is van een ballingschap.
19 menschelicheit: aardse conditie.
25 al mogende: almachtig.
25 al begripende: alles omvattend.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

suket hertelike in Gode, ende mut sere begeren; want minne
en latse gecissen noch gerasten noch in vreden wesen. Minne
trectse boven ende heltse neder, si geft die doet ende brenct dat
leven, si geft gesonde ende wont dan weder, si macse dul ende
vrutse weder: aldus trect sise in hoger wesen26-5.

[6] Aldus esse geclommen met geste boven den tit in dewelicheit,
[7] ende es gehogt boven die gigten van minnen in die ewelicheit
[8] der minnen, die sonder tit es, ende es verhaven boven mensche[9] like manire in minnen ende boven hars selfs nature, in begerden
[10] dar boven te wesene. Dar es al har wesen ende har wille, har
[11] begerde ende har minne, in die seker warheit ende in die pure
[12] clarheit, in die edele hogheit ende in die verwentde sconheit, in
[13] die sute geselscap van din oversten gesten die al vloyen13 van
[14] overvludeger minnen ende sin int claer bekinnen ende int
[15] hebben ende in tgebruken hare minnen14ev. Har wille es dar boven
[16] onder die geste ende har begerlike wandelinge, ende meest
[17] onder die bernende seraphine. Ende in die grote Gotheit ende
[18] in die hoge Driveldecheit es har liflicste rastinge ende har
[19] genuglicste woninge. Si suctene in sinre maiesteit, si volgt hem
[20] dar ende siten ane met herten ende met geste. Si kenten, si
[21] minten, si begerten, soe dasse en can gagten heilgen noch engle,
[22] menschen noch creiaturen dan met gemeinre minnen in heme,
[23] darse al mede mint. Ende heme allene heftse verkoren in
[24] minnen boven al ende onder al ende binnen al, soe dasse met al
[25] der begerlicheit hars herten ende met al der cragt hars gest so
[26] begersin te sinne ende te hebbene ende te gebrukene. Hir bi es6-2626
[27] har ertrike grot ellende ende starc gevenckenisse ende sware
[28] quale. Die werelt versmaetse, ertrics verwast hare, ende dat ten
[29] ertric behort en canse gesuten noch genugen, ende es har ene
[30] grote pine dasse so verre mut wesen ende so vremde schinen28ev30.

26-5 De overeenkomst met de aanhef van een aantal Visioenen van Hadewijch maakt duidelijk
hoe ook Beatrijs getekend is door het extatisch milieu.
13 vloyen: vervuld zijn van.
14ev claer...minnen: sobere weergave van de ultieme verwachting der dertiende-eeuwse mystiek.
6-26 In deze regels lezen wij de reflectie op de onmiddellijke Godsschouwing.
26 Na de Godsschouwing (6-26) is het aardse leven als een gevangenis.
28ev Die...schinen: deze verachting van het tijdelijke dient verstaan te worden in het perspectief
van het verlangen naar Christus.
30 schinen: lijken.
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[1] Hars ellents en magse nit vergeten, har begerde en mach nit
[2] gestilt werden, har verlancnisse queltse jamerlike, ende hir mede
[3] wertse gepassiet ende getorment boven mate ende sonder mate.
[4] Hir ombe esse in groten verlancnisse ende in starker begerden
[5] ut desen ellende verledeget te verdene5 ende van desen lighame
[6] ontbonden te sinne, ende sprict decwile, met seerliken herten,
[7] als die apostel sprac: Cupio dissolvi et esse cum Cristo7, dats:
[8] Ic begere ontbonden te sinne ende te wesen met Kerste. Geliker
[9] wis esse in starker begerden ende in weliker ongedurecheide
[10] verledeget te werdene ende te levene met Kerste. Nit van
[11] verdrite dis jhegenwertges tits noch van vresen dis tukomens
[12] vernoys, mar allene van heilger ende van eweliker minnen so
[13] begerse innentlike ende doyentlike ende ser verlanclike te
[14] comene in dat lantscap der ewelicheit ende in die glorie der
[15] gebruclicheit. Die verlancnisse in hare es groet ende starc, ende
[16] har wesen es swar ende hart; har pine es onseghelike16 dise van
[17] begerden dogt. Nogtan mutse in hopen leven, ende hope dutse
[18] haken ende quelen. Oy heilge begerde der minnen, wie starc es
[19] u cragt in der minnender silen. Ets19 ene salege passie ende een
[20] scarp torment ende een lange quale, ende ene mordelike doet
[21] ende een stervende leven. Dar boven en canse comen, hir neder
[22] en magse rasten noch geduren. Na heme te pensene en canse van
[23] verlancnisse gedragen, ende sins tontberne geft har van be[24] gerden die quale, ende aldus mutse leven met groten ongemake.
[25] Hir ombe est, dasse en mach noch en wilt getrost werden, als
[26] die prophete segt: Rennuit consolari anima mea26, dats: Min sile
[27] ontsegt getrost te sinne. Also ontsegtse allen trost decwile van
[28] Gode selver ende van sinen creiaturen. Want alle die troste die
[29] har geschin mogen, die sterken har minne ende treckense in
[30] hoger wesen, ende dat vernuet30 har verlancnisse der minnen te
[31] plegene ende in tgebruckenisse der minnen te wesene ende
[32] sonder genugde in ellende te levene. Dus bliftse ongesaet ende

5
7
16
19
26
30

verdene: worden.
Cupio...Cristo: zie Fil. 1, 23.
onseghelike: niet noembaar.
ets: Het is.
Rennuit...mea: zie Ps. 76, 3.
vernuet: versterkt.
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[1] ongetrost in allen gigten, disse noch darven1 mut der jhegen[2] werdecheit hare minnen.
[3] Dits een harde arbeitsam leven, wantse hir nit getrost en
[4] wilt werden sin hebbe vercregen4 dasse suct so ongehermelike.
[5] Minne hefse getrect ende geleit ende gelert har wege te gane,
[6] ende dir hefse getruwelike gevolgt, bewilen in groter arbeit
[7] ende in harden werken, in groten verlancnisse ende in starker
[8] begerden, in meneg ongeduren ende in groter ongenugden, in
[9] wale, in wee ende in menech seer, in sukene ende in eischene, in
[10] darvene ende in hebbene, in clemmene ende in hangene, in
[11] volgene ende in nalangene, in noede ende in commere, in
[12] anxste ende in sorgen, in doyene ende in verdervene. In groter
[13] trouwen ende in vel ontrouwen, in lif ende in leet esse te
[14] doegene gereet. In doet, in leven wilt si der minnen plegen,
[15] ende in tgevulen hars herten doegse grote smerten, ende ombe
[16] der minnen wille begerse dlantscap te winne. Ende alse har in
[17] al dit heft besugt17, sos in glorien al har tuvlogt. Want dats regt5-1717
[18] der minnen werc dasse dat naste wesen18 begert ende meest volgt
[19] den hoegsten wesenne darse der minnen nast in mag plegen17ev.
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

1
4
17
5-17
17
18
17ev
22
24
25

Hir ombe wiltse altoes der minnen volgen, minne bekinnen
ende minnen gebruken. Ende dan mach har in dit ellende nit
geschien. Dar bi wiltse te land wert22 tijn, darse har woninge heft
gestigt ende al har begerde gerigt ende met minnen in rast.
Want si kint wale, dar wert har al lettenisse af gedaen24 ende wert
dar liflike25 van live ontfaen. Want dar salse begerlike an sien
dasse so morwelike heft gemint, ende salne hebben te hare
eweliker vromen dinse so getruwelike heft gedint, ende sins
gebruken met volre genugden dinse decke met minnen in har
sile heft behelst. Dar salse gaen in die bliscap hars Heren, als
S. Augustin sprict: Die in geet in di, hi geet in die bliscap sins

darven: missen.
sin...vercregen: als ze niet heeft verkregen.
besugt: op de proef gesteld.
poëtische minnespiegel.
regt: precies.
naste wesen: het meest overeenkomstig zijn, nl. aan de minne.
hier staat het verlangen naar het samenzijn met de Geliefde centraal.
te...wert: naar het land toe.
af gedaen: weggenomen.
liflike: liefdevol.
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[1] Heren, ende hin sal hem nit ontsien mar hi sal hem hebben
[2] alrebetst in den alrebetsten2.
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Dar wert die sile vereneget met haren brudegome ende wert
een geest met heme in onschedeliker minnen ende in eweliker
trouwen. Ende die heme gufent heft in den tide der gratien, hi
sal sins gebruken in eweliker glorien, dar mi nit anders en sal
plegen dan loven ende minnen. Dar ons Got allen hastelic tu
bringe. Amen.

2

alrebetst...alrebetsten: zalig onder de zaligsten.
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[Thematisch Register]
In dit register zijn plaatsen bijeengebracht waar in de teksten belangrijke thema's uit
de inleiding aan de orde komen. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Alleen als het
gaat om een hoofdthema of als de verwoording bijzonder treffend is, wordt een
verwijzing gegeven. De thema's zijn inhoudelijk vrij ruim benaderd (zo kan bijv. de
afwijzing van het tegendeel ook opgenomen worden).
Er wordt eerst verwezen naar de betreffende pagina, dan naar de betreffende regel.
Zo betekent 3, 2-5, 8: van pag. 3, regel 2 tot en met pag. 5, regel 8. 7, 6-9 betekent:
de regels 6 tot en met 9 op pag. 7.
Abba-ervaring: 41, 12-43, 2; 52, 12-54, 24; 70, 26-73, 29; 88, 1-98, 7; 175, 1-189,
6; 201, 1-205, 2; 210, 1-212, 5.
Actie-contemplatie: 80, 1-82, 20; 83, 1-88, 9; 88, 1-98, 7; 98, 1-102, 15; 102,
1-108, 3; 201, 11-22; 233, 1-241, 30.
Affectiviteit: 43, 3-44, 2; 48, 1-55, 15; 56, 19-57, 23; 127, 1-128, 19.
Ascese: 33, 5-10; 42, 26-43, 2; 57, 24-60, 30; 71, 32-75, 31; 93, 3-96, 27; 108,
1-109, 15; 118, 1-120, 15; 129, 3-22; 181, 12-183, 20; 205, 1-208, 15.
Beelden van Jezus Christus: 39, 28-44, 5; 50, 5-23; 70, 26-71, 31; 88, 1-98, 7;
129, 23-130, 1; 150, 5-9; 203, 25-204, 2; 210, 1-222, 27; 223, 1-233, 20.
Belangeloze minnedienst: 57, 21-60, 30; 93, 23-98, 7; 130, 1-131, 28; 186, 4-187,
7; 234, 9-20; 244, 5-18.
Bruidsmystiek: 61, 1-65, 20; 80, 1-82, 20; 83, 1-88, 9; 125, 1-130, 5; 238, 26-240,
22.
Deugden: 33, 1-38, 21; 62, 17-65, 2; 81, 20-27; 83, 11-84, 4; 93, 23-94, 2; 97,
28-98, 4; 132, 1-137, 29; 149, 1-150, 4; 154, 1-155, 14; 166, 3-170, 16; 181, 12-187,
15; 188, 12-28; 196, 15-16; 233, 1-241, 30.
Dialogale relatie: 39, 6-44, 5; 44, 7-47, 20; 62, 3-65, 20; 70, 26-73, 29; 76, 10-78,
27; 80, 1-82, 20; 108, 1-111, 9; 113, 1-118, 8; 201, 1-205, 2.
Dieptedimensie: 34, 5-38, 10; 49, 17-51, 10; 80, 1-82, 20; 88, 1-98, 7; 104, 16-108,
3; 242, 1-254, 8.
Eenheid-verdeeldheid: 115, 24-118, 8; 192, 1-193, 21; 197, 1-198, 26; 201, 1-205,
2.
Extase: 33, 1-34, 4; 46, 21-47, 9; 49, 17-51, 7; 108, 4-109, 15; 115, 16-23; 116,
31-117, 5; 122, 23-123, 5; 128, 2-19; 149, 1-152, 12; 239, 18-241, 30; 246, 1-247,
2.
Godsbeeld: 39, 6-27; 44, 7-45, 2; 45, 17-46, 20; 55, 1-56, 6; 61, 1-62, 2; 66, 1-73,
29; 75, 1-78, 27; 80, 1-81, 27; 98, 1-102, 15; 103, 6-104, 5; 141, 4-142, 26; 175,
7-179, 18; 184, 9-19; 197, 1-8; 201, 1-205, 2.
Godservaring: 39, 3-44, 5; 46, 21-47, 9; 52, 12-54, 24; 65, 3-20; 66, 1-73, 29; 75,
1-78, 27; 81, 28-82, 20; 101, 15-23; 115, 24-117, 5; 176, 17-24;
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183, 22-184, 6; 205, 1-208, 15; 250, 17-251, 26.
Handelen: 35, 8-15; 44, 3-5; 59, 17-60, 17; 63, 3-6; 83, 1-84, 13; 86, 18-87, 11;
89, 28-90, 15; 98, 1-102, 15; 105, 21-108, 3; 110, 4-111, 9: 126, 20-31.
Hoogtedimensie: 39, 6-44, 5; 44, 7-47, 19; 61, 1-62, 2; 68, 1-70, 16; 76, 10-78,
27; 98, 1-101, 14; 103, 6-104, 5; 142, 15-26; 175, 7-179, 18.
Leiderschap: 80, 1-82, 20; 83, 1-88, 9; 88, 1-98, 7; 108, 4-10; 118, 1-120, 15; 125,
1-10; 152, 1-155, 14.
Maximale ontplooiing: 87, 23-88, 9; 115, 24-117, 5; 123, 8-124, 16; 126, 26-128,
19; 132, 1-137, 29.
Mensbeeld: 58, 17-59, 6; 87, 23-88, 9; 93, 13-22; 98, 1-102, 15; 103, 6-104, 5;
104, 16-105, 20; 242, 6-243, 7.
Navolging: 40, 23-44, 5; 53, 1-54, 24; 64, 3-20; 70, 26-73, 29; 88, 1-98, 7; 111,
1-9; 118, 1-119, 8; 129, 23-130, 1; 149, 1-152, 12; 186, 4-187, 7; 192, 1-197, 8.
Negatie: 40, 23-44, 5; 52, 17-53, 5; 81, 20-82, 20; 110, 4-28; 140, 7-18; 152,
1-155, 14; 155, 15-159, 4; 159, 5-162, 18; 170, 17-173, 22; 191, 1-192, 20; 247,
3-248, 28; 251, 26-253, 4.
Paradoxale ervaring: 81, 20-82, 20; 122, 7-123, 7; 130, 1-131, 28; 143, 1-145,
14; 191, 1-192, 20; 229, 32-231, 14; 248, 14-28.
Quiëtisme-rusten: 38, 22-44, 5; 81, 20-82, 20; 85, 3-17; 106, 26-107, 10; 113,
1-118, 8; 118, 1-120, 15; 123, 20-125, 2; 145, 15-149, 18; 155, 15-159, 4; 188, 12-28;
195, 22-196, 28; 207, 3-26; 238, 26-240, 22; 248, 29-250, 16.
Sociaal conflict: 40, 29-41, 11; 83, 11-84, 4; 92, 20-93, 12; 105, 21-107, 10; 108,
1-109, 15; 140, 19-142, 2; 152, 3-12; 195, 26-196, 10.
Tijd-eeuwigheid: 40, 23-44, 5; 88, 1-98, 7; 181, 4-11; 189, 1-6; 250, 17-254, 8.
Vergoddelijking: 35, 23-38, 4; 42, 4-17; 88, 1-98, 7; 98, 1-102, 15; 102, 1-108, 3;
115, 24-117, 19; 119, 9-120, 3; 126, 14-127, 21; 142, 15-143, 11; 179, 19-26; 180,
12-181, 11; 201, 1-205, 2.
Verinnerlijking: 176, 17-24; 194, 10-195, 21; 205, 1-208, 15.
Verlangen: 33, 1-34, 4; 37, 8-25; 48, 1-49, 16; 63, 7-9; 113, 1-118, 8; 118, 1-120,
15; 120, 1-125, 2; 125, 1-130, 5; 155, 15-159, 4; 162, 19-166, 2; 242, 1-254, 8.
Verstaan: 35, 16-22; 63, 13-18; 104, 16-108, 3; 120, 1-125, 2; 125, 1-130, 5; 132,
1-137, 29; 178, 1-18; 180, 12-181, 11.
Volmaaktheid: 61, 1-65, 20; 242, 3-244, 4; 248, 29-250, 16.
Vreugde-pijn: 88, 1-98, 7; 107, 11-108, 3; 108, 1-111, 9; 113, 1-118, 8; 118, 1-120,
15; 125, 1-126, 13; 132, 25-133, 6; 143, 12-145, 14; 152, 13-155, 14; 159, 5-162,
18; 191, 1-192, 20; 205, 1-208, 15; 246, 1-248, 28.
Wezensmystiek: 57, 24-60, 30; 63, 29-64, 2; 80, 1-82, 20; 83, 1-88, 9; 98, 1-102,
15; 102, 1-108, 3; 109, 16-111, 9; 175, 1-189, 6.
Zelfkennis: 34, 9-22; 80, 14-81, 19; 104, 16-29; 242, 3-243, 21.
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Wo o r d e n l i j s t
Redactionele opmerkingen
De teksten zijn overgenomen uit de geraadpleegde edities met de volgende
wijzigingen. De u-v en de i-j spelling zijn aangepast aan het hedendaags gebruik. In
de fragmenten uit Het leven van sinte Lutgart is ook de ij-j spelling aangepast. Ook
bij het plaatsen van hoofdletters is het hedendaags gebruik gevolgd, maar bij de
godsnamen en het woord minne wordt de spelling van de teksten gevolgd.
De interpunctie en de alinea-indeling zijn van de hand van de samenstellers.

Aanwijzingen bij het lezen
In dit boek komen verschillende dialecten voor, dus ook vele spellingsvarianten. In
de woordenlijst wordt daar rekening mee gehouden. Hier volgen enige algemene
regels. Ae = aa, ei = ei, ee of ij, oe = oe of oo, ue = uu of oe. De lange klinkers a,
e, o, u worden ook in gesloten lettergreep vaak kort gespeld. A kan dus zowel a als
aa aangeven. Sc = sch, qu = kw, s duidt vaak z aan, ij vaak lange i. C duidt zeer vaak
k aan. W betekent soms uu.
E en i spelling komen naast elkaar voor (bijv. in -ech en -ich), evenzo -eit en -eide
spelling. Ook g en gh spelling komen vaak naast elkaar voor. Bijwoorden kunnen
gevormd worden met de achtervoegsels -lijc, -like, -leke, -lec.
De ontkenning wordt meestal dubbel uitgdrukt, waarbij het woord en (of ne) wordt
gebruikt. Bijv. en...niet = niet, en...gheen = geen.
Vaak worden woorden aaneengeschreven of samengetrokken (enclise). Bijv. wil
ic: willic, dat u se: dattuse, het sine: tsine; ic en: in, het en: hen.
Het wederkerend voornaamwoord is niet zich maar hem of haer.
De getallen worden vaak in (kleine) Romeinse cijfers aangegeven. Meestal staan
ze tussen puntjes. Bijv. .i. = 1, .iij. = 3, vii = 7, xxiiii = 24.

Woordenlijst
De huidige ordeningsregels zijn aangehouden, maar als de c de waarde van k heeft,
wordt hij ook als zodanig behandeld. Ook ck wordt als k beschouwd. Woorden die
met c beginnen, moet men dus op twee plaatsen zoeken. De y en ij zijn niet
onderscheiden; ze worden opgenomen na x.
Als van hetzelfde woord een ge- en een ghe- spelling voorkomen, wordt de laatste
opgenomen. Ook hier moet men dus soms op twee plaatsen zoeken. Als meerdere
bijwoordsuitgangen van hetzelfde bijwoord voorkomen, wordt alleen de uitgang -lijc
opgenomen. In andere gevallen wordt de spelling van de tekst gevolgd.
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A
abes: afgrond
abolghe: verbolgenheid, toorn
abstinentie: onthouding
abijt: habijt, (orde)kleed
achemeren: uitdossen
achten: schatten
achter: achter; doorheen
adel: edelheid
adelkent: kind van edele afkomst
aengaen: beginnen
aensien: (aan)schouwen
aer: arend
aert: aard, geaardheid, natuur; in...aert: naar het wezen van
affectie: aandoening, gezocht welbehagen
afkeer: afkeer, afdwaling
afcomen: verdwijnen
aflaet: leniging
afstaen: zich op een afstand houden; ontrouw zijn
agterwaren: verzorgen, beheren
al: alles (znw); elke, alle (bnw); geheel, voortdurend (bnw, bijw); (ook) al (voegw)
aldoe: toen
alendech: ellendig, rampzalig
alendicheit: ellende
algader: al, geheel
algheweldech: almachtig
algheweldicheit: almacht
alle: alles
allegader: allen tesamen
allinde: ellende
allumbe: alom
almeest: bijzonder
alrewerst: pijnlijkst
alse: als, zoals; omdat; alsof
also: zo, zoals
alsus: zo
altehant: terstond
altemale: geheel; uitermate
altoes: altijd
alvolcomen: volmaakt
alvolcomenheit: volmaaktheid
alweldich: almachtig
amatistus: amethist
ambacht: dienst, taak; inspanning, bezigheid; rechtspraak
ambachter: dienstman, ambtenaar
andach: octaaf
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anden: zijn ergernis tonen
ander: ander; tweede
anderheit: verstrooiing van de geest
anebeden: aanbidden, verheerlijken; afsmeken
anebeghinne: aanvang
aneghinne: aanvang
anegripen: vastgrijpen
anenemen: ondernemen; toeëigenen
aneschouwen: aanschouwen; letten op
anevaen: beginnen
aneverden: aanvaarden; aanvallen
anschijn: (bezielde vorm van het) gelaat; verschijning
anxteleke: ontzagwekkend, numineus
arbeit: inspanning
arch: kwaad, slecht
are: arend
ascentie: hemelvaartsdag
auctoriteit: gezag
avonture: hachelijke onderneming, risico; eventualiteit; lotgeval
avonturen: op het spel zetten
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B
ballieren: dansen
barnen: branden
bart: baard
barvuet: barvoets
basieren: zich vestigen; zich inlaten met
bat: beter
bedarven: behoeven
bedectheit: verborgenheid
bederven: in het verderf storten; ten gronde gaan
bedidenisse: betekenis
bedieden: betekenen
bediën: bedoelen
bedorven: behoeven
bedout: met dauw overdekt
bedwanc: overheersing, dwang; heerschappij; nood
bedwengen: bedwingen
bedwinghen: dwingen, beheersen
beeld: indruk, denkbeeld
beemt: weiland
begaden: in orde brengen, klaarmaken
begaen: gaan; volbrengen
begaren: verlangen
begherlike: hartstochtelijk verlangend
begherte: verlangen, hartstocht
begheven: opgeven, verzaken; verlaten
beghevenheit: verlatenheid
begieten: overgieten
beginsel: begin
begripen: ontvangen, in bezit nemen; begrijpen; aantasten; zich voornemen
behageleec: welgezind
behaghelecheit: aantrekkelijkheid
behaghenisse: welbehagen
behelsen: omhelzen
behelsinge: omhelzing
behendecheit: schranderheid
behendich: schrander
behete: voorspelling belofte
behoef: behoefte, belang
behoudenisse: redding, heil
behovende: behoeftige
beide: talming
beide...ende: zowel...als
beiden: (af)wachten
bejaghen: najagen; verkrijgen
bekant: bekend
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bekeeren: richten
bekennen: kennen, bekennen
bekennisse: bewustheid
bekinnen: bekennen; erkennen, belijden; leren kennen, inzien, weten, begrijpen;
herkennen; ervaren
bekinnesse: actieve belijdenis
bekint: erkend; onderkend
becomen: worden; behagen
becoren: ondergaan, ondervinden
belachen: toelachen
belghen: ontstemd raken
beliën: belijden, erkennen
beloven: beloven, gelukkig prijzen
beluken: omsluiten
benden: binden
benediën: zegenen
benedictie: zegening
benemen: ontnemen
beniedheit: afgunst
bencke: bank
bennen: binnen
bequame: aangenaam, welgevallig; gepast
beregten: in orde brengen
berecken: leiden, besturen
berghen: verbergen
berinnen: overdekken
bernen: branden
beroert: bewogen
berrend: brandend
berueren: heftig bewegen, ontroeren; beroeren, aanraken; opwekken
besceden: onderscheiden
bescedenheit: moreel inzicht (let. onderscheid)
bescheden: met de gave van onderscheid; met moreel inzicht
bescheiden: inrichten
besculdeghen: met schuld beladen
beselwet: bezoedeld
beset met: voorzien van, vol van
besetten: in bezit nemen; toerusten
besluten: opsluiten; omsluiten
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besniden: snoeien
besondere: bijzonder; in het bijzonder
besorgen: zorg dragen voor
bestaen: volbrengen, doen
besuken: onderzoeken
besuren: moeite kosten
betiën: beschuldigen
betogen: tonen
betterlike: verbitterd
bevaen: omvatten, omsluiten; bezitten; grijpen
bewarenen: toerusten
bewerden laten: vrij laten handelen
beweren: behoeden
bewilen: soms
bewondren: zich verwonderen
bidden: bidden (om), vragen (om)
bigte: biecht
billike: billijkerwijs
bispel: voorbeeld
bistierich: beroofd van
biwilen: soms
blent: blind
blide: blij, vrolijk
bliën: loden
blic: lichtstraal
bloede: bedeesd, laf
bloet: naakt; zuiver, louter
bloyen: bloeien
blusschinghe: blussing
blijd: blij, vrolijk
blynt: blind
boegarde: boomgaard
boecstave: letter
boem: boom
boete: boete; leniging, genezing
bordene: last
borne: bron, put
bout: dapper; gerust, zeker
breidel: teugel
brockelkijn: brokje
broscheit: zwakheid (in zedelijke zin)
brulocht: bruiloft
bruun: donker
bruut: bruid
buten: buiten; zonder
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ceins: beloning, gift
cesseren: wijken, weggaan; ophouden
cessinghe: onderbreking
chiere: sier, sieraad
chieren: sieren, tooien
chierheit: versiering, schoonheid
cinxen: Pinksteren
cirheit: versiering, schoonheid
cirlic: schoon
cissen: ophouden, tot bedaren komen

D
daet: daad; houding
danne: vandaar
darven: missen, ontberen
deemster: donker
deemsterheit: duisternis
decke: vaak, dikwijls
decwile: vaak, dikwijls
delachtech: deelachtig
delijt: vreugde, genot
demsteren: verduisteren
denc: ding, zaak
derre: deze, dit
dertiendach: Driekoningen
derven: missen, ontberen
des: daarom; totdat
desperacie: wanhoop
dichten: samenstellen; leven
dier: kostbaar
dies: hierom; daarom
diets: Diets (volkstaal)
difde: diefstal; schanddaad
dicke: vaak, dikwijls
dinstachtech: hulpvaardig
dir: kostbaar
disputatie: twistgesprek
divel: duivel
diviniteit: theologie
doch: toch
doe: toen
doecht: deugd
doegen: gedogen
doelen: dwalen; zich vergissen

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

6
doemen: doemen, veroordelen; kwaad spreken
doemsele: verdoeming
doen: toen
doer: om, ter wille van
doet: dood
doetlike: sterfelijk
doeyen: (weg)kwijnen
doghen: deugd bezitten; lijden, ondergaan; dulden, toelaten; goed zijn voor
doghet: deugd, goedheid; lijden
doien: (weg)kwijnen
doientlike: innig
dole: doolweg; onrust, onzekerheid
dolen: (af)dwalen, omdolen; (+ gen.): niet zeker zijn van
dolinghe: zwerftocht; misslag
dor: in hoge mate, zeer
dore: om, ter wille van; zeer
doredolen: doordwalen
dorecleine: zeer klein
doreleiden: navolgen
doresniden: (let. doorsnijden) treffen
doresoeken: peilen, doorvoelen
dorevaren: doorreizen; doormaken
dorewaden: helemaal doorheen lopen
dorewassen: door elkaar heen groeien
dorgieten: overgieten
dorne: doorn
dorpre: boer; schurk; dwaas
dorren: verdorren, uitdrogen
dorslaen: door slaan
dortrect: doortrokken
dosterwijs: op zo'n wijze
douwen: kwijnen, treuren
dovende: heftig bewogen
doyen: (weg)kwijnen, smachten
draghen: actief beoefenen; verduren, lijden
dragteg: vruchtbaar
dreeft: onstuimigheid, drift
drenckere: dronkaard
drierande: drieërlei
drirehande: drieërlei
droeven: bedroefd zijn, kwijnen
drogenare: bedrieger
drope: druppel
druven: bedroefd zijn, kwijnen
due: toen
dueren: volharden, het uithouden; ondergaan; blijven, vertoeven
dul: krankzinnig
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durven: mogen
dus: zo; aldus; daarom
dusdan: dusdanig
dusentgen: duizenden
dusghedaen: dergelijk
dwaen: wassen

E
echt: echt (bnw); daarna (bijw)
edelheit: (geestelijk) adeldom
edelike: op voortreffelijke wijze
eenborne: eniggeboren
eengheweldech: almachtig
eenvoldich: één, enkelvoudig; oprecht
eenwille: eigenzinnigheid
eer: totdat (bijw)
eerlijc: ter eer
eernste: inspanning
eighenscap: eigenheid
einoede: woestijn
eischen: verlangen
eischene: eis
eiselecheit: afschuwelijkheid
el: anders
elder: elders
ellendech: rampzalig
ellendecheit: rampzaligheid
emmer: immer, steeds; immers
emmermeer: voor altijd
en: niet
enden: eindigen
enech: één, ongedeeld
eneghen: één maken
engelic: als van een engel
enich: één; onthecht
enicheit: eenheid; vereniging met
enichlijc: in eenheid; enkelvoudig
enmidden: midden
entrowen: waarlijk
enweder: noch
enweghe: weg
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erbeven: beven
erbliden: zich verblijden
erde: aarde, klei; de aarde
erdencken: verzinnen
erdersch: aards
erdsch: aards
erheffen: verheffen
erloesen: verlossen
ermaken: herscheppen
ernstachtech: volhardend
ernsticheit: volharding, ijver
erpensen: bedenken
erre: in de war; wanhopig; bedroefd
ertrike: aardrijk, aarde
ervaren: bang worden
ervollen: vervullen
ervullen: vervullen
erweckeren: opwekken
evel: kwaad (znw); kwalijk (bnw)
evenkersten: medechristen
ewech: eeuwig
ewecheit: eeuwigheid
ewelecheit: het eeuwige minneleven
ewelijc: eeuwig
exempel: voorbeeld
eysch: wens, begeerte
eyschen: wensen, smeken
eyselijc: afschuwwekkend
eysen: ijzen, gruwen

F
faeliant: voortreffelijk, edel
faelgieren: verzwakken, bezwijken; in gebreke blijven
faelieren: verzwakken, bezwijken; in gebreke blijven
faillieren: bezwijken; in gebreke blijven
feesteren: (uiterlijke) eer bewijzen
fel: wreed, vijandig
fier: fier; waardig
fierleker: edeler; waardiger
flume: rivier, stroom
fondament: fundament, basis
fust: vuist
fusteren: koesteren
fyghuer: beeld
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fijn: voortreffelijk, volkomen

G
gader: tesamen
gaer: begeerte
gagten: achten
garnate: granaatappel
gebaren: handelen
gebeteren: herstellen
gebloyt: bloeiend
gebreke: tekort
gebruuc: genieting
gechissen: ophouden, eindigen; tot rust komen
geden: wieden
gedenckenisse: gedachtenis
gederse: wiedster
gediën: vooruitkomen
gedragen: (ver)dragen
geduen: doen
gedurecheit: volharding
geduren: standhouden
gehingen: toestaan
gecnocht: geknoopt; onvermeld
gecreit: getergd
gelach: goed lot
gelachen: lachen
gelaet: gelaat, voorkomen
gelevert: gestold
gelicheit: gelijkheid
gelofnisse: gelofte
geloven: inwilligen
gemeen: algemeen, gemeenschappelijk
gemeesteren: overmeesteren
gemein: alledaags, gewoon
gemeinde: gemeenschap
gemeinlike: gezamenlijk; over het algemeen
gemekeliker: gemakkelijker
gemeren: vermeerderen
gemissen: missen
genegt: geneigd
generen: onderhouden
gensen: helen, genezen
genuchde: genoegen
genuglic: aangenaam
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gepeins: gedachte
gepinen: martelen
gerakd: ontroerd
gerasten: tot rust laten komen
gergeren: slecht worden
geruusch: gedruis
gesagt: verzadigd
gesaten: verzadigen
gescepen: geschapen
geseggen: beschrijven
gesonde: (geestelijke) gezondheid, welzijn
gestelic: vroom
gestillen: tot bedaren brengen
gestof: stof
gesuten: bevredigen
getogen: tonen
getruwelike: (ge)trouw
geven: geven; zich zetten aan
gevoelen: gewaarworden
gewande: kleed
gewarlike: waarachtig
gewaut: macht
gewegen: leiden
gewes: zeker
gewuchge: geschrei
ghebaren: baren
ghebenediën: loven, verheerlijken
gheberen: baren
gheboert: geboorte
ghebreken: ontbreken; ontberen, missen; tekort schieten, bezwijken
ghebrukelecheit: liefesgenieting
ghebrukelijc: op genietende wijze
ghebruken: genieten
ghebrukenisse: (gods)genieting
ghedicht: gedicht; verdichtsel, wat geschreven wordt
ghedinckenisse: de gedachte aan
ghedoghen: dulden, lijden; toelaten, verdragen; ondergaan
ghedueren: verduren; volharden, standhouden; in rust zijn
gheenecheit: eenheid
gheenechtheit: eenheid
gheest: (door God gegeven) levensbeginsel in de schepselen; vermogen om het
bovennatuurlijke te vatten; geest (i.t.t. lichaam); hemelse geest; in enen -: in
geestvervoering met behoud van het menselijk kenvermogen; buten den -: een toestand
die voor het menselijk kenvermogen niet meer toegankelijk is
gheestech: geestelijk
ghehebben: in staat zijn
gheheel: volmaakt; het God en mens zijn; als de Personen in de natuur van God
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gheheelheit: volmaaktheid; de eenheid van God en mens in Christus; de rust der
Personen in Gods natuur
ghehoert: geacht, bekend
ghehoghet: verheven
gheladen: beladen, belast
ghelaten: (toe)laten; nalaten; verlaten
ghelden: vergelden, vergoeden
gheleiden: geleiden; in zich opnemen
gheleisten: verrichten
ghelike: gelijkenis; openbaring
ghelikenisse: gelijkenis; schijn
gheloefte: belofte
gheloeven: beloven, verzekeren; prijzen
ghelossen: verlossen
ghelijc: zoals
ghemate: maat houdend
ghemeet: opgewekt, verheugd
ghemeinsamheit: gemeenschap
ghemeyn: het gewone volk (znw); algemeen, gemeenschappelijk (bnw)
ghemicken: aanpassen
ghemintheit: het bemind worden
ghenadicheit: genade
ghenedert: ootmoedig, nederig
ghenendichlike: dapper
ghenoech: voldoende
ghenoech doen: voldoening geven
ghenoechleecheit: voldoening
ghenoech sijn: voldoende zijn; tevreden zijn
ghenoechte: genoegen, vreugde, aardse voldoening
ghenoet: rijksgenoot
ghenouch: genoegzaam
ghensterkijn: vonkje
ghenuechte: genoegen
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gheonstich: welwillend, hulpvaardig
gheorconden: verklaren; beloven
gheprisen: prijzen
gheraden: gissen, raden; oplossen
gheraetsel: oppervlakkig inzicht
gheraken: aanraken, beroeren; (vooruit) komen; terecht komen, bereiken
ghere: begeerte
gherecht: rechtsmacht (znw); recht, rechtop; rechtvaardig, waarachtig, echt; in
overeenstemming met Gods wezen (bnw)
gherechte houdene: rechtspreken
gherechticheit: Gods soevereine oordeelsmacht; het aanvaarden daarvan
ghereden: klaar staan voor
ghereet: bereid; dichtbij
ghereide: uitrusting
ghereiden: gereed maken; klaar staan voor
ghereit: bereid
gherenen: aanraken; beroerd worden door de minne
gherieven: nuttig of aangenaam zijn; ten dienste staan
gherinen: (aan)raken, treffen; schokken, indruk maken; aan het hart gaan
gherinesse: hunkering
gherne: graag
gherocht: gerucht
gheroen: rusten, talmen
ghescieden: gebeuren
ghescien: gebeuren
ghescut: pijl
ghesierd: schoon, sierlijk
ghesinken: wegzinken, zich overgeven
ghesmaken: ervaren
ghestade: trouw, standvastig; bestendig, voortdurend
ghestadich: trouw, volhardend; voortdurend
ghestaen: doorstaan; trouw blijven; volbrengen
ghestaet: staat
ghestedich: standvastig
ghetamen: betamen, passen; thuishoren
ghetemen: het voor zich gepast achten; zich verwaardigen tot
ghetes: geschikt; zich voegend naar; aangenaam
ghetide: getijde, biduur
gheval: lot; geluk, voorspoed
ghevoech: behoefte, begeerte, lust
ghevoeleke: gevoelig
ghewagen: spreken van
ghewarich: echt, waarachtig, oprecht
ghewaricheit: waarachtigheid
ghewat: kolk, wiel
gheweldecheit: almacht
ghewelden: overmeesteren

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

gheweldich: machtig
ghewenen: vertrouwd maken
ghewerden: geschieden
gheweren: verweren
ghewerken: bewerken
ghewillich: gewillig, vurig
ghewin: winst; bezit
ghewinnen: met moeite verkrijgen of bereiken
ghewout: macht, kracht; zekerheid
ghichte: gift, gave
ghichten: begiftigen
ghierech: begerig, onverzadigbaar
gilden: vergelden
glorie: roem, lofprijzing; heerlijkheid
gloriëren: intens genieten
glorioesheit: heerlijkheid
glorioos: heerlijk
glose: verklaring
gnouch: genoeg
godlijcheit: goddelijkheid
goedeloes: laveloos
grane: knevel
gratie: genade
groetheit: grootte
gront: bodem; diepte, gemoed, binnenste
gude vritdach: Goede Vrijdag
guede: goedheid
gulden: van goud

H
hachte: hechtenis; verplichting

Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw

10
haken: vurig verlangen
halslach: oorveeg
halslaen: oorvijgen geven
hanteren: behandelen, beoefenen; omgang hebben met; liefde tonen en wederliefde
ondervinden; verenigd zijn met
hantgebeer: staf
hantieren: in acht nemen
harde: erg
hasel: hazelaar
hastelike: direkt
have: goederen
hebbinghe: het hebben; bezit, verworvenheid
hebleecheit: geschiktheid
heerber: hoogheilig
heerscap: heerschappij, macht, machtsgebied, machtsuitoefening
heffen: beginnen
heimelecheit: afzondering; gemeenzaamheid
heimelike: thuis
heiscen: vragen
heischinge: bede
helen: verbergen
hellegtech: hels
helsen: omhelzen
herbergen: huisvesten
herbergheloesheit: dakloosheid
herde: herder (znw); zeer (bijw)
herneder: naar beneden
hert: hart, zetel van de menselijke gemoedsaandoeningen
hertelike: zeer, hevig
hertelijcheit: smart
heten: heten, bevelen; noemen
hille: hel
himeldou: hemeldauw
hoecheit: hoogte
hoede: bescherming; behoedzaamheid; behoeder
hoeden: beschermen
hoghe: hooggestemde verwachting (znw); verheven (bnw)
hoghen: verheffen, opheffen
hoghetijt: hoogtijdag
hop: hoop
houden: behoeden
hout: gunstig gezind
hoverde: hoogmoed
hoverdech: hoogmoedig
hoverdechede: hoogmoed
huderse: bewaakster
hueden: hoeden, bewaken
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hulde: genegenheid
hulpen: helpen
hus: huis
hut: huid
huwessche: huis

I
idel: leeg, ijdel
ie: ooit; steeds
ierst: (voor het) eerst
iet: iets
igelic: ieder
inbrande: inprenting; inspiratie
inde: einde
inden: beëindigen
ingheseghele: zegel
inne: innerlijk
innech: innerlijk
innechlike: innerlijk
innetlike: innerlijk
innicheit: innigheid; diepste wezen
invernemen: innerlijk opnemen
invloyen: in-, binnenstromen

J
ja: ja; inderdaad
jamerleke: ellendig
jammer: smart, (ziele)leed
je: ooit
jeghen: tegen(over); ten opzichte van; tegemoet
jeghenwerdichelike: tegenwoordig
jeghenwordech: tegenwoordig; concreet
jeghewelc: ieder
jhegenwerdech: aanwezig
joest: ridderstrijd
joghet: jeugd; toppunt van vreugde
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joie: vreugde
joc: juk
jonxte: laatste
joye: vreugde
jubileren: jubelen; volmaakt gelukkig zijn
junger: leerling
juwieren: zich verlustigen

(C) K
cacadul: helledraak
kare: beminde, vriend(in)
caritate: (naasten)liefde
carmen: weeklagen, kermen
katijve: rampzalige
caut: koud
keer: handelwijze; gril
keeren: afwenden van
kent: kind
kerne: pit
kersp: krullend
kerst: Christus
kersten: christen
kimpe: strijder
kinnen: kennen, begrijpen, zien
kinsch: geestelijk jong
kis: keus
kisen: kiezen
claer: uitzicht (znw); helder, zuiver; schitterend, stralend (bnw)
claerlic: in alle oprechtheid; geheel en al
claghe: klacht
clemmen: klimmen
cleven: hechten
clot: bol
knaginge: wroeging
coever: overvloed
cogele: mantel met kap
cole: gloed
colombe: zuil
columme: zuil
commern: beletten, hinderen, kwellen
compleete: laatste koordienst van de dag
complectie: lichaamsgestel
conduut: (water)ader, bron
confessor: belijder
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confoert: bemoediging
conforteren: bevestigen
concorderen: overeenstemmen
conroit: gevolg, aanhang
consciëntie: geweten
conste: kennis, wetenschap
cont: bekend
contemplacie: beschouwing
contrarie: tegen, in strijd met
cost: offer; moeite, inspanning
costen: waard zijn; voldoening schenken
koverture: deken
craft: kracht
cranc: zwak
crancheit: zwakheid
creature: schepsel; het geschapene
creaturlike: van het schepsel
crigen: zich inspannen
cruepen: kruipen
crut: kruid, gewas
crijt: strijdperk
kume: ternauwernood
kunheit: onverschrokkenheid
curtelike: in het kort
kuscheit: reinheid
custen: gerust stellen
cuusch: kuis, zuiver

L
lachter: smaad, spot
lachteren: bespotten
lamp: lam
langhen: verlangen
lantscap: vaderland
laster: schande
laten: (na)laten; verlaten
ledich: onbelemmerd, vrij (van aardse beslommeringen); arm, berooid
leede: leed, verdriet
leec: lied
leeren: onderwijzen
leernen: leren
leet: hatelijk (bnw)
leghen: gaan liggen; ophouden
leider: helaas
lerer: leraar
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lesen: lezen; les geven; verzamelen, plukken
lest: list
lettel: weinig, klein
letten: beletten, belemmeren; blijven
lettenisse: belemmering, verhindering
levelicheyt: levensbeginsel
leven: (be)leven, in praktijk brengen
leventech: levend
leveren: beschikbaar stellen
lewe: leeuw
lewerke: leeuwerik
leye: leek
licht: helder; lichtvaardig; gemakkelijk te dragen (bnw)
lichtecoep: lichtvaardige
lichten: verlichten
liden: lieden
liefheit: zoetheid, genoegen
liën: belijden, erkennen
lieven: beminnen
lif: lichaam
ligtelike: vlug, licht
liken: lijken op; behagen
lilaken: beddelaken
lingde: lengte
lise: zacht; langzaam
listech: behendig
litteken: gunstbewijs; wonder
locht: licht; lucht
loechenen: loochenen
loep: beweging, omloop
loghen: leugen
loessen: losmaken, verlossen
loof: blad
lovelike: voortreffelijk
luchten: licht geven
lustelic: aangenaam
lusten: behagen
luttel: klein, weinig
lutter: louter, alleen
lutterlike: louter, alleen
lyden: lijden, verduren
lijf: lichaam; leven
lijlië: lelie

M
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macht: macht, vermogen
maghe: bloedverwant
magt: maagd
manen: eisen; aansporen
manire: aard
mar: beroemd, voornaam
march: merg
martele: marteling; kruisdood van Christus
martielie: marteling
mate: maat, maatstaf
materie: stof; stoffelijkheid
mechtich: machtig
mede: mee; bovendien, ook
medeghebaren: meebaren met
meerren: vermeerderen
meester: (heel)meester
meestersse: volleerde
melden: bekend maken
memorie: geheugen
men: minder
meneg fuldich: verscheiden
meneg fultech: verscheiden
menen: menen; beogen, bedoelen; liefhebben
menge: menig
mengerhande: allerlei
menre: minder
ment: tot
merch: (let. merg) innerlijk wezen
meren: vermeerderen
mercken: begrijpen, inzien; gewaarworden; acht slaan op
merren: wachten, talmen, (uit)blijven
mesdaet: misdaad, verzuim, zonde
mescomen: smart ondergaan
mesquame: leed, verdriet
messchien: onheil geschieden
mester: (leer)meester
mesterscap: gezag
mestroest: wanhoop
mesval: mishagen; tegenspoed, rampspoed
mesvallen: mishagen
metten: nachtelijke koordienst
meynen: streven naar, bedoelen
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middelt: midden
miede: loon, beloning
mieden: huren
migel: groot
min: minder
minghen: mengen; deelhebben aan
minleeke: liefderijk, tot de minne behorend
minsam: liefderijk
misval: verkeerde afloop
miswesen: tekort schieten
moet: (ge)moed; verstand; hartstocht
moeten: moeten; mogen
mogentlike: met kracht
mogge: mug
moghen: kunnen, kracht hebben; moeten
moghende: machtige
moghenlicheit: vermogen
moghentheit: vermogen; soevereiniteit
mordelike: moorddadig
morwelike: innig
moyen: verdrieten
murmereren: morren
mutheit: vermoeidheid
mijnentlijc: liefderijk

N
na: na; als; overeenkomstig, naar
nae: nabij; verwant, dierbaar
naerre: nauwkeuriger
naet: nat
naheit: nabijheid; verwantschap
naken: naderen; ten deel vallen
nalangene: verlangen
nature: natuur, geaardheid, wezen, eigenheid
naturen: aarden
naturlike: naar het wezen, met hetzelfde wezen; natuurlijk, van de natuur (i.t.t.
bovennatuurlijk)
nau: nauw, dringend
nauwe: nauw, scherp; met inspanning
neder: laag, onaanzienlijk
nederheit: geringheid, tekort; ootmoed
negheen: geen
negheenrande: geen
netten: bevochtigen
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nide: (minne)woede
niet: nooit
nied: ijver, begeerte
niedich: vurig, ijverig, verlangend
nieloep: het nieuwe nalopend
niemare: gerucht
niemen: niemand
niene: nooit
niet: verlangen (znw); onbeduidend (bnw); niet (bijw), niets (vnw)
niewerint: nergens
nighen: buigen
nochtan: toch nog, nochtans
nochtue: bovendien
node: met moeite
noedorft: behoefte
noet: behoefte
noetdorstech: behoefte hebbend aan
nogtan: nochtans
nogtue: toen nog
noit: ooit; nooit
nopen: kwellen
nose: schuld
noselheit: schuld
nouwe: gevaarlijk
noyt: ooit; nooit
nutten: genieten
nuwe: nieuw, vernieuwd, krachtig; jong, fris (bnw); met nieuwe kracht (bijw); van
nuwes: opnieuw
nye: nooit
nyet: (minne)woede, hartstocht
nijt: kwaardaardigheid

O
ocht: of; wanneer, indien
ochte: of; wanneer, indien
odevare: ooievaar
oedmoedecheit: ootmoed
oefenen: zich toeleggen op
oerconde: verklaring
oetmoedich: ootmoedig
oetmudech: ootmoedig
ogte: of, alsof
ocsuyn maken: zich beklagen
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octave: octaaf, achtste dag en afsluiting van de viering van een kerkelijk feest
ombe: om
ombestecen: rondom steken
ommebevanc: inbegrip, het in Zich besluiten (eigenschap van God)
ommegaen: om iets heen gaan of trekken
ommevaen: omhelzen; aanvatten, aanpakken
omodelike: ootmoedig
onbegripelec: onvatbaar
onbehaechnisse: onbehaaglijkheid
onbekind: niet gekend; ondoorgrondbaar
onbekinleec: niet kenbaar
onbeniedt: onbegeerd
onberaden: onvoorzien; niet toegerust
onbeschedenheit: onrechtmatig oordeel
onbesitteleecheit: onthechting
onderdaen: onderdanig
onderghaen: aantasten
ondercussen: omhelzen
ondermingen: dooreenmengen
ondersceet: juist, door de genade verlicht oordeel over de te volgen gedragslijn
onderspreken: bedingen
onderstaen: stut (znw); steunen; doen; tot taak stellen (ww)
onderwinden: op zich nemen, aandurven; zich inlaten met; aantasten
ondragteg: onvruchtbaar
ondringhen: ontwijken
ongebruclicheit: het verstoken zijn van
ongehermech: rusteloos
ongehermelike: rusteloos
ongehoort: ijselijk, verschrikkelijk
ongemate: onmatig
ongenade: kwelling
ongenugt: onvoldaan
ongerinlijc: onbereikbaar
ongetempert: onstuimig
ongevoech: onbetamelijk
ongevuglike: gruwelijk
ongevulike: gevoelloos
ongeweder: onweer
ongeweldech: geen macht hebbend over
onghebonden: niet verbonden (van wonden)
onghebrekelecheit: het niets ontbreken
onghebrekeleke: zonder dat er iets ontbreekt
onghebrukeleke: zonder genot (van God) te hebben
onghebrukenne: het missen van de vereniging met God
onghedueren: rusteloosheid
onghedurecheit: onbestendigheid; hartstocht
onghehoert: nooit gehoord; zeer; misprezen; verschrikkelijk, ijselijk
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onghecust: rusteloos; niet bevredigend
onghenoemt: onuitsprekelijk
ongheploen: niet beoefend
ongheproeft: onervaren
onghereet: niet bereid, niet klaar
ongherenen: niet aangeraakt
onghestedicheit: onstandvastigheid
onghestichte: ledigheid
ongheval: tegenslag, rampspoed
onghewassen: onvolgroeid
onghewesent: niet tot wezenlijke eenheid gekomen
ongrondeleecheit: bodemloosheid
oncont: onbekend
onlang: kort
onlede: drukte, onrust
onledech: druk bezig
onmenech: weinig
onna: op verre na niet
onnen: gunnen, schenken
onnere: schande
onneren: onteren
onnosel: schuldeloos
onordelike: lelijk
onschedeleke: onafscheidelijk
onschuldegen: van schuld vrijmaken
onseggheleke: onuitsprekelijk
onseghe: nederlaag; tegenspoed
onselich: ellendig
onsienlec: niet te zien
onsinnech: dwaas
onspoet: tegenspoed
onstandechlec: onbestendig, niet blijvend
onste: gunst, genegenheid, welbehagen
onstech: welwillend
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onstedech: onbestendig
onstelijc: genegen
onstich: welwillend
ont: tot
ontalleke: onuitsprekelijk
ontbeiden: wachten
ontbernen: missen
ontbinden: bevrijden
ontbliven: uitblijven, wegblijven; ontgaan, achterblijven bij; ontbreken, tekort schieten
ontbreken: ontbreken; onttrekken
ontdancken: niet dankbaar zijn
ontdecken: tonen
ontellic: ontelbaar
ontfaen: onthaal (znw); ontvangen, in ontvangst nemen (ww)
ontfarmecheit: barmhartigheid
ontfarmherticheit: barmhartigheid
ontgaen: ontkomen
ontgheven: ontnemen
onthalen: feestelijk inhalen
onthopen: vertwijfelen, wanhopen (ww); wanhoop (znw)
onthouden: onthouden, niet geven; steunen
onthout: toevluchtsoord
ontidich: te vroeg
ontiën: onttrekken aan
ontkeren: ontlasten
ontcleiden: ontkleden
ontlinghen: ontsnappen
ontliven: doden; buiten bereik blijven
ontlixent: onherkenbaar
ontmoeten: ontmoeten; overkomen
ontpluken: openen, open gaan
ontrouwe: trouweloosheid
ontseggheleke: onuitsprekelijk
ontseghen: afwijzen, weigeren; opgeven
ontsien: lelijk (bnw); ontzien, vrezen, bezorgd zijn (ww)
ontsinken: wegzinken
ontslapen: inslapen
ontsluten: openen
ontspringen: wakker worden
ontstaen: ontkomen
ontstarcken: te zwaar zijn
ontstekelike: gloeiend
ontvliën: ontgaan, ontvluchten
ontwassen: ontgroeien
ontwincket: onthouden; verborgen
ontworden: onttrekken
onverhaven: nederig
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onverstaen: ondoorgrondbaar
onverstaert: niet verblind
onvertelleec: onuitspreekbaar
onverveert: moedig
onverwonnen: onoverwinnelijk
onvrede: vijandschap, twist
onwandelbaer: onveranderlijk
onwandelic: onveranderlijk
onweselijc: niet eigen aan
openbaer: duidelijk, openlijk
operstaen: verrijzen
operstendenisse: opstanding
opghenomenheit: geestvervoering
opgheven: overgeven
ophouden: optillen, omhoog houden; binnenhouden
oponthalt: behoud, steun
oponthouden: steun
opslach: opslag; het omhoog gericht staan
opverstaen: opstaan, verrijzen
ordel: oordeel, veroordeling
ordene: rangorde; - houden: regels onderhouden
ordeneren: ordenen
ordeninghe: ordening, beschikking
ordine: orde
ordineren: in orde brengen, toerusten
orewoet: extase
orconde: getuigenis
orconden: getuigen, verklaren
orkunde: bewijs, getuigenis
orlof: toestemming
orsate: vergoeding
orsaten: vergoeden
orvut: vurigheid, extase
outaer: altaar
overbliven: te boven gaan
overbrake: geweldig
overbreken: buiten zijn oevers treden; inbreuk maken op iemands rechten
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overbroesch: zeer zwak
overgaen: overlopen; overkomen
overlettel: erg weinig
overliden: te boven komen
overmits: door
overscone: zeer schoon
overstark: zeer sterk
overste: hoogste, meeste
overvlieten: overstromen
oyt: ooit; altijd

P
pacht: schuld; aandeel
parabile: parabel, gelijkenis
paraclijc: verkwikking
passie: lijden
passiën: pijnigen
pater noster: Onze Vader
patriake: patriarch, aartsvader
peinsen: denken over, een plan beramen
pellenleke: purperen
penitentie: boete
pensen: denken
pensinge: overpeinzing
pentecoste: Pinksteren
persoen: goddelijke Persoon: Vader, Zoon of Geest
persoenlijcheit: het Persoon zijn
pine: pijn, offer, inspanning
pinen: kwellen; leven ter loutering; hem -: zich inspannen
plage: straf
plagen: gewoon zijn
plechten: zich verbinden
pleghen: beoefenen; gebruiken; gewoon zijn; zich inspannen, dienen
plomp: dom
poent: punt; iets van belang
porprijs: afgesloten ruimte, gevangenis
predestinacie: voorbeschikking
prime: eerste koordienst van de dag
proeven: op de proef stellen; bewijzen
professie doen: kloostergeloften afleggen; zich toewijden aan
proper: in eigenheid, afzonderlijk
properlijc: passend
prosent: geschenk, gave
prueven: aantonen, begrijpen; - om: zich toeleggen op
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prijs: lof
puer: zuiver, onbesmet (bnw); geheel en al (bijw)
pulment: brij, moes, pap
purgatorie: vagevuur
purper: purper; een met purper geverfde stof

Q
quadele: pukkel
quaet: kwaad, onheil (znw); slecht (bnw)
quale: kwaal, ellende, leed, minnepijn
qualeec: verkeerd
quelen: lijden, kwijnen
quetsen: kwetsen, wonden
quetsinghe: verwonding, letsel
quespel: pluim
quisten: verkwisten
quiten: kwijten; kwijtschelden

R
raden: aanraden
raet: raad; geheim; evangelische raad
raste: rust, genot
rasten: rusten, genieten
raye: lichtstraal
recht: juist, waarachtig, rechtvaardig; waarlijk
rechten: vonnissen uitspreken
reden: spreken (ww)
redene: woord, (gesproken) uiteenzetting; verstand, (vermogen tot) geestelijk inzicht,
verlichting; goddelijk inzicht
reghele: gedragsnorm
regneren: regeren, heersen
regte: precies
reken: spoeden
recreatie: verpozing
rengneren: heersen
rike: rijkdom, rijk (znw); rijk (bnw)
rind: rund
rise: boomtak
risen: stijgen, voortkomen
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rive: overvloedig
roeken: vervuld zijn van, acht slaan op, verlangen
roc: (opper)kleed
roke: geur
rosenvar: met de kleur van een roos
rouwen: bedroefd maken; bedroefd zijn
rude: roe
rueren: (be)roeren, aanraken
runinghe: fluistering
rusten: rusten, steunen

S
sade: verzadiging
saechte: gewillig, onderdanig
saen: spoedig; onmiddellijk
saghe: antwoord
sagten: genezen
saken: tot zich trekken, herscheppen
salech: zalig
salecheit: zaligheid
salechlike: zalig
salueren: groeten, begroeten
sardonius: sardonix (een edelsteen)
sat: verzadigd; donker
saten: voldoen
sauter: psalm
scade: schaduw, onheil
scaerp: spits, scherp
scalc: listig
sceden: scheiden
scemede: schaamte
scentlike: schandelijk
sceppen: (uit)scheppen
scheker: rover
schemel: ingetogen
schicht: pijl
schier: snel; onmiddellijk
schine: schijn, uiterlijk voorkomen
schonen: verfraaien
schuldare: schuldenaar
schuldere: schuldenaar
schijn: schijn; bedrog
sciere: sier, sieraad (znw); snel (bijw)
scierheyt: versiering
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scieren: sieren, tooien
scimp: hoon
scive: platrond (of bolrond) voorwerp
scoenleker: schoner (in zedelijk opzicht)
scoet: schoot
scone: schoon; oprecht
scout: schuld
scouwen: zien, schouwen
scuwen: schuwen
sede: gewoonte, manier, gedraging
seder: sindsdien
seelde: zaligheid
seerlijc: droevig
seghelen: verzegelen
segte: zacht
seil: touw
selbloct: stam
sekeren: zeker maken
sekerheit: zekerheid; verbondenheid
sekerlijc: zeker, ongetwijfeld
secrete: in het geheim
selewen: bezoedelen
seltseme: zeldzaam
sen: zin, zintuig; verstand, begrip; geestelijk vermogen
sent: sint (znw); sedert (bijw)
sere: smart
sermoen: redevoering, preek
side: zijde
sider: sedertdien, later
siec: ziek
siecheit: ziekte
sierheit: heerlijkheid
sierlijc: schoon, prachtig
sietlike: zichtbare
sin: zin, zintuig; verstand, begrip; geestelijk vermogen
sinde: ziende
sincken: zinken, verdwijnen
sinlicheit: eigenzinnigheid
sint: sinds; omdat
sitten: zetel (znw)
slach: moment; tegenslag
slachten: lijken op
slaen: slaan, treffen, toebrengen
slinden: verslinden
smaheit: krenking
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smaken: smaken, behagen
smertelijcheit: kwelling
smiten: met kracht slaan
snel: snel; wakker, oplettend; boosaardig, fel
sneven: tekortkoming (znw); bezwijken, tekort schieten (ww)
so: zo; dan; toen
soe: zo; dan
soenen: verzoenen
soenlike: van de goddelijke Persoon Zoon; (van anderen gezegd) als het ware van
de Zoon, beantwoordend aan...
solveren: ontbinden; oplossen
some: sommige
sonder: zondaar (znw); behalve, maar (bijw)
sonderlincheit: verdeeldheid in afzonderlijke werken
sonderlinghe: afzonderlijk; in het bijzonder; zeer
sonderlijc: buitengewoon, bijzonder
sorfachtich: bekommerd
spaciëren: genoegen (znw); wandelen (ww)
spade: laat
spaenen: aansporen
spanen: verlokken (let. de borst geven)
sparen: sparen; verzuimen, ophouden; ontzien
sparn: sparen
spiën: nauwkeurig opletten; spuwen
spille: weefklos
spisen: spijzigen
spoet: (voor)spoed, succes
spudech: succesvol
stade: tijd, gelegenheid, ogenblik; plaats; in staden staen: helpen
staen na: streven naar
staphans: onverhoeds
starcheit: kracht
stat: plaats; gesteldheid
stedegen: geestelijk sterk maken
stedelike: gestaag, voortdurend
stelen: stelen: wegsluipen
stichten op: bejegenen
stiere: steun
stole: kleed, stof
stonde: uur; maal
storie: bericht, vertelsel
storm: storm; hevige beweging, onstuimigheid
stout: dapper; - sijn op: vertrouwen op
strael: straal; pijl
striken: (be)strijken
stuk: zaak; stuk, brok
stum: stom
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substantie: zelfstandigheid, wezen
sueten: verzoeten, zoet maken
suetheit: zoetheid; bedwelming
sugen: zuigen
sugten: zuchten
suken: zuigen
sullen: zullen; moeten
suntlike: zondig
sur: onaangenaam
susschedaen: zodanig
suverlijc: zuiver
swaerde: met haren begroeide hoofdhuid
swaerheit: zwaarte; verdriet, kommer
swaerleke: met moeite
sware: verdriet
swaren: moeilijk maken, bedrukken
swarlike: met kracht
swerk: wolk
swiken: neerzinken; tekort schieten

T
tamelecheit: betamelijkheid, waardigheid
tamelijc: gepast, passend
teganclijc: vergankelijk, aards
tehant: aanstonds
telch: twijg
temel: stoutmoedig
temelijc: behoorlijk
tempereren: in juiste mate vermengen
tenen: aanzetten, prikkelen
teren: verteren
teriten: vaneenscheuren
termineren: beëindigen, ophouden
testoren: verstoren, te niet doen
teverges: tevergeefs; belangeloos
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tewriven: vermorzelen; verteren
thopasius: topaas
tiden: gaan, schrijden
tien: gaan, trekken
toedraghen: aandragen, toevoegen
toecomen: toekomst (znw); naderen, aanbreken (ww)
toenen: openbaren, doen kennen
toenleke: openbaar
toeval: toevalligheid
toevallen: invallen
toeverlaet: overgave, vertrouwen
toghen: versieren; uiterlijk laten blijken; opvoeden
togt: juist gedrag
tonen: doen kennen, openbaren
tonvrede: treurig
toren: woede; droefheid
torment: kwelling, pijn
tormenteleke: kwellend
tormenten: pijnigen
traen: druppel
traghen: verslappen
treden: vertrappen
treke: list, streek
troest: troost, hulp
troestersse: troosteres
truwant: vagebond
tsop: kruin
tue: toe
tuen: omheining
twaren: waarlijk
tweerhande: tweeërlei
twint: kleinigheid; niet een -: niets
tijt: tijd; seizoen, weer
tijtlec: tijdelijk (i.t.t. eeuwig)

U
ure: uur; ogenblik
utebreken: zich een uitweg banen
ute gheven: uitstralen
utenemen: een uitzondering maken, afzonderlijk noemen
uterichten: naar buiten richten
uterkoren: uitverkoren
utespronc: oorsprong
utevlieten: uitvloeien, uitstromen
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vaen: vangen
vaderlike: van de Persoon Vader
vaer: angst; gevaar
vangen na: lijken op
varen: weggaan, achterwege laten
varuwe: kleur
vast: vast, stevig, sterk
veelderhant: velerlei
venden: vinden
veninen: vergiftigen
veranderheyt: veranderlijkheid
verbeiden: afwachten
verbelgen: vertoornen
verberren: verteren
verde: vrede
verdeilen: veroordelen
verderven: bederven, te niet gaan
verdienen: zich verdienstelijk maken; minnedienst verrichten
verdientte: verdienste
verdinghen: in het strijdperk treden
verdoen: verbruiken, verteren
verdoien: wegsmelten, wegkwijnen
verdraechlic: verdraagzaam, vriendelijk
verdraghen: sparen; genoegen nemen
verdueren: doorstaan
verdruevet: bedroefd
verduldich: gelaten
verduldicheit: gelatenheid, verdraagzaamheid
vereenbarecheit: overeenstemming
verganc: einde
vergelden: betalen, vergelden
vergeten: vergeetachtig; zonder bewustzijn (bnw)
vergeven: schenken; vergeven
vergold: goudkleurig
vergronden: doorgronden
verhalen: inhalen, behalen
verhangen: hangen, opgehangen zijn
verhangenheit: gespannen verwachting
verhaven: verheven
verhoghen: verheffen; overtreffen
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verholen: geheim, verborgen
verholentlike: op geheimzinnige, bovennatuurlijke wijze
verkiesen: kiezen voor
verkinnen: waarnemen
verclaeren: verlichten, verduidelijken
vercoeveren: erboven op komen
vercoren: uitverkoren
verkulnisse: verkoeling, verfrissing
verladen: beladen, overladen, bedrukken
verlaten: verlaten; vertrouwen; ontslaan, vergeven
verledighen: verlossen
verleiden: verleden
verlichten: verlichten; opluisteren, sieren
verliën: belijden, erkennen; wegschenken
verligghen: hem -: tot traagheid vervallen
verloren: verloren, weg, zoek; nietswaardig
vermerren: talmen
vermeten: plechtig verzekeren
vermogen: kunnen
vernoye: verdriet, lijden
vernoyen: verdrieten
vernueft: verstand, geest (znw); verstandelijk, geestelijk (bnw)
vernueftech: verstandelijk, geestelijk
vernueftelike: met het verstand
vernuwecheyt: vernieuwing
vernuwen: vernieuwen, versterken
verraden: verloren
verren: veraf zijn; afwenden
versaedt: verzadigd
versamenen: verzamelen, bijeenbrengen
verschinen: duidelijk laten zien
verschhuldeghen: met schuld beladen
versenken: zinken
verseren: verergeren
versien: voorzien, voorbeschikken; schenken; hem -: zich in acht nemen
versinken: doen opgaan in
versinnen: voorstellen, contempleren; hem -: zich toeleggen op
verslaen: ten gronde richten, vernietigen
verslonnen: verzwolgen
versmaen: smaden
versmaetheit: smaad, hoon, verworpenheid
versmaheit: hoon, verachting
versmeden: verstoten
versmelten: wegsmelten, opgaan in
verspiën: verafschuwen
verstaen: begrijpen
verstannesse: menselijk verstand, inzicht
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verstormen: beroeren; in hevige verwarring brengen; hem -: heftig bewogen worden
verswaren: bezwaren
verswinen: uitteren
verteghen: afstand doen van, verloochenen
verteren: opgebruiken, verteren
vertiën: verzaken, afstand doen van
vertoenen: mededelen, openbaren
vertoghen: laten zien, openbaren
vertrecken: tot zich trekken; verhalen
vervaen ane: baat zoeken bij
vervaren: te niet gaan
vervechten: door inspanning overwinnen
ververen: hem -: bang zijn voor; schrikken van
ververleec: vervaarlijk
vervolghen: nastreven, aanzetten; in praktijk brengen
vervroijen: opvrolijken
verwaer: voorwaar
verwandelen: veranderen
verwanen: vermoeden
verwassen: boven het hoofd groeien
verwe: kleur; schone schijn
verweent: weelderig; (goddelijk) schoon
verweentheit: heerlijkheid, zaligheid
verweckeren: opwekken
verwellen: verhitten
verweltgen: overweldigen
verwendelike: op verrukkelijke wijze
verwenden: weelderig zijn
verwennisse: overwinning
verwinnen: overwinnen
verwoeddelijc: dolzinnig
verwoeden: waanzinnig worden
verwutlijc: dolzinnig
vesten: versterken, hechten
vient: duivel
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vier: vuur
vigboem: vijgeboom
violette: viooltje
visenteeren: bezoeken
vlieden: vluchten
vliën: vluchten
vliet: stroom
vlieten: stromen, vloeien
vlitich: vurig
vloiende: ongestadig
vloyeleke: vloeiend
vloyen: smelten
voederlijc: bevorderlijk
voeghen: passen; hem -: zich schikken
voerderen: bevorderen, baten
voerghevoelen: voorafgaande ervaring
voertwaerts: verder, vervolgens
voesteren: voeden
voldoen: ten uitvoer brengen; nakomen, voltooien
voldragen: ten einde dragen
voldun: voldoen
volghaen: tot het einde doorgaan
volghelden: uitboeten
volgheven: ten volle geven, schenken
volhebben: volledig bezitten
volclemmen: tot boven toe beklimmen
volcomen: volmaakt
volcomenheit: volmaaktheid
volleesten: verwezenlijken, vervullen
volleiden: tot het einddoel geleiden
volleven: tot het einde toe doorleven
volloenen: ten volle belonen
volstaen: voldoen; standhouden
volstandicheyt: standvastigheid
volvenden: volledig vinden; totaal bezit nemen van
volwassen: volgroeien
vonnesse: vonnis, oordeel; beschikking van de minne over de minnaar
vorbrand: vurig (i.v.m. ‘empyreum’)
vorden: voeren
vorder: verder
vorderen: verder brengen
vordernesse: hulp, voordeel, vooruitgang
vorehanc: voorhang
vorespan: borstsieraad
vorewordich: trouw aan het gegeven woord
vorgte: vrees
vorme: (uiterlijke) gedaante; wijze van handelen
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vorsinlike: met doorzicht
vortdane: verder
vorwaerdech: betrouwbaar
vorweren: beschermen
vorwert: verder
vorwertmeer: in het vervolg
vraet: gulzigaard
vraginge: het vragen
vredeleecheit: vreedzaamheid
vremt: vreemd, niet bij de minne behorend
vreseleec: angstaanjagend
vri: vrij, onbelemmerd
vriën: bevrijden, losmaken
vrileke: vrijelijk
vro: tevreden, vergenoegd
vrocht: vrucht
vrochtber: vruchtbaar
vrochtberecheit: vruchtbaarheid
vroeden: doorzien
vroem: dapper
vroemen: baten
vroet: verstandig, door ervaring wijs; eigen aan de minne
vrome: nut, baat, heil
vromech: krachtig
vroude: vreugde
vruden: verstandig maken
vugen: passen, betamen
vullen: (ver)vullen

W
waen: illusie; verwachting
waer: waarheid (znw); waar (bnw)
waernen: waarschuwen
waert: woord (znw); in de richting van, naar (bijw)
wagen: schudden
waghe: last, kwelling, morele druk
wagten: acht slaan op
wacker: bedrijvig
wale: goed
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walheit: zaligheid
wandelen: veranderen; zich ophouden
wandelinge: verblijf
wanen: denken, menen
wanc: weifeling
wanconnen: kwalijk nemen
want: want; omdat; als; maar
warachteghe: waarachtig
wareit: waarheid
wassen: (geestelijk) groeien
weder: tegen(over), ten opzichte van
wederdoen: doen in ruil voor
wedergheboren: herboren
wedersake: tegenstander
wederseghen: tegenwerken; opwerpen
wederslach: rampspoed
wederstaen: weerstand bieden, verhinderen
wederstoet: hinder; aanval
wee: smart
weec: teer
weelde: zaligheid, genieting
weiden: zich verlustigen
wecken: opwekken
wel: goed
welech: pijnlijk
welecheit: ellende
wenen: wenen; menen
wenter: winter
werde: verheven
werdech: waardig
werdelijc: waardig
werdicheit: eerbetoon; ingeschapen waardigheid
wernen: (af)weren
werre: verwarring, ongenoegen
werren: verwarren, in de war brengen
wers: slechter
werscap: feestmaal
werven: zijn best doen
weselicheyt: wezenheid
wesen: essentie, wezen; zaak, houding (znw); zijn (ww)
wesinghe: schepsel, wezenheid
wide: uitgestrektheid
wider: weer
widergheboert: het steeds weer (als maar door) geboren worden (dit duidt de
eeuwigdurende betrekking tussen Vader en Zoon aan)
wie: hoe; zoals
wiel: draaikolk
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wielen: wentelen, ronddraaien
wighe: strijd
wiken: wijken; buigen, onderdanig zijn
wile: tijd
wilkore: goedvinden
wille: wil, streven
wilne: willen
wingart: wijnstok
wise: wijze, manier; wijsheid (znw); wijs, heilig, rechtschapen (bnw)
wiselike: op passende wijze
wisen: aanwijzen
witheit: uitgestrektheid
woert: woord
wonder: al wat verbazing opwekt; wonder
wonderen: verbazen; wonderen doen
wonneber: wonderbaar
wordt: woord
wredelike: nors
wreit: wreed
wrecken: aanwakkeren
wrochten: werken
wruegen: mededelen
wijdde: wijdsheid, uitgestrektheid
wijf: vrouw
wijsleike: naar de eisen van de wijsheid

Y
ye: ooit; altijd
yet: iets
ymagie: beeld
yoye: vreugde

Z
zwaerheit: moeite
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