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t.o. 5

HERTOG ALBRECHT VAN BEIEREN EN MEESTER DIRC VAN DELF volgens een miniatuur
o

in Hs. 2667 van de Hessische Landes-Bibliothek te Darmstadt - fol. 1r . - (Zie Deel 1, blz.
111)
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Dank en verantwoording.
Dit voorwoord is op de eerste plaats een uiting van mijn oprechte dankbaarheid
jegens allen, die deze volledige tekstuitgave van de Tafel van den Kersten Ghelove
hebben mogelijk gemaakt. Toen ik in 1932 een studie over Meester Dirc van Delf 1)
Zijn persoon en zijn werk in het licht gaf, sprak ik den wensch uit, dat mij de
voldoening zou worden geschonken, in de naaste toekomst een wetenschappelijke
editie van deze even omvangrijke als belangrijke verhandeling van mijn
middeleeuwschen orde-broeder te kunnen bezorgen. Tot mijn innige vreugde is het
geen ‘vrome wensch’ gebleken. Ik dank dit vooreerst aan de leiding der
Tekst-uitgaven van ons Geestelijk Erf, die niet alleen dit werk in groot vertrouwen
heeft aanvaard en mij bij de uitvoering de ruimste vrijheid gelaten, maar tevens de
helft der kosten op zich heeft genomen, waardoor althans de financiëele grondslag
was gelegd. De andere helft werd gedekt door verschillende subsidies. De
Nederlandsche Provincie van de Orde der Dominicanen wilde natuurlijk niet
achterblijven, toen 't er om ging, dit monument voor een van haar roemrijke zonen
te stichten. Aan haar heb ik dan ook mijn arbeid opgedragen. Maar daarnaast noem
ik met de diepste erkentelijkheid het Pater-de-Groot-fonds van de ‘Vereeniging tot
het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder de Katholieken in
Nederland’; de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ te Leiden; en het
‘Dr.-van-Gils-fonds’, die mij zoo onbekrompen hun geldelijken steun hebben verleend.
Zooals op den titel vermeld staat, heb ik de Tafel van den Kersten Ghelove naar
de handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien.
Tot grondslag dezer uitgave koos ik twee handschriften van de Koninklijke
Bibliotheek te 's Gravenhage en wel voor het Winterstuc: 73 E 26, en voor het
Somerstuc: 73 E 27, die ik respectievelijk A en M heb genoemd. In plaats van het
eerste had ik ook een

1)

D r . L.M. Fr. D a n i ë l s , O.P. Meester Dirc van Delf - Zijn persoon en zijn werk - Dekker &
Van de Vegt. N.V., Nijmegen-Utrecht, 1932.
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ander handschrift kunnen nemen, dat door hoogeren ouderdom wellicht iets dichter
stond bij den oorspronkelijken tekst, maar omdat A geschreven is door denzelfden
copiïst, ‘Allardus, filius Reyneri, oriundus de Akersloet quondam custos in Velzen’,
als het eenige ons bekende complete exemplaar van het Somerstuc, heb ik om wille
der eenheid daaraan de voorkeur gegeven. Waar dit handschrift blijkbare fouten en
hiaten vertoonde, heb ik deze volgens de andere copieën verbeterd en aangevuld
en dit steeds door < > aangeduid.
Van de spelling van het handschrift ben ik in de volgende gevallen afgeweken:
o
1 De letters u en v zijn volgens de thans heerschende gewoonte gebruikt.
o
2 Wat de scheiding en aaneenvoeging der woorden betreft, heb ik het handschrift
gevolgd. Alleen heb ik hier en daar ter verduidelijking tusschen twee deelen
een verbindingsstreepje gezet.
o Afkortingen kwamen alleen voor bij de namen: Jhesus en Cristus, bij 't
3
voegwoord ende en eenige buigingsuitgangen. Deze heb ik stilzwijgend
opgelost.
o In het plaatsen van hoofdletters en leesteekens, en in het verdeelen in zinnen
4
en alinea's volgde ik mijn eigen inzicht.

De aanteekeningen aan den voet der bladzijden heb ik in drie groepen verdeeld.
In de eerste reeks geef ik de varianten, die voor de redactie van den tekst of voor
de dialecten der verschillende handschriften van belang schenen.
De tweede soort wijst de bronnen aan, waaruit onze auteur heeft geput. En omdat
deze oude werken niet onder ieders bereik liggen, heb ik gewoonlijk den volledigen
tekst of althans de hoofdzaak ervan overgedrukt. Men is zoodoende in de
gelegenheid de bewerking van Mr. Dirc met het origineel te vergelijken, waardoor
onze kennis van het Middelnederlandsch niet zelden wordt verrijkt, en wij ons
bovendien een juister denkbeeld kunnen vormen van de vaardigheid, waarmede
onze auteur zoowel de stof als de taal beheerschte. Ook van de aangehaalde
Schriftuurteksten heb ik steeds boek en vers aangewezen. De citaten der Kerkvaders
heb ik alleen geverifiëerd, als het meer uitvoerige gedeelten betrof, die Mr. Dirc
waarschijnlijk zelf aan hun werken had ontleend; de meeste echter had hij uit de
tweede hand.
Een derde reeks bevat de verklarende aanteekeningen, waarmede wij niet al te
karig zijn geweest, teneinde ook hen, die niet voldoende van het Middelnederlandsch
op de hoogte zijn, in staat te
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stellen zonder veel moeite van den inhoud dezer ook in menig ander opzicht zoo
belangrijke verhandeling kennis te nemen.
Aan deze tekstuitgave gaat een ampele inleiding vooraf. Daarin wordt vooreerst
de persoon van Meester Dirc van Delf en zijn ontwikkelingsgang als geleerde
geschetst. Vervolgens wordt een onderzoek ingesteld naar de bronnen, waaruit hij
zijn kennis heeft geput, en het karakter van zijn werk bepaald. Na een uitvoerige
beschrijving van de vele handschriften en één incunabel, waarin ons de tekst geheel
of gedeeltelijk is bewaard gebleven, wordt niet alleen de onderlinge verhouding van
de voornáámste vastgesteld, maar ook van álle de localisatie op grond der
dialectische verschijnselen beproefd. Ik hoop daardoor tevens een bescheiden
bijdrage tot de dialectgeographie te hebben geleverd, en, voorzoover geen nieuwe
vondsten aan 't licht kwamen, althans de vroegere resultaten door een vrij omvangrijk
bewijsmateriaal bevestigd te hebben. A en M nemen hierbij de voornaamste plaats
in en daarom hebben we ook een lijst opgemaakt van de Noord-Nederlandsche
bestanddeelen in den woordvoorraad van deze beide handschriften, waarvan het
taalgebruik wel niet al te zeer van dat der oorspronkelijke redactie zal zijn afgeweken.
Een beschouwing over de letterkundige waarde van de Tafel voltooit het geheel;
voor haar cultuurhistorische beteekenis meenen we naar ons vroeger uitgegeven
boek te mogen verwijzen. Een uitvoerig register van personen en zaken, alsmede
een lijst van woorden, die in het groote Middelnederlandsche Woordenboek van
Verdam niet werden opgenomen, zijn aan deze uitgave toegevoegd.
Van verschillende kanten ben ik bij dezen moeitevollen en veel-eischenden arbeid
gesteund. Ik denk vooreerst aan de bibliotheken in binnen- en buitenland, die de
handschriften tot mijn beschikking stelden, of althans door uitvoerige inlichtingen
en photographieën een beoordeeling mogelijk maakten. Ik heb dit steeds ter plaatse
vermeld, maar ik mag hier zeker nog wel een bizonder woord van dank richten tot
de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, wier kostbaar bezit den grondslag vormt
van deze uitgave.
Onder de personen, die me, vaak ongevraagd, allerlei inlichtingen verschaften,
noem ik vooral Prof. Dr. C.G.N. de Vooys te Utrecht, die door zijn artikel over ‘Dirc
van Delf en zijn Tafel van den Kersten ghelove’ voorgoed de aandacht op dezen
auteur heeft gevestigd en zijn belangstelling in deze uitgave toonde door mij
verschillende door hem gevonden gegevens met een middeleeuwsch
gemeenschapsgevoel af te staan. Naast hem vermeld ik dankbaar Miss Bella da
Costa Greene, Director of the Pierpont Morgan Library te New York; Miss Dorothy
Miner, Librarian and Keeper of Manuscripts van Walters Art Gallery te Baltimore;
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Prof. Dr. A.W. Byvanck te Leiden; P. Dr. B. Kruitwagen, O.F.M. te Rotterdam en P.
Dr. D. Stracke, S.J. te Antwerpen, wier verdiensten uit de volgende bladzijden zullen
blijken.
Bizondere erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan mijn collega, Pater C.J. Brouwer,
O.P., die een groot deel der tijdroovende drukproeven-correctie op zich heeft willen
nemen en bovendien in overleg met mij de registers heeft samengesteld.
Ten laatste nog een woord van oprechte waardeering voor de Drukkerij der Firma
J. Van Mierlo-Proost te Turnhout, die de opdracht, haar door de leiding der
Tekstuitgaven van ons Geestelijk Erf verstrekt, in vriendschappelijke samenwerking
tot mijn volle tevredenheid heeft uitgevoerd.
Moge deze uitgave aan allen, die in de studie der Nederlandsche vroomheid en
in de kennis van het schoone Dietsch der Middeleeuwen belangstellen, evenveel
vreugde bereiden, als mij de bijna dagelijksche omgang met Mr. Dirc van Delf en
zijn Tafel van den Kersten Ghelove gedurende zoovele jaren steeds geschonken
heeft.

Nijmegen, St. Dominicus-college.
24 November 1938.
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I. Meester Dirc van Delf.
Zooals zijn naam reeds aangeeft, is de schrijver van de Tafel van den Kersten
Ghelove een zoon van het aloude Delft, waarvan de stichting door sommigen aan
1)
Hertog Godfried met den Bult († 1076) wordt toegeschreven . Naar zijn geboortejaar
kunnen we slechts gissen. Maar wanneer wij den tijdsduur, die gevorderd werd om
een doctoraat ‘in der godheit’ te verwerven, in verband brengen met den brief van
Hertog Albrecht van 1399, waaruit schijnt te blijken, dat de promotie van zijn
gunsteling eerst kort te voren had plaats gehad, durven wij het vermoeden opperen,
dat Dirc van Delf omstreeks 1365 het eerste levenslicht aanschouwde.
Uit dat zelfde schrijven vernemen wij ook, dat onze auteur in geestelijken zin een
zoon was van het Dominicanen-klooster te Utrecht, dat in 1232 was gesticht. Voor
de paters, die gedurende een groot gedeelte van 't jaar predikend rondtrokken of
door het inzamelen van aalmoezen in het levensonderhoud van hun medebroeders
trachtten te voorzien, had men op enkele kruispunten een zoogenaamd terminarishuis
gebouwd, waar de kloosterlingen tijdens hun tochten konden vertoeven. Een dergelijk
2)
terminaris-huis bezat het Utrechtsche convent ook te Delft . Zoo leerde de jonge
Dirc waarschijnlijk de paters kennen en in zijn hart ontwaakte het verlangen in hun
Orde te treden en straks hun apostolischen arbeid te deelen.
Hoe oud hij was, toen hij den Prior van het Utrechtsche Predikbroeren-klooster
om het blanke habijt van St. Dominicus vroeg, weten wij niet, daar toenmaals wegens
de treurige tijdsomstandigheden geen vaste leeftijd was voorgeschreven, maar
zoowel oudere als zéér jonge candidaten in de Orde mochten worden opgenomen.
In ieder geval was frater Dirc ongeveer 18 jaar oud, toen hij na het novitiaat tot
de philosophische en theologische studiën werd

1)
2)

D r . H. B r u g m a n s en P e t e r s , Oud-Nederlandsche steden, - Leiden, z.j. - I, blz. 211;
III, blz. 43.
G.A. M e i j e r , O.P., Dominikaansche Studiën, - Tiel 1920 - blz. 389.
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toegelaten. Want indien hij zeer jong was ingetreden, had hij toch eerst in het klooster
3)
alles moeten leeren, wat vroeger reeds bij de opneming geëischt werd .
De philosophische cursus, waarmede de hoogere wetenschappelijke vorming
begon, was ingedeeld in een Studium logicae of artium in den strikten zin, en in een
4)
Studium naturalium, dat ook wel zonder meer Studium philosophiae werd genoemd .
Het eerste gedeelte omvatte rhetorica en logica, die aanvankelijk gedurende twee,
later gedurende drie jaar onderwezen werden. Na 1327 moesten de studenten aan
het Studium naturalium, althans in sommige orde-provincies, eveneens drie jaren
besteden.
Ofschoon de fraters zich in dezen tijd hoofdzakelijk op de wijsbegeerte toelegden,
waren zij tevens verplicht de wekelijksche disputen van den godgeleerden cursus
bij te wonen en op sommige plaatsen moesten zij zelfs de gewone theologie-colleges
5)
van den Lector principalis bezoeken .
Maar de eigenlijke studie der godgeleerdheid, welke voor den Dominicaan de
wetenschap bij uitstek is, ving eerst aan na beëindiging van de philosophische
leergangen.
Van het begin der Orde af bezat ieder convent zijn eigen theologische
kloosterschool. De cursus duurde drie jaar; dagelijks was er les, die door alle paters
6)
en fraters moest worden bijgewoond . Zelfs de prior was daarvan niet vrijgesteld.
Maar aangezien niet alle kloosters over voldoende leerkrachten konden
beschikken, kwam men er weldra toe de jeugdige fraters samen te brengen in andere
7)
huizen, waar de studie onder leiding van Lectoren stond . Zulk een school werd
soms Studium solemne genoemd, ofschoon deze naam in de oudere wetgeving
ook aan de Studia generalia, welke wij aanstonds zullen bespreken, gegeven werd.
In 1335 werd uitdrukkelijk bevolen, dat er in iedere provincie minstens twee zouden
8)
zijn: ‘Ad minus in singulis provinciis sint duo studia theologie’ . Ze moesten gevestigd
zijn in een groot klooster en liefst in een stad met wetenschappelijk verkeer.

3)
4)
5)
6)
7)

8)

B. R e i c h e r t , Monumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica (verder geciteerd als
Moph.) - Romae 1898 ss. - VIII, p. 119 en IV, p. 445.
G.A. M e i j e r , a.w. blz. 70-84 en D r . P . H ä f e l e , Franz von Retz, - Innsbruck 1918 - S.
33-53.
Moph. IV, p. 14 en 17.
Moph. IV, p. 308, 359, 404; III, p. 99.
Moph. III, p. 99: ‘Quodsi in aliqua provincia non possint haberi lectores in omnibus conventibus,
provideatur saltem, quod fratres maxime juvenes non semper remaneant in illis conventibus,
sed quod mittantur ad loca, in quibus sunt lectores.’
Moph. IV, p. 229. Vgl. p. 241, 253, 262.
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9)

Met dezen cursus, die gewoonlijk niet langer dan drie jaar duurde , was de opleiding
der meeste orde-leden voltooid.
Maar de Orde, die de beoefening der wetenschap als een der hoofdpunten in
haar werkprogram had opgenomen, vond deze vorming voor haar lectoren nog niet
voldoende. Daarom stichtte zij voor hen, die zich gedurende eenige jaren als
bekwame professoren hadden doen kennen en later invloedrijke leiders der
wetenschappelijke beweging beloofden te worden, haar Studia generalia, waar de
beste der besten voor het magisteriaat werden voorbereid.
In het begin telde de Orde slechts één Studium generale. Dit was de internationale
school van het klooster St. Jacques te Parijs, waar elke provincie drie studenten
heen mocht zenden. Reeds in 1248 werd ook te Montpellier, Bologna, Keulen en
10)
Oxford zulk een huis voor hoogere studie gesticht. Later volgden die van Napels,
Florence, Genua, Toulouse, Barcelona en Salamanca, en in 1304 werd aan iedere
provincie - met uitzondering van Dacië (Hongarije), Griekenland en het Heilige Land
11)
- het recht verleend een Studium generale op te richten . De professoren van zulk
een studiehuis werden door het generaal-kapittel of den Generaal der Orde benoemd.
Wie dezen cursus, welke wederom drie jaren duurde, met goed gevolg doorloopen
had, ontving den titel van ‘Lector in de theologie’.
We mogen veronderstellen, dat ook Dirc van Delf dezen langen weg heeft
afgelegd, maar daarmede had hij zijn einddoel nog niet bereikt. Blijkens de voorrede
van zijn Tafel van den Kersten Ghelove was hij immers op 't eind der 14de en in 't
begin der 15de eeuw ‘meister in der heiligher scrift ende regent in der universitaten
van Arfordia ende van Colonia’. Hij had dus den hoogsten wetenschappelijken graad
verworven. En al was dan ook voor de leden van een der vier bedelorden, die reeds
een grondige theologische scholing hadden doorgemaakt, de studieduur aanmerkelijk
12)
bekort, toch werden ook van hen nog vele jaren van ingespannen arbeid gevorderd .
Voordat men aan een universiteit theologie, rechten of medicijnen kon studeeren,
moest men eerst het magisteriaat in de vrije kunsten behaald hebben. Dat duurde
twee of drie jaren. Geert Groote was b.v. op achttienjarigen leeftijd magister artium;
velen

9)
10)
11)
12)

Moph. IV, p. 79, 309; Vgl. p. 13 en 314.
G.A. M e i j e r , a.w. blz. 79.
Moph. III, p. 34, 38 en 41.
Vgl. P. G a b r i e l M . L ö h r , O.P., Die theologischen Disputationen und Promotionen an
der Universität Köln im ausgehenden 15. Jahrhundert in Quellen und Forschungen zur
Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. Heft XXI, - Leipzig 1926 - S. 6-9.
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begonnen iets later en waren wat ouder, wanneer zij dit examen konden afleggen.
Daarna werd in Parijs voor den doctorsgraad in de godgeleerdheid nog een
studieloopbaan van zestien jaar vereischt. Verschillende van de meesters in de vrije
kunsten studeerden daarom wel eenigen tijd theologie, maar behaalden daarin geen
graden; het waren slechts enkelen, die het tot een lageren graad (baccalaureaat of
licenciaat) brachten en zeer weinige extra-bevoorrechten, die tot doctor in de
theologie promoveerden. Onder de 52 Utrechtsche kanunniken, die in 1393
voorstanders van Frederik van Blankenheim waren, bezaten er 23 een academischen
graad, waaronder negen magistri artium, vijf baccalaurei in kerkelijk, drie in
Romeinsch recht, één licentiaat in kerkelijk en één in Romeinsch recht, twee die
het licentiaat in het kerkelijk recht tegelijk met het baccalaureaat in het Romeinsche
hadden behaald, tenslotte één baccalaurier en één licentiaat in beide rechten. Deze
cijfers, ontleend aan een willekeurige oorkonde, die echter juist uit den tijd van Mr.
Dirc stamt, zullen wel den gewonen toestand aangeven. Bij de vijf Utrechtsche
kapittels, waarvan de statuten bepaalden, dat alle toekomstige kanunniken eenige
jaren aan de hoogeschool moesten gestudeerd hebben, bezat meer dan de helft
der volberechtigde heeren heelemaal geen academischen graad. Een groot gedeelte
van de gegradueerden bezat slechts het eindexamen van den voorbereidenden
cursus; er was geen enkele doctor in een of beide rechten, ja in de theologie had
niemand den allerlaagsten graad van baccalaurier behaald, waarbij men echter wel
bedenken moet, dat te Parijs alleen voor deze studie reeds zes jaren gevorderd
13)
werden . Zoo zal het ook wel elders zijn gegaan en deze meening wordt nog
versterkt door het reeds vermelde schrijven van Hertog Albrecht op 17 December
1399, waarin hij verklaart, ‘Dirc van Delf vander predicaren oerde ter Jacopinen
tutrecht jaerlix tot veel scholen geholpen (te) hebben, also lange dat hi doctoer in
theologia geworden is, dat men hiet meester inder godheit, daer ons sonderlinge
lieve toe is, want gheen ander in onsen lande en is, als wi vernomen hebben’.
Voor het behalen van een academischen graad was het in die dagen niet
voldoende zich door studie een zekere mate van kennis te vergaderen, zooals dit
tegenwoordig aan de universiteiten in hoofdzaak het geval is, maar men moest
vooral door het geven van onderricht in de verschillende vakken, aan de professoren
getoond hebben de doctorsbaret waardig te zijn.
Men begon als lector biblicus. De candidaat moest 6 jaar theo-

13)

D r . R.R. P o s t , Geschiedenis van Nederland, Deel II, Middeleeuwen - Amsterdam 1935 blz. 103-104.
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logie gestudeerd hebben en Magister artium zijn. Voor de mendicanten golden deze
voorwaarden niet. Een leeftijd van minstens 25 jaar was vereischt. Men moest
natuurlijk door de Faculteit aangenomen worden op voorstel van een doctor in de
theologie, onder wiens leiding men zich bij het verwerven van den graad en de
eerste uitoefening van het leeraarsambt stelde. Vreemden, die aan de Faculteit nog
onbekend waren, moesten zich, vóór zij tot den cursus biblie werden toegelaten,
aan een examen in den vorm eener responsio onderwerpen.
De taak van den lector biblicus, die ook wel minder juist baccalaureus biblicus
werd genoemd, bestond in het eenvoudig verklaren van den letterlijken tekst van
den Bijbel en van de glossen, die de voorgaande eeuwen daaraan tot beter begrip
hadden toegevoegd. Met theologische verklaringen mocht hij zich niet inlaten. Men
noemde dat bibliam biblice legere, hetgeen volgens Paus Johannes XXII beteekent:
14)
bibliam textualiter legere . Men maakte verder nog onderscheid tusschen den
baccalaureus (lector) biblicus en den cursor. Beiden lazen den Bijbel op de boven
aangegeven wijze. De cursor las echter slechts twee boeken van de H. Schrift,
terwijl de baccalaureus den geheelen Bijbel verklaarde en wel twee jaar lang. De
mendicanten lazen de H. Schrift alleen als biblici. Zoo was de regeling te Parijs,
welke aan alle universiteiten tot voorbeeld diende. In Keulen weken de voorschriften
iets af. De religieuzen uit de vier bedelorden moesten een jaar den Bijbel verklaard
hebben, de seculares moesten de beide cursussen afmaken.
Om tot het eigenlijke baccalaureaat, dat is: tot lezing der IV Sententiarum libri van
Petrus Lombardus te worden toegelaten, werd vooreerst een achtjarige
theologie-studie gevorderd. Dit gold niet voor de religieuzen. Vervolgens moest men
zijn cursus biblici voleind hebben en ten slotte voor den Magister regens, onder
wiens leiding men zal leeraren, een of twee quaesties naar genoegen beantwoorden.
In Keulen duurde deze cursus slechts één jaar; maar dat is wel erg krap. Elders,
zooals te Erfurt, deed men er twee jaar over. Voor elk der vier boeken was een juiste
tijd bepaald. De lezing moest plaats hebben ‘cum quattuor consuetis principiis et
collacionibus’. Heeft de baccalaureus sententiarius zijn derde principium gehouden,
15)
dan is hij baccalaureus formatus .
Van allen, die een graad wilden behalen, werd bovendien geeischt, dat zij ijverig
aan de wetenschappelijke disputen, sermonen en openbare handelingen der
universiteit zouden deelnemen. In-

14)
15)

H. D e n i f l e , O.P., Quel livre servait de base à l'enseignement des maîtres en théologie? Revue Thomiste II, 1894, p. 159.
D r . G . H ä f e l e , O.P., Franz von Retz - Innsbruck 1918 - S. 65 f.
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zonderheid moesten de baccalaurei na hun verklaring der Libri Sententiarum nog
vier jaar op de universiteit blijven en de lessen en voordrachten van Magistri en
baccalaurei bijwonen.
Voor de toelating tot het Licentiaat in de theologie werd gevorderd, dat de
candidaat zich minstens zes maal aan een Responsio had onderworpen, voor
iederen magister regens één keer. Soms moest men ook nog plechtig eenige
stellingen verdedigen. Daarna werd men met de venia docendi begiftigd. Tusschen
hem en den Magister in de theologie bestond slechts een formeel onderscheid,
maar toch gold de promotie terecht als de kroon op het werk.
De promotie ging vergezeld van twee plechtige disputen. Het eerste werd
Vesperiae genoemd, daar het 's avonds werd gehouden; het tweede droeg den
naam Aula, omdat het in de groote zaal der Universiteit plaats vond. Voordat de
Aula begon, ontving de jonge Magister de doctorsbaret ‘in signum magistralis status
et honoris’ en besteeg daarna voor 't eerst den hoogen catheder, om zijn
werkzaamheid als leeraar te beginnen met een lofrede op de H. Schrift. Daarna
volgde ter eere van den gepromoveerde een wetenschappelijk toernooi, waaraan
16)
allen slagvaardig maar hoffelijk deelnamen .
In het voorafgaande hebben wij den naam van Dirc van Delf slechts een enkele
maal neergeschreven en toch meenen wij in die bladzijden zijn geestelijken
ontwikkelingsgang te hebben geschetst. We hadden gaarne meegedeeld, waar
onze auteur zijn studies had volbracht en zijn titel behaald, maar wederom ontbreken
alle gegevens.
Sommigen meenen, dat hij een zoon is der Parijsche Alma mater. Zoo verwijst
Ulysse Chevalier ons in zijn Sources historiques du Moyen-âge naar Bulaeus.
Inderdaad vermeldt deze in zijn Historia Universitatis Parisiensis een zekeren
‘Theodoricus de Delf, Philosophiae Professor’, maar wijl deze reeds in 1347 als de
17)
‘Receptor Anglicae nationis’ optrad , kan hij bezwaarlijk dezelfde zijn als de
gunsteling van Hertog Albrecht, die toen zelf eerst den leeftijd van negen jaar had
bereikt. We wezen er bovendien in het voorgaande reeds op, dat Albrechts brief
van 1399, waarbij Dirc tot zijn ‘dienre ende familiaer’ werd aangesteld, zeer sterk
den indruk wekt, dat deze eerst kort te voren den doctorshoed had verworven.

16)
17)

D r . G.M. H ä f e l e , O.P. a.w. S.68 f. en G.M. L ö h r , O.P. a.w. S.85.
O.c. tom. IV, 991: ‘Theodericus de Delf, Philosophiae Professor, Item et Theodericus de foro,
uterque Anglicae nationis an. 1347; iste quoque fuit Receptor suae Nationis et rationes reddidit
6 Kalend. Iulii an. praedicto’.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

17
De identiteit van dezen Dirc met den schrijver van de Tafel van den Kersten Ghelove
mogen we dus uitgesloten achten. Maar lang na hem treedt een andere naamgenoot
aan de Parijsche universiteit op, die op grond der chronologische gegevens zeer
goed de gezochte persoon zou kunnen zijn. Wij lezen namelijk in het Liber
procuratorum nationis Anglicanae, waartoe naast de Engelschen, Schotten, Ieren,
Duitschers, Zweden, Denen en Polen ook de Nederlanders behoorden, dat op den
26sten Februari 1394 een zekere Magister Theodoricus de Delf een franc betaalt
18)
‘pro jocundo introitu’, en daarna vinden we hem tot in 1396 nog twaalfmaal vermeld .
Deze jaartallen stemmen met onze vermoedens prachtig overeen en nog
merkwaardiger is het, dat deze Magister Theodoricus in hetzelfde jaar uit het
Parijsche boek verdwijnt, als waarin onze Dirc voor 't eerst in den Matrikel van de
Universiteit te Erfurt vermeld wordt.
Niettemin schijnt de zeldzame aaneensluiting dezer gegevens op louter toeval te
berusten. We weten immers dat het in Juni 1387 tot een ernstige breuk was gekomen
tusschen de Dominicanen en de Universiteit van Parijs, die vroeger door zulke
nauwe banden vereenigd waren. De ondoordachte uitlatingen van frater Johannes
de Montesono waren daar de oorzaak van. De Universiteit trad zeer streng op en
daar de Magister en Baccalaurei weigerden aan haar zeer zwaren eisch te voldoen,
had er gedurende vijftien jaren geen enkele promotie van een Dominicaan aldaar
plaats, terwijl evenmin iemand hunner als professor werd toegelaten. Eerst in 1403
19)
werd de vrede hersteld4 . Op grond van deze gebeurtenissen mogen wij vaststellen,
dat de in het Liber procuratorum vermelde Magister Theodoricus de Delf niet tot de
Orde der Predikbroeren behoord heeft en bijgevolg met onzen doctor Dirc niet
vereenzelvigd mag worden.
De juistheid dezer gevolgtrekking wordt nog versterkt, wanneer we ons eene
andere omstandigheid herinneren, die een promotie of functie van Dirc van Delf
aan de Parijsche Universiteit in die dagen onmogelijk maakte. We zijn dan immers
midden in het Westersche schisma. Een groot deel van de Fransche orde-provincie
had de partij van den Paus van Avignon gekozen; de Saksische provincie, waartoe
Dirc behoorde, stond echter aan de zijde van

18)

19)

D e n i f l e - C h a t e l a i n , Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis, Parijs, 1894, tomus
I, Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) ab anno 1333-1406, 687-33; 703-36,
43, 46; 711-27; 721-36; 722-15, 17, 19, 25; 724-7, 13.
R.P. M o r t i e r , O.P., Histoire des Maîtres-généraux de l'Ordre des frères Prêcheurs - Paris
1903-1914 - III, p. 616 ss.
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Bonifatius IX. Door deze droeve verwikkelingen was het klooster van Saint-Jacques,
waar van oudsher de meest begaafde zonen der Orde tot voltooiing hunner studiën
samenstroomden, voor alle aanhangers van Bonifatius IX en dus ook voor Dirc
20)
verboden terrein. In dien tijd kan hij dus niet te Parijs vertoefd hebben .
Zij, die een titel moesten behalen, konden naar Oxford gaan of naar 't studium
generale van Bologna, dat ingevolge een besluit van het kapittel van Venetië in
1394 gemachtigd was aan zijn studenten dezelfde graden als Parijs te verleenen.
Of Dirc in Oxford of in Bologna geweest is, bleef ons onbekend en schijnt ook niet
21)
te achterhalen .
Wij moeten ons dus tot Keulen en Erfurt wenden, waar Meester Dirc later als
22)
‘regent’ is opgetreden. Of hij daar ook gestudeerd heeft, is moeilijk uit te maken,
daar zij, die tot een der vier bedelorden behoorden, slechts dan verplicht waren zich
in den matrikel te laten inschrijven, wanneer zij aan de hoogeschool wilden doceeren
23)
of voor zich persoonlijk van haar privileges genieten .

20)

21)

22)

23)

R.P. M o r t i e r , O.P., a.w. III, Le Schisme dans l'Ordre, p. 491-518. - D r . J . v a n M i e r l o ,
S.J. meende in Ons Geestelijk Erf, VI, 385, dat het herhaald noemen van een Magister
Theodericus van Delf (toch geen gewone naam) in het Chartularium der Parijsche Universiteit
tusschen 1394 en 1396, terwijl hij juist 't volgend jaar te Erfurt vermeld wordt, zóó'n sterk
bewijs is voor het verblijf van onzen auteur in de Fransche hoofdstad, dat 't niet door mijn
tegenbeschouwingen te niet kan worden gedaan - maar vooreerst is die naam niet zoo
ongewoon en komen we hem herhaaldelijk in verschillende matrikels tegen, en verder dunkt
't ons niet aannemelijk, dat een plichtgetrouw kloosterling als Mr. Dirc, die in zijn Orde zoo'n
hoog aanzien genoot, de hierboven vermelde bepalingen overtreden zou hebben.
The Librarian van de Bodleian Library te Oxford liet mij mededeelen: ‘I cannot trace the name
of Theodericus a Delphis in Oxford University-history. There are no records of admission to
the University or to degrees earlier than the first quarter of the 15th century’.
D u C a n g e , Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Niort 1886, VII i.v.: ‘Regens =
professor qui docet in Academiis. - R . K i n k , Geschichte der Kaiserl. Universität zu Wien.
Wien 1854, I S. 56: “Legere” bezeichnete nur das Faktum, dagegen “Regere” den Status der
damit verbunden sein konnte’. - G.M. H ä f e l e , O.P., Franz von Retz, Innsbruck, 1918, S.
83: ‘Im gewöhnlichen Sprachgebrauche jedoch wurde durch den Titel: Magister actu regens
(scl. scholam oder cathedram) oder einfach: Regens das Verhältnis des Magisters zu den
unter seiner Leitung dozierenden Baccalarien ausgedrückt’. Ook de Studia generalia der Orde
hadden een Regens, wien de algemeene leiding der studie was toevertrouwd. Verder was 't
zijn taak de H. Schrift ‘magistraliter’ te verklaren en plechtige disputen te houden. Hij bekleedde
dit ambt meerdere jaren.
D r . H . K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln, I - Bonn 1892 - S. II. ‘exceptis
fratribus quatuor ordinum mendicantium, quos non oportet intitulari, nisi cum fuerint ordinati
ad legendum, aut pro suis privatis usibus voluerint gaudere privilegiis universitatis’.
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Een andere vraag is, of Dirc van Delf te Keulen of Erfurt zijn langdurige studie door
de magisterswaardigheid bekroond mocht zien.
Dat dit te Keulen gebeurd zou zijn, meenen wij te mogen uitsluiten, want toen hij
daar onder het rectoraat van Johannes de Vorborgh, die op 28 Juni 1403 gekozen
was, werd ingeschreven als a ‘Magister frater Theodoricus de Delf, ordinis
praedicatorum, theologiae professor’, voegde men in een noot er bij: ‘magister
24)
alterius universitatis’ .
Vóór Keulen was hij te Erfurt en daarom zou het mogelijk zijn, dat hij aldaar zijn
titel had verworven, maar een nader onderzoek dwingt ons ook deze veronderstelling
te laten varen.
In 1394 schijnen de eerste Dominicanen naar de hoogeschool van Erfurt te zijn
gekomen. In de handelingen der Universiteit vinden we dan opgeteekend: ‘Frater
Eylhardus Gobelinus de Winterburg, magister sacre theologie primus regens pro
ordine suo’. En dan volgen in 1396:
‘Mag. Thidericus Kolle vicarius per provinciam Saxonie magistri ordinis generalis,
in sacra theologia doctor. M. Hermannus Wittekrud doctor in theologia. M. Martinus
Krenczlijn doctor in theologia. M. Thidericus Polle sacre theologie doctor. M.
Theodericus Delph sacre theologie doctor. M. Petrus Czanis sacre theologie doctor.
25)
Frater Symo magister in theologia’ .
Hier ontmoeten wij dus weer den schrijver van de Tafel van den Kersten Ghelove,
maar ook nu verschijnt hij in den vollen luister van zijn reeds verworven waardigheid
als: ‘Magister’ en ‘sacre theologie doctor’.
Van zijn werkzaamheid aldaar is ons evenmin iets bekend. We hebben zijn naam
26)
nergens gevonden . Het is niet onwaarschijnlijk, dat hij ook aan het Studium
generale van de provincie

24)
25)
26)

a.w. I, 91.
D r . J.C.H. W e i s s e n b o r n , Acten der Erfurter Universität - Halle 1884 - I, S. 43.
J.C. M o t s c h m a n n , Erfordia litterata, I-II - Erfurt 1729-1732. - J.N. S i n n h o l d , Erfordia
litterata oder gelehrtes Erfurt (een voortzetting van het eerstgenoemde werk) - Erfurt 1748. A. Z a c k e , Uber das Todten-Buch des Dominikaner-Klosters und die Prediger-Kirche zu
Erfurt - Erfurt 1861 - vermelden zelfs zijn naam niet. F. B e n a r y , Via antiqua und via moderna
auf den deutschen Hochschulen des Mittelalters mit besonderen Berücksichtigung der
Universität Erfurt, in F. B e n a r y , Zur Geschichte der Stadt und der Universität Erfurt am
Ausgang des Mittelalters - Gotha 1919 - verwijst blz. 68, Aanm. 4. naar W e i s s e n b o r n ,
Acten I, S. 47 a, Z. 13 f. en K e u s s e n , Matrikel Köln, Nr. 58, 14, die ons bekend zijn. Hij
meent, dat het Thomisme der Dominicanen te Erfurt nog versterkt werd door hun samenhang
met de kloosters der orde te Keulen en Rostock.
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Saxonia, waartoe hij als Dominicaan behoorde, verbonden is geweest. De band
tusschen de studiehuizen der Orde en de hoogescholen was immers zóó innig, dat
27)
dikwijls geen scherpe grenslijn valt te trekken . Geheel het klooster als zoodanig
was in de universiteit geïncorporeerd en in aansluiting daarmede waren ook de
voorlezingen en disputen van magisters en baccalaurei in het Studium generale
openbaar en hadden ook vreemden recht daarbij tegenwoordig te zijn. Voor de
kloosterorden was 't zeker een geestelijk voordeel zoo nauw in het universiteitsleven
betrokken te zijn, maar van niet minder belang was deze regeling voor de jonge
hoogescholen. Zonder hun budget te bezwaren hadden zij daardoor de beschikking
over wetenschappelijke krachten van den eersten rang. Vooral de theologische
faculteit telde dan ook gewoonlijk niet veel ‘ordinariaten’ of bezoldigde leerstoelen.
Van het verblijf van Meester Dirc van Delf aan de Keulsche Universiteit weten wij
iets meer. Zooals we reeds opmerkten, werd hij in 1403 onder het rectoraat van
Johannes de Vorborgh ingeschreven als ‘magister frater Theodoricus de Delf, ordinis
28)
predicatorum’. Zijn immatriculatie had plaats ‘gratis ob reverenciam personae’ .
Een kwijtschelding der ‘sex albi denarii’ kon de Rector aan ‘doctores et hujusmodi
sollempnes personae’ verleenen, indien hem dit goeddacht, en tot hen kon Mr. Dirc
zeker gerekend worden. Bovendien waren toch reeds de religieuzen, die tot een
29)
der vier bedelorden behoorden, van deze storting vrijgesteld . Indien we 't niet van
elders wisten, kon de inschrijving zelf van Dirc ons 't bewijs geven, dat onze doctor
voor het leerambt bestemd was, want, zooals we gezien hebben, behoefden ze
anders niet geïmmatriculeerd te worden, tenzij ze persoonlijk van de privilegies der
Universiteit wenschten gebruik te maken. En ten overvloede meldt het Theologisch
Dekanatsbuch, dat Dirc van Delf in 1403 tot de godgeleerde faculteit is toegelaten
(‘1403, receptus ad fac. theol.’).
Op welken datum zijn inschrijving plaats vond, kan niet precies worden uitgemaakt,
want men was niet aan een bepaalden dag ge-

27)

28)
29)

Vgl. P.L. M e i e r , O.F.M., Der Studiengang des ex-Dominikaners Narcissus Pfister, O.S.B.
an der Universität Köln in Archivum Fratrum Praedicatorum, IV, 1934, blz. 228-257 en P.G.M.
L ö h r , O.P., Die Dominikaner an den deutschen Universitäten am Ende des Mittelalters in
Mélanges Mandonnet - Paris 1930 - II, p. 403. Een bewijs is wellicht de immatriculatie van
Fr. E. de Winterburg als: ‘regens pro ordine suo’.
D r . H . K e u s s e n , Die Matrikel der Universität Köln, Bonn, 1892, I, S. 91.
Zie b.v. a.w. 82, 13: ‘fr. Mich. Dyaboli’ o. pred., b. bybl.; ‘nichil solvit quia religiosa persona’,
(1409); eveneens: III 251 a, 255 b, III 209 a (1495): ‘quia o. pred., mendicantium scil., nichil
omnino solvit’.
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bonden. Maar omdat de Rector Johannes de Vorborgh den 28sten Juni 1403 werd
gekozen en zijn opvolger den 20sten December van hetzelfde jaar in zijn plaats
trad, moet het tusschen deze twee data gebeurd zijn.
30)
Door een gelukkig toeval zien wij hem aldaar ook eenmaal in functie . Fr.
Narcissus Pfister, van de Orde der Predikbroeders, die echter in 1423 of '24 naar
de Benedictijnen van St. Ulrich te Augsburg overging, heeft ons namelijk een
eigenhandig verslag nagelaten van zijn studie en werkzaamheid aan het Studium
generale der Dominicanen en de Universiteit te Keulen gedurende de jaren
1400-1410. Dit handschrift, dat door Pater Ludger Meier, O.F.M. in 1928 in de
Staatbibliotheek te Augsburg - Q. 31 - gevonden werd, bevat allereerst: Scriptum
textuale Magistri Narcissi super 4 libros sententiarum; vervolgens: Aliae quaestiones
o

o

eiusdem eorundem librorum en ten slotte van Bl. 184r tot 224v : diversae
quaestiones theologicae, waarbij hij dan telkens aanteekent onder welken Magister
en wanneer hij ze behandeld heeft. We maken kennis met de Dominicanen Adam
o
de Gladbach, Matthias de Moneta, Nycolaus de Oesterwijc en op Bl. 185v met
Theodoricus de Delf. We lezen daar: Utrum beatus vir, cuius voluntas in Deo Israel,
qui et in Lege eius nocte dieque meditatur, per augmentum virtutum in virum (?)
o
completum Lege perfectae libertatis in hac vita... (?) consummatur. - Bl. 186r staat
onderaan: Magistro Dietrico Delf [respondi] A.D. 1404, in Vigilia Conversionis S.
o
o
Pauli, (dat is 24 Januari), in schola Maioris ecclesiae Coloniensis. Bl. 186v -189v
zijn blank.
Dit is alles, wat wij van hem konden ontdekken. Het is wel vreemd, dat ons van
Meester Dirc, die destijds volgens Hertog Albrecht de eenige ‘doctoer in theologia’
hier te lande was, zoo weinig berichten zijn overgeleverd. Zelfs Pater Bernardus de
Jonghe, die in zijn Desolata Batavia Dominicana van 88 ‘personae illustres’ der
Predikbroeren-orde eenige levensbizonderheden heeft medegedeeld, maakt van
31)
onzen Dirc van Delf met geen woord gewag.
Dit alles bevreemdt nog te meer, nu ons uit andere bronnen gebleken is, dat de
schrijver van de Tafel van den Kersten Ghelove in zijn Orde niet alleen als geleerde,
maar ook in andere functies een man van aanzien is geweest. Toen immers op
Maandag 24 De-

30)

31)

Wij ontleenen het volgende aan een artikel van P. L u d g e r M e i e r , O.F.M. in Archivum
Fratrum Praedicatorum IV, 1934, S. 228-257, getiteld: Der Studiengang des Ex-Dominikaners
Narcissus Pfister O.S.B. an der Universität Köln.
B. d e J o n g h e , O.P., Desolata Batavia Dominicana seu Descriptio brevis omnium
conventuum et monasteriorum. S. Ord. praed, quae olim exstiterunt in Belgio confoederato.
- Gandavi 1717.
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cember 1397 frater Ulricus Theobaldi door den Generaal der Dominicanenorde
Raymundus van Capua in het klooster te Keulen van zijn ambt als provinciaal-overste
der Teutonia ontheven werd, ofschoon hij vicarius bleef, totdat dit ontslag te zijner
kennis zou zijn gekomen, waren behalve de prior van het convent Adam van
Gladbach ook Nicolaas van Luceria van de provincie van Sicilië en Dirc van Delf
van de Saksische provincie daarbij tegenwoordig; beiden werden socii van den
32)
hoogwaardigsten Magister generalis genoemd .
Of Dirc van Delf ook verder met Raymundus van Capua is medegereisd, die
overal de kloosters bezocht om de broeders, die met hem de hervorming der Orde
en de wederopleving van den geest der voorvaderen beoogden, tot één geheel in
33)
afzonderlijke kloosters van observantie te vereenigen, weten wij niet , maar wel
bezitten wij een korte mededeeling, dat Dirc van Delf den 4den September 1399
benoemd is tot Vicarius over de kloosters van Gent en Yperen en over alle andere,
die gehoorzaam zijn of zullen zijn aan Paus Bonifatius IX en over geheel Vlaanderen
34)
‘cum plenaria auctoritate’ .

32)

33)

34)

B.M. R e i c h e r t , O.P., Registrum litterarum Raymundi de Capua (1386-1399) et Leonardi
de Mansuetis (1474-1480) in Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens
in Deutschland - Leipzig 1911 - S. 23: Die lunae 24. mensis decembris in praesentia magistri
Adae de Gladbach, prioris conv. Coloniensis et duorum aliorum magistrorum videlicet
Theoderici [de] Delpht de provincia Saxoniae et mei Nicolai de Luceria de provincia regni
Siciliae, sociorum Rmi magistri ordinis, idem magister ordinis Rmus in camera sua in conv.
Coloniensi absolvit fr. Ulricum Theobaldi ab officio provincialatus Theotoniae et eumdem fecit
vicarium in praefata provincia, donee sua absolutio dicto magistro Ulrico fuerit notificata. Vgl. B.M. R e i c h e r t , O.P., Zur Geschichte der deutschen Dominikaner am Ausgange des
14. Jahrhunderts in Römische Quartalschrift, 14er Jahrgang, 1900. S. 86.
P . G a b r i e l M . L ö h r , O.P. - Die Teutonia im 15. Jahrhundert in Quellen und
Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland. Heft XIX, - Leipzig
1924 - S.I. - schrijft: ‘auch der Assistent Raymunds, Dietrich von Delft, befindet sich wohl
nach Raymunds Tode dauernd in Köln, wo er 1403 an der Universität immatrikuliert wird’, maar deze meening komt niet overeen met het besluit van den Generaal, dat hem benoemde
tot Vicarius over de kloosters van Gent en Yperen, waarop weldra zijn aanstelling door Hertog
Albrecht van Beieren volgde.
‘1399. Die 4 septembris fr. Tyddericus Delft de conventu Trajectensi provinciae Saxoniae fuit
factus vicarius in conventibus Gandavensi, Yprensi et in omnibus aliis qui sunt et erunt
oboedientes Domino Papae Bonifatio nono et in contrato Flandriae provinciae Franciae, cum
plenaria auctoritate’. Zie T h o m a s K a e p e l l i , O.P., Registrum Litterarum Fr. Raymundi
de Vineis Capuani Magistri Ordinis 1380-1399 in Monumenta Ordinis Fr. Praed. historica,
vol. XIX - Roma 1937 - P. 6., die verder verwijst naar Archivum Fr. Praed. 4 - Parisiis-Romae
1934 - 235, 245, 249; en 6, - 1936 - 135 v. - Moph. XVIII, 89.
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Om de strekking van dit besluit te begrijpen en eenig inzicht te hebben in de functie,
welke hierdoor aan Magister Dirc werd opgedragen, moeten we er aan denken, dat
sinds 1378 het Westersche Schisma het Katholieke volk in twee partijen had gesplitst,
waarvan de eene Urbanus VI, den wettigen opvolger van Gregorius XI, de andere
echter den tegenpaus Clemens VII aanhing. Ook de Orde der Dominicanen
ondervond den weerslag dezer verdeeldheid. In den beginne had de Magister
generalis Elias Raymundus van Toulouse met zoovele anderen Urbanus VI erkend,
maar later was hij tegelijk met Frankrijk en de Universiteit van Parijs tot de partij van
Clemens VII overgegaan. Dit konden de Orde-leden, die Urbanus VI trouw bleven,
niet dulden en daarom werd op Pinksteren 1380 te Bologna, bij het graf van den H.
Dominicus, door de aanhangers van Urbanus een generaal-capittel gehouden, en
Raymundus van Capua tegenover den van zijn ambt vervallen verklaarden Elias
van Toulouse, tot algemeen overste verkozen. Toen Urbanus in 1389 gestorven
was, werd hij door Bonifatius IX opgevolgd, die tot 1404 regeerde, terwijl na den
dood van Clemens, Benedictus XIII (1394-1417) als tegenpaus optrad.
Twaalf van de achttien provincies, welke de Orde destijds telde, hadden op het
capittel van Bologna de zijde van Urbanus en bijgevolg van Raymundus van Capua
gekozen; later gingen nog andere daartoe over. Dikwijls erkende 't volk den Paus,
dien hun vorst erkende, en zoo zien wij dan ook dat de Vlaamsche kloosters, Brugge,
Luik, Yperen en Gent zich tegelijk met hun graaf aan Paus Urbanus onderwierpen.
De eerste ons bekende vicarius over deze conventen werd volgens het Register
van Raymundus van Capua den 26sten September 1390 aangesteld en in dezelfde
functie nu werd Dirc van Delf den 4den September 1399 geplaatst. Hij had er voor
te ijveren, dat ook zij, die nog den tegenpaus aanhingen, zich zoo spoedig mogelijk
aan het wettig gezag van Bonifatius IX zouden onderwerpen, waardoor tevens de
eenheid der Orde zou worden hersteld.
35)
Maar deze opdracht aan Meester Dirc had nog een andere strekking . De ‘Zwarte
Dood’, die omstreeks 1350 geheel Europa teisterde, had ook in St. Dominicus' orde
zeer vele slachtoffers geeischt; haar ledental was dermate geslonken, dat men de
klooster-oefeningen niet meer volgens voorschrift verrichten kon. Om dat euvel zoo
spoedig mogelijk te herstellen, was toen de leeftijd, tot opneming der leden
gevorderd, lager gesteld, maar tegelijkertijd zag men zich toen verplicht ter wille
van die jeugdige nieuwelingen door allerlei dispensaties de regels te verzachten.
Dit ontzenuwde de wet en misbruiken zonder tal slopen binnen. Maar zoodra

35)

Vgl. R.P. M o r t i e r , O.P., a.w. III, p. 518-583.
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Raymundus van Capua, de biechtvader van de H. Catharina van Siena, in 1380
door zijn medebroeders aan het hoofd der Orde werd geplaatst, trachtte hij overal
de oude regeltucht te herstellen. Op zijn rondreis door de verschillende provincies,
zooals dat gebruikelijk is, had hij op vele plaatsen een zeker aantal trouwe religieuzen
aangetroffen, die niets vuriger verlangden, dan naar het voorbeeld van hun heiligen
Stichter en roemrijke voorvaderen, de reguliere observantie volgens de Constituties
der Orde stipt te onderhouden. Maar voor hen die alleen stonden of in een
communiteit een kleine minderheid vormden, was het zoo goed als onmogelijk dit
voornemen ten uitvoer te leggen. Daarom vroeg een hunner, een man door heel
Duitschland om zijn deugd en ijver bekend, Koenraad van Pruisen, aan den Generaal
der Orde, hem een klooster af te staan, waar hij ongehinderd met zijn geestverwanten
God zou kunnen dienen en aan het heil der zielen arbeiden.
Raymundus van Capua willigde dit verzoek in. Den 13den Juni 1389 werd het
eerste klooster der hervorming gesticht, Koenraad van Pruisen werd als Vicarius
van den generaal der Orde aangesteld; dertig kloosterlingen gaven dadelijk gehoor
aan zijn oproep. Reeds in 1390 beval Raymundus dat in iedere provincie een convent
van strenge observantie zou worden aangewezen. Dit besluit wekte een groote
ontsteltenis: men vreesde dat de eenheid der Orde zou worden verbroken. Maar
Raymundus merkte op, dat die eenheid bestond in nauwe vereeniging met hun
Stichter en in den éénen Regel, dien allen beloofd hadden te zullen onderhouden
tot aan hun dood. Hij hoopte dat het voorbeeld der vurigen ook de lauwen zou
ontgloeien. De tegenstanders beriepen zich op Rome, maar bij decreet van 9 Januari
1391 wees Bonifatius IX hun beroep af en bekrachtigde het hervormingsbesluit van
den Generaal en den 1sten December keurde hij andermaal diens plannen goed.
Sterk door den steun des Pausen maakte het werk der hervorming snelle
vorderingen. Na Koenraad van Pruisen werden voor verschillende districten andere
vicarii aangesteld en een hunner is blijkens de zooeven aangehaalde benoeming
onze Dirc van Delf. Ook hij zou medewerken aan het herstel van de verslapte
kloostertucht, aan de wederopleving der Orde. In de uitverkiezing van Dirc van Delf
tot dit gewichtig ambt mogen we zeker een bewijs zien, dat hij om zijn deugd en
ijver bij zijn Oversten hoog in aanzien stond. Hij is echter slechts zeer korten tijd als
vicarius werkzaam geweest, want, ofschoon zijn ambt niet verviel met den dood
36)
van zijn lastgever , die een maand later, op 5 October te Neu-

36)

R.P. M o r t i e r , O.P., a.w. p. 573.
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renberg overleed, werd hij toch reeds op 17 December van hetzelfde jaar door zijn
vorstelijken beschermer Hertog Albrecht van Beieren naar Den Haag geroepen, om
in de hofkapel voor hem en zijn ‘huysgesinde’ te leeren en te prediken. Dezen
belangrijken brief, waarop we reeds eenige malen wezen, laten we hier in zijn geheel
volgen.
‘Aelbrecht etc. doen cond allen luden, want wij meester Dirc van Delf, vander
predicaren oerde ter Jacopinen tutrecht, jaerlix tot veel scholen geholpen hebben
also lange dat hi doctoer in theologia geworden is, dat men hiet meester inder
godheit, daar ons sonderlinge lieve toe is, want gheen ander in onse lande en is,
als wi vernomen hebben, ende om dat wij him nu en niet willen verlaten na den
voers. grate, die hi, als ons wail aengebrocht is, met groten arbeide ende coste
vercregen heeft, soe hebben wij meester Dirc voern. om ontfangeliken dienst, die
hi ons gedaen heeft, ende noch, oft God wil, alle dagen doen mach, gegeven en
gheven mit desen brieve XX oudscilde siaers, XL groten over den scilt gerekent,
die wij him bewijst hebben ende bewisen jaerlix te ontfaen wt onser tresorien binnen
den vier heiligen Kersdage, aldaer die eerste dach of wesen sal binnen den vier
37)
heyligen Kersdage naist comende. Ende onmieden ende bevuelen onsen tresorier,
die nu is, of naimaels wesen sal, dat hi meester Dirc voorg. die voers. wedden alle
jare upten tijd voern. wtreike ende betale, ende daer of neme syn brieve van quitantie
om voir ons mede te rekenen, sonder meer gebots, of bevelinge van ons daer of te
hebben.
Voert ontfaen wij meester Dirc voerg. mit desen tegenwoerdigen brieve voer
onsen dienre ende familiaer in onser capellen voer ons te leren ende te prediken,
alst wail godlic ende eerlic is. Ende bevelen alle onse huysgesinde, dat sij denselven
meester Dirc daer voer houden ende starcken; dit sal gedueren tot onsen
38)
wedersegghen’ .
Door dit hertogelijk schrijven opende zich voor Meester Dirc een nieuwe en geheel
andere werkkring. Uit de stilte van het klooster zag hij zich plotseling geplaatst aan
het Haagsche Hof van Albrecht, zijn ouden weldoener, waar we ook twee andere
figuren uit onze letterkunde, Dirc Potter, den dichter van Der minnen

37)
38)

onmieden: vermoedelijk ombieden of ontbieden = doen weten.
Dit stuk door F . v a n M i e r i s , Groot. Charterboek III blz. 711 overgenomen uit Beschrijving
van Delf door D . v a n B l e y s w i j c k , Delft 1667, blz. 754 en later weer afgedrukt in J .
K o k , Vaderlandsch gschied-, aardrijks-geslacht- en staatkundig woordenboek, XI, blz. 172,
is te vinden in het Memoriaal B.M. fol. 73 vo, Rijksarchief te 's Gravenhage. Zie ook D r .
C.G.N. d e V o o y s , T s voor N.T. en L. XXII (1903) blz. 1-2.
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loep, en den sprookspreker Willem van Hildegaersberch aantreffen.
Welken aangenamen dienst de gunsteling aan zijn beschermer bewezen had,
durven wij niet beslissen, maar, omdat hij in het zevende capittel van het Somerstuc
schrijft, dat hij ‘een der schone gebedinghe van den edelen wapenen der passien
ons lieven Heren’ ‘in des coninx capelle van Enghelant vant staen,’ vragen wij ons
af, of Meester Dirc misschien voor den Hertog een of andere missie aan het hof van
Eduard III heeft vervuld, hetgeen in verband met de vele betrekkingen tusschen de
hertogen van Beieren en het Engelsche koningshuis, die meermalen tot allerlei
onderhandelingen aanleiding hebben gegeven, zeker niet onwaarschijnlijk klinkt.
Overigens schijnt volgens den zooeven aangehaalden brief de betrekking van
Albrecht tot Mr. Dirc een geheel persoonlijke te zijn geweest. Het jaargeld, dat hem
wordt toegekend, moet dan ook niet als een bezoldiging van zijn ambt worden
beschouwd, maar veeleer als een voortzetting van de ondersteuning, die hem in
zijn studiejaren door den Hertog geschonken was.
39)
Als we nu de rekeningen naslaan , dan blijkt, dat Mr. Dirc in 1399 en 1400 deze
uitkeering ontvangen heeft. In de eerste tresoriersrekening van Garbrand van der
Couster, proost van Bergen in Henegouwen, die loopt van St. Victor (10 Oct.) 1399
tot St. Victor 1400, wordt onder het hoofd: ‘Renten wt mijns heren cofer’ bedoelde
rente aldus verantwoord: ‘In den eersten op alre kinder dach broeder Dyrc van Delf
meister in der godlicheijt betailt die mijn lieve here him jairlicx geven ende bewijst
heeft up te bueren wt mijns liefs heren trezoryen dair die dach of virscheen upten
kersavont lestleden XX sc. XL gr. voir den scilt facit III £ b’.
In de daaropvolgende rekening, loopende van St. Victor 1400 tot St. Victor 1401,
is in ongeveer gelijke bewoordingen voor broeder Dirc ‘monic’ een som uilgetrokken
van XX Holl. sc. tstic L gr facit IIII £ III st. IIII d. gr.
In de derde rekening van Garbrand, van St. Victor 1401 tot 4Maart 1402 wordt
bedoelde post niet aangetroffen. Misschien heeft hij zich toen wegens uitstedigheid
niet bij den tresorier kunnen vervoegen, en is hem daarom het jaargeld niet
uitgekeerd, want hij bekleedde toch nog hetzelfde ambt, zooals ons blijkt uit de
vierde rekening, van 22 Juli 1403 tot 22 Juli 1404, waar voor Dirc van Delf wederom
een som is verantwoord van X Ingelsz. nobelen tstuc XC gr. facit III £ XV st. gr.
Maar dan ook voor 't laatst. Want den 12den December 1404

39)

Vgl.: D r . C.G.N. d e V o o y s , Iets over Dirc van Delf, enz. (T s . voor H.T. en Lettk. XXII
(1903) blz. 3.
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stierf zijn beschermer en diens zoon Willem VI heeft vermoedelijk de toelage aan
Mr. Dirc ingetrokken. In de latere rekeningen van het grafelijk huis komt zijn naam
althans niet meer voor. Misschien mogen we dit in verband brengen met den zwaren
schuldenlast, dien Albrecht achterliet, zoodat zelfs ‘Vrou Margariete van Cleve,
Hertog Aelbrechts leste wijf’, voor de lijkbaar van haar gemaal openlijk verklaren
moest zijn boedel niet te aanvaarden en afstand te doen van al de goederen, welke
hij had nagelaten, met uitzondering van die, waarvan haar het vruchtgebruik was
vermaakt.
Toen Hertog Albrecht, wien Dirc van Delf zooveel te danken had, overleed, was
onze doctor sinds anderhalf jaar aan de Keulsche universiteit werkzaam. Dáár heeft
hij waarschijnlijk het werk samengesteld of althans voltooid, dat hij in 1404 aan zijn
beschermer opdroeg. Hij noemt zich immers in den proloog ‘regent in der
universitaten van Arfordia ende van Colonia’ en uit zijn dispuut met Narcissus Pfister
is ons gebleken, dat dit voor Keulen niet, zooals voor Erfurt, de herinnering was aan
een vroegere waardigheid, maar hij dat ambt daar toen nog bekleedde. Voltooid
was het Somerstuc zeker vóór den dood van zijn ‘edele, waerde heer’ op 12
December 1404.
Na dit jaar zijn wij het spoor van Meester Dirc geheel bijster. Ook in zijn Tafel
spreekt hij over zijn persoonlijk wedervaren niet. Slechts een enkele maal kunnen
we tusschen de regels door iets opvangen. Zoo schijnt hij veel van reizen te hebben
gehouden, niet omdat die lange tochten zoo aangenaam waren, maar wijl daardoor
de blik in eigen gemoed werd verhelderd. Het is wel een man van ondervinding, die
schrijft: ‘dese const (der zelfkennis) hebben si dicwijl ontfangen, die reysen ende
trekken over bergen ende over meer, want hem veel lidens wedervaert. Hadden si
thuus ghebleven, si souden recht als otteren ende mollen gheweest hebben’.
In hoeverre de persoonlijkheid van onzen auteur uit zijn werk blijkt, hebben wij
uiteengezet in onze vroegere studie over Meester Dirc van Delf en zijn Tafel vanden
40)
Kersten Ghelove . Het zijn vaak slechts kleinigheden, maar juist dat we daarnaar
grijpen is een bekentenis, dat we niet veel van hem weten. We kunnen zelfs niet
gissen wat er met hem na den dood van zijn hoogen beschermer is geschied.
Wij betreuren deze onbekendheid met zijn verderen levensloop, maar mogen ons
toch gelukkig prijzen, dat zijn prachtige verhandeling ons nog getuigen kan van zijn
karakter, van zijn belezen-

40)

D r . L.M. F r . D a n i ë l s , O.P., Meester Dirc van Delf, Zijn persoon en zijn werk Nijmegen-Utrecht 1932 - blz. 172-195.
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heid en geleerdheid, van zijn warme liefde ten slotte voor de godgeleerde
wetenschap, wier diepzinnige vraagstukken door hem in even mooi als helder
Dietsch werden uiteengezet. En daar hij ‘mit desen boec wairlike luden leeren wil’
gunt hij ons tevens een blik in het godsdienstonderricht voor de ontwikkelde leeken
van zijn tijd.
Maar vóór wij den inhoud, het karakter en de samenstelling van de Tafel gaan
ontleden, willen wij eerst een onderzoek instellen naar de bronnen, die onze auteur
heeft gebruikt. Daardoor zal immers niet slechts ons inzicht in het werk zelf worden
verhelderd, maar tevens het beeld van Mr. Dirc als geleerde worden voltooid.
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II. De bronnen van de ‘Tafel van den Kersten Ghelove’.
Wie de middeleeuwsche geschriften bestudeert, ontdekt telkens punten van
overeenkomst, die slechts door gebruik van dezelfde bronnen of wederzijdsche
ontleening verklaard kunnen worden. Met groote vrijheid namen de auteurs over
wat door hun voorgangers was te boek gesteld. Niet zelden gingen zij stilzwijgend
hun gang; dikwijls ook erkenden zij wel aan anderen veel ontleend te hebben zonder
echter den titel van het geschrift of den naam van den schrijver te vermelden. Dit
moet ons niet bevreemden. Evenmin als men er destijds naar streefde zelf bekend
te worden, vond men het toen noodig nauwkeurig aan te geven, waar men zijn
1)
wijsheid had geput. ‘Er was toen,’ zooals Dr. C.G.N. de Vooys terecht opmerkte,
‘een sterker gevoel van één gemeenschappelijk eigendom, een door vorige
geslachten vergaderden geestelijken schat, waaruit ieder nemen kon wat hij noodig
had. Als een gedachte eemnaal voortreffelijk uitgedrukt was, een tafereel goed in
beeld gebracht, waarom zou men het dan niet eenvoudig overnemen? ... Ook bij
het beoordeelen van vertalingen moet men dit in het oog houden. Wat wij gebrek
aan zelfstandigheid zouden noemen, was juist verdienste voor een middeleeuwsch
vertaler. Als een vrome monnik een handschrift overschreef, dan was dit voor hem
geen tijdvulling of het volbrengen van een opgelegde taak, maar een heilig werk:
hij droeg bij tot overplanting van goddelijke wijsheid. Nog meer gold dit voor den
vertaler, want hij onthulde iets schoons en heilbrengends voor de oogen van velen’.
Deze woorden zijn zóó volkomen op Mr. Dirc toepasselijk, dat ze met het oog op
hem konden geschreven zijn. Uit tal van Latijnsche werken heeft hij 't beste
saamgelezen, dit tot een geheel verbonden en in een helder en vloeiend Dietsch
weergegeven. Slechts zelden wijst hij zijn bronnen met name aan. Hij schreef voor
zijn vorstelijken beschermer, Hertog Albrecht, en wilde verder ‘mit desen boec
wairlike lude leren’. Dit doel heeft hem geleid bij de keuze

1)

D r . C.G.N. d e V o o y s , Middelnederlandsche Legenden en Exempelen, - 's Gravenhage
1900 - blz. 6.
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en bezield bij de uitwerking. Hoofdzaak was derhalve wat gezegd werd; wie het
gezegd had, achtte hij van minder belang.
Maar al achtte hij voor zijn lezers de kennis der bronnen van minder belang, voor
ons is dit juist een zeer geschikt middel om de waarde van zijn werk juister te
schatten. We zijn dan in staat het eigene van het ontleende te schiften, terwijl ons
daardoor tevens een blik wordt gegund in de bibliotheek van een ‘meester inder
godheit’ uit die dagen. Dat de H. Schrift hij hem de eerste plaats innam, blijkt uit
iedere bladzijde van zijn werk. Vermoedelijk heeft hij uit het hoofd geciteerd en
daardoor niet zelden gefaald in het toewijzen van een of anderen tekst aan het juiste
bijbelboek.
Van de andere boeken, die hij gebruikt heeft, zullen wij in de volgende bladzijden
een korte karakteristiek en eenige bizonderheden mededeelen.

Compendium theologicae veritatis.
2)

Ofschoon het Compendium theologicae veritatis slechts éénmaal in het werk van
Dirc van Delf met name wordt aangehaald, is dit toch de hoofdbron zijner
verhandeling. En onze auteur had geen betere keus kunnen doen, want dit geschrift
is naar het oordeel van Pater P. Mandonnet, O.P. ‘le manuel le plus répandu’ - maar
3)
ook ‘le plus parfait du moyen-âge’ . Duitsche vertalingen ervan werden door de
4)
‘populares laici’ graag gelezen . Honderden handschriften bewijzen ons, hoe zeer
het bezit van dit werk op prijs werd gesteld. In de bibliotheek van het Rooklooster
5)
waren zelfs drie exemplaren aanwezig , en het ‘Registrum bibliothece Capituli in
6)
Naeldwijc’ vermeldt eveneens: compendium theologye vel veritas theologye . Na
7)
de Hervorming werd het telkens weer herdrukt . Herhaaldelijk werd het aan de
geestelijkheid aanbevolen. Onder de boeken, die zij moeten bezitten, noemt de
8)
Synode van Bazel in 1503 ook het Compendium .

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zie Winterstuc, blz. 144, r. 76.
La théologie dans l'Ordre des frères prêcheurs in - Dictionnaire de Théologie catholique, VI,
902 - Zie ook H . D e n i f l e , Luther und Luthertum, Mainz 1904, Bd I, S. 556.
Vgl. L . P f l e g e r , Der Dominikaner Hugo von Strassburg und das Compendium theologicae
veritatis in Zs. für katholische Theologie, 28er Jrg. 1904, S. 439-440.
D r . L . R e y p e n s , S.J. in Ons geestelijk Erf, I - 1927 - blz. 297.
D r . K.O. M e i n s m a , Middeleeuwsche Bibliotheken - Zutphen 1903 - blz. 262.
Vgl. H a i n , Repert. bibl. Nr. 432-446 en C o p i n g e r , Supplement to Hains Rep. bibl. I London 1895 - nr. 435-445.
C.J. v o n H e f e l e , Conciliengeschichte, VIII, S. 374, Anm. I.
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De schrijver moet zeker een knap theoloog zijn geweest, want zijn werk munt uit
door een even bondige als grondige voorstelling van de diepzinnigste vraagstukken
der godgeleerde wetenschap, zooals deze in den bloeitijd der Scholastiek werden
uiteengezet en verklaard.
De auteur heeft de rijke stof over zeven boeken verdeeld. Het eerste behandelt
het leerstuk van God en der allerheiligste Drievuldigheid; - het tweede behelst de
scheppingsleer: daarin wordt vooreerst de levenlooze natuur besproken, hemelen,
planeten en sterren, de vier elementen en de lucht; vervolgens worden de engelen
in hun glorie en diepen val beschouwd; tenslotte wordt de mensch geteekend met
zijn heerlijke gaven naar ziel en lichaam, vóór en na Adams zonde. - Het bederf der
zonde, de droeve gevolgen van het kwaad vormen den inhoud van het derde boek.
- Het vierde behandelt in chronologische volgorde het verlossingswerk door Christus:
zijn menschwording, zijn geboorte uit een maagdelijke moeder, zijn bitter lijden, zijn
smadelijken dood aan het kruis, zijn nederdaling ter helle, zijn verrijzenis op den
derden dag, zijn hemelvaart en verheerlijking aan de rechterhand Gods. - In het
vijfde boek wordt de heiligmaking door de genade uiteengezet en een overzicht der
verschillende deugden gegeven. - Het zesde leert hoe door middel van de zeven
H. Sacramenten, in 't algemeen en afzonderlijk, de vrucht van Christus'
menschwording en dood aan de menschen wordt medegedeeld, terwijl het zevende
ten slotte de verschrikkingen van het einde der dagen, de straf der verdoemden en
de eeuwige glorie der gelukzaligen beschrijft.
De auteur van dit Compendium bleef langen tijd onbekend, maar om de
voortreffelijke eigenschappen, waarop we terloops reeds wezen, heeft men hem
dikwijls gezocht onder de voormannen der theologische wetenschap.
Talrijke handschriften noemen St. Thomas van Aquino; niet zelden werd 't ook
9)
10)
aan Albertus Magnus en Bonaventura toegeschreven; door anderen werden
weer Hugo van St. Cher, Alexander van Hales, Areolus, de Oxforder Dominicaan
Thomas Sutton, Petrus van Tarentaise of de Augustijn Aegidius Romanus als
schrijver van het Compendium aangeduid. In 1656 heeft Petrus de Alva et Astorga,
een Spaansch Minderbroeder, in zijn werk Radii Solis Veritatis aan de kwestie van
het auteurschap van dit

9)
10)

Zelfs nog in de Parijsche editie van diens werk, 1890-1899, t. 34.
R . S e e b e r g , Lehrbuch der Dogmengeschichte, Erlangen und Leipzig, 1898 II, S. 83. F. X. W i l d t , Ein Buch des hl. Bonaventura für junge Theologen, in Literar. Handweiser,
1880, S. 231 f. - W a d d i n g , Scriptores Ordinis Minorum, 1650, p. 81.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

32

Compendium een uitvoerige studie gewijd, waarin de rechten van niet minder dan
zestien schrijvers werden onderzocht. Zijn slotsom was, dat de Franciscaan Johannes
Rigaldus het Compendium zou hebben samengesteld, maar deze Minderbroeder
heeft juist zeer veel stukken uit dit werk in zijn Compendium pauperis fratris minoris
11)
overgenomen .
Latere onderzoekingen hebben echter uitgemaakt, dat aan een ander deze eer
toekomt. Reeds Quétif en Echard hadden in hun tweedeelig werk Scriptores Ordinis
Praedicatorum, dat van 1719 tot 1721 verscheen, den Dominicaan Hugo Ripelin
van Straatsburg als auteur van dit algemeen verspreide theologisch handboek
12)
13)
aangewezen. En de studies van Pfleger en Grabmann hebben het goed recht
dezer meening bevestigd, zoodat Pater H. Denifle, een onbestreden autoriteit op
dit gebied, in 1905 schrijven mocht: ‘Die Frage über den Autor des Compendiums
14)
scheint mir gelöst’ . En na dit getuigenis is deze opinie nog door nieuwe bewijzen
gestaafd. Zoo vinden wij in den ouden cataloog van het Rooklooster bij de Doctores
et auctores in H incipientes vermeld: Hugo de Argentina, ordinis predicatorum.
15)
Compendium theologie, ‘Veritatis theologice’ quod falso asscribitur alberto magno .
Over het leven van Hugo is niet veel bekend. Hij stamde uit een Straatsburger
patriciërsfamilie, Ripelin, ook wel Rülin of Ripplin genaamd, die reeds in de twaalfde
eeuw wordt aangetroffen. Naamgenooten van onzen auteur vinden we in 1225 en
1257 vermeld, maar hij zelf is vermoedelijk in de eerste dertig jaren van de dertiende
eeuw geboren. Als jongeling trad hij in de Orde der Dominicanen, die in 1224 in zijn
vaderstad een klooster hadden gesticht, dat omstreeks het midden der eeuw om
zijn voortreffelijke theologie-studie door heel Duitschland bekend was. Of Hugo in
Parijs later den doctorstitel verwierf, valt niet met zekerheid te zeggen en evenmin
weten wij, of hij reeds in 1268 het convent van Straatsburg als Prior bestuurde.
Tegen het einde der dertiende

11)

12)
13)

14)
15)

Vgl. M . d e W u l f , Histoire de la Philosophie médiévale - Louvain 1924-1925, I, p. 387;
D r . B . K r u i t w a g e n , O.F.M. Narratiuncula de Indulgentia Portiuncula ex libro
‘Compendium Theologiae pauperis’. deprompta in Archivum Franciscanum Historicum, II
(1909), p. 407-411.
L . P f l e g e r , Der Dominikaner Hugo von Strassburg und das Compendium theologicae
veritatis - t.a.p. S. 429-440.
M . G r a b m a n n , Studien über Ulrich von Strassburg in Zs. f.k. Th. 29er Jrg. 1905, S.
321-330; dez.: Zur Autorfrage des Comp. theol. veritatis in Zs. f.k. Th., 45er Jrg. 1921, S.
147-153.
Vroeger achtte hij 't slechts: waarschijnlijk. t.a.p. S. 553, Anm. 3.
D r . L . R e y p e n s , S.J., Gerhard von Sterngassen, Ulrich von Strassburg en Hugo Ripelin
in de Nederlanden in Ons Geestelijk Erf, I, 1927, blz. 297.
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eeuw bekleedde hij wel deze waardigheid in het klooster van Zürich; in 1300 en
1303 was hij Provinciaal en daarna Vicarius van de Duitsche natie.
16)
Wat zijn wetenschappelijke richting betreft, rangschikt M. de Wulf hem onder
de leerlingen van den H. Albertus Magnus, dien hij dan ook geestdriftig prees als:
‘nostri temporis stupor et miraculum’. Sporen van de augustiniaansche leer van den
meester vindt men in zijn Compendium op meerdere plaatsen. Hoogstwaarschijnlijk
ontstond zijn werk in het laatste kwart der dertiende eeuw.

Legenda aurea.
Een tweede zeer voorname bron, waaruit Meester Dirc heeft geput, is de Legenda
Sanctorum van den Z. Jacobus a Voragine, welke ‘om die guldene exempelen ende
die leringhe die daer in gheschreven sijn van den heylighen’, later de Legenda aurea
werd genoemd. In zeer oude uitgaven draagt dit werk ook wel den naam van Historia
Lombardica en bij ons is het als Gulden Legende en nog vaker onder den titel van
17)
Passionael vertaald .
Deze Legenda Aurea, welke in de middeleeuwen een weergaloos aanzien genoot,
werd omstreeks 1255 geschreven door een zekeren Giacomo, die naar zijn
geboorteplaats Varazze (vroeger Viraggio, Varaggio) tusschen Savona en Genua,
door het nageslacht Jacobus a Voragine werd genoemd. Omstreeks 1227 geboren,
trad hij in 1244 in de orde van S. Dominicus. Later was hij gedurende 18 jaren
provinciaal-overste der Lombardische Predikbroeders. In 1292 werd hij aartsbisschop
van Genua, waar hij in 1298 of 1299 gestorven is.
In de datum-opvolging van hun kerkelijken vierdag worden ons hier de
levensschetsen geboden van Gods lieve heiligen en tevens verschillende
geloofsgeheimen verklaard, welke op de hooge fees-

16)
17)

M . d e W u l f a.w., I, p. 387; II, p. 112.
Eenige latere edities zijn: T h . G r a e s s e , Legenda aurea sive lombardica historia, Editio
tertia, - Vratislaviae 1890; - Der Heiligen Leben und Leiden anders genannt das Passional,
2 Bnde, Leipzig 1913; - Abbé J.B.M. R o z e , La légende dorée de Jacques de Voragine,
nouvellement traduite en français, Paris 1902, 3 deelen; - T é o d o r e d e W y z e m a , La
légende dorée, traduite du latin d'après les plus anciens manuscrits, Paris 1902. De laatste
drie uitgaven hebben echter den oorspronkelijken tekst ingekort, waardoor vele karakteristieke
eigenaardigheden van het origineel verloren gingen. - Vgl. voor de middelnederlandsche
vertaling: D r . C.G.N. d e V o o y s , Middelnederlandsche Legenden en Exempelen, Groningen 1926 - blz. 28, die ook verwijst naar D e F l o u , Verslagen en Mededeelingen
der Kon. Vlaamsche Academie, 1923.
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ten van het liturgisch jaar worden herdacht. Men kan toegeven, dat 't wenschelijk
ware geweest de daden der heiligen nauwkeuriger aan de geschiedenis te toetsen
dan hier is geschied, maar men vergete daarbij niet, dat de auteur geen historisch
werk, maar een eenvoudig, stichtelijk boek heeft willen schrijven, waardoor de lezers
tot navolging en vereering van hun broeders en zusters in Christus zouden worden
opgewekt.
Hoe geliefd dit boek was en langen tijd is gebleven, bewijzen ons de tallooze
handschriften en drukken. Vóór 1500 waren er reeds 70 Latijnsche, 3 Engelsche,
13 Nederduitsche, 3 Boheemsche, 5 Fransche en 8 Italiaansche edities verschenen.
Vóór 1360 werd waarschijnlijk in een Brabantsch klooster dit omvangrijk geschrift
in het Nederlandsch overgebracht door denzelfden man, wien we ook de
zoogenaamde Bijbelvertaling van 1360 hebben te danken. Hij zelf spreekt althans
18)
van ‘dat passionael ofte aurea legenda, die wij hier voirtijts te dietsche maecten’ .
Onder de vele handschriften is tenminste het oudste een perkamenten codex, in
‘brabantscen dietsche’ geschreven, die niet gedateerd is, maar waarvan het schrift
uit den tijd omstreeks 1400 dagteekent. In 1923 vestigde De Flou de aandacht op
een Brugsch handschrift met het jaartal 1358, waaruit hij een proeve mededeelde.
Deze vertaling is waarschijnlijk al vroeg zóó algemeen verspreid geweest, dat er
geen behoefte aan een tweede bestond. Ook aan den druk - o.a. te Gouda bij Gerard
Leeu in 1480 - heeft men dezen tekst ten grondslag gelegd, maar de taal is een
weinig gemoderniseerd en de sporen van Brabantsche afkomst zijn verdwenen.
Deze zelfde vertaling is ook gebruikt door den verzamelaar van de
Middelnederlandsche Marialegenden. In het tweede deel van de door Dr. C.G.N.
19)
de Vooys bezorgde uitgave werden een drietal proeven afgedrukt .

Vita Jesu Christi door Ludolphus a Saxonia.
Zeer veel heeft Mr. Dirc van Delf ook te danken aan het Vita Jesu Christi van
Ludolphus a Saxonia, die ook wel Ludolphus de Karthuizer wordt genoemd.
Omstreeks 1300 was deze in de Orde der Predikbroeren getreden. Daar werd hij
geestelijk en wetenschappelijk gevormd. Ongeveer dertig jaren was hij een der hun-

18)

19)

D r . C.H. E b b i n g e W u b b e n , Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude
Testament - Den Haag 1903 - blz. 106 v. - Over het verband van den Bijbel van 1360 met de
Bible historiale van Guyart Desmoulins zie: D r . C.C. d e B r u i n , Middelnederlandse
vertalingen van het Nieuwe Testament - Groningen 1935 - blz. 191 vv.
D r . C.G.N. d e V o o y s , Middelnederlandse Marialegenden - Leiden, z.j. - II blz. 262-270.
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nen, totdat de drang naar een meer beschouwend leven hem in 1326 tot de
Karthuizers deed overgaan. Nadat hij eenige jaren in hun convent te Keulen had
doorgebracht, werd hij in 1340 naar Straatsburg geroepen, om als Prior het nieuwe
Karthuizer-klooster te besturen, dat in de nabijheid dezer stad kort te voren door
drie rijke burgers was gesticht. Daar in de eenzaamheid schreef hij het
bovenvermelde werk, dat nog altijd diep-ontroerende Leven van Jezus Christus. In
menig opzicht draagt het de sporen van Ludolphus' Dominicaansche vorming. Hier
werd geoogst, wat ginds was gezaaid.
Dit werk was in de middeleeuwen een der meest gelezen boeken. Het is nauw
verwant aan de Meditationes vitae Christi, het oudste in. de rij der ‘Levens van
Jezus’, dat Ludolphus' voorbeeld was en waaruit hij, soms zelfs woordelijk, groote
stukken heeft overgenomen. Maar van den anderen kant voegde hij er zooveel van
het zijne bij, dat zijn boek niet alleen in uitgebreidheid, maar ook in menig ander
opzicht zijn model overtreft. Stelde de auteur der Meditationes, welke men langen
tijd aan den beminnelijken Bonaventura heeft toegeschreven, zich in hoofdzaak ten
doel een eenvoudige en korte schildering te geven van Jezus' leven met daaraan
verbonden overdenkingen en leeringen, Ludolphus wist een stichtelijk werk te
schrijven, dat tevens een doorloopend commentaar op de Evangeliën heeten mag.
Vandaar bij hem een veel grootere volledigheid dan bij den schrijver der Meditationes.
Wat door dezen óf slechts even aangeroerd, óf met stilzwijgen werd voorbijgegaan,
vindt hier zijn eigene plaats en veelzijdige behandeling in de met zorg bewaarde
chronologische orde van het evangelie-verhaal. Hier is een schat bijeengebracht
van historische, antiquarische en topografische opmerkingen en een rijke overvloed
van schoone aanhalingen niet alleen uit de H. Schrift en uit Bernardus, die we al in
zijn voorbeeld aantreffen, maar daarnaast ook uit de werken van vele vroegere en
20)
latere kerkelijke geschriften, uit Aristoteles, Seneca en anderen . Kind van zijn tijd,
putte hij ook gaarne uit de Apocriefe boeken, aan wier aanschouwelijke voorstelling
menige pakkende bladzijde te danken is. Wie in de fraaie Parijsche uitgave van
21)
1865 de lijst der schrijvers nagaat, wier werken door Ludolphus werden gebruikt,
gevoelt diepen eerbied voor dezen vromen monnik die, van de hulpmiddelen der
tegenwoordige wetenschap verstoken, voor zijn Verlosser een monument heeft
opge-

20)
21)

Vgl.: W . M o l l , Johannes Brugman, II, Amsterdam 1854, blz. 22-39.
Vita Jesu Christi e quatuor evangeliis et scriptoribus orthodoxis concinnata per L u d o l p h u m
d e S a x o n i a ex ord. Carth. Parisiis et Romae 1865.
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richt, dat evenzeer pleit voor zijn verstand als voor zijn hart en nu nog ieders
bewondering wekt.

Quatuor sententiarum libri van Petrus Lombardus.
Het kon niet anders of Meester Dirc, de ‘doctor theologie’, die aan verschillende
Universiteiten had gestudeerd en gedoceerd, moest ook gebruik hebben gemaakt
van de Quatuor Sententiarum Libri van Petrus Lombardus. Deze waren immers in
die dagen voor Frankrijk, Italië, Duitschland en Spanje het klassieke handboek der
theologische wetenschap.
De schrijver was een arme knaap uit Lumello bij Novara. Door een edelen
weldoener ondersteund, studeerde hij eerst aan de hoogeschool van Bologna,
daarna te Rheims en ten laatste te Parijs, waar hem een theologische leerstoel werd
toevertrouwd. Om zijn groote verdiensten werd hij in 1159 bisschop der Fransche
22)
hoofdstad en stierf aldaar, met roem overladen, in 1164 .
Zijn meesterwerk, de Quatuor libri Sententiarum, heeft een ontzaglijken invloed
geoefend op de ontwikkeling der scholastieke theologie. In dit monument der
godgeleerde wetenschap bespeurt men reeds vele hoofdlijnen en omtrekken van
de onovertroffen werken, die een genie als de H. Thomas honderd jaar later zou
scheppen. Ook het Compendium theologicae veritatis verraadt in zijn opbouw en
bewijsvoering den invloed der Sententiarum Libri.
Naar dit wereldberoemde geschrift wordt de schrijver veelal Magister Sententiarum,
ook wel alleen Magister, ‘de’ Meester genoemd. Nu wordt door Dirc van Delf in zijn
werk dikwijls een auteur aangehaald, dien hij betitelde als: ‘die meester in den
hoghen sinne’ of ‘die meester van den hoghen sinne’. Nu is zoo'n citaat, wat den
inhoud aangaat, meestal wel in het werk van Petrus Lombardus terug te vinden,
maar, gezien den grooten invloed van dezen schrijver op het nageslacht, was
daardoor alleen de identiteit van deze betiteling met die van ‘Magister Sententiarum’
niet vastgesteld. Bovendien moeten we erkennen, dat ‘Meester in den hoghen sinne’
ook zeer bezwaarlijk in het Latijn kan worden overgebracht. Een stichtingsbrief van
het St. Nicolaas Collegie bij de Oude kerk te Amsterdam, waarvan W. Moll in zijn
Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming gewaagt, loste echter deze
23)
moeilijkheid op. .

22)
23)

F . P r o t o i s , Pierre Lombard, son époque, sa vie, ses écrits, son influence, Paris 1881.
Wij gebruikten de uitgave door M i g n e , P.L. t. 192, col. 519-962.
W . M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, Amsterdam 1867, II, 2,
blz. 273 v.
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In het jaar 1450 werd bovengenoemd Collegie door de familie Eggerts gesticht. Aan
't hoofd hiervan moest ‘naer de manier van de faculteit der theologie te Parijs en
naer de manier van het Collegie van St. Benedictus te Parijs en van St. Donatus te
Brugge’ een rector staan, wien de verplichting zou worden opgelegd voor het Collegie
o

‘in de school’ voorlezingen te houden of te doen houden: 1 . over het martyrologium,
o

o

2 . over de schriftpericopen van het kerkjaar met de postillen en glossen, 3 . over
‘de filosofie’ en ‘de vier boeken van den hoogen zin’. Zeer waarschijnlijk, meende
reeds Moll, hebben wij bij dit laatste wel aan de Sententiën van Petrus Lombardus,
het beroemde handboek der Scholastiek, te denken.
En dat hij niet heeft misgetast, bleek ons uit: Een seer notabel ende orbaerlic
tractaetken ... om daer in te leren salichliken te sterven.... bij .... meester matheus
van cracouwen, blz. 32 en 56, waar ‘die meester van den hoghen sinne’ geen andere
kan zijn dan Petrus Lombardus. ‘Waer om Scotus scrivende opt vierde boec van
den hogen sinne seit aldus: So wat siec mensche als hi siet dat hi sterven moet,
die hem selven dan so overgeeft, dat hij sterven wil ende consenteert inder doot,
ghelikerwijs of hi dye pine der doot hadde vercoren ende begeert uut hem selve....;
- ‘Ende als seit sinte Augustijn, als die meester van den hogen sinne vertelt int
twintichste ondersceit...’.
Deze Quatuor Sententiarum libri zijn alzoo het eenige werk, dat door Meester
Dirc herhaaldelijk met name wordt aangehaald, maar letterlijke vertalingen hiervan
treffen wij slechts zelden in zijn Tafel aan.

Summa theologica van den H. Thomas van Aquino.
De Sententiarum Libri van Petrus Lombardus waren langen tijd het klassieke,
theologische handboek aan de universiteiten. Nu waren de Studia generalia der
Orde daarnaar ingericht. Zij hadden dus ook bij hun cursus den Magister
Sententiarum te volgen en de Summa theologica kwam eerst op de tweede plaats.
Maar spoedig kwam daarin verandering en in de dagen van Meester Dirc stond het
meesterwerk van den Doctor Angelicus reeds bovenaan.
Geen wonder dan ook, dat deze zijn genialen ordebroeder te waardeeren wist.
Het Compendium theologice veritatis, dat hij slechts eenmaal met name citeert
(Winterstuc, Cap. XXII) werd ook door hem, - indien wij tenminste in hs. A een
getrouw afschrift van zijn tekst mogen zien, - aan Thomas toegeschreven, maar
daarnaast werd ook diens Summa Theologica ijverig geraad-
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pleegd. Ook al wordt ze nooit met name genoemd, toch zijn er soms geheele artikelen
uit overgenomen en door Meester Dirc met zeldzame taalvaardigheid in het
middelnederlandsch overgebracht, terwijl hij tevens in de volgorde der behandelde
stoffen de lijn van Thomas' meesterlijke synthese vasthoudt, zooals wij in het volgend
hoofdstuk zullen aantoonen. Maar van den anderen kant is het in verband met wat
wij over de studie-regeling in de Orde en aan de Universiteiten opmerkten, ook zeer
verklaarbaar, dat de Sententiae van Petrus Lombardus veelvuldiger dan de Summa
of andere werken van den Aquiner zijn aangehaald, wiens naam in 't heele traktaat
slechts zevenmaal wordt vermeld.
De geheele Summa bestaat uit drie deelen of partes, het tweede is gesplitst in
twee stukken, die (pars) prima secundae (partis) en (pars) secunda secundae (partis)
worden genoemd. Ieder deel bevat een groot aantal quaestiones of vraagstukken;
iedere quaestio wordt van verschillende kanten belicht en behelst, op een enkele
uitzondering na, minstens twee, zelden meer dan tien artikelen. Elk artikel wordt
geopend met eenige bedenkingen, waarop dan het zoogenaamde corpus, de
bewijsvoering voor de verdedigde stelling volgt, terwijl het antwoord op de geopperde
moeilijkheden het artikel besluit. Men citeert b.v. I a II ae, qu. 38, art. I (c.) of I a II
ae, qu. 38, art. 3 ad 1 um.
Hiermede zijn wel de hoofdbronnen aangewezen, maar daarnaast heeft onze auteur
nog van vele andere werken gebruik gemaakt. Soms vinden wij op meerdere plaatsen
sporen ervan; gewoonlijk echter zijn afzonderlijke capittels geheel of voor een
belangrijk gedeelte daaraan ontleend. Het eerste is 't geval met de Historia
scholastica van Petrus Comestor; de Summa Confessorum van Joannes van
Freiburg, het Rationale divinorum officiorum van Wilhelmus Durandus, en het
Speculum humanae salvationis, dat door Lutz-Perdrizet op goede gronden aan
Ludolphus van Saksen wordt toegeschreven. De teksten van Kerkvaders en
Kerkleeraars zijn meestal door onzen auteur uit zijn directe bronnen overgenomen.
Tot de tweede groep behooren, in de volgorde der ontleende capittels opgesomd:
De naturis rerum van Thomas van Cantimpré, (Winterstuc, cap. 15); - Margarita
Decreti van Martinus van Troppau, (Somerstuc, cap. 19 en 21); - Elucidarium van
Honorius Solitarius, vroeger vaak geïdentificeerd met Honorius Augustodunensis,
(Somerstuc, cap. 20); - Gesta Romanorum, (Somerstuc, cap. 41 en 42); - Libellus
de septem peccatis mortalibus, (Somerstuc, cap. 43); - Vitae Patrum, (Somerstuc,
cap. 44); - Chronicon van Joannes de Beka, (Somerstuc, cap. 45); - Ludus
Scaccorum, van Jacobus de Cessolis, (Somerstuc, cap. 46).
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24)

Historia scholastica .
Petrus Trecensis, bijgenaamd Comestor, was te Troyes in Champagne eerst
canonicus scholaster, later, in 1147, deken der hoofdkerk en werd in 1164
cancellarius van de hoofdkerk te Parijs. Hij schreef zijn beroemd werk omstreeks
1150 en al spoedig werd dit het gewone handboek voor de studenten in de Theologie.
Zijn Historia scolastica bevat den inhoud der geschiedkundige boeken van het Oude
Testament, der apocriefen en der vier evangeliën, met additiones en incidentia of
korte verklaringen en toevoegsels, waarin met enkele woorden gelijktijdige
gebeurtenissen uit de ongewijde geschiedenis worden meegedeeld ter wille van
een juister inzicht in de chronologie.

Summa confessorum.
Dit werk van den Dominicaan Johannes van Freiburg, ook wel Johannes Lector
genoemd, - in 1314 gestorven -, was in de middeleeuwen zeer verbreid en werd
zelfs door zijn ordebroeder Bechtolt in het Duitsch vertaald. Een der hoofdbronnen
van deze handleiding voor biechtvaders is de Summa de poenitentia et matrimonio
van den H. Raymundus van Pennafort, O.P. († 1275) Dit alphabetisch uittreksel
was niet alleen voor de biechtvaders, maar ook voor de leeken bestemd en biedt
een helder overzicht der christelijke plichten. Daar de Summa zelf hier te lande niet
te vinden was, kon ik alleen de Duitsche bewerking (Hs. 74 A 49 van de Kon. Bibl.
te 's Gravenhage) raadplegen.

Rationale divinorum officiorum.
Dit boek, dat in 8 uitvoerige tractaten een beschrijving en vooral zinnebeeldige
verklaring van de volledige liturgie bevat, werd geschreven door Willem Durandus
(soms ook Durantus genoemd), bisschop van Mende, gestorven in 1296. Het was
eeuwen lang het toonaangevende werk op dit gebied. In verband met het feit, dat
Mr. Dirc bij voorkeur de geschriften van zijn medebroeders benutte, wijzen we nog
op den lateren strijd tusschen Augustijnen en Dominicanen, die beiden beweerden,
dat hij tot hun Orde behoord had. Wij gebruikten een oude editie van 1531.

24)

Vgl. D r . J . t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, - Haarlem
1922 - II blz. 480. Wij gebruiken de uitgave van M i g n e , P.L. t. 198, col. 1053-1722.
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Speculum humanae salvationis.
Zooals we reeds opmerkten, wordt dit voor de iconographie zeer belangrijke werk
door J. Lutz en P. Perdrizet, wier fraaie editie wij gebruikten, toegeschreven aan
Ludolphus van Saksen. Het vertoont inderdaad zeer opvallende punten van
overeenkomst met diens Vita Jesu Christi. De schrijver verhaalt de geschiedenis
van 's menschen val en verlossing in 42 berijmde capittels, elk van 100 regels,
voorafgegaan door een proloog en proëmium of inhoudstafel. Ieder capittel bestaat
uit 4 deelen, nl. het evangelisch feit en 3 voorafbeeldingen, want de auteur gaat uit
van de gedachte, dat geheel de geschiedenis tot Christus' komst slechts een
voorafbeelding was van het leven van Jezus en Maria. In het meerendeel der
handschriften volgen op de 42 capittels nog drie andere, elk van 208 regels, gewijd
aan de Zeven staties van het Lijden des Heeren en aan de Zeven vreugden en
25)
Smarten zijner Moeder. Vooral deze laatste twee werden door Mr. Dirc gebruikt

De naturis rerum.
De schrijver van dit werk, dat evenals de Historia scolastica door Jacob van Maerlant
werd vertaald, is de Dominicaan Thomas van Cantimpré (geb. 1201 - † ± 1270) een
leerling van ‘broeder Alebrecht van Coelne’, die het vermoedelijk vóór of in 1244
voltooide. Het is geen natuurlijke historie naar onze opvatting, maar de
eigenschappen van dieren en planten worden dienstbaar gemaakt aan populaire
geneeskunde en symboliek. Wij gebruikten het Utrechtsche Hs. 710. Vgl. Dr. E.
Verwijs, Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme, - Groningen 1878 - blz. XIII-XXII.

Margarita Decreti.
Martinus van Troppau, ook wel Martinus Polonus genoemd, daar zijn vaderland tot
de Poolsche provincie der Dominicanenorde behoorde, woonde eerst in het klooster
te Praag en werd vervolgens naar Rome gezonden, waar hij reeds onder Clemens
IV als pauselijke penitencier optrad. Door Nicolaas III werd hij benoemd tot
aartsbisschop van Gnesen, maar op reis daarheen stierf hij te Bologna in 1278. Hij
is vooral bekend als schrijver van ‘Mertens Coronike’, ook door Jan van Boendale
in zijn Lekenspieghel gebruikt, maar niet minder verbreid was zijn Margarita

25)

J . L u t z e t P . P e r d r i z e t , Speculum humanae salvationis, - Leipzig 1907 - p. VII.
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Decreti seu tabula Martiniana decreti, dat een repertorium is op het Decretum Gratiani
26)
in den vorm van een register . In zijn Geschichte der populären Literatur des
römisch-kanonischen Rechts in Deutschland. S. 127, vermeldt Stintzing niet minder
27)
dan 19 reeds vóór 1500 verschenen uitgaven .

Elucidarium.
Het Elucidarium, dat in catechismusvorm de geheele geloofsleer behandelt, ontstond
in de 12de eeuw. Ofschoon de kwestie van het auteurschap nog niet geheel afdoende
is opgelost, meent Dr. J.F.J. van Tol het te mogen toeschrijven aan Honorius
28)
Solitarius, die vroeger vaak met Honorius van Autun vereenzelvigd werd . Door
Migne, P.L. deel 172, col. 15 en 1109-1176 werd het Elucidarium sive Dialogus de
Summa totius christianae theologiae onder de werken van Honorius Augustodunensis
29)
opgenomen. Die Dietsche Lucidarius is een berijmde vertaling van dit werk, dat
30)
tevens de voornaamste bron is van het boek van Sidrac , waaraan op zijn beurt
Jan van Boendale weer voor een belangrijk gedeelte de stof van zijn Lekenspieghel
31)
ontleend heeft .

32)

Gesta Romanorum .
Dit werk is een verzameling van fabelachtige verhalen, waaraan een of andere
zedekundige les is vastgeknoopt. Waarschijnlijk ontstaan in Engeland op het einde
van de 13de of in het begin der 14de eeuw, werd zoowel het origineel als de vertaling
al zeer vroeg in ons land gedrukt. De Goudsche drukker Gerard Leeu bezorgde in
1481 een Nederlandsche uitgave onder den titel: Die gesten of gheschiedenissen
33)
van Romen . Het is zeer opmerkelijk dat Meester Dirc uit deze wonderlijke
verzameling eenige stukken heeft overgenomen. De verhalen zijn immers
meerendeels van wereldschen oorsprong en de schrijvers van stichtelijke tractaten
hebben dit werk bijna nooit gebruikt. Invloed van het Ludus scaccorum is

26)
27)
28)

29)
30)
31)
32)
33)

Vgl. Kirchenlexikon, - Freiburg im Brg. 1893, - VIII, 934 v.
D.M. P r ü m m e r , O.P., Manuale Juris ecclesiastici, - Freiburg im Brg. 1920, - p. XXXIX.
D r . J.F.J. v a n T o l , Het boek van Sidrac in de Nederlanden, - Amsterdam 1936 - blz.
XXVIII, die verwijst naar B . H a u r é a u , Notices et Extraits, V, 266 en P . D u h e m , Le
systeme du monde, III, blz. 24.
P h . B l o m m a e r t , Die Dietsche Lucidarius, enz. - Gent 1856.
D r . J.F.J. v a n T o l , a.w., blz. XXVIII vv.
a.w., blz. XLIII v.
W . O e s t e r l e y , Gesta Romanorum - Berlin 1872.
Vgl. D r . C.G.N. d e V o o y s , Mnl. Legenden en exempelen, - Groningen 1926 - blz. 322
v. en 354.
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hierbij niet onwaarschijnlijk. In nauw verband met de Gesta Romanorum staat het
Liber de Moralizationibus of de Moralitatibus van Robert Holkot, een Engelschen
Dominicaan, die professor was te Cambridge en in 1349 overleed. Daar zijn boek
in ons land niet aanwezig is, konden wij het tot onze spijt voorloopig niet raadplegen,
maar de inhoudstafel door W. Oesterley in zijn uitgave van de Gesta Romanorum,
blz. 246-248 afgedrukt, bewees ons dat de aanhef van eenige legenden en
exempelen in cap-XLI en XLII van het Somerstuc geheel overeenstemt met de
beginwoorden van het Liber de Moralizationibus. Terwijl cap XLII handelt over ‘die
beelden ende depinctiën’, spreekt ook Holkot meermalen van ‘picturae’. Dezelfde
auteur schreef o.m. ook een commentaar op het ‘Boek der Wijsheid’, dat in de 14de
en 15de eeuw zeer verbreid was. Tal van wijsgeeren en dichters worden er in
aangehaald. De editie van 1481 draagt dezen titel: Opus praeclarissimum eximii
Mag. Roberti Holkot sacrae theologiae moralissimi et doctissimi ordinis FF.
Praedicatorum supra sapientiam Salomonis..., continens postillam accurate et
summa enucleatione elaboratam cum singularibus quaestionibus ad omnem
materiam tam scholasticam atque disputabilem, quam ad populum praedicabilem,
utilissimas atque solemnes, non modo divinarum literarum, verum et philosophorum
atque famosorum poetarum ad easdem materias congruenter applicatas
allegationes’. Het dunkt me waarschijnlijk, dat D.v.D., die bij voorkeur de werken
zijner ordebroeders als bronnen gebruikte, ook dit geschrift, dat zoowel voor den
theologant als voor den predikant een rijkdom van allerhande stof bevatte, heeft
benut. We waren niet meer in de gelegenheid van dit werk kennis te nemen. Vgl.
D r . G.M. H ä f e l e , Franz von Retz, S. 185 f.

Libellus de septem peccatis mortalibus.
34)

Dr. D.C. Tinbergen vermoedde reeds, dat cap. XLIII: ‘van den stride tusken den
duechde ende den sonde. Item van twien riken ende disputacien tusken die sonden
ende der duecht’ wel aan het Latijn ontleend zou zijn. Dit vermoeden bleek ons juist.
In zijn boek Stof en methode der Catechese in Nederland vóór de reformatie had
Dr. A. Troelstra gewezen op het Libellus de septem peccatis mortalibus, dat als Hs.
35)
339 op de Universiteitsbibliotheek te Utrecht berust . De inhoud van dit boekje
bestaat

34)
35)

D r . D.C. T i n b e r g e n , Des Coninx Summe, blz. 149.
D r . A . T r o e l s t r a , II a.w., blz. 68 v. Zie ook: J . G e f f c k e n , Der Bildercatechismus
des 15ten Jahrhunderts und die catechetischen Hauptstücke in dieser Zeit bis auf Luther,
1855, I, S. 51.
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hierin, dat de duivel telkens den mensch tot zonde aanzet, waartegenover de
beschermengel met een uitspraak der H. Schrift tot beoefening der deugd aanspoort.
Dezelfde voorstelling nu geeft de Tafel van, den Kersten Ghelove. Toch stooten we
nog op zooveel afwijkingen, dat de redactie van het Utrechtsche hs. naar onze
meening niet de directe bron van Mr. Dirc geweest kan zijn. Wie de auteur is van
dit geschrift konden we niet achterhalen. Het is in elk geval niet de H. Ambrosius
Autpertus, ofschoon hem een werk wordt toegeschreven, waarvan de titel De conflictu
36)
vitiorum et virtutum veel overeenkomst toont met dien van bovengenoemd capittel .

Vitae patrum.
Capittel XLIV van het Somerstuc houdt ons ‘exempel, mirakel, heilich leven veel
goeder menschen’ voor oogen, die naar 't verder heet: ‘uutten Vaderboic’ genomen
zijn, dat bij de middeleeuwers zeer populair was. Deze bundel van heiligenlevens,
in het Latijn Vitae Patrum genoemd, werd reeds in de 14de eeuw ten deele in het
Dietsch vertaald; op het eind der 15de eeuw werd het ook herhaaldelijk, min of meer
volledig, gedrukt, in 1480 bij Gheraert Leeu te Gouda, in 1490 bij Peter van Os te
Zwolle en in 1498 bij H. Eckert van Homberch te Delft. In de middeleeuwen werd
het werk wel eens ten onrechte in zijn geheel aan Hieronymus toegeschreven,
omdat het met diens Vita sancti Pauli aanvangt, maar inderdaad zijn de
levensbeschrijvingen van verschillende hand, terwijl ook de beroemde Collationes
37)
Patrum van Johannes Cassianus daarin zijn opgenomen . De meeste exempelen
heeft Mr. Dirc echter, naar we vermoeden, uit de Legenda aurea overgenomen, die
38)
op haar beurt telkens vermeldt: ‘Haec in vitis patrum’ . Wij gebruiken de uitgave
van M i g n e , P.L. t. 73 en 74: Vitae Patrum sive Historiae eremiticae libri decem.

Chronicon auctius Joannis de Beka.
Het XLV capittel van het Somerstuc: ‘Van des keisers troen ende hoemen hem kiest
ende croent; vander ridderen oirden ende van den huusman ende hoe Willem van
Hollant was gecroent ende van den regulen die den ridderen toehoren sel’, deed
ons door

36)
37)

38)

M i g n e , P.L. t. XL, col. 1091-1105.
Vgl. J. t e W i n k e l , De Ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde, - Haarlem 1922 - II,
blz. 173; - D r . C.G.N. d e V o o y s , Mnl. Legenden en Exempelen, Groningen 1926 - blz.
6 v.
Zie b.v.: T h . G r a e s s e , Legenda Aurea, editio 3a, Vratislaviae 1890, p. 805, 806, 807,
809, 811.
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zijn vreemden titel vermoeden, dat Meester Dirc hier wellicht uit een historisch werk
had geput, en ons onderzoek wees uit, dat hij het voor 't grootste deel vertaald heeft
39)
uit Johannes de Beka's Chronicon , waarin deze de geschiedenis der bisschoppen
van Utrecht en der graven van Holland uit allerlei bronnen had samengebracht. De
vertaling is nogal slordig, maar we weten natuurlijk niet of dit aan den copiist van
Dirc's Tafel misschien te wijten is. Daartegenover treffen wij bij hem niet de leemten
in den tekst aan, die de Dietsche vertaling van den onbekenden auteur, althans in
40)
de uitgave door A. Matthaeus , vertoont, welke door ons gebruikt werd.
Ook wat Meester Dirc ons over den ridderslag en ‘de regulen die den ridderen
toehoren’, mededeelt, is aan dezelfde bron ontleend, waar de ridderslag van den
jongen Willem II met de in 't algemeen daarbij gebruikelijke ceremoniën uitvoerig
verhaald wordt.

Ludus scaccorum.
De titel van capittel XLVI van het Somerstuc: ‘Van speel of tijtverdrijf der heren of
der vrouwen, dair men nochtant guede exempelen bi mach verstaen ende leren;
item hoe dat scaecspul was gemaect ende menich notabel sake’ doet natuurlijk
aanstonds grijpen naar het wereldvermaarde werk, dat de Italiaansche of Fransche
Dominicaan Jacobus de Cessolis in het begin der 14de of 't eind der 13de eeuw
onder den titel: De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum
heeft samengesteld. De schrijver bezigt de schaakstukken als symbolen van den
verschillenden staat der menschen en het verloop van het spel als allegorie van de
groote maatschappij, om den mensch te leeren, hoe hij ‘sijn leven sal regieren tot
profijt ende salicheit sijnre sielen’. Van dit oorspronkelijk in het Latijn geschreven
werk heeft een zekere Franconis een vrije vertaling in het middelnederlandsch
bezorgd, die zeker nog uit de 14de eeuw dagteekent, daar wij ze reeds in een codex
van 1403 bezitten. Het Haagsche perkamenten handschrift, gemerkt 70 H 32
(catalogus nr. 607) werd door Mej. Dr. Gertrude H. van Schaick Avelingh in de
41)
‘Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde’ uitgegeven .

39)
40)

41)

Uitgegeven door A . B u c h e l i u s , Utrecht 1643, p. 76-79.
Chronicon auctius Joannis de Beka, uitg. door A . M a t t h a e u s ; - Veteris Aevi Analecta
III, Hagae-Com. 1738, blz. 148-155. Vgl. D r . H.P. C o s t e r , De Kroniek van Johannes de
Beka; haar bronnen en haar eerste redactie. Utrecht 1914.
D r . G.H. v a n S c h a i c k A v e l i n g h , Dat Scaecspel, - Leiden 1912. -
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Dirc van Delf heeft echter niet de verdietsching van Franconis, maar het Latijnsche
origineel gebruikt. Zijn bewerking is zeer vrij en als teekenend staaltje van zijn
ontleeningsmethode bizonder merkwaardig. Hij bespreekt o.m. de schaakstukken
niet volgens de rijen, maar paarsgewijze.
Wij gebruikten den Latijnschen incunabel van de Kon. Bibl. te 's Gravenhage
(Campbell 418).
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III. Samenstelling en karakter van de ‘Tafel van den Kersten
Ghelove’.
De wetenschappelijke opleiding van Meester Dirc van Delf en de bronnen, waaruit
hij bij de samenstelling van zijn Tafel van den Kersten Ghelove heeft geput, bepalen
het karakter van zijn werk. De meester was een leerling der scholastieke
godgeleerdheid, wier karakter door een drietal hoofdtrekken gekenmerkt wordt.
Daar de theologie de wetenschap is van alles wat God en 's menschen
heiligmaking betreft, moet zij natuurlijk gegrondvest worden op de goddelijke
Openbaring, welke op haar beurt weer door de groote getuigen der Overlevering,
de Kerkvaders, is verklaard. Deze wijsheid te verzamelen en door onverdroten
studie in zich op te nemen, was de eerste taak der Scholastiek.
Vervolgens moest men dit alles naar een strenge logische orde en methode
rangschikken en ten slotte ruimde men ook bij de uiteenzetting der christelijke
geloofsleer aan de wijsbegeerte een breede plaats in, teneinde te kunnen aantoonen,
dat het mysterie niet tegen maar boven de rede is, zoodat het niet met de
waardigheid van den menschelijken geest in strijd is, iets aan te nemen wat hij zelf
niet inziet, maar hem door een hooger Wezen, door de Eeuwige Waarheid zelf, is
geopenbaard.
Daarom treft ons ook in de verhandeling van dezen medebroeder van St. Thomas
dat edele samengaan van geloof en rede. Zijn verstand is gescherpt zonder zijn
gevoel te verstarren. Hij kan in dit boek, dat voor leeken bestemd is, niet zoo diep
peilen als in zijn universitaire lessen en disputen, maar men bemerkt al gauw, dat
hij zijn stof beheerscht als een meester. Hij zou geen middeleeuwer zijn geweest,
als hij niet gehouden had van getallen-combinaties en naamsverklaringen, maar
onder dit spel schuilt een wijze zin, die vaak het mysterie verklaart. Hij is devoot als
een kind en laat zich soms gaan in vrome ontboezemingen, die sterker spreken tot
het hart dan tot het verstand, maar in eersten aanleg is hij toch meer de doctor, die
onderrichten, dan de prediker, die stichten wil. Hij is doorkneed in de H. Schrift,
waarop ‘dat kersten ghelove is ghefundiert’; hij kent de Kerkvaders, die haar verheven
wijsheid hebben doorgrond, omdat zij niet alleen geleerden
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maar ook heiligen waren. Naar den trant van zijn tijd verluchtte hij ook gaarne zijn
uiteenzettingen met legenden en exempelen, al maakte hij daarvan steeds een
spaarzaam gebruik, zoodat het bij hem nooit geworden is tot een opeenvolging van
allerlei verhalen, in het smalle kader van een of andere leer vervat. Hij had een open
oog voor volksgewoonten en gebruiken, maar vooral minde hij de liturgie, die bijna
een zichtbare tegenwoordigstelling is van dat onsterfelijke leven, waarheen
Openbaring en Genade de ziel geleiden. Hij is, zooals Dr. Tinbergen reeds opmerkte,
‘geen dor geleerde, verdroogd tusschen zijn boeken, maar een gedistingeerd man,
die zich keurig uitdrukt, sijn en innig gevoelt, en dat gevoel dikwijls uit in een schoone
symboliek, die zijn werk in alle deelen doorgeurt en er de aantrekkelijkheid van
1)
uitmaakt’ .
2)
Wat den opbouw betreft, heeft men vroeger wel eens gemeend , dat Meester
Dirc den historischen gang volgde, maar wie de rangschikking der verschillende
hoofdstukken ontleedt, zal weldra inzien, dat de band, die alles vereenigt, veel
hechter is.
Op meerdere plaatsen zullen logische en chronologische orde uiteraard elkander
dekken en, oppervlakkig beschouwd, geldt dit misschien zelfs voor het geheele
werk, maar het diepere en sijnere samenstel berust toch op gronden, die uit het
wezen der stof zelf voortvloeien.
Reeds aanstonds valt het op, dat onze auteur in zijn Tafel afwijkt van de indeeling
van het Compendium theologicae veritatis, dat wij toch zijn hoofdbron mogen
noemen, en zich aansluit bij de Summa Theologica van Thomas van Aquino, al
heeft hij daaraan, met zijn doel voor oogen, ook op verschillende plaatsen eenige
praktische beschouwingen en bijbel-historische uiteenzettingen toegevoegd. Wij
mogen dus veronderstellen, dat hij geleid werd door dezelfde beweegredenen,
welke zijn beroemden Ordebroeder tot deze rangschikking bewogen hebben.
De splitsing van zijn werk in twee deelen: een Winterstuc, dat den tijd van
schepping tot verlossing behandelt, en een Somerstuc dat met Christus' lijden begint
en met de eschatologie eindigt, schijnt mij geen voldoende reden om aan een
historische stof-ordening te denken, en meer op uiterlijke dan op inwendige gronden
te berusten. Wel merkt hij poëtisch op, dat hij in de tweede partie van zijn werk de
‘materiën’ behandelt, ‘die recht ghelijc wassen in den somertijt van ghenaden, inden
lande ons kersten

1)
2)

D r . D.C. T i n b e r g e n , Des Coninx Summe - Leiden, z.j. - blz. 108.
D r . A . T r o e l s t r a , De Toestand der Catechese in Nederland gedurende de
vóór-reformatorische eeuw - Groningen 1901 - blz. 208; D r . T i n b e r g e n , a.w., blz. 108
vv.
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gheloefs’, maar de eigenlijke reden, waarom het ‘recht als een somerstuck sel wesen’
is ‘omdattet die materie in den somer vertrect die dair in gescreven sijn’. Dat is dus
hetzelfde motief, waarom ook de Legenda aurea in een zomer- en winterstuk werd
verdeeld.
De H. Thomas van Aquino heeft zijn theologische Summa in drie deelen gesplitst.
Het eerste handelt over God in zich zelven, het tweede over de beweging van het
redelijke schepsel naar God, het derde over den mensch-geworden God als weg
des heils. De leer van God in zich zelven wordt ontwikkeld in een drieledige
verhandeling, inzoover men het oneindig Wezen beschouwen kan in de éénheid
en grenzenlooze volkomenheid zijner Natuur, vervolgens in het onderscheid der
drie goddelijke Personen en ten derde in zijn scheppende, onderhoudende en
albesturende Werkzaamheid.
Over de diepzinnige vraagstukken die met Gods natuur en het geheim der
goddelijke Drievuldigheid samenhangen, heeft Meester Dirc slechts zeer in 't kort
gesproken. Met het doel van zijn werk, dat ‘wairlike luden leren wil’, voor oogen,
achtte hij het blijkbaar niet gewenscht daar al te diep op in te gaan. Maar toch heeft
hij de hoofdbegrippen hierover klaar en krachtig saamgevat in het eerste kapittel:
‘Van Gode ende van der godheit ende triniteit; Van den naem Gods’.
Dan gaat hij dadelijk over tot de beschouwing van Gods werkzaamheid. In het
tweede kapittel spreekt hij over Gods werkzaamheid die in den Werkende besloten
blijft, n.l. zijn wetenschap: ‘van den boeck des levens dat Gods ghedachte selve is’,
en ook hier grijpt hij weer de gelegenheid aan tot praktische opmerkingen. Veel
uitvoeriger behandelt hij dan Gods werkzaamheid, in zoover deze op een buiten
Hem liggend gevolg is gericht: n.l. zijn scheppingskracht. Na een korte samenvatting
van het bijbelsche scheppingsverhaal in het derde hoofdstuk: ‘Van den wercken
der eerste ses daghen’, beschrijft hij in het vierde kapittel: de koren der engelen, en
in de zes volgende: het samenstel der stoffelijke wereld.
Tusschen geest en stof staat de mensch, die uit beide, want uit ziel en lichaam,
is samengesteld. Dat is de reden waarom St. Thomas nu over hem spreken gaat,
en Meester Dirc is hem ook hierin gevolgd, al blijft het Compendium theologicae
veritatis in de uitwerking der stof ook zijn voorbeeld. De vier volgende kapittels zijn
daaraan gewijd.
In een tweetal hoofdstukken, die we bij Thomas niet terugvinden, beschrijft Dirc
eerst nog de ontwikkeling van den mensch in de zeven tijdperken van zijn leven en
de ‘seven tiden ende ouderdoem der werelt’, maar daarna gaat ook hij over tot de
behande-
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ling van dezelfde stoffen, als in het tweede deel der Summa worden ontvouwd. Hij
beschouwt nu den mensch als zedelijk wezen en zijn opgang naar God, Die niet
alleen oorsprong maar ook doel van zijn leven is. De middelen die hem daartoe
leiden, zijn zijn zedelijke daden. Deze zedelijke handelingen veronderstellen innerlijke
en uiterlijke beginselen. Die innerlijke beginselen zijn de natuurlijke en
bovennatuurlijke vermogens en blijvende zielsgesteltenissen. Tot deze ‘inblivende
cledinge’ of ‘instaende beelden der zielen’, zooals Mr. Dirc de ‘habitus’ noemt, die
de ziel of haar vermogens in hun beweging naar het laatste doel op bepaalde wijze
disponeeren en vastheid geven, behooren ook de bovennatuurlijke en natuurlijke
deugden en de andere bovennatuurlijke gaven. In navolging van St. Thomas handelt
Meester Dirc daarom eerst (XVII) ‘van den ghenadenriken godliken duechden,
gelove, hoep ende minne’ en daarna (XVIII) ‘van den vier voirbaersten heidensche
cardinaelduechden’.
Deze deugden doen den mensch bereidvaardiger luisteren naar de inspraken
van zijn verstand, maar om ook aan de ingeving van den H. Geest met meer gemak
te gehoorzamen, behoeft hij een nieuwe kracht en deze wordt hem geschonken in
de zeven gaven van den H. Geest. Meester Dirc heeft ze in het negentiende kapittel
beschreven.
Na de deugden en gaven volgen (XX) ‘de acht zaligheden’, die zoo genoemd
worden, omdat haar belooning, in dit leven begonnen en hiernamaals voltooid, het
ware geluk uitmaakt.
Als laatste voortbrengsel van dezen rijken levensbloei, waarmede God de ziel
van den rechtvaardige begenadigd heeft, wijst St. Thomas nu op de werken van
heiligheid, welke ‘de twaalf vruchten van den H. Geest’ genoemd worden. In het
XXIste hoofdstuk van de Tafel hooren we er den weerklank van. Meester Dirc spreekt
daar ‘van den twalef vruchten des boems des levens, diemen oic noemt vruchte
des Gheests’.
Na dit tractaat der deugden, waardoor de mensch zich tot God keert, volgt een
verhandeling over de zonde, waardoor het schepsel zich van God afwendt. Maar
Meester Dirc geeft eerst in het XXIIste en in het XXIIIste kapittel dat in meerdere
handschriften verkeerdelijk met hoofdstuk XXIV van plaats gewisseld heeft, een
historische inleiding. De titels geven den inhoud voldoende weer: (XXII) ‘Van der
bosen gheesten val, condicie, natuer en hoor quaetheit, die si hebben’; (XXIII) ‘Van
onser ouder val Adams ende Eva ende hoor becoringe’. Over 't eerste onderwerp
schreef St. Thomas reeds in zijn tractaat over de engelen.
Het XXIVste kapittel in de verbeterde volgorde, beschouwt de zonde in zichzelf
en in haar drievoudige verdeeling van erfzonde,
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doodzonde en dagelijksche zonde. Meester Dirc laat het niet bij een zakelijke
uiteenzetting der zeven hoofdzonden (XXV) zooals we die ook bij St. Thomas vinden,
maar beschrijft in het XXVIste kapittel tot heilzamen afschrik zijner lezers, ook nog
de ‘seven duvelen, die capitein sijn der VII hooftsonden’. Wij beschouwen dit meer
als een praktische uitweiding. In de twee volgende hoofdstukken behandelt hij ‘de
seven sonden in den heilighen Gheest’ en ‘de vierehande sonden (cordis, oris,
operis et omissionis), die wi biechten’.
Maar niet van alle zonden, waarvan men zich beschuldigt, kan de gewone
biechtvader ontslaan; in sommige gevallen moet hij den biechteling naar Paus of
Bisschop verwijzen. Wat het kerkelijk recht hierover bepaalde, werd somtijds in de
katechetische werken opgenomen en ook Meester Dirc heeft dit blijkbaar nuttig
geacht. In twee korte kapittels spreekt hij althans: ‘van den sonden, dair die bisscop
of sijn penitenciaer of absolveert’ en ‘van den sonden, dair die paeus of sijn
penitenciaer of absolveert’.
Zoo staat de mensch nu tegenover de zonde, die hem naar 't aardsche lokt en
van God aftrekt. Wij hebben reeds gewezen op de innerlijke beginselen, die hem
aanzetten het goede te beoefenen, zoowel in de natuurlijke als in de bovennatuurlijke
orde. Maar ondanks dit alles blijft de mensch, wiens verstand verduisterd en wiens
wil verzwakt is, tot het kwaad geneigd, en het is noodig dat hij ook van buiten af
wordt voorgelicht en versterkt. Dit uiterlijke, buiten en boven den mensch liggend
beginsel der zedelijke handeling is God, niet alleen voor zoover Hij door zijn wet
ons toont welke daden zedelijk goed zijn, maar ook doordat Hij ons door zijn genade
beweegt, opheft en ondersteunt.
In navolging van St. Thomas spreekt Meester Dirc daarom eerst over de Wet.
Het XXXste kapittel, ‘van den heilighen lande van beloften’ mogen wij beschouwen
als een overgang tot de verhandeling over ‘de tien geboden Gods’, waardoor God
richting geeft aan ons handelen, zooals de Aquiner zegt, die ze daarom ook te dezer
plaatse heeft ingevoegd.
Nadat Meester Dirc in aansluiting met de tien geboden Gods in een zeer
merkwaardig hoofdstuk ‘van den vijf heidenschen gheboden’ gesproken heeft, vangt
met kapittel XXXIV de behandeling aan der stof, die St. Thomas in het derde deel
zijner theologische Summa heeft uiteengezet.
Het was zeker beter geweest, indien 't hoofdstuk over de z.g.n. heidensche
geboden vóór dat over de tien geboden een plaats had gekregen, daar deze in de
natuur der menschen geschreven wet, eerst later door God op bovennatuurlijke
wijze in den Decaloog
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geopenbaard is, teneinde ze zekerder, vollediger en volmaakter door allen te doen
kennen.
Deze wet, die God aan de menschen heeft afgekondigd, gaat boven hun krachten,
deels wegens hun zwakheid, deels ook wegens haar bovennatuurlijk object. Wij
hebben dus een buiten- en boven-natuurlijken bijstand noodig en deze wordt ons
in de genade geschonken. Deze genade wederom hebben wij te danken aan het
menschgeworden Woord Gods, Die ze voor ons heeft verdiend. Daarom is 't nu de
plaats om over Christus' leven te spreken. Maar omdat Christus' leven ons in de
vier evangeliën is overgeleverd, leidt Meester Dirc dit gedeelte van zijn uitvoerig
betoog in met een hoofdstuk (XXXV) over de vier heilige boeken en de evangelisten.
Het is zeer begrijpelijk, dat hij hierin de historische orde der gebeurtenissen volgt.
De laatste drie en twintig kapittels van het Winterstuc en de eerste vijftien van het
Somerstuc zijn hieraan gewijd, al moeten wij er aanstonds bijvoegen, dat de eerste
drie hoofdstukken van het Somerstuc meer het karakter van preeken dragen en in
het kader van dit werk minder goed passen.
Het XIVde kapittel dat ‘Van der letanien groot ende clein’, en ‘van die vasten der
quatertemper’ handelt, is vermoedelijk in verband met de kruisdagen, die aan 's
Heeren Hemelvaartsdag voorafgaan, daar ingelascht.
Nadat echter Gods Zoon ons zelf Zijn nieuwe leer had gepredikt en Zijn genade
voor ons had verdiend, heeft Hij beide toevertrouwd aan een tweede-oorzaak. Hij
heeft toen Zijn Kerk gesticht, die de prediking Zijner leer moest voortzetten en ons
door de zeven heilige Sacramenten Zijn genade zou mededeelen. Daarover handelt
nu St. Thomas en Meester Dirc volgt zijn spoor. Het XVIde kapittel beschrijft het
Pinksterwonder, toen de H. Geest over de Apostelen nederdaalde; daarna (XVII)
verhaalt hij, hoe zij ‘die articulen der kersten gelove’ samenstelden en tenslotte,
(XVIII) hoe zij ‘van Gods beveling hem deilden in allen landen dat woort Gods te
prediken’.
Drie hoofdstukken over de opvolgers der Apostelen sluiten hier-bij aan: (XIX) ‘van
den staet ende ordinanci der heiligher kercken ende ondersceit ende scickenis
hoirre prelaten, van paeus' macht, bisscopen ende priesters macht’; (XX) ‘hoe dat
die doctoren, meesters lerars, predicaers ende studenten regiert sullen werden’;
(XXI) ‘hoe dat de predicaers prediken ende den volc die werken der ontfermharticheit
leren sullen’.
Niet onvernuftig vond Meester Dirc door dezen overgang de gelegenheid in even
zoovele kapittels de zes ‘werken van ontferm-herticheit’ te bespreken. Men ziet hoe
de schrijver bij al de afwijkingen, die de praktijk van hem vroeg, toch steeds de lijn
van
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zijn betoog tracht vast te houden, al is het verband niet overal even sterk en soms
wel wat gezocht. Dat geldt ook voor de drie volgende kapittels (XXVIII, XXIX, XXX),
die beschouwingen over de liturgische inrichting ten beste geven en als zoodanig
misschien een inleiding mogen heeten tot de bespreking der zeven H. Sacramenten
(XXXI-XXXVIII).
Na dit tractaat over de middelen, welke God ons heeft geschonken ter bereiking
van ons eindddoel, zouden wij een beschouwing verwachten over het laatste oordeel,
waar door den oppersten Rechter plechtig beslist zal worden of de mensch waardig
is den hemel binnen te gaan of verwezen zal worden naar de eeuwige verdoemenis.
Maar voor Meester Dirc hierover in kapittel XLIX spreken gaat, vinden we een tiental
andere hoofdstukken ingelascht, die een bonte verzameling vormen van
uiteenloopende onderwerpen en noch onderling, noch met de overige materies
verband houden, en afbreuk doen aan de eenheid van het betoog. Evenmin is het
juist in hoofdstuk LII, na de behandeling ‘van den ioncsten dage ende van den
gemenen oirdel’ nog te spreken ‘van den vegevuer ende hoe die ellendige siele van
onser weldaet gheholpen worden ende van den engelen getroist ende visitiert’. St.
Thomas handelt daarover terecht vóór de opstanding der gestorvenen op den
jongsten dag.
Maar ondanks deze afwijkingen, die, zooals we reeds opmerkten, wellicht om
redenen van praktischen aard werden ingelascht, herkennen wij toch duidelijk in de
groote lijnen van deze Tafel van den Kersten Ghelove het grondplan der
middeleeuwsche handboeken over de godgeleerdheid en met name van de
beroemde Summa theologica, het geniale werk van den grooten Aquiner.
Zooals Meester Dirc van het begin af de stof van zijn geheele verhandeling had
3)
overzien en naar een vast plan geordend , zoo heeft hij ook de afzonderlijke tractaten
telkens tot een afgerond en logisch verbonden geheel weten samen te voegen.
Nergens in de middel-nederlandsche litteratuur - zoo merkte reeds Dr. Tinbergen
4)
op - is b.v. de behandeling van den Decaloog zoo wetenschappelijk door indeeling
zoowel als door beredeneering. Verder wijzen wij op ‘die materie des lidens ons
Heren’, gesplitst in ‘drie articulen, na dat Cristus inden cruce hinc mit lijf, siel ende
godheit’. Een typisch voorbeeld is ook het capittel over de zeven hoofdzonden, die
alle één voor één uit ‘hoverdië’ worden afgeleid. Zeker niet minder verdienstelijk is
de opzet zijner beschouwingen over de zeven gaven van den H. Geest, over de
drie goddelijke en de vier

3)
4)

Vgl. voor het algemeene plan cap. III van het Somerstuc, r. 157-290.
D r . D.C. T i n b e r g e n , a.w., blz. 134.
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kardinale deugden, over de zonden tegen den H. Geest en de zeven H.
Sacramenten.
De opbouw van deze en dergelijke kapittels is gewoonlijk niet door hem zelf
uitgedacht, maar voor een groot deel aan de vroeger genoemde bronnen ontleend,
zoodat zijn Tafel van den Kersten Ghelove ook onder dit opzicht het karakter draagt
van de scholastieke godgeleerdheid, wier hooge verdienste het altijd blijven zal de
theologische kennis zoo scherp geformuleerd en tot zulk een afgerond en
systematisch geheel verbonden te hebben.
Ten slotte verraadt ook de wijze van behandeling der onderscheiden materies
zijn wetenschappelijke afkomst. De Magister sacrae theologiae las evenals de Lector
of baccalaureus biblicus de H. Schrift, maar hem was het voorbehouden aan zijn
Bijbel-verklaringen de oplossing van allerhande quaesties uit de systematische
theologie te verbinden. Zoo ontstond de modus legendi cum quaestionibus, die
toentertijd in zwang was en waaraan ook Meester Dirc zich in zijn universitaire
voordrachten had te houden. Deze wijze van onderricht is echt scholastiek, want:
‘Es tritt uns hier - zooals Dr. M. Grabmann in zijn Geschichte der scholastischen
Methode schrijft - die Verbindung von “auctoritas” und “ratio” entgegen, und zwar
in einer bestimmten äusseren Technik, in einer äusseren schulmässigen Form. Der
durch die “auctoritas” gegebene Offenbarungsinhalt gibt der menschlichen Vernunft
Veranlassung und Anregung zu einer Reihe von Fragen, Einwänden und
Schwierigkeiten, deren Beantwortung und Lösung eine rationelle Einsicht in die
5)
übernatürliche Wahrheit, natürlich unbeschadet des Geheimnischarakters, gewährt’ .
Geloofs- en zedenleer wisselen elkaar bij deze vragen af. De eene magister heeft
voorkeur voor de dogmatiek, de andere voor de moraal.
Hiermede dunkt ons deze practische methode van onderricht in het kort maar
voldoende geschetst. Ook Meester Dirc heeft ze in zijn geschrift als een doeltreffend
middel aangewend. Vooral waar hij de gebeurtenissen uit de levens van Jezus en
Maria bespreekt, geeft hij telkens eerst het evangelieverhaal en dan volgt gewoonlijk
een heele reeks van vragen, die met den tekst in nauwer of meer verwijderd verband
staan.
Het antwoord op deze vragen is meestal drieledig: het eerste is ‘na der letter’,
zooals Meester Dirc zich uitdrukt en bedoelt een verklaring te geven der verhaalde
feiten; het tweede is ‘na den ghelove’ en raakt de dogmatiek; het derde is ‘na den
gheeste’

5)

D r . M . G r a b m a n n , Geschichte der scholastischen Methode. - Erster Band - Freiburg
im Br. 1911 - blz. 34.
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of ‘na der duecht’ en zet uiteen welke leering de lezer of hoorder er voor zijn eigenlijk
geestelijk leven uit kan trekken en houdt dus verband met de moraal. Een bizondere
voorkeur voor dogmatiek en moraal kunnen we alzoo bij Meester Dirc niet opmerken.
De volledige titel van zijn werk: Tafel van den Kersten Ghelove ende der ewen, dien
we in de opdracht van het Winterstuc lezen, schijnt er trouwens op te wijzen, dat
met dit geschrift niet alleen het leerstellig, maar ook het zedekundig onderricht van
het volk beoogd werd.
Dat in de woorden der H. Schrift een meervoudige beteekenis schuilt, had reeds
de H. Thomas van Aquino met zijn gewone helderheid uiteengezet in zijn Summa
Theologica. In het 10de artikel der 1ste kwestie van het eerste deel betoogt hij, dat
God het in Zijn macht heeft om niet alleen door de woordklanken zaken te beduiden,
maar ook door deze zaken weer andere zaken te beteekenen. De eerste beteekenis
nu, volgens welke de woordklanken zaken beduiden, is de historische of letterlijke
zin (sensus historicus vel litteralis); de andere, volgens welke deze door de
woordklanken beteekende zaken weer andere zaken beduiden, heet de geestelijke
zin, die op den letterlijken berust en hem veronderstelt. Deze geestelijke zin is op
zijn beurt weer drieledig. Zooals de H. Paulus zegt, is de oude Wet het beeld van
de nieuwe Wet en deze is wederom, volgens den H. Dionysius, het beeld der
toekomstige glorie. In de nieuwe Wet is immers, wat in het Hoofd geschiedde, een
teeken van wat wij moeten doen. Voorzoover nu de Oude Wet een vóórbeteekenis
is der Nieuwe Wet, spreken wij van den sensus allegoricus, den allegorischen zin;
voorzoover echter wat in Christus is geschied of wat Hem heeft voorbeduid, een
teeken is van wat wij moeten doen, spreken wij van den sensus moralis, den
zedekundigen zin; voorzoover eindelijk dit alles een voorafbeelding is van de eeuwige
glorie, spreken wij van den sensus anagogicus, den anagogischen zin.
Een oud versje heeft deze uiteenzetting even kort als helder saamgevat:
‘Littera gesta docet; quid credas allegoria;
Moralis quid agas; quo tendas anagogia.’

Dezelfde opvatting huldigt ook de vertaler van den zoogenaamden ‘Tweeden
6)
Historiebijbel’ van 1360, dien Dr. C.H. Ebbinge Wubben tot voornaamste punt van
zijn onderzoek heeft gekozen, toen hij de middelnederlandsche vertalingen van het
Oude

6)

D r . C.H. E b b i n g e W u b b e n , Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude
Testament, 's Gravenhage 1903.
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Testament bestudeerde, - maar in navolging van Petrus Comestor in zijn Historia
7)
Scolastica drukt hij zich alleen een beetje dichterlijker uit. ‘Die scriftuer’, schrijft hij ,
‘is ghedeilt in drien, int fondament, in wande ofte in muere, ende in kepers,
ghespanne ende dat dack. Die historie is dat fundament... Dander partie van der
scriftueren hiet men allegorie, ende dat sijn weghe ofte die muere diemen sticht opt
fundament. Allegorie is als bi eenen wercke dat hystorilick gheschiet is, een
gheestelick dinc beteykent wert bi figueren dat te gheschiene is. Die derde partie
hiet men tropologie ende dat is also wi uter scriftueren trecken ende daer in vinden
ende marcken hoe wyer na gheestelike(n) sijn schuldich te levene, ende dit sijn die
ghespanne ende dat dack van den gheesteliken ghestichte. Op dese twee partyen
so hebben die heylighen veel pynen ghehat om die scriftuere te ontbinden ende
8)
hebben ons daerof ghelaten menighen schonen boeck’ .
Misschien doelt de schrijver wel met deze laatste woorden op zijn vertaling van
9)
‘dat passionael ofte aurea legenda’, welke hij vroeger gemaakt had en waarin de
boven geschetste methode voortdurend gevolgd wordt, maar zeer zeker was het
beroemde boek van Jacobus a Voragine voor Mr. Dirc dikwijls het voorbeeld, hoe
ook hij volgens deze scholastieke leermethode zijn stof kon rangschikken en
uitwerken.
Wat de bronnen en de wetenschappelijke opleiding van den auteur reeds deden
vermoeden, heeft bovenstaande ontleding als juist bevestigd. De Tafel van Mr. Dirc
van Delf draagt een scholastiek karakter en daarmee is tegelijkertijd de plaats
bepaald, welke zij onder de didaktische stichtelijke geschriften der Dietsche
letterkunde dient in te nemen.
Wat den inhoud betreft, is zijn werk het eenige, dat de leerstof in haar wijdsten
omvang behandelt. Terwijl de andere schrijvers zich bijna uitsluitend met de
zedenleer bezig hielden, zoodat hun geschriften meer het karakter van een
biechtboek dragen, heeft de hofprediker van Hertog Albrecht van Beieren ook aan
de uiteenzetting der geloofsleer een zeer ruime plaats afgestaan. Hij behandelt
beide echter niet naast elkaar maar mèt elkaar, zoodat ze één geheel vormen en
zijn opwekkende beschouwingen de lezers uit het geloof leeren leven. Ook de
Liturgie had zijn volle en vrome aandacht.

7)
8)

9)

Zie: D r . C.H. E b b i n g e W u b b e n , a.w., blz. 67 en 69.
Vgl. de Inleiding op de Historia Scolastica (aangehaald door D r . C.H. E b b i n g e W u b b e n
t.z.p.): ‘Sacram Scripturam habet pro caenaculo... Caenaculi hujus tres sunt partes,
fundamentum, paries, tectum. Historia fundamentum est... Allegoria paries superinnitens,
quae per factum aliud factum figurat.’
D r . C.H. E b b i n g e W u b b e n a.w., blz. 69, 106 v.
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Deze uitgebreide stof heeft Meester Dirc naar het voorbeeld van den genialen
Thomas van Aquino systematisch gerangschikt en verbonden tot een schoone
synthese. Andere werken van dezen aard zijn dikwijls slechts losse samenvoegingen
van enkele tractaten en, indien men nog getracht heeft ze tot een geheel te
verbinden, dan is niet zelden een toevallige getallen-overeenkomst, waaraan meer
waarde werd gehecht dan ze inderdaad verdient, de eenige band. Zoo
conglomereeren er zich gansche systemen van zeventallen. ‘Met de zeven
hoofddeugden, - uit de drie goddelijk en vier cardinale deugden samengesteld, correspondeeren de zeven beden van het Onze Vader, de zeven gaven van den
H. Geest, de zeven zaligsprekingen en de zeven boetpsalmen. Zij hebben weer
betrekkingen op de zeven momenten van de Passie en op de zeven Sacramenten.
Elk nummer van elk zevental correspondeert weer als tegenstelling of geneesmiddel
met de zeven hoofdzonden, die weer door zeven dieren verbeeld en door zeven
10)
ziekten gevolgd worden’ .
Ofschoon verre van ongevoelig voor deze getallen-symboliek, heeft Mr. Dirc toch
nergens daarop de samenstelling van zijn werk gebaseerd. Zelfs waar de
aaneenlassching wat zwak en gezocht is, zullen we niet minder zijn vernuft dan zijn
streven naar een welgeordende eenheid kunnen waardeeren. Slechts aan één
ander geschrift van dezen aard, onder den titel Wech van Salicheit, dat Dr. Troelstra
't eerst als een katechetisch werk van 't zuiverst gehalte aanwees, kunnen wij, met
11)
hem, denzelfden lof toekennen . De auteur was naar het ‘explicit’ ons meldt, een
priester; hij putte uit latijnsche schrijvers, die hij vaak met name noemt, en wil de
‘simpele menschen’ leeren: ‘wat hij sculdich is te doen ende wat hi sculdich is te
laten ende hoe hi uten sunden mach verrisen. Ende als hy uten sunden verresen
is, hoe hy sculdich is te leven, wat hy sculdich is tontsien, wat hy sculdich is te vlien,
ende wat hy sculdich is te begheren’, zoodat het boek zich in zeven deelen splitst.
Ook hier dus een wel geslaagde poging om zijn stof van één gezichtspunt uit te
bezien, maar toch geheel anders dan Mr. Dirc. Bij dezen is Christus en zijn
verlossingswerk de leidende gedachte, terwijl bij den onbekenden schrijver van den
Wech der Salicheit de mensch staat in het midden van den kring zijner
beschouwingen.
Het karakter van een werk als de Tafel van den Kersten Ghelove

10)
11)

D r . J . H u i z i n g a , Herfsttij der Middeleeuwen. - Haarlem 1919 - blz. 347.
D r . A . T r o e l s t r a , De toestand der Catechese in Nederland gedurende de
vóór-reformatorische eeuw. - Groningen 1901 - blz. 199-204.
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wordt echter niet alleen bepaald door het gemoed en de wetenschappelijke richting
van den schrijver, maar niet minder door den kring van lezers, waarvoor het is
samengesteld. Een wijs man houdt immers steeds het doel voor oogen en poogt
de juiste middelen te vinden, die hem daartoe zullen voeren.
Meester Dirc heeft getoond dit te beseffen. Hij dacht er altijd aan, dat zijn geschrift
bestemd was voor zijn vorstelijken beschermer en voor de ‘wairlike lude’, die hij ‘mit
desen boec wilde leren’. Daarom vermeed hij alle diepzinnige wijsheid en zocht
slechts bijeen wat voor zijn lezers nuttig en noodig was. Op tal van plaatsen geeft
hij aan, dat hij gaarne over het een of andere onderwerp zou hebben willen uitweiden,
maar dit, met het doel van zijn Tafel voor oogen, heeft nagelaten. Daarom heeft hij
wellicht onder zijn bronnen, naast het Compendium theologicae veritatis, aan de
Legenda aurea, het volksboek bij uitstek, zoo 'n breede plaats toegekend. Daarom
ook werd een kerkleeraar als St. Bernardus, voor wiens teedere menschelijkheid
de volksziel zoo gevoelig is, bij voorkeur door hem geciteerd. En wij vragen ons af,
of hij misschien niet zoo weinig over de mystiek heeft gesproken, omdat hij een
uiteenzetting van dat hoogere leven van verslondenheid in God voor gewone leeken
te gevaarlijk achtte, aangezien het ons niet aannemelijk voorkomt, dat hij als
Dominicaan daar persoonlijk minder waarde aan zou hebben gehecht. Al schijnt
b.v. in zijn Orde de vereering van Meester Eckhart door de veroordeeling der bekende
stellingen niet te hebben geleden en al zou ook de schrijver van onze Tafel daarmede
hebben ingestemd, toch kan hij van meening zijn geweest, dat het niet gewenscht
is een leer onder het volk te brengen, die zoo licht tot misverstand aanleiding kan
geven, als men niet tot scherp onderscheiden in staat is. Wij noemen speciaal
Meester Eckhart, omdat de herinnering aan dezen zoon van het klooster te Erfurt
zeker nog voortleefde te Keulen, waar zijn confrater Dirc van Delf nu vertoefde, en
deze veel omstreden mysticus als leider van het studiehuis der orde de laatste jaren
12)
van zijn leven had doorgebracht en in 1327 overleden was .
De andere groote Dominicaansche mysticus Johannes Tauler wordt evenmin
genoemd en sporen van zijn werk hebben wij in de Tafel van den Kersten Ghelove
niet kunnen ontdekken. Een uitzondering zouden we moeten maken voor Henricus
Suso, maar wat aan hem wellicht werd ontleend, is zóó gering, dat wij ook hier niet
van een mystieken inslag in het werk van Mr. Dirc kunnen spreken. Immers, alleen
het 48ste Somerstuc-capittel: ‘van den

12)

Vgl. over Meister Eckhart D r . J . v a n M i e r l o j r . S.J. in Ons Geestelijk Erf, I, 1927,
blz. 225-254 en 337-346.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

58
morgenspraec tusken den ontfermhertichsten God Cristum ende den mistroestigen
sondaer, die in wanhoop gevallen is’ ‘herinnert ons even aan zijn Orloy der ewigher
Wysheit. Ook hier de dialoog-vorm en, wat den inhoud betreft, wordt de mensch,
evenals in hoofdstuk II van het tweede boek van het Horologium, onderwezen in
de kunst van goed te sterven.
Bij Henricus Suso zal een verschijning duidelijk maken, waarom een zalige dood
van het hoogste belang is. Aan den ‘Discipulus’ wordt een jonge man getoond, die,
na zijn beste krachten in zonde misbruikt te hebben, plotseling wordt opgeroepen
13)
om voor den eeuwigen Rechter te verschijnen .
Iets dergelijks vinden wij ook bij Mr. Dirc. Wanneer de zondaar uitroept: ‘Ach heer,
waerbi ende waermede so sal ic dese lesse onthouden, dat icker ymmer niet en
verghete?’ antwoordt ‘die goede God’: ‘Kint, laet voor dinen oghen inwendelic alle
tijt staen dat dode beelt eens ionghelincs, die onversiens ende rokeloes van der
werlt gesceiden is’. Deze overeenstemming was reeds den bewerker van het
Darmstadter hs. opgevallen, zooals blijkt uit de aanvangswoorden van het 35ste
capittel, waar we lezen: ‘Dat boech orlogium sapiencie in syner begynninghe saget
dat it was eyn jonghelinck gode bekant....’
Verder treffen wij nog op een andere plaats eenige overeenkomst aan.

Horologium, lib. II, cap. II.

Tafel, Somerstuc, cap. XLVIII.

Sapiencia respondet: Fili mi, noli altum M, 174c, Dair toe antwoordt die ewighe
sapere, sed time. Audi me et docebo te wijsheit Gods aldus: Kint, en verhef di
utilia. Tribuam tibi donum electum.
niet in dinen sinnen hoghe dinghen te
verstaen, die niet en baten, noch en
vromen, mer leer lessen, die di wisen an
dat ewighe leven.
Sciencia utilissima et cunctis artibus
preferenda est haec sciencia: scire
videlicet mori. Scire quidem se esse
mortalem, omnibus commune est, cum
nemo sit qui semper vivat, vel qui huius
rei fiduciam habeat.

13)

Die hoechste conste ende die subtijlste
lesse is: kennen te sterven. Want die
conste gaet boven allen philosophiën,
want dese conste den mensche leert, dat
sijn leven is van corten tiden, dat sijn
wercken sijn van veel onnuttelicheden
ende dat sijn leven ende staet, sijn
inganc, sijn voortganc ende sijn uutganc
is van veel onsienlicheden ende
iammerheden.

D r . H i l d e g a r d e v a n d e W i j n p e r s s e , De Dietse vertaling van Suso's Horologium
aeternae sapientiae. - Groningen 1926 - blz. 100.
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Deze overeensteminingen kunnen ons doen vermoeden, dat Mr. Dirc het Horologium
heeft gekend, maar dat hij er desniettegenstaande zoo weinig aan heeft ontleend,
bevestigt wellicht onze veronderstelling, dat hij om wille zijner lezers de mystiek
buiten beschouwing zou hebben gelaten.
Gaarne verlucht Mr. Dirc ook zijn uiteenzettingen met legenden en exempelen.
Dit heeft men altijd gedaan, maar toch kwam deze methode onder invloed van
Jacobus van Vitry vooral gedurende de 13de eeuw steeds meer in zwang, en
sindsdien bleef ze voortbestaan. Van den H. Dominicus zegt Stephanus van Bourbon:
‘Habundabat exemplis’ en Gérard de Frachet getuigt van den Z. Jordanus: ‘propriis
et efficacibus fulgebat exemplis’. Dat hing samen met den meer populairen prediktrant
der jonge bedelorden en daarom ligt het zeker voor de hand, dat ook onze auteur
hiervan een gretig gebruik maakte, toen hij aan ‘die wairlike lude’ een verklaring
wilde geven van de katholieke geloofs- en zedenleer. Want zooals hij zelf zeide:
‘exempelen bewegen meer dan woorden’ en deze sporen ons aan: ‘dat wi onse
werc wijslic ende eerlic na ander gueden luden moghen stellen.’
Meester Dirc heeft zijn geestelijke exempelen hoofdzakelijk uit de Gulden Legende
en soms uit het Vaderboec geput. De profane schijnt hij uit de Gesta Romanorum
en het Scaecspel te hebben overgenomen. Ook de Historia scolastica was hem
bekend en aan het leven van Alexander den Groote ontleende hij een twaalftal
pakkende verhalen. Zij zijn als de prentjes bij den tekst. Het volk hield ervan en
daarom mochten zij ook in een werk als onze Tafel van den Kersten Ghelove niet
achterwege blijven.
Maar tusschen al die lezers, voor wie onze auteur zijn boek had bestemd, stond
hem vooral het beeld voor den geest van zijn vorstelijken beschermer, Hertog
Albrecht van Beieren, wien hij dit werk zou opdragen als een blijk van dankbaarheid
voor de ontvangen gunsten, maar vooral opdat deze voor de oogen van Gods
almacht zou bedenken: hoe hij door te leven volgens het Christelijk geloof en de
Christelijke wetten zijn ziel zalig moet maken.
Op tal van plaatsen wijst hij hem dan ook op wat hij heeft te doen en te laten.
Maar hij kent zijn plaats. Hij zal niet ‘der heren gunste soecken’, maar als dezen
iets misdreven hebben, zal hij tot hen gaan ‘ende gheven hem haer misdaet in
parabolen te kennen mit suverliken reden, niet mit hardicheden, want dat en hoort
niet ende het mocht meer scaden dan baten’. Deze houding verklaart hij door twee
voorbeelden, aan de Oudheid ontleend. Hier ontdekken wij dus een nieuwen factor,
welke tot de verbreiding der exempelen-methode kan hebben bijgedragen. Ze werd
alzoo niet slechts aangewend in de prediking of bij het minder
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geleerd onderricht, maar diende ook om den grooten dezer aarde op bedekte wijze
hun fouten onder het oog te brengen, zooals wel-eer ook Phylometor, naar de
legende verhaalt, het schaakspel had uitgedacht om ‘een hoverdich, onghenadich
tiran, gheheten Elmeradap’, zijn plichten voor te houden. - Tal van legenden, door
den hofkapelaan van Hertog Albrecht in zijn werk aangehaald, wijzen in dezelfde
richting.
Maar Mr. Dirc volgde ook nog een andere methode en dekte zich bij zijn
vermaningen en raadgevingen aan den vorst en andere hooggeplaatste personen
gaarne door het gezag van anderen. Zeer veel ontleende hij daarom, wat dit gedeelte
van de zich gestelde taak betrof, aan het wereldvermaarde Scaecspel van zijn
ordebroeder Jacobus de Cessolis en nog fijner lascht hij in het 47ste capittel van
het Somerstuc ter onderrichting van zijn vorst, vele wijze lessen in, welke Koning
Salomon in de bijbelsche boeken aan zijn zoon gegeven heeft.
In het hoofdstuk, dat hij naar het bovengenoemde Ludus Scaccorum bewerkt
heeft, lezen wij naar welke regelen de vorst leven moet. ‘Si sullen wijsheden hebben
in haerre herten ende waerheden in horen monden, want dwaesheden ende loghen
boven al qualiken voecht den heren ende meer mistaet. Dat ander is: hi sal gaerne
gueden raet horen ende raeds leven. Dat leerde Salomon sinen soon ende seide,
dattet hem nemmermeer en soude rouwen. Dat derde is: hij sal een eerbaer, scamel,
reyn leven leyden. Tot welken litteyken so is die coninghinne geset na sijnre luchter
sijd, dat hi hem mit sijnre gade ghenueghen sal laten’.
Veel uitvoeriger sijn de raadgevingen, welke Mr. Dirc ontleend heeft aan ‘een
boec van parabolen ende bisproken’, door Salomon geschreven om zijn zoon
Roboam wijsheid te leeren. Ze zijn niet minder dan 31 in getal, maar de meeste zijn
algemeen menschelijk zonder in rechtstreeksch verband tot de waardigheid en het
ambt van den vorst te treden. Maar de vorst moet een goed mensch zijn, om een
goed vorst te kunnen zijn, want, zooals Mr. Dirc terecht opmerkt, ‘dat is onreden
dat yemant den anderen regieren sal, die hem selven niet regieren en can.’ En op
een andere plaats: ‘wie dat oitmoedich is ende Gode vruchtet ende ontsiet, die sel
dat volck overheren.’ Aan zijn voorbeeld moeten de onderdanen zich kunnen
spiegelen. ‘Als die coninc is, alsulck heeft hi dienres.’
Een mooie gelegenheid om op de hooge waardigheid en de plichten van een
landsbestuurder te wijzen, vond onze auteur ook in het 45ste capittel van het
Somerstuc, waar hij zoo uitvoerig handelt over ‘des keisers troen ende hoe men
hem kiest ende croent’, en ‘van der ridderen oirden.’
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Voor zijn ‘edelen waerden heer’ was zeker ook wel op de eerste plaats het 14de
hoofdstuk van het Winterstuc bestemd. Hij spreekt daar over de physiognomie,
welke in de middeleeuwen beschouwd werd als de kunst, die leert goede dienaren
te kiezen, wat voor den vorst een zaak is van het hoogste belang. Een dergelijke
beschouwing past daarom in dit werk even goed als in de Epistola ad Alexandrum,
waarvan naar middeleeuwsche opvatting Aristoteles de schrijver was.
Zóó heeft Meester Dirc zich op verdienstelijke wijze van zijn taak gekweten. Zijn
Tajel van den Kersten Ghelove heeft zonder twijfel in breede kringen zeer veel nut
gesticht. Hertog Albrecht, die reeds in het zelfde jaar dat dit werk voltooid werd,
gestorven is, heeft waarschijnlijk zijn geest en gemoed aan deze edele gave van
zijn dankbaren gunsteling niet meer kunnen verkwikken. Maar vele anderen heeft
ze zeker gebracht ‘tot ontsich der Kersten Ghelove ende reverencie der Kercken.’
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IV. De handschriften.
Het betrekkelijk groot aantal handschriften, dat ons van een zoo uitvoerig werk als
De Tafel van den Kersten Ghelove is bewaard gebleven, bewijst ons, dat deze
verhandeling in de 15de eeuw graag gelezen werd en velen er zelfs prijs op stelden
een copie van het geheel of althans van een gedeelte te bezitten. Indertijd heeft Dr.
1)
Tinbergen met behulp van de aanteekeningen van Dr. de Vooys in zijn uitgave van
Des Coninx Summe reeds een belangrijke reeks van ons overgeleverde
handschriften opgesomd, waaraan wij thans nog eenige andere kunnen toevoegen.
We zullen ze in drie groepen onderbrengen. Eerst beschrijven wij in 't kort de ons
bekende handschriften van het Winterstuc; vervolgens die van het Somerstuc en
ten slotte komen dan de verzamel-handschriften aan de beurt, waarin grootere of
kleinere fragmenten van Mr. Dirc's verhandeling zijn opgenomen. Duidelijkheidshalve
gebruiken wij dezelfde letters, als Dr. Tinbergen in zijn reeds genoemde
bibliografische aanteekeningen.

Winterstuc.
2)

Hs. A - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 73 E 26; Catalogus 603.
Handschrift op papier in houten band met bruin leder overtrokken, waaraan men
nog de resten van twee klampen ziet. Deze codex bestaat uit 260 bladen met een
afmeting van 292 × 213 m.M., welke in twee kolommen beschreven zijn met bruinen
inkt. De

1)

2)

Dr. D.C. T i n b e r g e n , blz. 119-121; de beschrijving van hs. F is niet juist en Hs. E
(Amsterdam, Univ. Bibl. I G 18) bevat geen fragment van de Tafel, zooals Dr. Tinbergen
meende. Als hs. O noemt hij nog No. 220. van de Universiteitsbibliotheek te Gent, dat het
16de cap. van het Somerstuc bevat: ‘Hoe dat die apostolen den heiligen Geest opten
pinksterdach te samen ontfinghen; - als hs. K vermeldt hij Hs. Trier 1935, waarin een gedeelte
van het 38ste hoofdstuk van het Somerstuc is opgenomen. Daar we deze beide niet hebben
onderzocht, moesten we ons van een beschrijving onthouden, ofschoon ons van het tweede
wel de varianten door Dr. C.G.N. de Vooys werden ter beschikking gesteld.
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae - Vol. I, Libri Theologici - Hagae
comitum 1922.
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beginletters zijn rood of blauw en eenige zijn met penteekeningen in Nederlandschen
stijl versierd.
Het eerste deel van dit hs. - fol. 1-106 - bevat het Winterstuc.
fol. 1r.: den proloog: ‘Anxt des heren seit salomon’...
fol. 1r.-2r.: overzicht der capitula.
fol. 2r.: ‘Dat eerste capittel is van gode ende vander godheit ende triniteit ende
vanden naem gods. [Inc.:] Die propheet Micheas seit uten monde gods. O mensch
ick sel di op seggen’.
fol. 106v.: ‘Dit boeck is gescreven int Jaer MCCCC ende LXIX op S. anthoniis
dach.’
Het tweede gedeelte bevat den tekst van het ‘Boek der Byen’ van Thomas van
Cantimpré.
fol. 260v.: ‘Iste liber apum scriptus et finitus est per manus allardi reyneri oriundi
o

o

o

o

de akersloet. Anno domini M CCCC LXIX mensis Junii die XX ’ - Daaronder staat
dezelfde mededeeling in het Nederlandsch en verder met gelijktijdige hand: ‘Dit
boec toebehoert agnies stevens dochter ende rikelant stevens dochter beghinen
des groten beghynhoves bynnen haerlem. Ende hoer beyder uutterste wille is dit
sinte aechten convent des hoves voerscreven sel hebben dit tegenwoerdich boeck
in een testament nae haerre beyder doot ende begheren dat die beghinen des
convents voerscreven voer hen bidden om die mynne gods. - Int iaer ons heren
MCCCC ende LXXVII op sinte gallen dach starf agnies stevens dochter voerscreven
wes siel moet rusten in vrede. - Int iaer ons heren MCCCC ende LXXXV opten
sevenden dach in april starf rikelant stevens dochter voerscreven wes ziel moet
rusten in vrede Amen ende was dat opten goeden vridach.’ - Hieronder: ‘Dit boeck
hoort toe maritgen van craenhals, gecoft int iaer ons heeren 1612.’

Hs. B. - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 70 H 30; Catalogus 604.
Dit papieren hs. telt 179 bl. ter grootte van 203 × 132 m.M., en is geschreven in 2
kolommen met roode beginletters en eenige eenvoudige versierde en gekleurde
beginletters in Nederlandschen stijl (penteekening) en gebonden in 18de-eeuwschen
bruin-lederen band met goud en verguld op snee.
Fol. 1: ‘Dit is die tafel ende die capittelen in den eersten boeck des winterstuckes
datter hiet die tytel van den kersten ghelove’. - Fol. 2: ‘Hier beghint dat prologhe op
dat winterstuc van den tafel of spiegel van den kersten gelove, dat broeder dirc van
delf meester in der godheit ende regent in der universiteit erffoerde ende van colen
screef tot hertoch aelbrecht int iaer ons
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heren MiiijC ende vier.’ Fol. 2v.: ‘Die anxte des heren seyt salomon’. En verder: ‘Dat
eerste capittel is van der heiligher drievoudicheit. Die propheet micheas seyt wtten
monde gods.’
Fol. 179, in 15de-eeuwsche hand: ‘Dit boeck hoort toe den besloten susteren
sinte margrieten buten leyden op Rodenburch.’
Zooals Dr. Tinbergen t.a.p. reeds opmerkte, is dit hs. over het geheel minder
zuiver van taal dan het vorige en volgens de mededeeling op fol. 179 een jaar jonger
en ook, wat den inhoud betreft, vertoont het meerdere afwijkingen. Het schijnt voor
een nonnen-klooster pasklaar gemaakt. Verschillende hoofdstukken, die over
natuurwetenschappen handelen, zijn weggelaten. De kapittels VI, VII, VIII, XIII en
XIV (volgens A) ontbreken; XXIII en XXIV staan in omgekeerde volgorde en XXVII
en XXVIII zijn evenals III en IV tot één hoofdstuk vereenigd, zoodat B 50 in plaats
van 57 kapittels telt.
We vestigen er nog de aandacht op, dat zoowel in dit hs., als in F (zie blz. 90)
het werk van Mr. Dirc genoemd wordt: ‘die tytel van den kersten ghelove’.
‘Dit is die tafel ende die capittelen inden eersten boeck des winterstuckes datter
hiet die tytel vanden kersten ghelove.
Dat eerste capittel is vander heiligher drievoudicheit.
Dat ander cap. is vanden naem ons heren.
Dat derde cap. is vanden IX choren der enghelen.
Dat vierde cap. is vanden achte hemelen, die die heydensche meysters bescriven.
Dat vijfte cap. is vanden aerschen paradise.
Dat seste cap. is vanden vier vloeden des paradijs.
Dat sevende cap. is van des menschen vijf uutwendighe ende inwendighe synnen
des lichaems.
Dat VIII cap. is vander sielen ende van hoor vier begheerlike beroeringe ende
van hoor crachten.
Dat IX cap. is vanden seven ouderdommen ende tijt des menschen.
Dat X cap. is vanden VII ghetyden ende ouderdom der werelt.
Dat XI cap. is vander ghenaden-riker godliker doechden, ghelove, hope ende
minne.
Dat XII cap. is vandie vier oerbaerlicke cardinaelsche doechden.
Dat XIII cap. is vanden VII gaven des heiligen geests.
Dat XIIII cap. is vanden achte salicheden der sielen.
Dat XV cap. is vanden XII vruchten des booms des levens, diemen oec noemt
vruchten des gheests.
Dat XVI cap. is van des bosen gheests val, condicie, natuer ende hoor macht,
die si hebben.
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Dat XVII cap. is van onser ouder val Adams ende Eva ende hoor becoring.
Dat XVIII cap. is vanden drien cluften ende wortelen der sonden.
Dat XIX cap. is vanden VII hooft-sonden ende hoor telghen.
Dat XX cap. is van die VII duvelen, die capitein sijn der VII hooft-sonden.
Dat XXI cap. is vanden VII sonden inden heilighen gheest.
Dat XXII cap. is van die sonden daer die bisscop of sijn penitencier of absolveert.
Dat XXIII cap. is van die sonden daer die paeus of sijn penitencier of absolveert.
Dat XXIIII cap. is van den heilighen lande van beloften.
Dat XXV cap. is vanden X gheboden Gods, die God Moyses gaf opten berch van
Synay.
Dat XXVI cap. is van die vijf heydensche gheboden.
Dat XXVII cap. is van die vier ewangelyen ende ewangelisten.
Dat XXVIII cap. is van volre tijt der ghenaden, dat God woude mensche worden.
Dat XXIX cap. is van den hylic Iosephs ende der ioncfrouwen Marien.
Dat XXX cap. is vander enghelscher grueten ende syn bootscap.
Dat XXXI cap. is vander ontfanghenis ons lieves heren Ihesu Cristi.
Dat XXXII cap. is vander vandinghe Marien totter vrouwen Elysabeth.
Dat XXXIII cap. is vander gheboorten ons lieves heren Ihesu Cristi.
Dat XXXIIII cap. is vander besnidenisse ende vanden naem ons heren Ihesu.
Dat XXXV cap. is vander epyphanie, die heerlike openbaringe, daer Ihesum opten
XIII dach drie coningen versochten.
Dat XXXVI cap. is van onser liever vrouwen kercganc ende hoors kints
presenteringe inden tempel mit hoorre offerhande.
Dat XXXVII cap. is hoe dat Ioseph ende Maria vlogen uutten lande mitten kinde
Ihesu in Egypten.
Dat XXXVIII cap. is dat dat kint Ihesus drie dage verloren was ende wort weder
ghevonden inden tempel midden onder die leerres.
Dat XXXIX cap. is van dat Ihesus op wies in ghenaden, wijsheit ende doechden
overmids den gheest voor Gode ende den menschen.
Dat XL cap. is van dat sinte Ian baptista doopte onsen heer inden water der
iordanen.
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Dat XLI cap. is van dat Cristus inder woestinen XL daghe vastede ende hoe hem
die viant becoorde.
Dat XLII cap. is van dat onse heer vercoos, riep ende vergaderde sijn XII apostelen
ende die lessen, die hi hem leerde.
Dat XLIII capittel is van ons heren Ihesus Cristus ghedaente, wise ende forme,
leven, leer ende predicacie ende mirakelen.
Dat XLIIII cap. is vander glorioser verclaringe der transfiguracien ons heren Ihesu
Cristi.
Dat XLV cap. is van der oetmoediger toecoemste ende vandinge dat Cristus
vanden berch van Olyveten op eenre ezelynnen versocht.
Dat XLVI cap. is dat Cristus toech inden tempel ende werp daer uut die coften
ende vercoften ende wat doe bi hem gheschiede.
Dat XLVII cap. is van dat die vrou Maria Magdalena hoe si Ihesum sijn hooft ende
voeten salvede.
Dat XLVIII cap. is van den avontmael, daer onse heer Ihesus Cristus dat sacrament
sijns lichaems stichte ende alle sijn iongheren priesteren wyde.
Dat XLIX cap. is hoe dat onse heer Ihesus sijn cleder uut dede ende gorde hem
mit eenre lynnen dwael ende begonde sijnre iongheren voeten te dwaen.
Dat L cap. is van dat godlike sermoen dat Cristus predicte ende van dat testament,
dat hi voor sijnre doot besettede.
Hier beghint dat prologhe op dat winterstuc vanden tafel of spiegel vanden kersten
gelove, dat broeder Dirc van Delf meester inder godheit ende regent inder universiteit
Erffoerde ende van Colen screef tot hertoch Aelbrecht int iaer ons heren M IIIIc ende
vier.’
Fol. 179: ‘Dit boec is gheeyndet int iaer ons heren MCCCC ende LXX op alre
sielen dach ende het is ghescreven op heilighe daghen.
Bidt voor die gheen, diet hevet ghescreven,
dat haer God wil geven
sijn ewighe leven.
Dit boec hoert toe den besloten susteren sinte Margrieten buten Leyden op
Rodenburch.’

Hs. C. - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 133 F 18, Catalogus 602.
Dit hs., dat in 1897 door de Kon. Bibliotheek werd aangekocht, bestaat uit 282
perkamenten bladen ter grootte van 149 × 103 m.M. De dateering is onjuist. We
lezen op fol. 4v.: ‘Desen boec was gemaect en ghescreven Int jaer ons heeren, doe
men screef MCCC ende sevene. Opten XXIIten dach in Julio.’ Het is in Franschen
stijl verlucht met een gehistorieerde beginletter, waarin een minia-
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tuur van de H. Drievuldigheid, en meerdere versierde beginletters en omlijstingen
in goud en kleuren. Op fol. 12 staat in den initiaal een wapen, in den rand tweemaal
een ander wapen, dat ook op fol. 12v. in den beginletter voorkomt.. De bruin lederen
band dateert uit de 16de of 17de eeuw.
Zooals op fol. 4v. wordt aangegeven, bevat dit hs. slechts de eerste 39 capittels
van hs. A.: ‘Daer einden nu een deel van den LXVI capittelen, van den eersten tot
den viertichsten, in den winterstuck van den boeke, die daer heet die tafel van den
kersten ghelove ende ooc dat oude testament.’ Deze laatste toevoeging klinkt
vreemd, maar schijnt ontstaat uit een verkeerd begrip van de woorden, die we in
andere hss. lezen: ‘ende van der ewen’. Evenals in B zijn ook hier de hoofdstukken
XXIII en XXIV omgewisseld. Dat hier van LXVI capittelen gesproken wordt, wijst op
verwantschap met het Londensche Hs. H.
Fol. 1r.: ‘Dit is die prologhe in den boeck. [Inc.:] Anxte onses heeren seit salomon
is een beghinsel der wijsheyt.’ - Fol. 2v.-4v.: overzicht der kapittels. - Fol. 6r.: ‘Van
gode, van der godheit ende van der triniteyt. primum Capitulum. Die prophete
micheas seit wt den monde godes. O mensche ic sal die op segghen wat goet is.’
De inhoudstafel luidt als volgt:
‘Dat eerste Capittel is van Gode ende vander Godheit ende Triniteyt ende vanden
namen Gods.
Dat ander is vanden boeke des levens.
Dat derde is vanden werken der eerster .VI. dagen.
Dat .IIII. is vanden neghen choren der enghelen.
Dat vijfte is vanden achten hemelen.
Dat .VI. is vanden .VII. planeten.
Dat .VII. is vanden twalef teyken des hemels.
Dat .VIII. is vanden .IIII. elementen.
Dat .IX. is vanden paradyse ende van sinen boemen.
Dat .X. is vander fonteynen ende vanden .IIII. vloeden des paradijs.
Dat .XI. is vanden mensche ende vanden sinnen des lichaems.
Dat .XII. is vander zielen ende van haren crachten.
Dat .XIII. is vanden .IIII. complexien des menschen.
Dat .XIIII. is vanden physonomyen des menschen.
Dat .XV. is vanden physonomyen des menschen.
Dat .XV. is vanden .VII. ouder des menschen.
Dat .XVI. is vanden .VII. tyden ende ouderdom der werelt.
Dat .XVII. is vanden ghenadenrijke godlike doechden, ghelove hope ende minne.
Dat .XVIII. is vanden .IIII. voerbaerste heydensche doechden.
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Dat .XIX. is vanden zeven gaven des heilighen Geestes.
Dat .XX. is vanden achten zalicheden der zielen.
Dat .XXI. is vanden twalef vruchten des boems des levens.
Dat .XXII. is vander boser gheesten val ende hore nature.
Dat .XXIII. is van onser ouder val Adams ende Eva ende hore becoringe.
Dat .XXIIII. is vanden vier (lees: drie) cluftere ende wortele der sonden.
Dat .XXV. is vanden seven hooft-sonden ende hore telghen.
Dat .XXVI. is vanden seven duvelen die capyteyn sijn der zeven hooftsonden.
Dat .XXVII. is vanden zeven sonden inden heylighen Geest.
Dat .XXVIII. is van vierderhande sonden, die wi biechten.
Dat .XXIX. is vanden sonden, daer die bisschop of sijn penitencier af absolviert.
Dat .XXX. is vanden sonden daer die paeus of sijn penitencier af absolviert.
Dat .XXXI. is vanden heylighen lande van beloeften.
Dat .XXXII. is van tyen gheboden ons heeren Goods.
Dat .XXXIII. is vanden vijf heydenschen ghebode.
Dat .XXXIIII. is vanden .IIII. ewangelien ende ewangelisten.
Dat .XXXV. is vander voller tijt der ghenaden, dat God woude mensch warden.
Dat .XXXVI. is vanden huwelic Ioseph ende der ioncfrouwen Marien.
Dat .XXXVII. is vander enghelscher bootscap ende sine groet.
Dat .XXXVIII. is vander heiligher ontfanghenis Ihesu.
Dat .XXXIX. is vander heiligher vandinghe ende gruet Marien tot der vrouwen
Elyzabeth.
Daer eynden nu een deel vanden .LXVI. capittelen vanden eersten tot den
viertichsten inden winterstuck van den boeke, dat daer heet die tafel vanden kersten
ghelove ende ooc dat oude testament.’
‘Desen boec was ghemaect ende ghescreven int jaer ons heeren, doe men screef
.M.CCC ende sevene op den .XXII. ten dach in Iulio.’

Hs. D. - Amsterdam, Universiteitsbibliotheek I H 36.
Dit hs. bestaat uit 151 bladen van papier, die 289 × 207 m.M. groot zijn, beschreven
in 2 kolommen van 35 regels. De beginletters der hoofdstukken zijn uitgevoerd in
rood en blauw en met penteekeningen versierd, terwijl de hoofdletters der
onderverdeelingen van een capittel beurtelings rood of blauw zijn. Het is gebonden
in een geperst lederen band. Op den rug staat in gouddruk: Meditaties van een
godvruchtigen oudvader.
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Volgens het ‘explicit’ op 151d is het ‘geeyndt ende gescreven bij handen Wijnant
dircx zoons int iair MCCCCXLIX in der maent van october op sinte crispini ende
crispiniani avont. Bid voer den scriver.’
Na den proloog op fol. 1a beginnende: ‘Anxt des heren zeit Salomon is een
beginsel der wijsheyt...’ volgt op fol. 1a halverwege de inhoudsopgave, waaruit blijkt
dat dit hs de gewone 57 capittelen van het ‘Winterstuc’ van de ‘tafel van den kersten
gelove ende der eeuwen’ bevat. Fol. 2c vangt aan: ‘dat eerste capittel van gode
ende van der godheyt ende triniteyt van den name gods’.
Het opschrift van het 2de hoofdstuk luidt op fol. 3b - zoowel als in de inhoudstafel
- ‘dat ander bouc (boeck) is van den bouke (boecke) des levens dat goods gedachte
selve is ende van den namen des ons heren uut der scrift ghenomen gods’, in plaats
van ‘dat ander capittel’.
Het opschrift van het derde hoofdstuk staat midden in het tweede vóór de woorden:
‘Dat boeck des levens seit sinte thomas van aquyn... enz., terwijl het derde hoofdstuk:
‘van den werken der eerste ses dagen’ ieder opschrift mist (fol. 4c).
We laten proloog en inhoudstafel hieronder volgen:
‘Anxt des heren zeit salomon is een beginsel der wysheyt. Anxt en doet alleen
den menschen vresen voir sinen scepper, dat hy ontsiet sijn recht ende oordel ende
oick voir pine sijnre misdaet. Mer sij maket den menschen oick cloeck te weten ende
te kennen waer hij gode behaechlijck mach an wesen. Ende voirt dat hij wert
behoetsam te scuwen der hij sinen god an mach vertoornen ende mishagen. Want
salomon voirt meer seit dat die mensche doer den anxt des heren vliet van allen
quaden. Glosa: dat is van sonden. Daer om wairdige lieve edel here op dat ic iu
moge wisen ende leren, dat gij iuwen god ende scepper mede sult leren kennen
ende oefenen, ende oick het te hoeden van sonden, soe heb ic iuwer eren gemaket
een tafel vanden kersten gelove ende der eeuwen. Ende alsoe als ic gaerne woude
iu willich te dienste staen, dat gij dese tafel hebben somwijl in uwer hant, opdat voir
die ogen der mogentheit goods die gij vruchten bedencken ende gehoegen hoe gij
hem te wille moge leven in kersten euwe ende gelove houden op dat alle hinder
ende quaet uwer zielen moge voir bij comen om dat aenscine der ewiger eren dair
gy salich ende heilich an ziel ende an live mit allen uwen vrienden ewelick moet
leven ende regneren Amen.
[1b] Dat eerste capittel is van gode ende vander godheyt ende triniteyt van den
naem gods.
Dat ander boeck is vanden boecke des levens dat goods gedachte
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selve is ende vanden namen ons heren wt der scrift genomen goods.
Dat derde is vanden werken der eerste ses dagen.
Dat vierde is vanden .IX. choor der engelen yerachien.
Dat vijfte is vanden .VIII. hemelen die de heydensche meyster bescriven.
Dat seste is vanden seven planeten des hemels.
Dat .VII. is vanden twaelef teykenen des hemels firmaments inden hemel.
Dat .VIII. is vanden vier elementen aerde water lucht vuer [1c].
Dat negende is vanden aertschen paradise der weelden ende van sinen bomen.
Dat tiende is vander fonteinen ende vier vloede des arschen paradises.
Dat elfte is vanden mensche ende vanden vijf wtwendige ende inwendige zinnen
sijns lichaems.
Dat twalefte is vander zielen ende van haerre vier beroringe ende van horen
craften.
Dat dertiende is vanden vier complexien des menschen dair sijn lichame of te
samen geset is.
Dat viertiende is vander phisonomien des menschen die men om sijnre gedaente
ende lidmate mach merken.
Dat vijftiende is vander .VII. ouderdoem ende tijt des menschen leven.
Dat sestiende is vanden seven tijden ende ouderdoem der werlt.
Dat seventiende is van den genaden-riken godliker duechten gelove hope ende
minne.
Dat achtiende is vanden vier voorbairsten heydenschen cardinael duechden.
Dat negentiende is vanden seven gaven des heiligen geest.
Dat XXten is vanden achte [1d] salicheden der sielen die cristus leerde.
Dat XXIste is vanden .XII. vruchten des boems des levens diemen oick noemt
vruchte des geestes.
Dat XXIIIIste is staet voir (?) van onser ouder val adams ende hoer quaetheit die
sij hebben.
Dat XXIIIste is vanden drie cluften ende wortele der zonden.
Dat XXIIIIste is staet voir (?) van onser ouder val adams ende eva ende hoir
becoringe.
Dat XXVste is vanden seven hooft-zonden ende hore tellegen.
Dat XXVIste is vanden seven duvelen die capiteyn sijn der seven hooft-zonden.
Dat XXVIIste is vanden seven zonden inden heyligen geest.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

71
Dat XXVIII is vanden vierderhanden zonden die wij biechten.
Dat XXIX is vanden zonden dair die bisscop of sijn penitencier of absalviert.
Dat XXX is dair die paeus of sijn penitencier of absolveert.
Dat XXXI is vanden heylige landen van beloften.
Dat XXXII is vanden tien geboden goods ons heren.
Dat XXXIII is vanden vijf heydensche gebode.
Dat XXXIIII is vanden .IIII. [2a] ewangelien ende ewangelisten.
Dat XXXV is vanden voller tijt der genaden dat god woude mensche werden.
Dat XXXIV is vanden huwelick joseph ende der ioncfrouwen marien.
Dat XXXVII is vander engelscher boetscap ende sine gruet.
Dat XXXVIII is vander heyliger ontfangenisse ons lieves heren ihesu cristen.
Dat XXXIX is vanden vandinge marien tot der vrouwen elyzabet.
Dat XL is vander saliger geboirt ons lieves here ihesu cristen.
Dat XLI is vander besnidenis ende vanden name ons lieves heren ihesu cristi.
Dat XLII is vanden ephyphanie die heerlike openbaringe, doe ihesum opten
dertienendach versochte worde vanden drie coningen.
Dat XLIII is vander ioncfrouwen kerckganck die marie hiete ende van hair kinde
presentieringe inden tempel mit hair offer-hande.
Dat XLIIII is van dat ioseph ende marie vlogen uut den lande mitten kinde dolende
in egypten.
[2b] Dat XLV is van dat dat kind. .III. dagen verloren ende ihesus wert gevonden
inden tempel in die middewairde der leerre.
Dat XLVI is van dat ihesus op wies in genaden in wijsheit ende duechde overmits
den geest voir gode ende den menschen.
Dat XLVII is van dat sinte jan baptiste dopede onsen here ihesu cristi in die fluvio
jordaen.
Dat XLVIII is van dat cristus inder woestine XL dage vastede ende hoe en die
duvel menigerhande becoerde.
Dat XLIX is van dat onze here cristus riep vercoes ende vergaderde siin XII
apostele ende die lesse die hij hem leerde.
Dat viftichste is van ons heren ihesu cristi gedaente wise ende forme, van sinen
leven, leer predicaedse ende miracule.
Dat LI is vanden overscoenre glorioseliker verclaringe der transfiguracie ons liefs
heren ihesu cristi.
Dat LII is van die oitmoediger toecoemst ende vandige dat
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cristus vanden berch van oliveten op enen eselinne sittende versocht.
Dat LIII is van dat cristus tooch inden tempel ende verwerp dair uut die coften
ende vercoften ende wat doe bi him geviel ende [2c] gesciede.
Dat LIIII is van die vrouwe maria magdalena onsen here ihesum sijn hooft ende
voeten salvede.
Dat LV is vanden avontmael dair onze here ihesus cristus dat sacrament sijns
lichaems stichtede ende alle sinen jongeren priester wyede.
Dat LVI is van dat onze heer ihesus sijn clederen dede uut ende gorden hem mit
een dwael ende begonde sijnre jongerens voeten te wasken.
Dat XLVII is vanden gotliken sermoen dat cristus predicte ende vanden testamente
dat hij voir sijn doot besettede.

Hs. E. Baltimore, Maryland, - Walters Art Gallery, No 171.
Op dit hs. werd mijn aandacht gevestigd door een vriendelijke mededeeling van
Prof. Dr. A.W. Byvanck te Leiden, wien ik daarvoor hartelijk dank zeg. In het werk
van D e R i c c i , Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United
o

States and Canada. I, p. 823, n 397 wordt het aldus beschreven: ‘D i r c v a n
D e l f t , De tafel van den khersten ghelove, in Dutch. Vel. (early XVth C.), 167 ff.
(19 × 14 cm.), 34 miniat. in initials. Red velvet by Gruel. - Arms of first owner:
quaterly, 1-4, fusilly in bend argent and azure (Bavaria); 2-3, or four lions rampant:
1-4 sable (Flanders), 2-3 gules (Holland). A. van de Put informs us that these are
the arms of the counts of Holland, of the house of Bavaria, doubtless Albert (reigned
1389-1404) for whom this work was composed in 1404. - Gruel and Engelmann
coll., n. 93. - Ms. 691 in the Pierpont Morgan Library is doubtless another portion of
the same manuscript.’
Deze sobere gegevens kunnen wij aanvullen door een beschrijving, welke wij op
ons verzoek ontvingen van Miss Dorothy Miner, Librarian and Keeper of Manuscripts
aan Walters Art Gallery, terwijl de Director ons verblijdde met een reeks prachtige
foto's, waarvan wij de meest belangrijke lieten reproduceeren. Deze fraaie codex
werd tusschen de jaren 1905 en 1930 aangekocht door Mr Henry Walters bij Gruel
o
te Parijs en maakte deel uit van de zoogenaamde ‘Gruel-Engelmann collection’ (n
93). Gruel wist niet, dat zijn hs. een gedeelte bevatte van het werk van Meester Dirc
van Delf. Hij liet 't in rood fluweel binden en classificeerde zijn bezit als: ‘Gebede
Boec’.
Volgens de beschrijving van Miss Miner hebben wij de miniatu-
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ren aan twee kunstenaars te danken. Ofschoon deze codex sterk gelijkt op Hs. S-O
van de Morgan-Library, zijn deze beide toch m.i. geen deelen van dezelfde copie,
zooals De Ricci en ook Dr. Byvanck meenden. Het verschil in formaat van den
bladspiegel, die voor S-O 130,2 × 88,9 mM en voor E 118 × 83 mM bedraagt, bewijst
dat voldoende.
Boven werd reeds opgemerkt, dat dit hs. 167 folia telt. Iedere bladzijde telt 24
regels. Alle opschriften zijn in rood, behalve die op fol. 1v. en 2 r., waar ook geen
nieuw capittel begint.
Tusschen de tegenwoordige fol. 24 en 25 ontbreken zes bladen, zooals uit de
pagineering blijkt. Fol. 24r is genummerd: XXIIII en fol. 25r.: XXXII. Op
laatstgenoemde bladzijde begint de tekst van cap. XII volgens hs. A: ‘Die siel is een
gheschapen creatuur, enz.’; daarop volgt cap. XV: ‘Van den zeven ouderdom ende
tijt des menschen’. Vóór cap. XII hebben dus op de verloren folia gestaan cap. XIII
en XIV van hs. A, die hier dus waren cap. XII en XIII: ‘vanden vier complexien des
menschen, dair sijn lichaem of te samen gheset is’, en ‘vander phisonomiën des
menschen, diemen an sijnre ghedaente ende lidmate mach merken’. Dezelfde
wijziging in de volgorde der hoofdstukken, die logisch de voorkeur verdient, treffen
we ook aan de in de hss. G, C, B, H, zoodat we E tot deze groep mogen rekenen.
In de inhoudstafel van CG staat het echter nog als cap. 12 aangegeven; HE missen
een bladwijzer.
Wat den inhoud betreft, bevat E den tekst der eerste 34 capittels van het
Winterstuc met uitzondering van de twee bovengenoemde.
Dit Hs. heeft geen inhoudstafel. We laten daarom de opschriften der capittels
volgen, zooals ze in den tekst voorkomen en voegen daarbij een beknopte
beschrijving van de voorstellingen der miniaturen.
(A, cap. 1) Fol. 1. Van gode, vander godheit ende van der triniteyt. Primum
capittelum. Initiaal-D; (zie foto). In den linker-binnenhoek een geknielde man met
een banderol, waarop de woorden: ‘Ghif mi heer ware ghelove’.
Fol. 1v. Dat belyen alle tonghen ende aenbeden alle gheslachten van volke. Initiaal-D: Veronica's doek.
Fol. 2. Dit is dat ghemeen verstaen van den .III. personen der godheit. - Initiaal-D:
een driehoek; in het midden: Christus' gelaat en in de hoeken: Gods Hand, het kruis
en de doornenkroon, en de Duif.
Fol. 2v. .II. capyttelum. Van den tien namen ons heren godes in der heyligher
scrifte ghevonden. - Initiaal-D: het goddelijk
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Aanschijn en daar omheen tien banderollen met de verschillende namen.
(A, cap. 2) Fol. 4. Ca. .III. Van den boeke des levens dat die ghedachte goods
selve is. - Initiaal-D: God zetelend op een troon, met het Boek des levens op zijn
knieën, in zijn linkerhand aardbol en kruisstaf met wapperende vaan.
(A, cap. 3) Fol. 5. Capytellum. Van den werken der eersten zes daghen die ye
verschenen. (Fol. 5v. Hier salmen beghinnen opten sondach in .LXX.). - Initiaal-D:
God in den hemel, boven de wolken met zon, maan en sterren; beneden de aarde
met boomen, dieren, vogels en menschen; daaronder water.
(A, cap. 4) Fol. 6v. Van den .IX. choer der enghelen. - Initiaal-D: drie rijen van
engelen, elk van drie, rood, blauw en wit gekleurd.
(A, cap. 5) Fol. 8v. Capittelum. Van den achten hemelen die de meysteren
ondersceyden. - Initiaal-D: Bovenaan God tegen een achtergrond van goud en
daaronder zeven verschillend gekleurde strooken.
(A, cap. 6) Fol. 9v. Capm. Van den zeven planeten des hemels. - Initiaal-D: tegen
een blauwen achtergrond zon, maan en vijf sterren.
(A, cap 7) Fol. 11v. Capyttelum. Van den .XII. teyken des firmamentes in den
hemel. - Initiaal-D: voorstelling der twaalf teekenen van den Dierenriem.
(A, cap. 8) Fol. 14v. Capm. Van den vier elementen daer des menschen lichaem
te zamen of is ghezet. - Initiaal-D met een symbolische uitbeelding van vuur, lucht,
water en aarde.
(A, cap. 9) Fol. 17. Capm. Van den aerdschen paradyse der weelden ende van
zinen bomen. - Initiaal-D: drie vruchtdragende boomen in een bebloemde weide
met een bron.
(A, cap. 10) Fol. 19v. Capyttelum. Van der fonteynen ende van die vier vloeden
des aerdschen paradijs. - Initiaal-D: een gothische fontein, vanwaar aan den voet
vier waterstralen uitgaan, die den grond bevochtigen.
(A, cap. 11) Fol. 21v. Capm. Van den mensche ende van den viif uutwendighe
ende inwendighe zinnen sijns lichaems. - Initiaal-D: God raakt Adam aan, die voor
Hem staat; een duif vliegt naar Adams mond. (A, cap. 12) Fol. 25. Het opschrift van dit capittel ontbreekt, maar de tekst is het
begin van het twaalfde hoofdstuk, dat in A getiteld is: Van der zielen, van hair vier
beroringhen ende .IIII. craften. - Initiaal-D: Een man ligt levenloos op den grond.
Daarboven zweeft God en op het zegenend gebaar van zijn rechterhand
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daalt de ziel in de gedaante van een kind door den mond in Adam neder.
(A, cap. 15) Fol. 30. Capm. Van den zeven ouderdom ende tijt des menschen Initiaal-D: Zeven hoofden van menschen van verschillenden leeftijd.
(A, cap. 16) Fol. 32. Capm. Van den zeven tiden ende ouderdom deser werelt. Initiaal-D: Zeven hoofden van menschen van verschillend type.
(A, cap. 17) Fol. 37v. Capm. Van den ghenadenriken godliken deuchden: ghelove,
hope ende minne. - Initiaal-D: Drie maagden, respectievelijk met een boek, een
vlam en een lamp.
(A, cap. 18) Fol. 43. Capyttelum. Van den vier voorbaersten heydensche cardinael
deuchden, daer dat bouck van der Ridderschap af scriift. - Initiaal-D: vier personen:
een geleerde (?), een poorter, een ridder en een monnik.
(A, cap. 19) Fol. 52v. Capyttelum. Van den zeven gaven des heylighen gheestes.
- Initiaal-D: zeven vliegende duiven, die elk een banderol met inschrift dragen.
(A, cap. 20) Fol. 60v. Capyttelum. Van den achte salicheden der zielen die Cristus
leerde in den berghe. - Initiaal-D: Acht hoofden van koningen van verschillenden
leeftijd.
(A, cap. 21) Fol. 74. Capyttelm. Van den .XII. vruchten des booms des levens,
diemen ooc noemet vruchte des gheestes. - Initiaal-D: een vruchtdragende boom.
(A, cap. 22) Fol. 81. Capm. Van der bozen gheesten val, condicie, natuere ende
hoer quaetheyt die si hebben. - Dit salmen lesen apter ynghelen feeste. - Initiaal-D:
een duivel uit den hemel neergesmakt in den vlammenden muil der hel. Sterren
storten met hem omlaag.
(A, cap. 24) Fol. 85v. Capitm. Van onser ouder val adams ende eva ende hore
becoringhe, ende van haren sonden. - Initiaal-D: Adam en Eva aan weerszijden van
den appelboom; een slang met vrouwchoofd is om den stam gekronkeld.
(A, cap. 23) Fol. 90. Capyttel. Van den zonden ende van horen drien wt ghedeilde
clufte ende gheslachte. - Initiaal-D: een mensch met drie zwarte koppen.
(A, cap. 25) Fol. 97. Capm. Van den zeven hooftzonden ende van horen
gheslachte, lidmate, rancken of dochteren, die si voert winnen. - Initiaal-D: een
vrouw, door zeven duivels aangevallen.
(A, cap. 26) Fol. 105. Capm. Van den zeven duvele die capytein sijn der zeven
dootlik sonden. - Initiaal-D: Zeven duivels in vlammen.
(A, cap. 27) Fol. 109v. Cam. Van den seven zonden in den heylighen gheest. Initiaal-D: zes kraaien rond een vliegende duif.
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(A. cap. 28) Fol. 112v. Capm. Van vierder hande manier van zonden daer wi wt
moeten biechten. - Initiaal-D: links een monnik, die een man, rechts een monnik,
die een vrouw biechthoort.
(A, cap. 29) Fol. 114v. Capm. Vanden zonden daer alleen die bisscop of afloost
ende absolviert, of syn ghewaerde penitencier. - Initiaal-D: Drie menschen knielen
voor een bisschop.
(A, cap. 30) Fol. 116. Capyttelm. Vanden zonden daer alleen die paeus of sijn
penitencier afloost ende absolviert. - Initiaal-D: Een man en een vrouw knielen voor
een paus.
(A, cap. 31) Fol. 117v. Capm. Vanden heyligen lande der beloften. - Initiaal-D:
een huis met torens.
(A, cap. 32) Fol. 122. Capyttelum. Van den .X. gheboden ons heren godes.
Ghegheven den kinderen van ysrahel in dat oude testament. - Initiaal-D: Mozes,
die de tafelen der Wet ontvangt; twee engelen blazen op bazuinen; op den voorgrond
een groep Israëlieten.
(A, cap. 33) Fol. 148v. Capm. Van den vijf heydenschen ghebode, die hem gaf
die heydensche meyster pytagoras. - Initiaal-D: leerlingen rondom Pythagoras.
(A, cap. 34) Fol. 155v. Capyttelum. Van den vier ewangelien ende ewangelisten.
- Initiaal-D: De vier zinnebeeldige voorstellingen der Evangelisten, door banderollen
met opschrift verklaard.

3)

Hs. G. - Brussel, Bibliothèque Royale No. 21974 .
Dit hs. bestaat uit 99 in twee kolommen beschreven perkamenten bladen, ter grootte
van 279 × 365 m.M., en is gedateerd op 1442. Op de veiling der boekerij van Van
Bockel in 1862 werd het aangekocht voor 176 francs. Het is merkwaardig om de 55
miniaturen, die de eerste letter van ieder hoofdstuk versieren. Zoo ziet men in de
‘A’ op fol. 1 (blauwe letter met witte ranken) in de bovenste ruimte een figuur in wit
harnas met gouden keten, rooden mantel en baret, met een boek in de hand;
daarachter een dubbelen adelaar met uitgespreide vleugels, vermoedelijk naar
aanleiding van den Somerstuc-proloog - in de benedenste ruimte den schrijver,
gezeten in een stoel, schrijvende op een aan den stoel bevestigde plank of lessenaar.
We vestigen er de aandacht op, dat deze miniatuur zeer veel overeenkomst vertoont
met die in hs. P; de adelaar is daar duidelijker, de figuur eenvoudiger, met roode
muts, roode kousen en witten, rood-gevoerden mantel; de schrijver zit op een bank
en heeft het perkament op de knie. De

3)

Vgl.: V a n d e n G h e y n , S.J. Catalogue des Mss. de la Bibliothèque royale, III, Théologie.
p. 460.
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miniatuur op fol. 2 stelt de H. Drieëenheid voor, den Vader, met kroon en aureool,
gezeten, met de handen het kruis ondersteunende van den Zoon en met den H.
Geest als een duif aan de rechterhand; ervoor ligt een monnik in aanbidding. De
laatste regels luiden: fol. 99v. - ‘Expli<cit> ... (uitgeschrapt) ... boeck der kristen
ghelove, dat in latijn hier Tabula fidei orthodoxe’ Anno dni 1442. Op deze ratuur
leze men: ‘dat winterstuc van den’.
Het blad tusschen fol. 2 en 3 is verloren geraakt, zoodat in den tekst van dit Hs.
het capittel: Van den tien namen ons heren goods wt de scrift ghenomen ontbreekt.
o

o

Deze titel staat onderaan op fol. 2v , terwijl op fol. 3r zonder opschrift het hoofdstuk:
vanden werken der eerster ses daghen begint. Verder ontbreekt in dit hs. een folium,
waarop de tekst heeft gestaan van II blz. 26, r. 48: ende XXXVI milen tot II, blz. 30,
r. 72: ende mitten sterte steket. Vermoedelijk vormde dit blad één geheel met het
vorige en zijn dus fol. 3 en 6 uit den codex verwijderd.
o

Op fol. 65v is door den kopiist een ernstige vergissing begaan. Na de slotwoorden
van cap. XL over Jezus' geboorte volgt zonder opschrift een gedeelte van cap. XLI
over de besnijdenis: Die eerste questi is: waer om dat in dat oude testament was
die besnidenis ... dat hi heten soude mit den brande godliker minnen; - dat met
o

eenige kleine wijzigingen op de juiste plaats (fol. 66r ) wordt herhaald. De open
ruimte tusschen dit stuk en het volgend hoofdstuk is gevuld door een vierregelig
versje over Christus' geboorte. Het is zeer merkwaardig dat Hs H van het British
Museum precies dezelfde afwijking vertoont, zooals uit de bijgaande foto's blijkt,
terwijl ook daar het woord ‘winterstuc’ onleesbaar is gemaakt.
De inhoudstafel van G luidt als volgt:
C. 1 is van gode ende vander godheyt ende triniteyt.
C. 2 is van den boeke des levens. Ende van den name goods.
C. 3 is van den wercken der eerster ses daghen.
C. 4 is van den neghen choor der enghelen.
C. 5 is van den achten hemelen.
C. 6 is van den seven planeten.
C. 7 is van den twalef teyken des hemels.
C. 8 is van den vier elementen.
C. 9 is van den paradyse ende van zinen bomen.
C. 10 is van der fonteynen ende vier vloede des paradizes.
C. 11 is van den mensche ende vanden sinnen des lichaems.
C. 12 is van der zielen ende van haren craften.
C. 13 is vanden vier complexien des menschen.
C. 14 is van den physonomyen des menschen.
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C. 15 is vanden seven ouder des menschen.
C. 16 is van den seven tyde ende ouderdom der werelt.
C. 17 is van den ghenadenriken godlike duechden: ghelove, hope ende minne.
C. 18 is vanden vier voorbaerste heydensche duechden.
C. 19 is van den seven gaven des heylighen gheests.
C. 20 is van den achte zalicheden der zielen.
C. 21 is van den twalef vruchten des booms des levens.
C. 22 is van der boesen gheesten val ende hore natuer.
C. 23 is van onser ouder val adams ende eva ende hore becoringhe.
C. 24 is van drie cluften ende wortele der zonden.
C. 25 is van den seven hooft zonden ende hore telghen.
C. 26 is vanden seven duvelen die capiteyn sijn der seven / hooftsonde.
C. 27 is van den seven sonden in den heylighen gheest.
C. 28 is van vierderhande zonden die wi biechten.
C. 29 is van den sonden daer die biscop of sijn penitencier af absolviert.
C. 30 is vanden sonden daer die pawes of sijn penitencier af absolviert.
C. 31 is vanden heylighen lande van beloften.
C. 32 is vanden tien gheboden ons heren goods.
C. 33 is van den vijf heydenschen ghebode.
C. 34 is van den vier ewangelien ende ewangelisten.
C. 35 (is) van der voller tijt der ghenaden dat god woude mensch warden.
C. 36 is vanden huwelijc josephs ende der joncfrouwen marien.
C. 37 is van der enghelscher bootscap ende sine gruet.
C. 38 is van der heyligher ontfanghenis ons liefs heren ihesu xpristi.
C. 39 is van der vandinge marien tot der vrouwen elyzabeth.
C. 40 is van der saligher gheboort ons liefs heren ihû xrî.
C. 41 is van der besnidenis ende van den naem ons liefs heren ihesu xpristi.
C. 42 is van der epyphanien die heerlike openbaringhe. doe ihesum op den
dertiendach drie coninghen versochten.
C. 43 is van der ioncfrouwen marien kerckganck ende van hoers kindes
presentieringhe in den tempel mit haerre offerhande.
C. 44 is van dat joseph ende maria vloghen wt den lande mit den kinde dolende
in egipten.
C. 45 is van dat dat kynt ihesus drie daghe verloren was ende ghevonden inden
tempel in die midwaerde der leerre.
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C. 46 is van dat ihesus opwies in ghenaden, in wijsheyt ende doechde overmids
den gheest voer gode ende den menschen.
C. 47 is van dat sinte jan baptiste dopede onsen heer ihesum xpristum in die
fluvio jordaen.
C. 48 is van dat xpristus in der woestinen .XL. daghe vastede. Ende hoe en
die duvel menigherhande wijs becoorde.
C. 49 is van dat onse heer xpristus riep, vercoos ende vergaderde sijn .XII.
apostole ende die lesse die hi hem leerde.
C. 50 is van ons heren ihû xpî ghedaente, wise ende forme. Van zinen leven,
leer, predicaedze ende mirakele.
C. 51 is van der overscoonre glorioseliker verclaringhe der transfiguraci ons
liefs heren ihû xpî.
C. 52 is van dier oetmoedigher toecoomste ende vandinghe dat xpristus van
den berghe van oliveten op ene ezelinne zittende versocht.
C. 53 is van dat xps tooch inden tempel ende verwarp daer wt die coften ende
vercoften ende wat doe bi hem gheviel ende gheschiede.
e

C. 54 is van dat die vrou maria magdalena onsen here ihm sijn hooft ende
voete zalfde.
C. 55 is van den aventmael daer onse heer ihesus dat sacrament sijns lichaems
stichtede ende alle sine ionghere priestere wyede.
C. 56 is van dat onse heer ihs dede sijn cleder wt ende gorde hem mit ener
dwael ende begonde siner iongher voete te wasken.
C. 57 is van den godliken sermoen dat xpristus predicte ende vanden
testamente dat hi voor sinen doot besettede.

4)

Hs. H - Londen, British Museum - No 22288 .
Deze prachtige perkamenten codex bevat 205 folia, groot 333 × 235 m.M. met een
bladspiegel van 230 × 158 m.M. in twee kolommen van 32 regels verdeeld. De tekst
is geschreven door ééne hand in een zeer regelmatige, groote, gothische letter van
de 15de eeuw. De initialen zijn rood en blauw op gouden grond. De ver-

4)

K . d e F l o u en E d w . G a i l l a r d , Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie voor Taal en Letterkunde, 1895. - Beschrijving van Mnl. Handschriften, die in
Engeland bewaard worden (No. 27) blz. 110-121.
Deutsche Handschriften in England, beschrieben von D r . R o b . P r i e b s c h , Zweiter
Band, Das British Museum. - Erlangen 1901.
Vgl. ook: Verslag van een onderzoek in Engeland naar Archivalia, belangrijk voor de
Geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der Regeering ingesteld door D r . H .
Brugmans.
Noord-Nederlandsche Miniaturen in Handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen, verzameld
en beschreven door D r . A.W. B y v a n c k en D r . G.J. H o o g e w e r f f , - 's Gravenhage,
1922-25. - blz. 5; plaat 81 en 82.
D r . W . d e V r e e s e , Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek - 's
Gravenhage, z.j. - blz. 283.
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siering bestaat uit 69 gefigureerde D's met randdecoratie van staafwerk, ranken en
gekleurde loovertjes. Van fol. 90v tot 201v een merkwaardige reeks van 32
voorstellingen, die het leven van Christus volledig illustreeren. Dr. A.W. Byvanck en
Dr. G.J. Hoogewerff noemen in hun werk over Noord-Nederlandsche Miniaturen
dezen codex verwant met een latijnsch bijbelhs., ‘in 1403 geschreven en denkelijk
ook verlucht door Henricus van Arnhem in het Carthuizerklooster Nieuwlicht, aan
welk convent het ook heeft toebehoord’, en ‘slechts weinig jonger’. Dr. W. de Vreese
- Bouwstoffen, blz. 283 - meent dat hij omstreeks 1410 geschreven is. ‘De geheele
versiering is van één en dezelfde hand.’ De katernen van acht bladzijden zijn
gebonden in een houten band, met bruin, goud-bedrukt leder uit de 17de eeuw
overtrokken, en van twee sloten voorzien.
Proloog en inhoudstafel ontbreken. Het opschrift van het laatste kapittel luidt als
volgt: fol. 201: ‘Van dat onse lieve Heer clam neder tot der hellen die te breken, die
oude vadere verlossede ende den duvel daer in ghebonden ende besloten...’
Explicit fol. 205v.: ‘Daer eynden nu die sesse ende tsestich capittelen in den
winterstuc (vroeger las men hier het onbegrijpelijke uuitganc) vanden bouke dat
daer heet Die tafel vanden kersten ghelove. God si gheloeft.’
Deze 66 capittelen zijn vooreerst de 57 hoofdstukken van het Winterstuc en
vervolgens:
Cap. 58. (M, cap. 5 - r. 4-373): Van hoe dat vrome, heilighe cruus voer den bitteren
dode ons liefs heren Ihesu Cristi ghetymmert was.
Cap. 59. (M, cap. 6 - r. 4-524): Vander iammerliker, ellendigher, bitterre passien
ons liefs heren Ihesu Cristi ende van hoerre salicheit die si ons heeft verworven.
Cap. 60. (M, cap 7 - r. 7-359): Vander rosenvaren bloede ons liefs Heren. Van
sinen vijf openen wonden.
Cap. 61. (M. cap. 7 - r. 360-545): Vanden seven woorden, die onse lieve here
Ihesus Christus inden cruce heeft ghesproken ende vanden ghebede, dat daer op
hoort.
Cap. 62. (M. cap. 7 - r. 546-720): Vanden Veronica ende vanden wapenen sijnre
passien ende vanden ghebede, dat daer toe hoort.
Cap. 63. (M. cap. 7 - r. 721-958): Van onser liever Vrouwen claghe ende van
haren seven rouwen ende zware bedroefnissen.
Cap. 64. (M. cap. 8 - r. 6-241): Vander weerdigher begravinghe ons liefs heren
Ihesu Cristi ende vanden heligen grave daer hi in lach.
Cap. 65. (M. cap. 8 - r. 242-453): Hoe en die drie Marien zal-
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veden, beclaechden, bescreyden, versochten, ende met den vrienden Gods sijn
uutvaert deden.
Cap. 66. (M. cap. 9 - r. 6-308): Van dat onse lieve Here clam neder tot der hellen
die te breken, die oude vadere verlossede ende den duvel daer in ghebonden ende
besloten.
Zooals uit het bovenstaande blijkt, zijn de negen toegevoegde capittels dus niet
de eerste negen van het Somerstuc, maar komen ze met de hoofdstukken 5 tot en
met 9 overeen. Ook in het Haagsche Hs C wordt van LXVI capittelen gesproken,
maar daar hebben we wellicht evenals in E, een splitsing in vier deelen, waarvan
het eerste loopt tot cap. XL van het Winterstuc, het tweede tot en met cap. IX van
het Somerstuc, zoodat het Winterstuc 66 volledige hoofdstukken bevat.
Op fol. 108v en 109r is dezelfde vergissing begaan, als op fol. 65v en 66r van het
Brusselsche Hs. G, waarvoor we naar de foto's verwijzen.
Het is ook merkwaardig, dat men zoowel in G als in H het woord ‘winterstuc’ heeft
weggeschrapt of onleesbaar gemaakt, vermoedelijk om den indruk te wekken, dat
men hier met een volledig exemplaar van het tractaat te doen had.

Somerstuc.
Veel minder talrijk zijn de handschriften van het Somerstuc. De Kon. Bibliotheek te
's Gravenhage bezit het eenige ons bekende volledige hs.
5)

Hs. M. - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 73 E 27, Catalogus 605 .
In tegenstelling met A, dat door denzelfden copiïst werd geschreven, is dit hs. van
perkament. Het telt 195 bladen ter grootte van 310 × 220 m.M., waarvan fol. 3-195
door den schrijver genummerd zijn: I-CXCIII, en bestaat uit cahiers van 8 bladen.
Iedere bladzijde is in twee kolommen verdeeld.
Het is geschreven met roode beginletters enz., gekleurde en versierde hoofdletters
in Nederlandschen stijl (penteekening) en gebonden in een gelijktijdigen houten,
met sterk beschadigd bruin leder overtrokken band, die voorzien is van 2 koperen
klampen.
o

Volgens een mededeeling op f 195c (Zie onze editie, Dl. III B, blz. 673) heeft dit
hs. toebehoord aan het ‘Sinte Katherinen con-

5)

D r . W . d e V r e e s e , Bouwstoffen voor het Middelned. Woordenboek - 's Gravenhage,
z.j. - blz. 251.
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6)

vent den besloten susteren opten voircroft binnen der steden van Hairlem’ .
Het Somerstuc beslaat fol. 1-193v. ‘Dit boock is intituliert die tafel vanden kersten
ghelove. Is gedicht ende gemaect totter eren ende myn. Ende sonderlinge
7)
<bevelinghe> des hoge gheboren vorst hartoch Alberts bider genaden gods hertoch
in Beyeren... Van enen oetmoedigen prediker ghehieten broeder dirc van delf meister
inder heiligher scrift ende regent inder universitaten van arfordia ende van Colonia.
Int Jair ons heren dusent vierhondert ende vier. Hier beghint dat somerstuck vander
tafel des kersten gheloven.’
Na een overzicht der hoofdstukken volgt dan fol. 3a: ‘Hier beghint dat somerstuck
vander tafel der heilighen kersten gheloofs der menschen. Aernen vlieghen hoech
teghen den sueten somer’.fol. 3b: ‘Hier beghint dat eerste Capittel van der
ghenadenriker tijt der ontfermherticheit, dat god onse heer Ihesus Cristus den
gecruusten doot woude liden om der menschen salicheit ende profijt. Die midvasten
hout ende viert enen sonnendach’... Het explicit op fol. 193v. luidt: ‘Nu ist ghesloten
dat boeck vanden kersten ghelove. In alle sinen Capittulen. des hebbe god lof ende
eer nu ende ymmermeer. Amen. Explicit liber bonus tractatus de diversis materiis
scriptus et completus Per manus allardi filii reyneri oriundi de akersloet quondam
o

o

o

o

custodis in velsen Anno domini M CCCC LXXX mense marcii die II hora qi sexta.
- Orate pro scriptore - Deo gracias.’
Hs. S-O - New York, Pierpont Morgan Library, Catalogue 1924-1929, N. 691.
Dit buitengewoon fraai perkamenten hs. telt 226 bladen, groot 219,7 × 155,5 m.M.
terwijl de bladspiegel een formaat heeft van 130,2 × 88,9 m.M. De tekst is zeer goed
geschreven in rood en zwart op 24 regels per bladzijde, en verlucht door 24 sijne
miniaturen op een grond van zwaar gepolijst goud, omsloten door een D van goud
met blauwe contouren en witte krullen, vanwaar randversieringen uitgaan, die den
bladspiegel aan drie zijden omvatten, terwijl aan den vierden kant eenige luchtige
rosetten de omlijsting voltooien.
De band is van hout, met gestempeld leder overtrokken, en

6)

7)

Onder voircroft hebben we niet te verstaan: een vooraan of voor iets anders gelegen crocht,
zooals G o n n e t , Zijlkl. 156 en V e r d a m , IX. 1011 meenden, maar veeleer: een hooge
zandgrond, een akker in de duinen, voor de stad gelegen. Vgl. Verdam, III, 2113 en
Woordenboek der Nederl. Taal, VIII, 1 299, alsook onze vroegere verklaring in Deel III B, blz.
673.
ingelascht volgens S-O.
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dateert zeer waarschijnlijk uit het eind der 16de eeuw, wat door andere gegevens,
waarop we straks zullen wijzen, bevestigd wordt.
Evenals hs. N. begint ook deze codex met M: Cap. XXXI; en als Cap. XLVIII
vinden wij er: ‘vanden keyser Constantinus; hoe hi die heylighe kerke vryede ende
vander disputacien twysken den paeus zinte silvester ende den ioden, daer hi ende
zijn moeder overheren van waren.’
De proloog op fol. 1 luidt aldus: ‘Dit is het tweede boeck datter is intituleert: Die
tafel vanden kersten gelove, Ende is gemaickt doir beveel des hoochgeboren vorste
hartoghe Aelbrecht van beyeren, grave van hollant, zeelant etc. Van meester Dierick
vander preecker oirden, meester inder heyliger scrift ende regent inder universiteyt
van arffort ende coelen int jaer ons heeren vierhondert ende vier.’ Deze inleiding,
welke een geheele pagina beslaat, is geschreven met een zeer groote, onregelmatige
letter door een latere hand, die ook op de volgende bladzijde het begin van de
inhoudstafel heeft gecopiëerd. Dit is waarschijnlijk geschied, toen het boek in 1572
opnieuw werd ingebonden. Het eerste folium, dat wellicht zeer veel geleden had,
is toen door een nieuw vervangen; daaraan correspondeert fol. 4, dat blank is
gebleven. Op fol. 2 en 3 volgt de verdere inhoudstafel in de origineele hand. Wat
vroeger op fol. 4 heeft gestaan weten we niet. De schrijver van het begin van den
bladwijzer op fol. 1 heeft zich vergist, in zoover hij de romeinsche cijfers voor de
pagineering als nummering van de capittels heeft aangezien.
8)
[fol. 1v] ‘Dat CC ende XXII capittel ende is dat yerste capittel van desen boeck.
Hoe die zeven sacramenten der heyliger kercken alse most vuyt den wijnkelder van
der opener ghecruyster syden christi sijn vuytgevloeten medecyn boete tegen
suycten onser sonden. Op CC ende XI.
9)
Dat CC ende XXIII capittel van den yersten sacrament der heyliger kercken als
vanden dope [fol. 2r] die drierhande is, dair in elcke die mensche wart inghekerstent:
Op CC. ende XVIII.
Dat .XXIIII.ste Vanden anderen sacrament der heyligher kerken, als wat dat
vormen beduut, dat die biscop zulve an onsen voorhoefde verleent: Op CC. ende
XXIII.
Dat .XXV.ste Vanden darden sacrament der heyligher kerken, als priesterlike
c

oorde; ho die ghegheven ende onderscheit wart: CC. XXXI.
Dat .XXVI.ste Vanden vierden sacrament der heyligher kerken,

8)
9)

lees: dat .XXII. capittel.
lees: dat .XXIII. capittel.
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als vander penitencien, dair men die zonden doer pleecht te beteren: .CCXXXVII.
Dat .XXVII.ste Vanden vijften sacrament der heyligher kerken, als vanden waerden
heylighen sacrament lichaem ons liefs heren ihesu cristi: Op CC .XLIIII.
Dat .XXVIII.ste Vanden sesten sacrament der heiligher kerken, als vander
echtscap, huwelick, dair man ende wijf doer die euwe vergaderen: Op .CC ende
LIII.
Dat .XXIX.ste Vanden zevende sacrament der heyligher kerken, als vanden
heylighen Olye, dair men die zieken mede zalvet, ende vanden commendacien die
men den [fol. 2v.] doden mensche na doet: Op CC. ende LXI.
Dat .XXX.ste vanden zekeren reghelen der consciencien, die men in die vierscaer
der penitencien moet weten ende houden: Op CCLXIX.
Dat .XXXI.ste van zonderlinghen tiden inder iaer, daer die heylige kerke veel
wonders in begaet: Op CC. ende LXXVI.
Dat .XXXII.ste van hystorien ende gheschichte die voor cristus tiden onder die
e

ro mere ende heyden ghevielen: Op CC. ende LXXXIIII.
Dat .XXXIII.ste vanden heydenschen beelden, maeltte ende despynctien, dair zi
die doechden wouden mede leren, ende die ondoechden gheven te kennen: Op
CCXCVI.
Dat .XXXIIII.ste vanden stride ende oorloghe twysken den doechden ende den
zonden: CCCIIII.
Dat .XXXV.ste. Van exempele myrakele heylich leven goeder menschen, die na
cristus tiden zijn gheschiet: Op CCC.XIII.
c

Dat .XXXVI.ste. Van des keysers troon, ende ho men hem kyeset ende croont;
vander riddere oorden. ende vanden huusman. CCCXXV.
Dat .XXXVII.ste. Van spele of tijtverdrijf der heren of der vrouwen, dair men noch[fol. 3r] tan goede exempele bi mach verstaen ende leren: Op CCC. XXXVII.
Dat .XXXVIII.ste Vanden Coninck salomon ende vander coninghinnen Saba; van
e

horen parabolen, notabilen, proverbien, bisproke ende leer, die te gheho ghen staen:
Op .CCC ende LIIII.
e

Dat .XXXIX.ste Vanden keyser Constantinus; ho hi die heylighe kerke vryede;
ende van der disputacien twysken den paeůs zinte silvester ende den Joden, dair
hi ende zijn moeder over heren van waren. CCCLXVI.
Dat .XL.ste Vander morgenspraeck twysken den ontfarmhartichsten god cristum
ende den mistroestighen zondaer, die in wanhope ghevallen is: CCCLXXVI.
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e

Dat .XLI.ste Van entekerstes toecoomst, van ziner hantieringhe, ende ho hi sal
eynde nemen: Op CCC. ende LXXXV.
Dat .XLII.ste Van den ionxsten daghe ende vanden ghemenen oirdel dat god
zitten zel over levende ende over dode: CCCXCIII.
e

Dat .XLIII.ste Vander ewigher verdou mnis ende van der onsprekeliker pinen [fol.
3v] der hellen: Op CCCC. ende III.
e

Dat .XLIIII.ste Vanden veghevier; ende ho die ellendighe zielen van onser weldaet
gheholpen warden ende vanden enghelen ghetroost ende visentiert: CCCC. X.
Dat .XLV.ste Van dat schone hemelrijck, glorie ende zalicheit des ewighes levens
.CCCC. XVII.
e

e

Daer endet nu die tafel van den zo merstuck inden bou cke dat der hiet die tafel
vanden kersten ghelove.
Dyt bouck datter is Intituliert die Tafel vanden kersten ghelove, Is ghedicht ende
e

ghemaket to der eren ende mynne, ende zonderlinghe bevelinghe des hooch
gheboren vorsten hartoghe Aelbrechts, bider ghenaden goids hartoghe in beyeren,
palantzgrave op den rijn, Grave van henegouen, van hollant, van zeelant ende heer
van vrieslant. Van enen oitmoedighen predikaer Gheheten broeder dyrck van delf,
meester inder heylighen scrift ende regent inder universiteyten van arffoort ende
van Colen. Int iaer ons heren duzent vierhondert ende vier.’
Zooals uit de pagineering en de inhoudsopgave blijkt, bevat dit Hs. dus de tweede
helft van het Somerstuc. Daar het begint met het XXII capittel, zou dus het eerste
deel aangevangen zijn met het tiende hoofdstuk van M: van der glorioseliker
verrisenisse ons liefs heren Ihesu Cristi, - een splitsing tusschen Winter- en
Somerstuc, die wel aannemelijk is.
Ieder hoofdstuk begint met een fraaie miniatuur, waarvan wij nu een korte
beschrijving laten volgen.
Fol. 5. Jezus, die de wijnpers treedt; twee knielende engelen vangen in kelken
zijn kostbaar bloed op.
Fol. 12. Een kind, door een priester gedoopt in tegenwoordigheid van een man
en vrouw. Op den achtergrond de gekruisigde Verlosser, wiens bloed zich met het
doopwater vermengt.
Fol. 18. Een bisschop, die in tegenwoordigheid van vier andere personen aan
een man het H. Vormsel toedient. Ook hier druppelt het bloed van den gekruisigden
Jezus op den vormeling neer.
Fol. 25. Een bisschop, die een priester wijdt. In de kelk vloeit het bloed van Jezus
aan het kruis.
Fol. 30b. Het Sacrament der Biecht wordt voorgesteld door een priester, die aan
den biechteling de absolutie geeft. Op zijn hoofd daalt het bloed van Christus aan
het kruis.
Fol. 38b. Het H. Altaarsacrament wordt afgebeeld door een
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priester die de H. Mis opdraagt. Een druppel van het bloed van den gekruisigden
Jezus valt op de H. Hostie.
Fol. 47b. Een priester zegent in tegenwoordigheid van Jezus aan het kruis een
huwelijk in.
Fol. 55b. Een priester dient het H. Oliesel toe aan een in bed liggenden zieke.
Fol. 63. Jezus en een priester spreken over de H. Schrift.
Fol. 70b. Een kerk, omgeven door drie engelen.
Fol. 81. Een keizer en een koning zetelend op den troon, door vijf hovelingen
omringd.
Fol. 90. Een heidensch kunstenaar schildert met een penseel op een in houten
lijst gevatten gouden achtergrond twee voorstellingen van deugden. Een leerling
houdt den verfpot voor hem vast. Negen toeschouwers bewonderen den voortgang
van het werk.
Fol. 98b. Dit is een voorstelling van den kamp tusschen de deugden en ondeugden,
die zijn afgebeeld als tegenover elkaar staande geharnaste strijdkrachten; de
ondeugden dragen zwarte mantels over hun wapenrusting en blauwachtige helmen,
terwijl de wapenrusting en de helmen van de deugden schitterend gepolijst zijn. De
banieren toonen aan de eene zijde een duivel op rooden grond, aan den anderen
kant een engel op witten grond.
Fol. 106b. Dit miniatuur toont eenige monniken, die buiten het klooster bezig zijn
met prediken, spitten en boomen vellen.
Fol. 119. Op zijn troon zit in rijke statie de keizer; naast hem staan een geharnaste
ridder en een hofmaarschalk.
Fol. 131. Een koning en een koningin, beiden gekroond, spelen in een tuin schaak.
Tusschen de bloemen van den voorgrond zitten vier prinsen en prinsessen.
Fol. 148. Koning Salomon en zijn hof ontvangen de donkerkleurige koningin van
Saba.
Fol. 160. Keizer Constantijn, zijn moeder Helena en Paus Silvester disputeeren
in hun paleis met vier Joden. Zes van deze personen zijn voorgesteld met open
boeken op hun schoot en de vier Joden dragen op hun hoofd roode trechtervormige
hoeden.
Fol. 171. Dit miniatuur stelt Jezus voor in gesprek met een gevallen zondaar.
Fol. 180b. Zes Joden, wederom met die vreemdsoortige gepunte roode hoeden
op, zitten voor een bewerkt voetstuk, waarop een zeer wanstaltig man zetelt, de
Antichrist, die voor hen predikt.
Fol. 188b. Het laatste oordeel en de verrijzenis der dooden.
Fol. 200b. De eeuwige pijnen der verdoemden.
Fol. 207. De zielen in het Vagevuur, die bezocht en versterkt worden door vier
engelen, die hun rozenkransen toereiken en ze met wijwater besprenkelen.
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Fol. 214b. De Hemel, waar de heiligen en verloste zielen de weelde genieten der
eeuwige glorie.
Aan den voet van sommige bladzijden, die met een miniatuur zijn verlucht, zijn
nog de in het Nederlandsch geschreven aanwijzingen voor den illuminator bewaard
gebleven.
De geheele tekst van dit Hs. beslaat 220 folia of 440 bladzijden; de eerste vier
worden door inleiding en inhoudstafel ingenomen, terwijl de laatste twee blank zijn.
De codex bestaat uit 27 quaternen, 2 halve quaternen, waaruit 1 blad is
weggesneden en 1 halve sextern, waaraan 2 bladen ontbreken, alles samen derhalve
226 bladen.
Het Explicit op fol. 224 luidt: ‘NU is ghesloten dat bouck vanden kersten ghelove
in allen zinen capittelen; des hebbe god lof ende eer, nu ende immermeer.’
Deze codex vertoont groote overeenkomst met het verbrande Hs. N. Beide
beginnen met cap. XXXI van hs. M, beide hebben het hoofdstuk over ‘keiser
Constantinus’ opgenomen na het capittel over ‘coninc Salomon’ en ten slotte is
beider explicit gelijkluidend. Daarom valt het des te meer te betreuren, dat na het
verlies van N S-O in 1924 naar het buitenland is verkocht.
Vóór dien tijd behoorde dit hs. toe aan Mevr. Douairière Smits van Oyen-Regout
te Eindhoven, wier man het in Januari 1905 voor f. 730 gekocht had uit de
nalatenschap van Mej. Smits van Oyen, die het vroeger voor f 1000 van de Paters
Augustijnen aldaar had overgenomen. Ik heb 't eenigen tijd in bruikleen gehad en
verschillende varianten eruit opgeteekend en Cap. XLVIII gecopiëerd, dat ik achter
in deel III B als bijlage heb afgedrukt. Mijn onderzoek was echter nog niet beëindigd,
toen terugzending werd gevraagd met de belofte, dat het later weer tot mijn
beschikking zou worden gesteld. Groot was dan ook mijn verwondering, toen de
firma Maggs Bros, 34-35 Conduit Street (New Bond Street) London W, in haar
catalogus No 456 dit ms. voor £ 1200 te koop aanbood. Op mijn verzoek deelde
bovengenoemde firma mij op 3 Februari 1932 mede: dat het ms ‘has been sold and
we regret that we cannot inform you as to the name of the present proprietor,’ maar
door de vriendelijke bemiddeling van Prof. Dr. A.W. Byvanck te Leiden bleek mij
later, dat dit ‘remarkably fine ms. with miniatures of the very first class’ eigendom
was geworden van The Pierpont Morgan Library te New York. Kort daarna mocht
ik van de directrice Miss Belle da Costa Greene een uitvoerige beschrijving en een
reeks fraaie foto's ontvangen, waarvan ik er hier een heb laten reproduceeren. De
inscripties op de eerste en laatste blanke pagina van het hs. wijzen ons ook den
weg in zijn vroegere geschiedenis.
Op fol. 1 lezen we: ‘Laten verbynden desen boeck anno XVc
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LXXII voer floris van Oudheusden’ en op fol. 225: ‘Dit boeck hoort toe joffrou Anna
van Outheusden, wedeve wylle mr. Arent Coebel int jaer XCIII.’
Over Het geslacht der Heeren van Oudheusden schreef Jhr. Mr. F. Beelaerts van
Blokland in het Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap ‘de
Nederlandsche Leeuw’, 31e Jrg, - 1913 - kolom 307-316, een artikel met stamboom,
waarin ook de twee bovengenoemde familieleden voorkomen.
I Willem (achternaam onbekend) Van den Eycke (?) of Van Oudheusden? Of
een andere naam.
II Wouter van der Eycke, genaamd Van Heusden of Van Oudheusden, kamerheer
en ‘bewaerre van onzen juwelen’ aan 't hof van Philips den Goede van
Bourgondië; later muntmeester-generaal; gestorven omstreeks 1504; twee
kinderen nalatend Jan en Cornelia. Jan van Oudheusden, de broeder van
Wouter, eveneens kamerheer en juwelier van Hertog Philips, stierf kinderloos
1479.
III De kinderen van Wouter:
1) Cornelia gehuwd met Mr. Gerit Numan.
2) Jan van Oudheusden, raad-tresorier en bewaarder der registers
en charters van Holland, Zeeland en West-Friesland; op 12 Nov.
1498 beleend met de heerlijkheid Oudheusden, door hem van de
grafelijkheid gekocht. Hij trouwde met Maria Beuckelaer, dochter
van den vermogenden en invloedrijken rentmeester-generaal van
Zuid-Holland Thomas Beuckelaer, sedert 1487 heer van
Alblasserdam.
IV Uit hun huwelijk werden geboren:
1) Jan van Oudheusden, kinderloos overleden omstreeks 1527.
2) Jan van Oudheusden de Jonge, heer van Oudheusden en
Alblasserdam, enz. enz., overleden omstreeks 1540.
3) Godschalck van Oudheusden, zonder wettige nakomelingen
overleden omstreeks 1548.
4) Cornelia van Oudheusden gehuwd met Goyart de Jeger, een
Meijerijsch edelman, schepen van 's Hertogenbosch.
De bovenvermelde Jan van Oudheusden de Jonge was gehuwd
met Margriet Steenwech, gestorven vóór 1532.
V Uit deze echtverbintenis werden geboren:
1) Wouter van Opheusden, 1542 heer van Alblasserdam, 1548 heer
van Oudheusden, gehuwd met Cornelia Spiering van Well.
2) Maria van Oudheusden gehuwd met Sebastiaen van Warendorp,
gezegd Numan.
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3)
4)

5)

6)

Claes van Oudheusden, sinds 1555 rentmeester des Konings over
stad en land van Heusden.
Jan van Oudheusden, wonend te Genderen, in 1578 gedeputeerde
van het platteland van Heusden naar de Staten van Holland te 's
Gravenhage.
F l o r i s v a n O u d h e u s d e n , wonend te Heusden, 1571 aldaar
schepen, 1586 weesmeester. Hij trouwde met Sophia van Noort.
Hun achterkleinzoon Johan van Oudheusden, heer van Est en
Donck, leefde nog in 1717 en diens zoon Nicolaas Alexander van
Oudheusden, liet waarschijnlijk ook kinderen na. Floris stierf
omstreeks 1590.
A n n a v a n O u d h e u s d e n gehuwd met A r e n t C o e b e l ,
ontvanger-generaal van Holland, zoon van den rentmeester Nyclaes
Coebel. In 1585 was zij als erfgenaam van haar zoon Nicolaas
beleend met Alblasserdam, welke heerlijkheid bij haar dood in
October 1612 overging aan haar dochter Anna. Haar echtgenoot
was reeds vóór 22 Juni 1568 overleden. Zie Archieven van de
Staten van Holland, enz.; - Deel I - vóór 1572, Reg. 769:
Jonkvrouwe Anna van Oudtheusden, weduwe van Mr. Aert Coebel,
in leven ontvanger van de Staten van Holland.

De twee laatstgenoemde personen zijn dus de bezitters, die hun naam in het hs.
hebben ingeschreven. Anna heeft het omstreeks 1590 geërfd van haar broer Floris.
Misschien mogen wij in verband met haar inscriptie op fol. 225 diens sterfjaar zelfs
meer precies stellen op einde 1592 of 1593.
Floris heeft het kostbaar manuscript in 1572 opnieuw laten inbinden. Het was dus
toen reeds oud. En als we nu bedenken, dat zijn voorouders functies bekleedden
aan het hof van den hertog van Bourgondië, - en tevens, dat in de Bibliotheek van
o

Philips den Goede, volgens den catalogus te Brugge in 1467 opgemaakt, als n 772
aanwezig was: Ung autre gros livre en parchemin couvert d'ais et de toille blanche,
intitulé au dehors: La Table de la Foy chrestienne en thyois, commançant au second
feuillet: Dat een ieder, et au dernier: enich god, - dan zouden we heel voorzichtig
de vraag willen stellen, of we in S-O misschien het Bourgondische exemplaar hebben
wedergevonden. Men zou kunnen tegenwerpen, dat dit hs. toch niet ‘ung gros livre’
kan worden genoemd, maar men vergete niet, dat het tegenwoordig bezit van The
Pierpont Morgan Library slechts het vierde gedeelte bevat van de heele Tafel vanden
Kersten Ghelove. Men kwam er wellicht nog eerder toe zulk een kostbaar manuscript
aan een trouwen dienaar af te staan, daar de bibliotheek van het Bourgondische
huis nog een tweede exemplaar van dit werk rijk was. Wij lezen althans bij J. Barrois,
Bibliothèque protypographique ou Librairie des fils du
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Roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne et les siens - Paris 1830,
- waaraan we ook het hierboven genoemde gegeven ontleenden, - dat volgens de
inventarisatie dezer bibliotheken te Brugge omstreeks 1467, te Gent in 1485 en te
Brussel in 1487, waarvan de authentieke stukken in 1827 te Rijssel in de archieven
o
van de Rekenkamer zijn teruggevonden, als n 1081 aldaar berustte: Ung gros livre
en parchemin couvert de Baudequin, intitulé au dehors: C'est le livre intitulé: La
Table de la Foy chrestienne, comançant au second feuillet après la table et prologue:
10)
Gaet noc en wart, et au dernier: toen ic quam naer .
Al zijn er wellicht vele bedenkingen tegen onze veronderstelling aan te voeren,
ze leek ons toch interessant genoeg, om ze hier terloops even te uiten. Misschien
zou een studie der miniaturen nieuw licht over deze kwestie kunnen werpen.
In ieder geval heeft dit genealogisch onderzoek ons binnengeleid in een voorname
familie, die het werk van Mr. Dirc blijkbaar op prijs stelde.

Fragmenten.
Grootere of kleinere fragmenten van de Tafel vinden we in de volgende handschriften:
11)
Hs. F. - Leiden, Bibliotheek van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, No 222 .
Dit handschrift op papier, uit het midden van de tweede helft der 15de eeuw,
bestaande uit 256 bladen, 145 m.M. hoog bij 105 m.M. breed, is geschreven in een
nogal fraai, vast, Gothisch schrift en versierd met talrijke roode en blauwe
hoofdletters, waaronder vele zeer zuiver van stijl zijn. De grootere zijn met rood en
blauw verder versierd; kleine zwarte hoofdletters in den tekst zijn rood doorstreept.
De codex is nog voorzien van zijn oorspronkelijken band, bruin kalfsleer op
eikenhouten borden, waarvan de haken verloren zijn gegaan. Hij werd door de Mij
der Ned. Letterk. aangekocht in 1841, uit de nalatenschap van de familie Van Winter
te Amsterdam.
Dit verzamelhandschrift bevat van blz. 151v tot 252v een belangrijk deel van de
verhandeling van Mr. Dirc, met deze inleiding: ‘Hier volgen sommyge capittelen
12)
genomen uten boec dat men hiet den tytel des kersten geloves ende heeft gemaect
broeder dirc van

10)
11)
12)

Op het boek van J. Barrois werd mijn aandacht gevestigd door D r . W . d e V r e e s e .
Zie: W . d e V r e e s e , De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, II, 1, Gent 1902,
blz. 502-508 (Hs. Gg).
In het hs. verbeterd uit teytel: de e is doorgehaald.
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delf, meester in der heiliger scryft ende regent in der universiteyten van Arfors ende
van Colen.’ Deze ‘capittelen’ zijn zoowel aan het Somerstuc als aan het Winterstuc
ontleend. Daar ze niet genummerd zijn, zullen wij ze hier opsommen volgens het
nummer dat ze in de hss. A en M dragen, en met aanwijzing van de folia, welke ze
in F beslaan.
A. cap. 1, fol. 151v.: Van Gode. [Inc.] ‘Die propheet Micheas seit uten monde
Gods...’ enz. [Expl.] ‘Want dat God is in sijn selfs wesen en is niet te seggen, noch
te begripen.’
A. cap. 1, fol. 152: Van God der heiliger Drievoudicheit. [Inc.] ‘Dese God is enich
in der drieheit ende drievoudich inder eenheit...’ enz. [Expl.] ‘Ondersceyt der personen
is te geloven, mar niet bekennen.’
A. cap. 1, fol. 152: Noch vander heiliger Drievoudicheit. [Inc.] ‘Der perso(no)nen
is Gode een gelijcheit na wesen ende substancien.’ [Expl.] ‘Heer, wes tot eren staet,
dat hebstu dinen soen gedeelt winnende.’
A. cap. 1, fol. 152-153v.: Die gloze van den tien namen ons Heren. [Inc.] ‘Die
namen Gods heeft Ysidorus uter heiliger scryften gescreven.’ [Expl.] ‘Overmits groet
verburgen wonder dat daer in gelegen is.’
A. cap. 2, fol. 153v-154: Vanden boec des levens. [Inc.] ‘Dat boeck des levens,
seit S. Thomas van Aquinen, is een bekentnis des geimuids (!) Gods, daer hi yemant
in voersien heeft in eenre ontfancliker wijsheit totten ewigen leven mede te comen.’
[Expl.] ‘Die deser teykenen een aen hem heeft ende tgelove belevet, mach wel
hopen, dat hi in dat boeck des levens staet gescreven.’
A. cap. 4, fol. 154-160: Vanden negen choren der englen. [Inc.] ‘Daer sijn drie
yherarchien, hemelsche heerdom of conincrijc des lants inden ewigen leven.’ [Expl.]
‘Also als hi inden heiligen outaer waerachteliken is ende sijn godheit ongesien blijft,
also wort hi oec inden lichaem verburgen.’
A. cap. 5, fol. 160-160v.: Van die achte hemelen. [Inc.] ‘Die heydensche
philozophen ende oec die meesters inder godheit hebben gescreven dat boven ons
sijn achte hemelen.’ [Expl.] ‘Hoer aenschijn luchtet inden hemel empyrio ende dat
licht der glorien te scouwen is ewich leven.’
A. cap. 6, fol. 160v-162: Vanden seven planeten. [Inc.] ‘Der planeten sijn seven
aenden firmament, die alle lande, lucht ende water ommegaen.’ [Expl.] ‘Somma
c

c

sommarum vander aerden toter overster speren saturni is M XIM CCC ende LXXV
milen.’
A. cap. 7, fol. 162-164v: Vanden twalef teykenen des hemels. [Inc.] ‘Dat firmament
des hemels dat is bevangen van enen sceef
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cirkel.’ [Expl.] ‘Ende het regende XL ellen hoech boven allen bergen. Doe verswam
alle die werelt in water ende verghinc.’
A. cap. 9, fol. 164v-166: Vanden paradijs ende van sinen bomen. [Inc.] ‘Dat paradijs
der weelden, dat God plante van beghin, als damascenus seit, is die alre
genoechlicste aertsche stede, die onder den hemel is.’ [Expl.] ‘Ende die sonde der
ongehoersaemheit, daer hi in gevallen was, dede hem sijn natuer gevoelen ende
maectheit (!) bekennen.’
A. cap. 10, fol. 166-167v.: Van der fonteynen ende vloeden des paradijs. [Inc.]
‘Dat paradijs heeft midden enen sconen tempel gewracht sonder enichs menschen
handen.’ [Expl.] ‘Ende men vint in beiden veel goeder cruden, als is dat hout aloes,
dat uten paradijs comt.’
A. cap. 11, fol. 167v-168: Van den mensche ende van sinen lichaem. [Inc.] ‘Die
mensche is een redelic dier mitten engelen ende sterflic mitten beesten.’ [Expl.] ‘Dat
is gescreven inden eersten boec der bibelen.’
A. cap. 11, fol. 168-170: Van den vijf sinnen des menschen. [Inc.] ‘Die mensche
heeft vijf uutwendige sinnen als visus, enz.’ [Expl.] ‘Ende want deser sinnen
wedergedacht niet vast genoech al haer saken opsluten en mach, - haer en ontglidet
veel mits vergeten, - so sijn die letteren gevonden haer te hulp te comen mede te
gedencken ende te gehogen.’
A. cap. 13, fol. 170-172: Vanden vier complexien des menschen. [Inc.] ‘Dat vier
complexien sijn, dat beduut natuerlike verbindinge, bewijst ons die heydensche
philosophe aldus.’ [Expl.] ‘Hi is van wreden gesicht ende van leliker verven of hi mit
slic bescreven waer.’
A. cap. 12, fol. 172-176v: Vander sielen ende van haren crachten. [Inc.] ‘Die siel
is een gescepen creatuer.’ [Expl.] ‘Want die meeste vryheit is niet onsalich mogen
wesen.’
A. cap. 16, fol. 176-180v.: Vanden seven getijden of ouderdoem der werelt. [Inc.]
‘Die werelt is in den begin der tijt van Gode begonnen ende van niet gescepen.’
[Expl.] ‘Alsulken leven moet ons die mogentheit Gods geven ende verlenen. Amen.’
A. cap. 17, fol. 180v-184: Dit sijn die drie godlike duechden. [Inc.] ‘Dit sijn die drie
godlike duechden.’ [Expl.] ‘Si is een lynie alre rechter werken, een wijse alre goeder
seden ende een vroechde alre genoechten.’
A. cap. 18, fol. 184-192: Een capittel van vierrehande voerbare heydensche
duechden. [Inc.] ‘Die heydensche philosophe Aristotelis, meester der natuerliker
consten scrijft in den boec van duechden, dat daer sijn vier cardinael duechden.’
[Expl.] ‘Want men pleecht te seggen, dat maet goet is in allen dingen.’

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

93

A. cap. 19, fol. 192-198v.: Een capittel van den seven gaven des heiligen Geests.
[Inc.] ‘Des heiligen Geests gaven sijn seven.’ [Expl.] ‘Hierom seit Ecclesiasticus:
Die minne God is een eerlike wijsheit.’
A. cap. 20, fol. 198v-209v.: Een capittel van den achte salicheden der sielen. [Inc.]
‘Doe onse heer Jhesus Cristus, leerre der ewiger salicheit ende waerheit...
getransfiguereert wort.’ [Expl.] ‘Dat ons onse heer ons allen moet geven ende
verlenen.’
A. cap. 21, fol. 209v-215v.: Een capittel van den XII vruchten des boems des
levens [Inc.] ‘Die vloet des levens, die vanden troen Gods ende des lams ofvliet
blenckende als een cristal, enz.’ [Expl.] ‘Seer soet, heer, sijnse in dinen monde die
reyne leven leyden. Zi sijn di naesten der ziden gelegen.’
A. cap. 22, fol. 215v-219: Een capittel vander bosen geesten val ende haer
natueren [Inc.] ‘Die negen choren der engelen maecte God in den sconen, ronden,
eersten hemel empyerio, enz.’ [Expl.] ‘Mar S. Iheronimus seit, dat dat getal Gode
alleen is bekent, die in die overste salicheit sel geset worden.’
M. cap. 20, fol. 219-224: Die discipel Eusebius, die namaels een groet leerre wort,
vraechde sinen meester dese questien navolgende aldus. [Inc.] ‘O, gloriose meester,
en laet di niet verdrieten mijn vragen te ontbinden.’ [Expl.] ‘Ende ic danc di ende
bidde Gode, dat ictwel beleven moet ende dat hi di daer voer geven wil sijn ewige
leven. Die meester seit: Amen.’
M. cap. 30, fol. 224-224v.: Die doctoren vragen: waer om dat wi int oest Gode
aenbeden. [Inc.] ‘Ende daer sijn drie reden toe.’ [Expl.] ‘Dit sijn al Iohannes
damascenus reden inden vierden tractaet sijns boecs.’
M. cap. 30, fol. 224v-227v.: Van den seven getiden der heiliger kerken. [Inc.]
‘Dese seven getyden der heiliger kerken sijn gefyguereert ende beteykent inden
ouden testament.’ [Expl.] ‘Ende seide: Pax vobis, vrede zi mit u.S. Baernaert seit
dat hi elcx bisonder custe.’
M. cap. 36, fol. 227v-228v.: Vanden sacrament des lichaems ons Heren. [Inc.]
‘Dat heilige sacrament des lichaems onse heren Ihesu Cristi is een teyken groter
minnen..., enz.’ [Expl.] ‘Als dat edelste lichaem, die liefste siel ende die goetste God,
welke drie nymmermeer en sellen van malcanderen verscheden.’
M. cap. 36, fol. 228v-229: Dit sijn die oerbaren des sacraments. [Inc.] ‘Die
oerbaerlike goeden, dat dat heilige sacrament in ons werct, enz.’ [Expl.] ‘Die mensche
heeft gegeten dat broet der engelen.’
M. cap. 36, fol. 229-229v.: Dit sijn die scade des geens diet onwaerdelic ontfaet.
[Inc.] ‘Dit sijn die scade der geenre die dat
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lichaem ons heren onwaerdelic ontfangen.’ [Expl.] ‘Dat vijfte is dattet mitten tanden
ende monde des etens niet meer en wort gequetst dan men slaet of snijdet die
raeyen vander sonnen.’
M. cap. 36, fol. 229v.-231: Vander oerbaren der missen. [Inc.] ‘Dit sijn die vruchten
ende oerbaren, die den mensche comt van dat hi gaern misse pleecht te horen als
ic uuter leerres sentencien heb genomen.’ [Expl.] ‘Dat ons God doer sijn heilige
lichaem moet verleen ende geven. Amen.’
M. cap. 38, fol. 231-233v.: Dit is die becoringe, die een lijt in sijn leste eynde. [Inc.]
‘Ten eersten als des sieken menschen aderen beghinnen te dorren, enz.’ [Expl.]
‘Ende ic beveel mi alleen den God der waerheit die van mi verdreven heeft alle die
bedriegende valscheit.’
M. cap. 35, fol. 233v.-236v.: Een capittel vanden vierden sacrament der heiliger
kerken, als van die penitencie, daermen die sonden mede pleecht te beteren. [Inc.]
‘Die penitencie was dat beste cleyn noet, dat God onse lieve heer opter aerde liet
na sijnre doot.’ [Expl.] ‘Tegens mistroest op die rechtvaerdicheit Gods sel hi
voernemen hoep ende toeverlaet op die grondelose ontfarmharticheit Gods, dat hi
om der sonden wil is gestorven.’
M. cap. 35, fol. 236v.-239: Vander vrucht ende oerbaer der penitencie. [Inc.] ‘Die
werken ende oerbaren, die die penitencie voert brenget, sijn veel.’ [Expl.] ‘Aldus ist
openbaer, dat wi mit vasten, beden ende aelmissen te geven, comen mogen totten
ewigen leven. Daer helpt ons allen God. Amen.’
A. cap. 37, fol. 239-241: Een capittel van den sonden inden heiligen Geest. [Inc.]
‘Dat alle sonden sijn tegen God ende tegen sijn gebot, toende hi selve doer den
propheet Ezechiel, enz.’ [Expl.] ‘Ende dit mach wel geschien daer die dingen also
sijn gelegen.’
M. cap. 50, fol. 241-249: Vanden ionxten dage ende vanden gemenen oerdel,
dat God sel oerdelen over levende ende dode. [Inc.] ‘Het is allen menschen onbekent
hoeneer dat die soen Gods comen sel te oerdelen over levende ende dode.’ [Expl.]
‘Daer ons voer behoeden moet die milde ontfermhartige God. Amen.’
A. cap. 31, fol. 249-252v.: Een capittel vanden heiligen edele vruchtbarigen lande
van beloften. [Inc.] ‘Dat heilige lant van beloften leit tusschen egiten ende arabine,
dat vloeyt doer die flume ioerdaen, enz.’ [Expl.] ‘God heeft heyl ende salicheit
gewrocht midde waert in die werelt.’

Hs. L. - Würzburg, Universiteitsbibliotheek. Ch. qu. 144.
Papieren hs. van 222 folio's, 215 m.M. hoog bij een breedte van 145 m.M., met
groote letter, niet in twee kolommen, geschreven (28 à 30 regels per bladzijde), in
ouden band gebonden. Op
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fol. 1: ‘Dit boeck hoert toe die carthusers buten Aemstelredam. Sommige legenden.’
Op fol. 222v staat nogmaals: ‘Dit boeck hoert toe die carthuser broeders buten
Aemstelredam.’ Het hs. dateert waarschijnlijk uit het einde van de 15de eeuw. Onder
vele andere stukken bevat het (fol. 78v-81r) een fragment uit het Somerstuc van
Die Tafel vanden Kersten Ghelove. (M, cap. XXXVIII, 134d-136a). Hierop werd
reeds gewezen door Dr. C.G.N. de Vooys, Middelnederlandsche Marialegenden,
Leiden z.j. Deel II, blz. LIX. De copie danken we aan Dr. D. Stracke S.J. [78v] Hoe
een mensch becort wart int wterste eynde In die vire des doots. Dit is die becoringhe
die den mensche lijdet in synen lesten eynde ¶ Eerst warf als des siekens menschen
aderen beghinnen te dorren in syn berte te droghen syn senen te crimpen: ende
die dorste hem bestaet: Want dat bloet beghinte te runnen ende die gheest opwaert
te dringhen ende syn ademe te corte so openbaert hem onse oude viant die bose
gheest ende in een ghelijc van eens groten aersten of aersaten ende philosooph
meester der natueren met dusent konnsten bestaet die mensche te bewijsen dat hi
moet als een beest sterven Want die mensche gheen onsterflick siele en soude
hebben Wye wair nae synre doot wt der hellen of wt hemelrijck weder ghecomen
die mochte segghen hoe dattet dair mochte ghestelt wesen ¶ Die werlt heeft seit hi
ewelike ghestaen ende die en sel nymmermeer vergaen dat vleyschke en sal niet
weder verrisen noch god en sel niet te oerdel comen ¶ Daer toe comet des menschen
enghel die en nymmermeer en verlatet ende overmits den gheest gods spreect
aldus in synre sielen dese viant wil dy in onghelove brenghen mit valschen reden
al syn si boven myn verstant Ic wil nochtan myn ghelove houden dat myn ziel na
gods beelde is ghescapen ende mit gode ewelike sel leven myn vleysche sel inder
o
aerden [79r ] wallen dairt wt ic ghenomen ende ten ionxsten daghe sel ic weder
opstaen mit live ende siel ende van gode loen van mijnen werken ontfaen ¶ Die
werlt zel vergaen ende hemelryck mit vruchden ende die helle mit pinen sellen
ewelike bliven: Hier en wil ic mi niet laten twivelen ¶ Ende dan sel hi dit ende veers
spreken Heer du hebste mine bande ghebroken Ic seldi sacrificieren enen hosti des
loefs ende ic sel die naem des heren aenropen ¶ Dair na als die doot den mensche
nairre comet ende hem die leden sterven ende die siel hair opwart werheft inder
borsten dat zi int over lyf clymt ende begheert hulp ende troest Want zi overmits
natuerliker enicheit mit den licham harde node van hem sceydet In welken litteyken
beghinnet dan die mensche in synre borsten te arbeyden ende seer te stenen ende
die oghen te duusteren ende te breken ¶ Dan verschynt hem die bose gheest als
een weldich coninc mit
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eenre ghespannender cronen ende mit eenen sceptrum in syn hant verheven op
een zetel troon: ende beghint den mensche alle syn sonden voir te legghen ende
willen in mistroeste brenghen Want hi bewijst dat des menschen sonden so veel
sijn zo zwaer sijn ende so groet: ende leliken dat hem god synre niet en mach noch
o

en wil ontfarmen Want hi so rechtverdich ende so gruweliken wreet [79v ] is ende
dat hem gheen ghenade en sel gheschien ¶ Voirt hoe dat hi des bozen gheestes
13)
wille alle syn leven lanck heeft ghevolghet syn becoringhe ghedaen ende dat hi
niet zo quaet en is alsmen van hem seit dat die werlt syn is: ende dat alle menschen
aen hem troest soeken sellen ¶ Daer toe comet des menschen enghel die en
nymmermeer en verlatet: ende overmits den heilighen gheests spreket aldus inder
sielen Dese viant wil di in mistroest bringhen mit loghen ende verraet al is valschck
syn ghedroch Want god is gherecht ende guedertieren Dat bewijst wel menich
sonder die ghenade van hem heeft vercreghen al hebstu ghedaen dair di god soude
om verdomen god en heeft niet verloren dair hi di mede sal behouden ¶ Groter is
syn ontfarmherticheit dan quaet sijn alle dine sonden Sine ghecruuste passie alle
der martelaren bloet is alle der heiligen wel daet zel di te hulpe comen Die boese
gheeste is hoverdich ende alle syn lofte is bedrieghenis ¶ Dan sel die mensche dit
endelveers spreken Heer verlichte myn oghen dat ic nymmermeer en verslappe my
inder doot op dat tot gheen tide myn viant moghen spreken ic hebbe tieghen hem
o

verwonnen ¶ Dat derde dair na als [80r ] die doot ter herten an gaet ende die siel
wart verdreven dat zy inden hals staet ende over die brugghe der tonghen sel van
den lichaem sceyden: so vertoent hem die bose gheest recht als een gode zittende
in een rayen schinende wolken ende wil den mensche weder in onghelove brenghen:
ende bringhet en aen Hoe dat onse heer ihesus xpristus geen waer god en is Want
god en heeft ghyen lichaem god en mach niet sterven god is altyt inden hemel
ghebleven Vat is dan dyn ghelove waenstu dat god die mensche heeft verlost dat
ewangelium en willen noch heyden noch ioden ontfaen Waenstu alleen behouden
bliven ghelove in mi ende ic sel di behouden ende brenghen dair dyn ouders vriende
ende maghe syn Dair toe coemt des menschen enghel die en nymmermeer en
verlate ende overmits den heilighen gheest spreect hi inder sielen aldus Dese viant
14)
wil di in onghelove bringhen wairt hi wel weet dat buten wech des gheloven gheen
poirt en gaet ten hemel gheen stede en is der ghenaden gheen loen en is der
verdiente ende dat die gheen die niet en gheloven

13)
14)

hs: gevloghet.
lees: want.
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al rede is verdoemt veroerdelt Nu belie dat dat god is mensche gheworden pyn
ende doot om dinen wille heeft gheleden Jhesus xpristus dat hi salichmaker der
o

werlt is die vander doot is verresen: ende nu syttet ter rechter hant [80v ] syns
vaders inder glorien: an hem set dinen troest hoep ende al toeverlaet die in al dinen
noden te hulpe staet Ten is niet redeliken dat die ewighe glorie gods hem verschynt
in deser tyt vol jammers ende daer om en ghetruwe nyemant dan den levende god
ihesus xpristus: ende ten si dat di hem openbaer in den cruuce Soe en ghelove nyet
niemans pompe ende roemen van eeren Want dyn god doe hi gheboren wart was
in duekelkyn ghewonden Hi stont naket anden cruce die oic mit eenen roc op
aertrycken plach te wanderen ¶ Dat wierde Dan als die bose gheest syet dat hi an
den mensche heft min dan niet so vliet hi smadelike van hem ende seit in campe
sich dese mensche is mit di ghelijcke gheworden ende after dien dat die sieke heeft
verwonnen ¶ So openbaerte hem onse heer ihesus xpristus inden cruce mit wt
ghespannen armen ende gherect lede den mensche te ontfanghen: ende so bekent
hi al dat hi heft ghesien: was droch ende becoringhe: Ende wouden vander waerheit
ende vander ghelove brenghen: ende ende weet nu wel dat hi ter werlt nymmermeer
weder keren sel ¶ Ende spreket dit endelweers Heer in dinen handen beveel ick
o

mijnen gheest want du hebste mi verlost heer god der waerheit recht of hi [81r ]
segghen woude Ic beveel mij den handen die ic nu sye inden cruuce ghespannen
ende ic beveel mi den gheeste die den vader voir alle gheeste te onder pande was
gheset Ic beveel mij der ghebenedider passien doir welck dat ic van der sonden
verlossett bijn Ende ic beveel mi alleen den god der waerheit die van my verdreven
heeft alle die bedrieghende valscheit.
Dit is dat commendacie ende bevelinge die men doet der verscheydenre sielen
sel nae lesen Treck ende vair du kersten siel inden naem des almachtige vaders
Amen.

Hs. N. - Leiden, Bibliotheek der Maatschappij der Ned. Letterkunde, No.
338.
Dit hs. dat door Dr. Tinbergen in zijn bibliografische aanteekeningen nog vermeld
werd, is in 1914 bij den brand der Universiteitsbibliotheek te Leuven, waaraan het
o

was uitgeleend, verloren gegaan. Het was een papieren hs. in 4 formaat uit de
15de eeuw en afkomstig uit het Magdalenenklooster te Haarlem op Crayenhorst.
Het bevatte de tweede helft van het Somerstuc: ‘Hier beghint dat naevolghen des
boeks des kerstens ghelove dat anderde boeck vervolghende’. Het begon met cap.
XXXI van hs. M. Het XLVIII hoofdstuk is ‘van den keiser Constantinus hoe hi die
heilighe kerk
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wiede. (Hs. S-O: vryede). Ende van der disputaciën twisschen den paeus Silvester
ende den Ioden daer hi ende sijn moeder overheren van waren’, dat in M ontbreekt.
Daarom komt Cap. XLIX overeen met XLVIII van hs. M en zijn er 54 in plaats van
53 hoofdstukken. Op fol. 138v. sloot dit hs. met hetzelfde ‘explicit’ als M: ‘Nu ist
ghesloten dat boek vanden kersten ghelove in allen sinen capittelen, des heb God
lof nu ende immermeer, amen’.

15)

Hs. I. - Londen, British Museum Nr. Add. 25042 .
In dit perkamenten hs. uit de tweede helft der 15de eeuw, bevattende 79 bladen,
175 m.M. hoog bij 125 m.M. breed, en gebonden in een vollen kalfsleeren band uit
het einde der 17de of het begin der 18de eeuw - bleven nog eenige korte kapittels
uit het Winterstuc bewaard en wel A, cap. 28, 29 en 30.
A, cap. 28. fol. 29a-32a: capitulum. Van vierder hande manieren van sonden,
daer wi ute moeten biechten den prochiaen.
A, cap. 29. fol. 32b-35b: capitulum. Vanden sonden, die alleen die biscop afloest
ende absolveert ocht syn ghewaerde penitencier.
A, cap. 30. fol. 36a-37b: capittelum. Vanden sonden, daer alleen die paeus ocht
syn penitencier aflost ende absolveert.
Dit hs. is versierd met 22 miniaturen, waarvan 3 behooren bij het uittreksel uit de
Tafel van den Kersten Ghelove: één voor het biechten bij den ‘prochiepape’, één
voor 't biechten bij den bisschop en één voor 't biechten bij den paus.
In twee andere hss. van de Koninklijke Bibliotheek en één uit de Bibliothèque
nationale te Parijs, welke door Tinbergen niet werden genoemd, vinden wij eveneens
verschillende kapittels uit de Tafel vanden Kersten Ghelove opgenomen.

Hs. Q. - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 24, Catalogus 620.
Dit papieren hs., uit de tweede helft der 15de eeuw, bevat 208 bladen, 143 m.M.
hoog bij 106 m.M. breed, en is gebonden in ouden perkamenten omslag, genummerd
65 en afkomstig uit het klooster van Maeseyck (zie: Flament, Cat. van de
Stadsbibliotheek te Maastricht I, blz. XIV v., No 61). Op het schutblad lezen we: ‘Dit
boeck hoert toe suster Helena van Schoern.’ De copiïst gebruikt zeer veel
afkortingen.

15)

Zie: W . d e V r e e s e , De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, II, 1, Gent 1902,
blz. 518-524 (Hs Kk), alsook: K . d e F l o u en E d w . G a i l l i a r d , a.w. blz. 154-155 en
W . d e V r e e s e , Bouwstoffen van het Middelnederlandsch Woordenboek - 's Gravenhage,
z.j. - blz. 284.
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M, cap. 42, fol. 191v.-197: van den pictueren oft beelden die heidensche mesters
vonden om dat ruyde volck te verstanden te bringen ende sijn seer proper om
hoeren. [Inc.] ‘Dye heidensche meesters phylosophen die van seden ende van
doechden wouden leren...’ [Expl.] ‘Die dese selve beelden... inden clede hare zielen
draghen. Amen.’
M. cap. 41, fol. 197v.-198v.: een suverlyc bijspeel. [Inc.] ‘Theodochyus scrift van
Alexanders leven, dat hi zeer tot luxurien gheneycht was.’ [Expl.] ‘Want men plecht
te segghen: exempelen beweghen meer dan woerden.’
M. cap. 41, fol. 198v.-199: [Inc.] ‘Wy lesen, dat die heydensche meester pytagoras
gaf sinen borgheren ewen ende gheboden.’ [Expl.] ‘Mer laet dy voert meer na dat
toecomende leven verlanghen.’
M, cap. 47, fol. 199-202v.: Van den coninck salomon ende van der coninghinnen
van saba; van haren parabilen ende proverbien, bispraken ende lere die te gedincken
staen. [Inc.] ‘Coninck salomon was die ioncste soen davids...’ [Expl.] ‘die ic hier niet
en mach vertrecken.’
A, cap. 9, fol. 202v.-204.: Van den eertschen paradise. [Inc.] ‘Dat paradys der
welden dat god plante als damascenus seit...’ [Expl.] ‘Dat mochte wel wesen, want
mynne beslutet buten alle anxt.’
A, cap. 31, fol. 204-206.: Van den lande der beloeften. [Inc.] ‘Dat heilighe lant van
beloften leit tusschen dat lant van egipten ende arabien...’ [Expl.] ‘Niemant dan
kersten menschen en moghen winnen.’
id., fol. 206.: Van den selve. [Inc.] ‘Daer sijn vele edelre metale wuere (A: ende
mynere) als gout silver ende andere grove metale...’ [Expl.] ‘ende vele andere grote
steden als accarosium alexandria.’
A, cap. 16, fol. 206v.-208.: Van den VII ouderdom der weerelt [Inc.] ‘Die werelt
es in den beghinne der tyt van gode begonnen...’ [Expl.] ‘Doen toech die inghel dat
swert in.’
16)

Hs. R. - Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 17, Catalogus 660 .
Dit handschrift op papier, waarschijnlijk geschreven in 1479, bestaat uit 35 quaternen,
waarvan het eerste en vijftiende als eerste vel een vel perkament hebben, terwijl
het twintigste één bijgevoegd blad heeft, omdat er juist nog één blad noodig was
om den daar loopenden tekst ten einde te brengen; alles samen 281 bladen,

16)

W. d e V r e e s e . De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken II, 1, blz. 465-478 (Hs.
Cc).
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203 m.M. hoog bij 137 m.M. breed, met twee kolommen op elke bladzijde. Het
geheele hs. is met vaste hand zorgvuldig geschreven en versierd met goed gevormde
gekleurde hoofdletters, beurtelings blauw en rood. Verder beginnen het werk van
Ruusbroec op bl. 1a en dat van St. Bernardus op bl. 113a met een grootere
hoofdletter in blauw, rood en groen met eenige roode randversieringen; zwarte
hoofdletters in den tekst zijn rood doorstreept. Op vele plaatsen zijn er verbeteringen
aangebracht, ook vaak met rood op zwart. Het hs. is voorzien van een halfleeren
band uit de achttiende eeuw. In 1764 kwam deze codex ouder den hamer op de
bekende veiling der boeken van P. van Damme. In de 19de eeuw kwam hij in handen
van den Leidenschen boekhandelaar J.W. van Leeuwen, die hem in 1883 voor f
20. - aan Prof. A.G.R. Acquoy verkocht. Uit diens nalatenschap ging hij in 1897 over
naar de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Omtrent de geschiedenis van dezen codex wordt men ingelicht door de volgende
aanteekening, op het derde van vier voorgevoegde bladen, uit de 18e eeuw: ‘Zeer
oud op Pargament geschreven 1479. dit Boek hoert toe Sinte Maria Magdalena, te
Bethanien, bij den Bervoeter Broeders te Amsterdam.’ Dit was een klooster voor
bekeerde gevallen meisjes, gelegen in de nabijheid van de Nieuwmarkt, alwaar de
Bethaniënstraat er nog altijd den naam van bewaart.
M, cap. 12, fol. 178c-185c: Hoe onse here Maria Magdalena openbaarde niet
veer van den grave. [Inc.] ‘Doen onse heer Ihesus van den goeden mannen was
begraven.... enz.’ [Expl.] ‘Dese duechden verleen ons God alle duer Maria Magdalena
salich staens, daer ic nu of heb ghescreven. Amen.’
M, cap. 7, fol. 185c-188d: Dit is van den rouwe ende wee onser liever vrouwen
ende haer grote claghen onder den cruce. [Inc.] ‘Die ewangeliste sinte Johannes
seit, dat onder den cruce stont Maria, die moeder Ihesu, ende veel ander heiligher
vrouwen... enz.’ [Expl.] ‘Ic meen dat haer aderen des herten daer of te meer van
rouwen ontspronghen van den senen.’
M, cap. 7, 188d-191c: Dit is van den seven droefnisse onser liever vrouwen. [Inc.]
‘Die lieve moeder Maria was op meer dan een stonde van haers kijnts weghen mit
rouwen bevaen... enz.’ [Expl.] ‘... Soe dat alle mijn leit daer in ghesachtet werde.
Amen.’
M, cap. 7, fol. 191c-196b: Dit is van den seven woerden die God sprac an den
cruce. [Inc.] ‘Die heilighe leres spreken dat op dien dach dat onse heer Ihesus
Christus in den cruce stont, geschieden seven wonderlike teykenen tot elken woerde
dat hi sprac in den cruce... enz.’ [Expl.] ‘Voert alstu seidste: vader in dinen handen
beveel ic mynen gheest, soe verleen / my dat ic in die ure
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mijns doots sekerliken moghen spreken: “vader, ontfanghe in dijnre hoeden mynen
gheest, dien du mit dinen bloede hebste verlost!” O heer, dat moet my gheschien.
Amen.’
M, cap. 8, fol. 196b-201c: Dit is hoe die vrouwen totten grave quamen ende
versochten die vrienden Gods. [Inc.] ‘Die historye der heiliger ewangelien bewijst
claerliken, dat die vrienden ons lieven heren Ihesu Christi op sijn heilighen graf hem
yammerliken bescreyden... enz.’ [Expl.] ‘Daerom wi alle onsen here willen bidden
dat hi ons verleen sijn heilighe uutvaert te begaen ende sijn graf mit tranen te
bewaren ende oeck mit salven ende mit eren wil laten versueken die om onsen
willen ghestorven is, Ihesus Cristus. Amen.’
M, proloog, fol. 207c-208b: Van den aernen vlucht. [Inc.] ‘Die aern vliecht hoeghen
tegen den sueten somer, als dye lucht opclaert ende gesuvert wert van verpuerringhe
der sonnen... enz.’ [Expl.] ‘... in die verenynghe des hemelschen paradijs, die in den
somer der ewiger glorien bloeyt ende sprut der salicheit Cristus Ihesus die ewelic
si geloeft ende gheeert’.
M, cap. 2, fol. 208b-211b: Van den ackerman. [Inc.] ‘Die ackerman des lants ende
saeyer des weyten coerns is die hemelsche vader, die van aenbeghin alle somer
beelden ende ghedaente der werlt, alle creatueren, sterren ende teykenen, loveren
ende gras in hemel ende in eerde ghesaeit hevet... enz.’ [Expl.] ‘Als Paulus seit: dat
bloet Cristi hevet ghereynicht onse consciencien van den dootliken werken, opdat
wi dienen soude den levenden Gode. Amen’.
M, cap. 16, fol. 250-270a: Dit is die hystorie des pynxsterdaechs, als hoe die
apostelen den heilighen Gheest ontfenghen in den huse. [Inc.] ‘Die historie van
pynxteren, dat die apostelen den heilighen Gheest ontfenghen in der salen daer
Cristus mit hem hadde ghegheten sijn avontmael, die heeft. IX. articulen an haer
daer si is mede bescreven... enz.’ (hs. M: ‘heeft achte articulen’ en ook hs. R besluit
den tekst met: ‘die achtende artikel ende die leste’). [Expl.] ‘Aldus dede David doe
hi seyde: Ic hebbe assche als broet ghegheten, welke conste doet den heilighen
Gheest ontfangen. Men mach weten ende vernemen ende wil verlenen die
constenaren van allen die gheesten Gods onghemeten. Amen’. (Hs. M 74d heeft
hier beter: ‘Aldus dede David doe hi seide: Ic hebbe asch als broot ghegheten.
Welke conste doer den heilighen Gheest te weten verleen ons constenaer van allen,
die Gheest Gods onghemeten. Amen’).

Hs. T. - Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms Néerlandais 38.
Dit papieren hs., dat 254 folia bevat ter grootte van 140 × 100
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m.M., in katernen van 8 bladen, beschreven in 2 kolommen met 28-31 regels per
blz., vonden we vermeld door Dr. C.H. Ebbinge Wubben, Over middelnederlandsche
vertalingen van het Oude Testament - Den Haag 1903 - blz. 40. De inhoud bestaat
uit de volgende bijbelboeken: ‘Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josue, Richteren,
Ruth, Hester en Judith’, alsmede uit twee fragmenten, respectievelijk 7 en 2 blz.
groot, waarvan hij de volgende begin- en eindregels geeft:
1. Van den coninc Salomon ende van der coninginne van Saba; van hare
parabolen, notabelen proverbien, bispraken ende leer die te gehogen staet. [Inc.]
‘Die coninc Salomon was die jonxste soen davidts; geboren van der vrouwen
bersebee, die eerst uryas wijf was, des ridders dien davit liet doden mit stormen an
eenre stat, ende daerna namse davidt tot sinen wive ende wan daerbi Salomon...’
[Expl.] ‘... ende aldus wart ze weder tot haren lande getogen. ende brieven van
heimeliken saken wederomme gescreven, die ic niet en can vertrekken’.
2. Van den physionomie der menschen. [Inc.] ‘Die phisonomie bedut een subtijl
merken der leden, want ghelijc dat si beteykenen in den menschen, als Salomon
seit, van dat een den anderen te moet coemt, bekent men den man ende van den
aensichte sijnre ogen, of hi is suuch (hs. A: sinnich); noch seggen die natuerlike
heydensche meesters...’
[Expl.] ‘aldus gaen die teykenen overmits ander menschen dicke te niet. Daerom
ist swaer daerna te oerdelen’.
Hier hebben wij het eerste gedeelte van het 47ste hoofdstuk van het Somerstuc
(M, 168c-170b) en het 14de van het Winterstuc (A, 12c-13a). Van dit laatste stemt
het begin letterlijk overeen; het ‘explicit’ vinden we in den tekst van A niet. In elk
geval is 't ook hier maar een gedeelte van het kapittel, want voor 't geheele zijn de
2 bladzijden zeker te weinig. Vgl. Catalogue des mss. néerl. de la bibl. nat. par G.
Huet, Paris 1886.

Incunabel
Tafelboec (Campbell, Annales de la Typografie Néerlandaise au XVe
siècle, no 1635).
Het Tafelboec, waarvan men tot voor eenige jaren den naam niet wist te verklaren,
17)
bleek, door een gelukkige ontdekking van Mej. Dr. R. Pennink , voor het grootste
deel ontleend te zijn aan de

17)

R . P e n n i n k , Over enkele teksten in Noord-Nederlandse incunabelen - Handelingen van
het Tweede Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen te Gent - 31 Maart - 4 April 1932 - blz.
157-164; noot blz. 164.
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Tafel van den Kersten Ghelove. Het exemplaar, dat zij gebruikte, berust op de
Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage en meet 130 × 191 m.M. Volgens
mededeeling van P. Dr. B. Kruitwagen, O.F.M. moet zich een tweede exemplaar
bevinden in de Stadsbibliotheek te Haarlem, vermeld in Catalogus van de
Stadsbibliotheek te Haarlem, Tweede Suppl. (Haarlem 1864), p. 475.
Het werk is hoogstwaarschijnlijk gedrukt te Utrecht door Gt (ook wel gelezen GL,
18)
- het monogram onder de drukkersmerken, o.a. de palmboom is niet duidelijk) , een vakman, die zich gespecialiseerd schijnt te hebben in min of meer populaire
Nederlandsche teksten. Wij kennen van hem verder nog twee edities Sielentroest
van 1479, evenals het Boec des gulden throens van 1480, gesigneerde drukken;
een Wech der Syelen Salicheyt door een priester voor simpele menschen uit het
Latijn vertaald, Utrecht 1480; en als ongedateerde en ongesigneerde uitgaven
Bonaventura's Boec van vier oefeninghen des herten; Alanus van der Clip's Van
die nutticheyt ende edelheit des Vrouwen souter, een Boexken van die Passie ons
19)
heren Ihesu Christi, en nog een Wech van Salicheit . Het uiterlijk aspect van het
Tafelboec komt volgens de opmerking van Dr. R. Pennink goed met den inhoud
overeen; het is gedrukt in een prettig leesbare, groote, zwierige, toch rustige letter,
die ook een eigen karakter heeft.
Ons Tafelboec opent op blz. 2 met de volgende inleiding: ‘Dit boec werd gheheten
een tafelboec ende tractiert seer suetelic vander gheboerte onser liever vrouwe
inden anbeghin. Ende voert navolghende vanden heilighen leven ende liden ons
liefs heren ihesu xri. Ende wert gheset in seven principael capittelen naden seven
daghen des wecks. Weelck principael capittelen werde voert ghedeilt een yghelic
bi sonderlinghe in seven capittelen nader seven ghetiden der heiligher kercken als
in metten, prym, tercy, sexte, noen, vesper ende compleet, alsmen hier na in deser
tafele cortelic gheruert vindet. Ende elke dach ende ghetide vyntmen biden getal
der bladen.’
Daarna volgt op blz. 3-14 de zeer uitvoerige inhoudsopgave, die ons een goed
idee geeft van dit vrome werkje, waaraan, volgens een aanteekening in den
Haagschen incunabel, lang geleden ‘styn ians, meyster ians dochter, om gods willen
een arme dienstmaghet Cristi’ haar geestelijk leven heeft verkwikt. De tekst bestaat
f. I - f. CXI: 221 blz.

18)
19)

Cfr. J. H o l t r o p , Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle (La Haye
1868), p. 43 en pl. 44. - (geciteerd door R.P.).
Cfr. K. B u r g e r , The printers and publishers of the XV, century with list of their works (London
1902), p. 417 - (geciteerd door R.P.).
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De eerste acht capita zijn aan het apocriefe evangelie van den Pseudo-Mattheus
ontleend; de rest stamt bijna geheel uit de Tafel van Mr. Dirc van Delf. We zullen
telkens nauwkeurig aangeven, waar de verschillende stukken in onze uitgave zijn
te vinden.

Hier beghint die Manendach.
3) (Ps.-M. I-XII) Des manendaghes
vander heiligher ontfanghenis onser
liever vrouwen ende hoer gheboerte
ende hoer leven tot dat si ihesum horen
soen ghebaerde inder korst nacht Ende
wert ghedeilt in seven capittelen als hier
na bescreven staet

Manendach Metten Ghetide
Hoe dat ioachim ende anna hoer goet in I
drien deilden ende waren rechtveerdich
ende van hoerre beider
onvruchtbaerheide

Manendach Prijm Ghetide
Hoe dat die enghel gods openbaerde
III
Ioachim ende seide tot hem. Keer weder
tot anna dijn huusvrouwe want si sel
ontfanghen een dochter die ghi heten
seltste maria dese dochter sel
ghebenedijt wesen van gode boven allen
vrouwen

Manendach Tercy Ghetide
Hoe dat anna wan een dochter die si
maria noemde als die enghel gods
gheboden hadde. Ende nae drie iaren
offerden si die dochter inden tempel
Ende hoe maria levede inden tempel

V

Manendach Sext Ghetide
Hoe datmen maria een man gheven
woude. Ende hoe si in reinicheit bliven
woude

VII

4) Manendach Noen Ghetide
Hoe dat wt Joseph roede ene witte duve VIII
ten hemel vloech ende wt dien teiken
mariam te wive nam

Manendach Vesper Ghetide
Hoe dat die enghel mariam grueten Ende X
Maria Elisabeth visitierde Ende dat die
enghel ioseph vertoende ende sprack
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Ioseph davids soen ontsie di niet te
nemen mariam dijn wive

Manendach Compleet Ghetide
Hoe dat Joseph ende maria worden
XII
gheproevet mitten water der proevinghe
ende worden ghevonden vri ende
onbevlect vander onreinicheit
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Hier beghint den. Dinxdach
Van der gheboerte ons heren tot dat hem
sijn ouders inden tempel verloren Ende
wert ghedeilt in VII capittelen als hier na
staet

Dinxdach Metten Ghetide
Hoe dat onder den keyser augustus onse XIII
heer Ihesus gheboren wert Ende die
enghel blijscap den herderen
bootscapten

Dijnxdach Prijm Ghetide
5) Hoe dat kijndekijn opt den achten dach XV
besneden is ende Ihesus genoemt (A
cap. 42, r. 8-17) Ende Hoe dat die sterre
den drien coninghen vertoent wert

Dijnxdach Tercy Ghetide
(A 43, 3-10; 100-126) Hoe dat dat kijnt XVII
veertich daghe na sijnre gheboerte inden
tempel gheoffert wert ende hoe simeon
sprac tot maria ende anna tot den volc

Dijnxdach Sext Ghetide
(A 44, 3-29; 56-74) Hoe dat herodes dat
kijndekijn Jhesum vervolchden ende
dede die kijnderen toe bedlehem doden.
Ende hoe. Jozeph dat kijnt. Jhesum
mitten moeder maria nam ende vloeghen
in egipten

Dijnxdach Noen Ghetide
(A 44, 74-111) Hoe dat die afgode inden XIX
landen van egipten vielen doe Jhesus
mit sijnre moeder al daer quamen Ende
hoe sy daer waren seven Jaer

Dijnxdach Vesper Ghetide
(A 44, 111-145) Hoe dat die enghel
Joseph weder in sijnre slape vertoende
ende sprac. Stant op ende neem dat kijnt
ende zijn moeder ende gaet weder inden
landen van ysrael.

Dijnxdach Compleet Ghetide
6) (A 45, 3-6; 27-41; 54-59; 80-81;
102-105; 133-138; 155-159) Hoe dat
Joseph ende maria mitten kijnde ihesu
ginghen op te iherusalem ter hoechtijt
van paeschen ende al daer die suete

XXII
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ihesum verloren ende na drien daghen
weder inden tempel sittende onder der
leerrers vonden

Des Woensdaghes
Wat Jhesus dede van sijn twalef iaren
tot sijn dertich iaren toe
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Ende eens deels vanden wercken ende
miraculen die hi dede doe hi over sijn
dertich iaren was Ende wert ghedeilt in
VII capittulen als hier na staet

Woensdaghes Metten Ghetide
(A 46, 3-23; 169-201) Hoe dat dat kijnt
Jhesus op wies in iaren ende nam toe
mit genade mit wijsheit ende mit
duechden voer god ende voer den
menschen

XXIII

Woensdaghes Prijm Ghetide
(A 47, 14-27; 71-75; 93-110) Hoe dat
XXV
sunte iohan baptist quam op die Jordaen
ende al daer doepten die soen goods
Ende hoe dat die vader ghetughe vanden
soen

Woensdaghes Terci Ghetide
(A 48, 3-6; 10-12; 86-135) Hoe dat
Jhesus na dat hi ghedoept was inder
woestinen was ende aldaer vasten XL
daghe ende XL nacht. Ende van sijnre
becoringhe

XXVI

Woensdaghes Sext Ghetide
(A 49, 4-7; 14-40; 51-52; 65-67; 79-81; XXVIII
91-92; 104-106; 116-117; 129-130;
143-145; 157-159; 171-172; 185-187)
Hoe dat, Ihesus sijn discipulen vergaerde
ende hem leerde. Ende onder allen
lessen die XII. Raden des heiligher
ewangelijs

Woensdaghes Noen Ghetide
(A 50, 4-6; 35-56; 176-180; verder
XXIX
uitvoerig: de jongeling van Naim en de
andere gewijzigd.) Hoe dat Jhesus
vermaert wert in allen landen als in sijnre
scoenheit wijsheit ende miraculen Ende.
Hoe dat hi voer die stat naim verwecte
der weduwe soen

Woensdaghes Vesper Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat. Jhesus twe XXXI
mannen verloste van ses dusent ses
hondert ses ende sestich duvelen dat is
een legioen van bosen gheesten. Ende
oec van die vergichte mensche die hi
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ghesont maecte in sijn stede
capharnaum

Woensdaghes Compleet Ghetide
(A 51, 3-44) Hoe. Jhesus opten berch XXXIIII
vertoende sijn godheit voer die discipulen
petrus iacobus ende. Johannes. Ende
drie saken waer om dat hij dat dede

Donredag
8) Vanden merckelicsten myraculen ende
wercken die die heer
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dede. Ende dat avontmael tot dat hi sinen
vader beeden ghinck. Ende wert ghedeilt
in VII capittulen als hier nae bescreven
staet

Donredach Metten Ghettide
(niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat Jhesus die XXXV
dochter des overste der synagoghen van
der doot verwecte. Ende hoe hi ghesont
maecten een wijf van haerre sieckten.
Ende oeck verwecten vander doot des
conincs zoen

Donredach Prijm Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Vanden X melaetsche XXXVIII
mannen die Jhesus xristus onse heer
ghesont maecten. Ende hoe dat hi in die
woestine sade IIII dusent mannen al
sonder die vrouwen ende kijnderen van
VII broeden ende luttel vissche

Donredach Tercy Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Van die stomme ende XL
dove mensche die. Jhesus xristus
ghesont maecten Ende hoe dat Jhesus
voir seide sijn doot ende liden die
discipulen Ende van den blijnde die hi
siende maecten

Donredach Sext Ghetide
9) (niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat. Jhesus in XLII
die eerde spoech ende daer slijck of
maecten ende al daer mede een blijnt
sijn oghen bestreeck ende hoe dat die
blijnde vort siende wert ende hoe die
blijnde nae dat hi siende was
ghewoerden disputierde teghen die
pharizeen ende scriben

Donredach Noen Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat Jhesus
XLIIII
lasarum vanden doot verwecte Ende van
caiphas prophecie

Donredach Vesper Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat die
XLVII
samaritanen Jhesum niet ontfanghen
wouden. (A 54, 7-31) Ende. Hoe dat.
Jhesus in bethanie mit simon die
melaetsche at ende al daer quam maria
magdalena ende wiessche die voeten
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ons heren. (A 52, 3-14; 18-21) En van
die twe dissipulen welck. Jhesus zeinde
in dat casteel om die ezelinne

Donredach Compleet Ghetide
(A 54, 6-24; 56, 4-16; 57, 5-7; de rest niet XLIX
uit T.v.d.K.G. Van dat avontmael ende
van die mynne die Jhesus die dissipulen
al daer beweese
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Hier beghint de. Vridach
10) Van dat hi sinen vader beeden ginc
Ende voert die passie Ende hi sinen
gheest op gaf Ende dat hi in den grave
gheleit wert. Ende wert ghedeilt in VII
capittelen als hier na staet

Vridach Metten Ghetide
(niet in T.v.d.K.G.) Hoe dat. Jhesus ginc LII
mit die dissipulen over die beeck inden
hof ende al daer bat sinen hemelsche
vader. Ende hoe die. Joden overmits.
Judas verraet Jhesum vinghen ende
brochten hem tot annas huse

Vridach Prijm Ghetide Passy
(niet uit T.v.d.K.G.) Hoe dat Jhesus wert LIIII
gheleit tot caiphas huse ende al daer
wert ghevraghet van sijnre leringhe ende
sijn discipulen Ende van sunte peters
versakinghe Ende al daer die overste der
Joden gaven die sentencie als dat
Jhesus sterven soude ende leverde hem
pylato

Vridach Tercy Ghetide Passy
(niet uit T.v.d.K.G.) Hoe dat pylatus
Jhesum seynde tot herodes Ende Hoe
dat al daer. Jhesus bespot wert ende
weder om gheseynt wert van herodes
tot. Pylatus

Vridach Sext Ghetide Passy
11) (niet uit T.v.d.K.G.) Hoe dat Jhesus LIX
ghegheselt wert ende ghecroont ende
hoe hi ontfenc van pilatus die sentenci
des doots ende wert ghebrocht tot
calvarie

Vridach Noen Ghetide Passy
(niet uit T.v.d.K.G.) Hoe die ridderen.
LXII
Jhesum onweerdelick ontcleden voir den
cruce ende op dat cruus al naect Jhesum
neghelden ende hoe dat. Jhesus al
roepende sinen (g)heest gaf

Vridach Vesper Ghetide Passy
(niet uit T.v.d.K.G.) Hoe die ridder
LXIIII
longinus Jhesus hert doerstac mit eenre
speer ende daer uit liepe water ende
bloet. (M 8, 4-38) Hoe. Jhesus van den
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cruus ghenomen wert ende begraven
ende dat graft van den ridderen bewaect

Vridach Compleet Ghetide
(M 7, 553-690) Van die wapen ons heren LXVI
die in dat ghetal zijn tot XXX toe
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Hier beghint die Saterdach
Van hoe dat die heer neder clam inder
hellen Ende dat die oetmoedighe moeder
goods mitten anderen vrienden xristi die
doot ons heren beweenden Ende wert
ghedeilt in VII capittelen hier na
12) Saterdach Metten Ghetide
(M 9, 4-6; 96-103; 8-11; 103-171) Hoe LXX
dat. Jhesus ter helle voir. Ende hoe dat
sathan die hertoghe der hellen spraeck
helt mit sinen knechten

Saterdach Prijm Ghetide
(M 9, 171-274). Hoe dat Jhesus die
LXXII
helsche porten opbrack ende daer wt sijn
vrienden verlosten ende mitten enghel
michael seynden totter eertsche paradijs
daer si vonden enoch helias ende dismas
de moerdenaer die mit. Jhesus ghecruust
wert. Ende hoe symeons soenen die
princen der Joden openbaerde

Saterdach Tercy Ghetide
(M 7, 717-837) Hoe dat maria die moeder LXXV
goods stont onder dat cruus ende
weende. Ende. Hoe dat. Jhesus beval
sunte Johan die ewangelist zijn lieve
moeder

Saterdach Sext Ghetide
(M 8, 236-343) Hoe die vrouwen al
LXXIX
sittende biden grave. Jhesum beweende.
Ende hoe dat maria. Jhesus moeder nae
dat. Jhesus begraven was weder tot
Jherusalem ginck

Saterdach Noen Ghetide
(M 8, 344-419) Hoe wi dat heilighe graf LXXXII
sellen bescreyen hoe wi Jhesum sellen
salven hoe wi die wtvaert cristi sellen
begaen

Saterdach Vesper Ghetide
(M 7, 839-927) Van seven droefnisse
waer mede dat hert marie doersteken
was

LXXXV

Saterdach Compleet Ghetide
(M 11, 86-184) Van die zeven vruechden LXXXVII
die marie die moeder goods hadde
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Van die verrisenis ons heren. Ende wie
ende hoe menichwerf hi
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hem openbaerde Ende van dat hi te
hemel voer. Ende den heilighen gheest
neder seinde ende wat die moeder gods
doe dede Ende hoe si sterf ende te
hemel voir Ende wert ghedeilt in VII
capittelen als hier na staet

Sonnendach Metten Ghetide
(M 12, 4-52; 10, 4-8; 249-273) Hoe dat XCI
die vrouwen mit horre salve quamen te
grave ende in dat graf engelen vonden
ende hoe. ihesus als een gaerdenaer
openbaerde marie magdalene Ende hoe
hi verresen is

Sonnendach Prijm Ghetide
14) (M 11, 5-85) Hoe datmen gheloven XCIII
mach dat Jhesus boven al sijnre liever
moeder openbaerde ende waer om die
ewangelisten niet en bescriven

Sonnendach Tercy Ghetide
(M 13, 4-134) Van die openbaringhe die XCVI
Jhesus vertoende na dat hi verresen.
Was

Sonnendach Sext Ghetide
(M 15, 43-53; 63-65; 492-513; 111-116;
273-305 - verkort) Hoe dat Jhesus opten
XL dach na sijnre verrisinghe die
disipulen straften van hoer onghelove
Ende van sijn hemelvaert

Sonnendach Noen Ghetide
(M 16, 465-473; 200-263; 676-680; 17, CII
3-540 - sterk verkort - 18, 5-11) Hoe dat
die discipulen op ten pinxterdach den
heilighen gheest ontfenghen Ende hoe
dat die apostelen die credo maecten
ende toeghen in allen landen Jhesum te
kundighen

Sonnendach Vesper Ghetide
(Legenda aurea) Hoe dat die moeder
CV
gods nae dat die apostelen verscheiden
waren bleef in Jherusalem ende
visytierde daghelix alle die steden dair
Jhesus in gheleden hadde en van hoer
leven tot dat si sterf

Sonnendach Compleet Ghetide
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(Legenda aurea) Hoe dat die moeder
CVIII
goods van deser eerde versceide ende
die apostelen hoir wtvairt deden
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De handschriften van Darmstadt en Berleburg.
Zeer merkwaardig zijn ten slotte nog twee Middelnederduitsche omwerkingen van
het Somerstuc, waarvan de eerste in de Landes-bibliothek te Darmstadt berust en
de andere in de slotbibliotheek van den Vorst von Sayn-Wittgenstein te Berleburg
20)
(Westfalen) bewaard wordt . Zooals uit de onderstaande proeven blijkt, dragen de
taalvormen dezer hss. in hoofdzaak een Middelnederduitsch karakter met hier en
daar teekenen van Middelhoogduitschen inslag. Van een vertaling kunnen we echter
niet spreken, maar evenals bij den berijmden Spiegel der Sonden, naar het
Munstersche handschrift door Dr. J. Verdam uitgegeven, schijnt het de bedoeling
van den afschrijver geweest te zijn: ‘den tekst althans eenigszins verstaanbaar te
maken voor een persoon of een publiek uit eene geheel andere streek, dan waarvoor
21)
het gedicht (de verhandeling) oorspronkelijk bestemd was’ . Dit is een opmerkelijk,
ofschoon geen zeldzaam, verschijnsel in de Middelnederlandsche letterkunde, daar
de tekst van drie werken door Jacob van Maerlant, zijn Merlijn, zijn Historie van
Troyen en zijn Alexanders Yeesten eenzelfde lot hebben ondergaan. Het verschil
springt duidelijk in het oog, als we dit vijftal vergelijken met de Middelnederduitsche
vertalingen van Leekenspiegel, Dietsche Doctrinael en Reinaert, waarop Dr. J. te
22)
Winkel heeft gewezen.

Hs. P. - Darmstadt, Hessische Landesbibliothek, Nr. 2667.
Dit hs. werd uitvoerig beschreven door Prof. Dr. Wasserschleben in het Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, II Band, Germ. Abtheilung, Weimar 1881,
pag. 131-150. Het is op

20)

21)
22)

Op het bestaan van dit hs. wees mij P. Dr. Bonaventura Kruitwagen, O.F.M., aan wiens
scherpen speurzin niet was ontgaan een kort verslag over de ‘Zehnte Versammlung Deutscher
Bibliothekare in Münster in W. am 3 und 4 Juni 1909’ in het Zentralblatt für Bibliothekswesen
(XXVI Jrg. Leipzig 1909, S. 357) waar Prof. Dr. Bömer o.m. het volgende mededeelde: ‘In
Berleburg, dem alten Stammschloss der Grafen von Wittgenstein, die sich 1361 durch
Verheiratung der Erbtochter Adelheid an Valentin von Sayn mit diesem Geschlechte
verschmolzen, können wir uns zuguterletzt noch einmal einer Anzahl deutscher Dichtungen
des Mittelalters erfreuen... Ich habe dazu gefunden: ein paar gegen Buchdeckel geklebte
Wigalois-Fragmente - eine gereimte Uebersetzung des “Speculum humanae Salvationis” die um 1400 teilweise in poëtischer Form geschriebene “Tafel van der kercken ghelove” des
Dominikanermönchs und Predigers am Hofe Herzog Albrechts von Baiern, Dietrich von Delft.’
D r . J . V e r d a m , Die Spiegel der Sonden - Leiden 1900 - blz. XXII.
D r . J . t e W i n k e l , Ts. voor Ned. Taal- en Letterkunde, XII, blz. 28 en D r . J .
V e r d a m , t.a.p.
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papier van 275 bij 205 m.M. geschreven en met interessante miniaturen verlucht.
De eerste A, die in het bovenvak een zwarten adelaar afbeeldt achter Hertog Albrecht
met het boek in de hand, en in het benedengedeelte Mr. Dirc schrijvende voorstelt,
vertoont een merkwaardige overeenkomst met de beginletter van het Brusselsche
hs. G. (Zie de foto voor de titelbladzijde).
De proloog is een omwerking van den proloog op het Winterstuc; de schrijver
wordt er niet genoemd. De verdere inhoud komt echter met dien van het Somerstuc
overeen en bevat 64 hoofdstukken, die verdeeld zijn over 5 ‘tractatus’ of ‘deyle’.

1. Primus tractatus.
Dat eyrste is vain dem hoeghewirdighen synne der gelouve ons hrn Xps in den
artikelen dye man van oisteren zu den advent pleghet in der heilligher Kirchen zu
loven und zu eren; dar umb is dit boeck dat somerstuck vain dyser tafelen (cap.
1-17).
Dat eirste is vain der wirdeclichen ofherstentenisse uns hrn ihu xpi; wy dat her
vain dem versmaden gecruczijt dode ois dem grave mit live und mit selen op stoene.
Dat XVIIte is vain dem staede und ordenynghe der heilligher kirchen onderscheyt
und scyftenisse hyrer prelaten.

2. Secundus tractatus.
Dat ander stuck und deyl is vain dem staet und regement der heilligher kirchen; wy
man leven sal na den werken der barmherczikeyt und entphaen dy heillighe
sacramenten (cap. 18-36).
Dat achtziente is vain dem anderen staet und ordinancien der heilligher kirchen;
wy dy meister und meisters leerent und studenten regerent (Werken der
‘barmhertziheyt’ en VII sacramenten).

3. Tercius tractatus.
Dat dritte deyl is vain den inwendighen menschen und wy her sich sal oefenen in
synre oitmudighen grond der consciencien mit ayn wisonghe heilligher lere. (cap.
37-46).
Dat XXXVIIte is wy der mensche sal leren sterven, dat dye unsicherst konste is
dy man ummermeer in dyser zyt geleren mach.
m

Dat XXXVIII ca is vain dem kyff entuschent der selen as sy gescheyden is ois
dem lychom (Dialoog in verzen).
m

Dat XXXIX ca is vain vier oisserlichen dingen die stedelich sint zu gedenken.
fol. 177 [Inc.:] ‘Der wyse saghet Memorare novissima tua...’ - fol. 205.
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Dat XLII is vain der geistelicher mynnen jacht intuschent dem dierchen jhm und der
mynnender seelen.
fo. 213 [Inc.:] ‘O suesse dyer got ihu crist.
Hoger mynnen fonteyn du bist.’
fol. 219 [Expl.:] ‘bis also langhe als he wil.’

XLIII [Leven der oude vaderen].
XLV [‘Morgen sprochen’ tusschen God en den zondaar].

4. Quartus tractatus.
Dat vierde deyl is vain dem staet und regement der werrelt, vain manychem wonder
und vremycheyt dy do ainkoment sunderliche dem hrn und voersten Rytterschaff
und gemeynen luden. (cap. 47-58).
Dat XLVII is vain historien und geschyet dy in der werrelt vor xps gesziden under
dy heyden sint geschyet.
LV [vain allen leenrecht na den spygel van saessen].
LVII [vain dem schaecspiel].

5. Quintus tractatus.
23)

Dat wüfte deyl is vain dem ende dat dy werrelt nemen sal na ende Krist zukunft,
der jonxte dach do got in oirdelen sal levende und doden und wat dar na geschyen
sal uber dy guden und boesen; und do myde sal ende haven dat soemerstuck vain
dysen boeche. Dat winterstuck sal noch groisser syen und dat en hain ich noch nit
alle volmacht. (cap. 59-64).
Dat LIX is wy dat die wysten van den joeden dye Raby tzwyvelt van hirren
verkeyrden gelaufe...
Dat LX is van endekerst zu kunft und vain synre hantteringhe und wy hee ende
nemen sal.
Dat LXIIIIte is vain der schoner hymelricher freuden und blyedschoff der selicheyt
des ewyghen levens.
[Dit capittel begint fol. 3.47 en breekt af fol. 350v met de woorden: ‘Aldus so sullen
wir sitzen in truwen und in selicheit’. Onder fol. 1 staat met latere hand
overgeschreven: ‘dyt boych hoyrt to smedem und is to hoven (?) voleynt im jayr
anni XXXVIII’].
Zooals wij uit het voorgaande kunnen opmaken, heeft de afschrijver niet alleen
het werk een nieuwe indeeling gegeven in vijf tractaten, maar ook op verschillende
plaatsen nieuwe hoofdstukken ingevoegd. Wasserschleben bespreekt uitvoerig
Cap. 54-56, ontleend aan ‘den spygel von Saessen’, die in de Nederlandsche hand-

23)

ende Krist: Antichrist.
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schriften niet voorkomen. ‘Verder vond ik - aldus Dr. C.G.N. de Vooys in zijn
meermalen aangehaald artikel - hoofdstukken die wel van Nederlandse oorsprong
kunnen zijn, maar niet ontleend aan het werk van Dirc van Delf. Mogelik woonde
de schrijver in de Rijnstreek of bezocht hij tijdelik Nederlandse kloosters, waardoor
hij de beschikking had over Nederlandse boeken. De ingelaste hoofdstukken vindt
rnen vooral in het derde traktaat, o.a. Cap. 37, uit Suso's Horologium (naar de
Nederl. vertaling?); Cap. 38 “Vain dem kyff entuschent der selen as sy gescheyden
is ois dem lychom”, een dialoog in verzen. Of dit misschien het Mnl. gedicht “Van
der Zielen ende van den Lichame” is, heb ik niet kunnen nagaan. Cap. 39 “Vain vier
oisserlichen dingen die stedelich sint zu gedenken” (fol. 177-205) is Van
Vliederhoven's Cordiale. Cap. 42 “Vain der geistelicher mynnen jacht intusschen
den dierchin ihesum unde der mynnender seelen” komt, wat de tietel betreft, overeen
met een devoet boexken, door Gerard Leeu te Gouda gedrukt.’

Hs. W. - Berleburg, Schlossbibliothek von Sayn-Wittgenstein, A 170.
Dit handschrift stamt uit het begin der 15de eeuw. Het is op papier, ter grootte van
290 × 215 m.M., geschreven met een steile cursiefletter door dezelfde hand en heeft
oorspronkelijk bestaan uit 6 ongenummerde en 535 genummerde bladen. De telling
springt bij vergissing van 123 op 129 en van 213 op 219. Het getal 248 is tweemaal
gebruikt, 397 en 444 zijn overgeslagen.
Iedere blz. telt 27-30 regels. De initialen der capittels zijn fraai versierd met
gekleurde penteekeningen. De op- en onderschriften, alsook de paragraafteekens
en de streepjes door de hoofdletters zijn rood.
De band bestaat uit twee houten borden, overtrokken met geperst leder, dat zeer
gehavend is. Het beslag en de sloten ontbreken.
Het hs. vertoont talrijke leemten. Geheel ontbreken de volgende bladen: 2
ongenummerde en verder 18-20, 54, 92, 120, 141, 174, 191, 207, 212, 227, 231,
241, 247, 256, 267, 274, 328, 354, 360, 379, 451, 497. Van de bladen 35 en 153
zijn groote stukken afgescheurd en de laatste folia 460 vv. hebben door vocht veel
geleden.
Merkwaardig is het, dat deze omwerking in een Nederlandsch getint Duitsch
Hertog Albrecht in den proloog reeds terstond aandient als den zoon ‘dez
hochgebornen forsten Keyser Lodovichs’ met wien Margaretha van Henegouwen
was gehuwd.
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‘Dat buch das heisset dy daffel von dem [dem] Cristen glaube und leben und ist
gedichte und gemacht zu der ere und liebe und von sunderlicher... dez hochgebornen
forsten Keyser Lodovichs sone hertzogh albrecht von der godes genaden hertzoghe
von beyren, Paltzgrave uff den ryne, grave von hennegouw, von hollant von zelant
und here von fryszlant von eym oitmodeghen predyer genant broder dederich von
delff, meyster in der heiligen schrift und regent in der universiteten van Erfphort und
von Colen in dem jar unsres her'n dusent virhundert und dry begonnen in des selben
her'n namen, do alle gode werck von komen und flyszent und verleent werden und
wan der edel forst vorgs. leyder uns dysser zijt genomen wart vol von eren und
jaren, ee dysz selbe boch was vol gemacht, so ist es gelybert synen edelen
24)
dagetlichen sone iohan von beyeren und erwolt von ludich in solicher andacht und
mynne als dyser selbe prolog des bochs usz wiset dye balde her na volgent in den
name godes der ewicklichen gelobet und gebenedijt sy, amen.’
Jammer genoeg is het tweede blad er uitgescheurd. Het bevatte den vermelden
proloog en een stuk van de ‘Tabula tabulae fidei vitae christianae in primam eius
partem scil. aestivalem,’ waarvan het slot staat op fol. 3r, aldus aanvangend: ‘wirdiger
here unser genade gerne und billich zu dienste wilde syn’ en met dit slot: ‘do a mit
allen uwern frunden in ewige salicheyt müssent leben und regneren.’
‘Explicit tabula tabule fidei vite xtistiane in primam eius partem scil. estivalem.’
Het was ons niet mogelijk naar de verwantschap van deze beide hss. een nader
onderzoek in te stellen, daar de Vorst von Sayn-Wittgenstein op ons herhaald
schrijven geen antwoord gaf. We moeten ons dus met de aanteekeningen van Dr.
Bömer, Professor te Münster, tevreden stellen. Maar uit zijn notities, welke ons door
de Preussische Akademie der Wissenschaften te Berlijn door zijn vriendelijke
bemiddeling, waarvoor we hem onzen oprechten dank betuigen, welwillend werden
verstrekt, en uit de beschrijving van het Darmstadter Hs. door Prof. Dr.
Wasserschleben, waaraan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys zoo vriendelijk was de
resultaten van zijn eigen onderzoek toe te voegen, meenen wij alvast te kunnen
besluiten, dat de Duitsche bewerkingen onderling nauw verwant zijn, maar van het
Nederlandsche origineel zeer sterk afwijken.

24)

Jan van Beieren is de jongste zoon van Albrecht; hij was elect van Luik, maar liet zich door
den Paus van het bestuur dier stad ontheffen. Hij stierf in 1425.
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Voor de onderlinge verwantschap pleiten:

Darmstadt:

Berleburg

a. in den proloog:
25)

wirdich eder heerre uwer gnade gerne
und billich zu dynst wulde syen do ir mit
uwern fronden in ewigher selicheyt
moissent leven und regneren.

wirdige here uwer genade gerne und
billich zu dienste wulde syn do a mit allen
uwern frunden in ewyger selicheyt
müssent leben und regneren.

b. Explicit Tabula fidei Xriane in primam Explicit tabula tabule fidei vite Xriane in
eius partem scilicet estivalem.
primam eius partem scilicet estivalem.
Dyt sint dy capittelen in dem somerstuck Dysz synt dye capittelen in dem
vain dysem boeck mit der zail wy man somerstuck von dyssem buch mit der
sy vinden moghen und suechen.
tzall wye man sye vinten sal und suchen.

c. Beide codices bevatten 64 capittelen, maar terwijl het Berleburger hs. deze
over 4 tractaten verdeelt, telt het Darmstadter ms. er 5, doordat het de laatste zes
hoofdstukken in een nieuw tractaat heeft ondergebracht.
Darmstadt

Berleburg

I.

c. 1-17

c. 1-17

II.

18-36

18-36

III.

37-46

37-46

IV.

47-58

47-65

V.

59-64

d. Wat de afzonderlijke hoofdstukken betreft, blijken deze, voorzoover we konden
nagaan, in beide hss. overeen te stemmen.
Darmstadt

Berleburg

1 Dat eerste is vain der wirdeclichen
ofherstentenisse uns hrn ihesu Xri, wy
dat her vain dem versmaden gecruczijt
dode ois dem garve mit live und mit selen
opstoene.

Dat erste capitelle is von dem
wirdeclichen offerstentnis unsres hrn ihu
Xri, wye das er von dem smelichen dode
uszer dem grabe mit libe und mit sele
schon offerstoen.

42. Dat XLII is vain der geistelicher
mynnen jacht intuschent dem dierchen
jhm und der mynnender seelen.

Das XLIIte capittel ist von der geystlicher
mynnen jacht tzuszen dem dyerschyn
ihm und mynnender selen.

Dit berijmde capittel staat, zooals we reeds opmerkten, niet in de

25)

wirdich eder lees: wirdicher of wirdich, edel.
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Nederlandsche redactie en daarin ontbreekt eveneens het in verzen geschreven
54ste hoofdstuk.
Ten opzichte van de verhouding der Duitsche bewerkingen tot de Nederlandsche
redactie valt nog op te merken, dat de afzonderlijke hoofdstukken, voorzoover we
konden nagaan, als volgt met elkander correspondeeren.

Duitsch:

c. 1, 17, 18, 42, 45, 47, 57, 60, 64.

Nederlandsch:

c. 10, 19, 20, 44, 48, 41, 46, 49, 53.

Tegenover de 44 hoofdstukken, die het Middelnederl. hs. van het tiende capittel
af bevat, telt de Middelnederd. tekst er dus niet minder dan 64, terwijl ook de volgorde
niet dezelfde is. Van de niet in de Nederl. redactie staande capittels noemen wij uit
het Darmstadter hs.: 37, 39, 42, 65, 69.
Als proeve van de taal en den aard der bewerking geven we eindelijk nog den
proloog van hs. A en een deel van hoofdstuk 45 uit het Haagsche hs. M naast den
Middelnederduitschen tekst van Darmstadt.

Proloog.
A.

P.

Anxt des heren, seit Salomon, is een
beghinsel der wijsheit. Anxt en doet niet
alleen den menschen vresen voir sinen
scepper, dat hi ontsiet sijn recht ende
oordel, ende oic voir pine synre misdoet,
mer si maect den mensch oic cloeck te
weten ende te kennen, waer hi gode
behaechlic mach an wesen; ende voirt
dat hi wart behoetsam te scuwen, dair hi
sinen god an mach vertoornen ende
mishaghen, want Salomon voortmeer
seit, dat die mensche doer den anxt des
heren vliet van allen quaden (glosa: dats
van sonden). Daerom, wairdige lieve
here, opdat ic iu moghe wisen ende
leren, daer ghi uwen god ende scepper
mede selt leren kennen ende oefenen
ende oic het te hoeden van sonden, so
heb ic iuwer eren ghemaect een Tafel
van den Kersten Gelove ende

Anxt des hr'n, saghet Salomon, is eyn
beghynnynghe der wysheyt..glosa: dye
vreese und anxte uns hr'n godis en duet
nit alleyne...
Wair umb, wirdighe lieve heerre, up dat
ich moghe wysen und leren wo myde dat
ir uwen gode und schepper kennen
[moghent] und lieff habent syen ewe und
gelaufe zu halden und ouch uch bas
moghent hoeden, dar umb so hain ich
uwer genaden, uwer liefden und eren ge-
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der ewen; ende also als ic gaern woude
iu willich te dienst staen, dat ghi dese
tafel hebben somwijl in uwer hant opdat
ghi voir die oghen der moghentheit gods,
die ghi vruchten, bedencken ende
ghehoeghen, hoe ghi hem te wille
moghen leven ende in kersten ewe ende
gelove houden, opdat ghi alle hinder
ende quaet iuwer zielen moghen voorbi
comen an dat aenschyn der ewigher
eren, daer ghi salich ende heilich an ziel
ende an live mit alle iuwe vrienden ewelic
moet leven ende regnieren. Amen.

macht eyn boech genant dye tafel vain
dem kristen gelaufe und leven, dat ich in
V deyl hain gesat und ordineret...
Und want ich wirdich eder heerre uwer
genade gerne und billich zu dynst wulde
syen, gelyck als ir groislichen umb mich
verdyent haint, so wil ich uch
oitmoedeclichen bidden, dat ir dan dy
tafel zu wilen in uwer hant willet nemen
und zyt verdryff umb ledicheyt umb
ydelheyt zu schuwen uff dat ir wat gutz
lesent oirsach zu nemen umb uwer selen
selicheyt zu denken, up dat ir voer dy
oughen godis do ir uch alleweghe voer
voechtet, moghent vinden und verstaen
wy ir hyme zu willen moghent leven, uwer
kristen ewe und gelaufe halden, alle
sunden hynderynghe und boisheyt lyfs
und selen moghent voir by komen ain dat
liefflich ainsych uwers godis scheppers
und verloissers do ir mit allen uwern
fronden in ewigher selicheyt moissent
leven und regneren.

Hoofdstuk 45.

M.

P.

Die huusman of een vader des ghesindes
sal wonen opten lande, die niet snode
en is te achten, want men in der tijt seer
behoeft, omdat al die werlt van sinen
arbeide levet. Dese man sal dicwijl
oversien hoe sijn dinghen ende have
staen, dat sijn ghesinde niet ledich en
staen noch sijn acker ongheoefent. Hi
sal dencken voir sijn juck ende vye, dat
si oec teghen der tijt voeders ghenoech
hebben, hi sal weten dat costelike
bruloften brengen scade sonder eer; cost
te doen om staet te vercrighen

Der huiszman oder eyn vader des
ghesynnes sal wanen up dem lande die
niet snode en is zu achten want men
hyme in der zijt sere behoeft umb dat alle
die werrelt vain syner arbeit levet. Dise
man sal dicwijl oversijhen wij syen dinghe
und havede stee, dat syen ghesynne nit
ledich en sij noch syen acker
onghewonnen. He sal dencken voir syen
vye dat it ouch ieghen der zijt voders
ghenoech haven. He sal wissen dat
kostelicke brulachten brenghen schade
sonder ere; kost zu doen umb staet
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in eersaemlic; cost te doen om vrienden
te helpen is redelic; cost te doen om die
quade goylres te vervullen is verloren. Hi
sal sijn ghesinde spisen mit groven cost
ende niet leckerlic houden, mer opten
paesdach ende opten heilighen
kersdach, so sal hi hem vol ende
ghenoech gheven. Hi en sal ghien
costelike cleder draghen, want costelike
clederen horen den heren toe. Een
huusman, die costelike cleder draecht,
bewijst dat hi niet vroet en is, want een
cleet dat al te schijnbaerlic is, datsten
naghebueren verdrietelic. Hi sel hem
setten dat hi vrienden hebbe, want men
den huusman dick ticht gheeft, des hi
nochtant onsculdich is; ende want hi self
slecht is so behoeft hi wel vrienden, dien
verdadigen moghen ende connen. Hi sal
sinen hoechertighen knecht van hem
doen, want hi mocht op een tijt in sijn
strick vallen. Niemant en mach langhe
mit kivighen knechten huusraet houden.
Hi sal hem hoeden, dat hi sijn lant ende
sijn erfnis niet en vercoep, mer beter
waert, dat hi erfnis ende lant vercofte,
dan hi in den woekenaers ewe valle. Hi
en sal oec ghien wijnkenre wesen, want
anders in dronckenscap mochte hem sijn
moet verdraghen, dat hien laet duncken,
dat hi een edelman waer; dan soude hi
liever vechten dan ploeghen. Voort ist
sake dat die huusman rijc wert ende veel
coorns heeft, nochtan so en sal hi niet
beiden na een duere tijt, mer hi salt
vercopen, als genoech ghelt, ende niet
alst die arme luden niet verghelden en
moghen. Voort, als den huusman of den
lantman die ouderdom angaet, so en sal

zu vercryghen is êrsamelich, koost zu
doen umb frunden zu helfen is redelich,
koost zu doen umb die gecken zu
vorvullen is verloren. He sal syen ghesyn
spijsen mit grofen koost und nit leckerlich
halden dan up den oisterdach und up
ander daghe heilighe so sal he hyn
ghenouch gheven. He en sal keyn
koostelich kleyder draghen. Want
koostelich cleydonghe horet den hr'n zu.
Eyn huisman der koestelich cleider
dreget, bewyst dat hi nit verhoet en is
want eyn cleit dat schyenberlich is, dat
is den nagheburen verdrijselich. He sal
sich setzen dat he frunde haiff want men
den huiszman dickwijl zu ghifft des he
noch dan onschuldich is und want he
selve slecht is, so behoeft he wail frunde
die him verdedingen moghen und
konnen. He sal synen hogheverdighen
knecht vain hyme doen want he moecht
up eyne zijt in syen strick vallen; nyemant
en mach langhe mit sulchen knechten
huisz halden. He sal sich huden dat sy
syen lant und syen eirfnis nit en vercauff;
dan besser weer it dat be eirff vercaufft
dan he eyn wouchener wurde. He en sal
keyn wijnkenre wesen want anders syen
moet moecht hyn in dronckenschoff
verdraghen dat he eyn edelman weer;
dan sulde her liever vechten dan anders
doen. Voirt is dat sach dat der huiszman
ryck wirt und viel corns hait, nochtan en
sal he niet beyden na eyner duer zyt, dan
he salt vercaufen als it ghenouch ghilt
und nit als it die arme lude nit verdelden
moghent. Voirt, als den huiszman dat
alder aen geit so en sal he syme sone
nit bevelen, dat he
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hi sinen soen niet bevelen, dat hi den
acker regiert, mer enen vreemden, die
hem rekenscap daer of doe; het mocht
ghescien, dat hem sijn soen versmade
ende niet van sinen woorden en hoorde.
Voort, die lantman sal voir sijn doot sijn
testament eer selve besetten ende hem
eer Gode bevelen dan sinen kinderen;
want als die vader doot is, so willen die
kinder dat guet deilen; die dode vader is
snel vander herten der kinder vergheten.
Voort, die moeder des huusmans en sal
niet anderwarf mannen, want so makede
si een kijf mitten kinderen. Ende waert
dat sijt emmer doen wil, so salmen haer
helpen, dat si enen ionghen man neme,
op-dat si hoir sonden moghe bescreyen
ende drincken den kelc des rouwen, dien
si emmer smaken woude; tot welken kelc
der tranen brengt haer haer oude
verdwaesde sotheit. Voort, dat hof
vander meyery dat sal allen menschen
open wesen, die daer voer bi liden: den
riken als ridende luden sal men voeder
gheven, die wandelaers spijs gheven,
den heer sijn scattinghe, der kercken
haren tinse, den vrienden scenken ende
begaven. Want des lants ende guets wair
ghenoech, woudment mit duechden
ghebruken, opdat God gave opten lande
ende vrucht sijn benedixie. Amen.

den acker regeir, dan eyme vreemden
der hyme rechenschoff dair aiff doe; het
moecht gheschien dat hyn syen son
versmede und nit na synen worden en
hoerde. Voirt, der lantman sal voir syme
dode syen testament selve besetzen und
sich ee gode bevelen ee synen kinderen
want als der vader doit is, so willen die
kinder dat guit deilen; der dode vader is
snel vain dem hertzen der kinder
verghessen. Voirt, die moder des
huiszmans en sal nit balde anderwerff
mannen, want so macht sy eyn kyff mit
den kynderen; und weer dat syt ummer
doen wil, so sal man hir helfen, dat sy
eynen ionghen man neem, updat sy hir
sunden moge beschryen und drinken den
kelche des roewen, den sy ummer
smachen wolde; zu welchem kelche der
treen sy brenghet hir alde vertwaesde
geckheit. Voirt, dat hooff vain der meirrye
dat sal allen menschen offen wesen, dye
do voir by geent: den rijchen als ridenden
luden sal men voeder gheven, den
wandeleren spijse gheven, den hr'n
schetzinge, den kirchen hiren zyns, den
frunden gaven. Want des landes und
guts were ghenouch, wuldemen mit
dugheden ghebruchen, up dat got gheve
up dat lant der vroecht syen benediccio.
Amen.

Het Middelnederlandsch van deze teksten vertoont verschillende Westfaalsche
eigenaardigheden, zoodat we meenen te mogen vaststellen, dat deze hss. ontstaan
zijn in het Saksische gebied ‘twischen Wesere ende Rîn’, waarvan Münster,
Paderborn, Dortmund, Bielefeld en Osnabrück de hoofdplaatsen zijn. Op gezag der
Mittelniederdeutsche Grammatik door Agathe Lasch - Halle a.S. 1914 - wijzen we
op de volgende Westfaalsche kenmerken:
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1) wair, vain, hain <hân, groislichen, voirt, huiszman - Der langvokal wird gern
durch nachgeschriebenes i oder e bezeichnet... Während nachgeschriebenes
e auch sonst wohl vorkommt, ist nachgeschriebenes i vor allem im westf. üblich.
(§ 22).
2) eirste, eirff, eirfenis - Sehr beliebt ist ei vor jeglicher art von r im westfälischen.
(§ 99). - deyl - ei vielfach vor l, n, ch. (§ 12).
3) achtziente - î für germ ai öfter im westfälischen, wo jedoch auf die fränkische
nachbarschaft zu weisen ist. (§ 145, 3).
4) frund - Die 1451 in Münster geschriebene grammatik gibt frund für vrend (§ 8).
5) sal - sal für schall entstammt der älteren westfälischen strömung. (§ 9) - Die
formen sölen, sal usw. ohne k (ch) sind westfälisch, im osten (Bielefeld) herrscht
schwanken zwischen sc und s. Die Münstersche grammatik zeugt mit schal
dafür, dass diese form auch in Westfalen als schriftsprachlich galt. (§ 443).
6) alder, alde, halden - Westfälisch: In einem teil des westfälischen ist heute a
erhalten; a-schreibungen sind in Westfalen in mnd. zeit ziemlich zahlreich. (§
93).
7) nit - die Osnabrücker ratswahlordnung von 1348 hat nit, niet neben nicht. (§
12).
8) as - Früher verlust des l vor konsonant in nebentonigen wörtern. (§ 12).
9) leerent, regerent, ainkoment, moghent, enz. - Westfälische texte der älteren
periode, im 13., 14. jh., zeigen auch einen plural auf -nt. Selten finden sich
formen auf -t ausserhalb des westfälischen. (§ 419).
De hoogduitsche verschijnselen behoeft men niet altijd aan den copiïst toe te
schrijven, want ‘das hd. hatte zeitweise eine starke autorität auf nd. gebiet, nicht
nur als dichtersprache, sondern auch in der urkundensprache... Es wird nicht immer
leicht sein, die hd. beziehungen, die höchstens für die md. grenze ein wenig stärker
zuzugeben sind von den heimischen zu scheiden... Erschwert wird die erkenntnis
durch mischverhältnisse in jüngeren abschriften. Immerhin bleiben in der älteren
periode einige fälle, in denen man an hd. beeinflussung denken wird. Manchmal
legen die ältesten texte des grenzlandes, das ja bald darauf zum hd. übergeht, die
vermutung nahe, der schreiber habe die md. schriftsprache gekannt.’ (§9).
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V. - De onderlinge verhouding der handschriften.
De hiervoor vermelde codices, waarin ons geheel of ten deele de tekst van het werk
van Meester Dirc bewaard bleef, zijn alle afschriften. Bij de vaststelling hunner
verhouding gaat het hoofdzakelijk om de Winterstuc-hss. Voor het Somerstuc komen
alleen M en S-O in aanmerking.
Bij de rangschikking der copieën van het Winterstuc, merken we al aanstonds
op, dat de volgorde der hoofdstukken op twee punten niet dezelfde is. In sommige
handschriften zijn n.l. de capittels: ‘Van onser ouder val Adams ende Eva ende hoor
becoringe’ - en - ‘Van den drie cluften ende wortel der sonden’ omgewisseld. En
daar de volgorde, waardoor de val van Adam en Eva onmiddellijk na dien van Lucifer
besproken wordt, logischer is en dus ook van een man als Mr. Dirc eer te verwachten,
en het bovendien juister is eerst daarna ‘van den drie cluften ende wortel der sonden’
in 't algemeen te handelen, zouden wij de handschriften, welke deze volgorde
hebben, ook als meer in overeenstemming met het origineel van onzen auteur willen
erkennen. Daar-bij komt nog, dat deze ook verre in de meerderheid zijn.
Tot de oorspronkelijke groep (24-23) behooren dan C.G.H.E.B.
In CG stemmen inhoudstafel en tekst in de volgorde der capittels overeen (24-23).
HE missen de inhoudstafel, maar de tekst heeft de volgorde 24-23.
B, dat enkele hoofdstukken heeft weggelaten, geeft als cap. 17 ‘van onser ouder
val’ en als cap. 18: ‘van den drie cluften der sonden’, zoowel in tekst als inhoudstafel.
DA hebben daarentegen de volgorde 23-24.
Een dergelijke omwisseling der volgorde had ook plaats ten opzichte van de
hoofdstukken 12, 13, 14, die respectievelijk handelen: ‘van der zielen ende van
hairre vier beroringe ende van horen crachten.’ - ‘van den vier complexiën des
menschen, dair sijn lichaem of te samen gheset is.’ - ‘van der phisonomiën des
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menschen, die men an sijnre ghedaente ende lidmate mach merken.’
Ook hier staan DA tegenover CGHE.
DA hebben de volgorde 12, 13, 14.
CGH hebben de volgorde, 13, 14, 12; E mist de hoofdstukken 12 en 13, daar de
folia tusschen XXIIII en XXXII zijn verloren geraakt. Omdat echter op f. XXIIII het
capittel ‘van den mensche ende van den vijf uutwendige ende inwendige sinnen
sijns lichaems’ eindigt en op f. XXXII het hoofdstuk ‘van der zielen’ aanvangt, gingen
dus ook hier 13 en 14 aan 12 vooraf.
B, waarin verschillende capittels opzettelijk zijn weggelaten, mist ook 13 en 14,
zoodat plaatsverwisseling hier onmogelijk was.
Op grond van het voorgaande zouden we derhalve de ons bekende hss. alvast
in twee groepen mogen onderbrengen, waarvan de eerste als kenmerk heeft: de
volgorde 12-13-14 en 23-24; de tweede de volgorde 13-14-12 en 24-23.
Tot de eerste groep behooren D en A; tot de tweede C, G, H, E, terwijl B, wat de
volgorde 24-23 betreft hiermede overeenkomt.
Het spreekt van zelf, dat een samenvallen van de beide bovengenoemde
kenmerken in onderscheidene hss. op een nauwere onderlinge verwantschap wijst
en hierdoor reeds in groote lijnen hun verhouding is bepaald, wat door de volgende
reeks van gemeenschappelijke fouten en leemten bevestigd wordt. Omdat we E
slechts ten deele kennen, moet dit ms. hier buiten beschouwing blijven.
blz.

r.

AD

CGH

B

16

12

onleselic.

onleskelic (in G onlesschelic
ontbreekt dit
(CGH)
capittel).

51

88

in hem
ontbreekt.

sijn wesen in
hem.

58

58

ontbreekt

so doet dat
dit cap. staat
bloet hongher, niet in B.
dorst, coude.

72

16

Dit sel.

Ic sal

86

173

ontbreekt.

Dese minne
= CGH
minnet haer
selven om God,
want si niet en
soeket dan die
eer Gods.

121

227

doe doer in
mijn herte
stack.

C doe hi die
doe hi doer
doren - GH doe mijn herte stac
die doorn (H
doren)

126

358

hemel
ontbreekt.

tusschen hemel hemelrijc =
ende aertrijc
CGH

138

189

god trouwe.

goods trouwe. = DA

139

225

ontbreekt

Hierom seit die = DA
wijssaghe
Salomon: die

= AD

Ic sel (CGH)
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hem van desen
abstiniert ende
verbint,
verlanghet (H
verlenghet) sijn
leven.
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141

24

Ionethas.

Ione (goede
lezing)

Jonathan, corr.
in hs.

175

157

als een voor ja
neen seit, est
non, est non,
mer hi doet een
loghenachtich
ommecrommen.

als een voer ja
neen seyt ende
neen voer ja
ende niet en
seyt: est est,
non non, mer hi
doet een l.o.

als een voer ja
neen seit, est
est, non non,
mer hi doet die
l.o.

212

194

huur ontbreekt. huur.

292

71

Joseph

Ysaac (goede = CGH
lezing); G
Jsaac
vermoedelijk
correctie op
ratuur. - De
volgende
hoofdstukken
ontbreken in
het ons
bekende
zedeelte van C,
zoodat de
vergelijking
zich verder
bepaalt tot. AD
en GH

301

107

vol ontbreekt.

gescapen vol
alre godliker
salicheit

= GH

319

107

gelijck alst
ghescinede

g.a.
gheschiede.

= GH

331

167

ontbreekt

want men den = GH
seat niet en
mach
verghelden.

341

16

ontbreekt

dat
paesschelam in
den tempel, als
God geboden
hadde, dat men
nemen soude
een onbesmet
lam ende
offeren.

344

74

ontbreekt

ende die tijt der = GH
scriftueren, doe

loon.

mede offeren
dat paessche
lam ende
offeren dat heel
in den vuer.
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die mensche
levede der
ewen.
350

35

geboorten
(fout).

begheerten.

= GH

353

96

ende daer sijn G ende der sijn = H
levendich.
evendich (?) H
ende der syn
onendich.

393

185

ontbreekt

voort dat si
= GH
gescien boven
der naturen
macht.

417

47

ontbreekt

die ummer sijns = GH
vaders wille
alle tyt woude.

441

194

ontbreekt

want sonder (H = AD
heeft deze
woorden in
margine.)

Uit deze gegevens blijkt een nauwe verwantschap tusschen A en D eenerzijds
en CGH aan den anderen kant, terwijl B een tusschen-positie inneemt. Nu rijst de
vraag in welke betrekking deze onderling tot elkaar staan.
Dat D niet van A, stamt volgt reeds uit het feit, dat D het jaartal 1449 en A het jaartal
1469 draagt en deze conclusie wordt bevestigd door verscheidene hiaten, die A
tegenover D vertoont.
blz.

r.

A

D

82

86

ontbreekt

der enghelen (ook
in CGHB).

88

16

ontbreekt

maticheit in
ghebruken (ook in
CGHB).

126

352

ontbreekt

dat ic minne, besit
ic ende (ook in
CGHB).
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129

418

ontbreekt

Dese vervolghinghe
ende persecucie is
drierhande, als om
verdiende (B
vrienden) scout, om
beleefde doechde,
om dat kersten (C
cristen) ghelove.
(ook in CGHB).

147

122

ontbreekt

mit bloede der
oncuuscheit (B
onsuverheit), mit
winde der
hovaerdicheit. (ook
in CGHB).

152

74

ontbreekt

dat hijs niet wel
laten en can noch
en mach. (ook in
CGHB).

159

238

ontbreekt

als wanneer dat wi
yet offeren ter
missen. (ook in
CGHB).

161

34

ontbreekt

als toe den
cranesten (ook in
CGHD).

197

12

alle priesters die
irregularen sijn
ende inden banne
misse hebben
gedaen... ende
ghien priesters
ghewyet en sijn.

alle priesters die
irregularis sijn ende
inden banne misse
hebben gedaen.
Alle die misse
hebben gedaen
ende geen priester
gewyet en sijn.

411

128

ontbreekt

ghelijc als David uut
hem seide: om die
oetmoedicheit mijns
sittens, so hebstu
mi dijn rechterhant
ghereyket, (Glosa:)
zitten in den grave,
die rechterhant
ghereiket der
verrisenis.

411

137

ontbreekt

wisen ende
dwasen.
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Omgekeerd treffen we de volgende hiaten in D aan:
blz.

r.

A

D

43

30

des levens ende
settede in dat
paradijs.

des levens ende ...
in dat paradijs (in G
later gecorrigeerd).

213

208

ende die zielen
bracht.

ende die zielen ...;
CGH e.d.z. voerde.

280

143

Dat derde woort
was, dat si sprack
voer der vrouwen
Elyzabeth, doe sise
gruetede. Ende dat
was een woort vol
groots troosts. (ook
in B).

ontbreekt. Wat in
AB is dat vierde
woort, is in CGHD
dat derde woort,
terwijl daarop
aanstonds dat vijfte
woort volgt.

282

9

vielen in dat vat.

vielen in dat ... (ook
CGHD).

295

164

nuwen sanck niet
dichten, die de
werelt hadde over
die verdoemenis
geleit bet dan
Moyses suster; den
oorloge ende den
strijt des doots
hadde overwonnen
bet dan Delbora;
ende die den
vorsten van der
werelt, den bosen
geesten, hadde
verslagen bet dan
Judith (B: dichten).

nuwen danck ..., die
de werelt hadde
over die
verdoemnis geleyt
bet dan Delbora;
den orloge ende
den strijt dodes had
overwonnen bet
dan Delbora; ende
die den vorsten van
der werelt. den
bosen ..., hadde
verslagen bet dan
Judith. (CGH:
singhen).

Op grond van deze gegevens zou men geneigd zijn tot de veronderstelling, dat
A en D van een gemeenschappelijk voorbeeld afkomstig zijn. Maar omdat de leemten
niet alleen in D doch ook in de andere hss. voorkomen, moet de correctie toch door
A zijn aangebracht en heeft derhalve de tusschenschakeling van een
gemeenschappelijk voorbeeld geen beteekenis. Misschien dat de vergelijking der
beide groepen een nadere oplossing biedt.
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Wat de andere groep betreft, blijkt al aanstonds, dat G en H tot elkaar staan als
afschrift tot voorbeeld. In beide hss. heeft de copiïst dezelfde ernstige fout gemaakt,
o

die een heele bladzijde in beslag neemt. Op folio 65v van G volgt na de slotwoorden
van cap. XL over Jezus' geboorte zonder opschrift een gedeelte van Cap. XLI over
de besnijdenis: Die eerste questi is: waer om dat in dat oude testament was die
besnidenis .... tot en met: dat hi heten soude mit den brande godliker minnen. (Zie
II, blz. 306, r. 10-33); dat met eenige kleine wijzigingen op de juiste plaats (folio
o

66r ) in zijn geheel wordt herhaald. De open ruimte tusschen dat stuk en het begin
van cap. XLI is gevuld door een vierregelig versje over Christus' geboorte. Precies
hetzelfde vinden we ook in H, zooals uit de bijgevoegde foto's blijkt. Het is nu de
vraag of H van G of G van H stamt.
Een lange reeks van hiaten in H bewijst, dat G geen copie is van H.
blz.

r.

H

G

31

111-134

ontbreekt

Deze twalef
teikenen.... daer mi
niet en boert af te
scriven.

55

183

ontbreekt

noch den sonden te
dienen.

68

8

ontbreekt

wisen en de
dwasen.

73

53

ontbreekt

dat beduut
confusio.

115

50

ontbreekt

goede.

116

102

ontbreekt

want.

168

25

ontbreekt

hanghet.

198

36

ontbreekt

ende is byeder
ende verbieder aller
menschen.

217

327

ontbreekt

enghele des heers.

241

50

ontbreekt

begheer.

259

304

ontbreekt, later
aangevuld.

verleen.

266

189

doe sende God
sinen soen in der
werelt, onder die
euwe gheboren van
enen wive, die
euwelijc si ghelovet.
Amen

doe.... welc ons
allen die
salichmaker der
werelt moet
verlenen Amen (r.
189-197).

293

99

ontbreekt

als daer: vroechde.
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215-227

Die hystorien...
behoeden ende
bewaren. Amen.

We zijn dus geneigd in verband met de directe verwantschap van H en G in het
eerste een copie van het tweede handschrift te zien. Maar nu doet zich het
merkwaardig verschijnsel voor, dat ook G tegenover H tal van lacunes vertoont:
blz.

r.

H

G

12

16

Dat belyen alle
tonghen ende
aenbeden alle
gheslachten van
volke

ontbreekt

13

35

Dit is dat ghemeen ontbreekt
verstaen van den
drien personen der
godheyt
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19

32

Die leeraer
ontbreekt
segghen dat vier
dinghen sijn van
eenre oude, die
God alre eerst
sciep, als dese: die
scone overste
hemel ende die
enghelsche natuer
daer in; die tijt
deser werelt ende
die eerste materie
daer in.

46

113

Die leeraer
ontbreekt
vraechden wat
ondersceyt dat is
tusschen den
menschen siele
ende sijn geest.
Daertoe antwoort
sinte Augustijn, dat
die wile dat des
menschen gheest
in sinen lichaem is,
so heet hi een ziel,
maer als hi daer af
versceyden is, so
heet hi een gheest,
omdat hi vri is ende
dat lichaem niet
leven en mach.

60

133

God die verleen ons ontbreekt
goede natuur, want
die is der sielen een
goet naghebuur.

142

35

Also bistu
ontbreekt
verworpen als een
onnutte gheslacht

142

36

val

ontbreekt

145

93

steente

ontbreekt

278

108

Drierhande
ontbreekt
maledictie hadden
die vrouwen

Op het eerste gezicht is dit verschijnsel onverklaarbaar, maar als we de beide
reeksen van lacunes nader beschouwen, dan bemerken we, dat wat lacune is in H,
voorkomt in alle andere handschriften, behalve in C, dat alle fouten met H gemeen
heeft, terwijl daarentegen wat lacune is in G, uitsluitend gevonden wordt in H en C.
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We meenen daaruit te mogen besluiten dat H of C aan de oorspronkelijke lezing
hier en daar wat hebben toegevoegd. Deze conclusie wordt bevestigd door het feit,
dat deze aanvullingen voor het meerendeel evengoed kunnen worden weggelaten.
Alleen 142-36 en 278-108 hooren in den tekst wezenlijk thuis, maar deze
verbeteringen lagen ook zoo voor de hand, dat ze voor den intelligenten copiïst van
H of C geenerlei bezwaar konden opleveren.
Hebben echter H en C wat aan den tekst toegevoegd, dan kan een hiaat in G
nooit tot bewijs dienen, dat G een afschrift is van H of C, maar pleit dit veeleer voor
een afstamming van H uit G, daar G immers in het tegenovergestelde geval allicht
ook de toevoegsels zou hebben overgenomen. Op grond hiervan, alsook van de
vele hiaten in H ten opzichte van G, meenen we dus te mogen vaststellen, dat H
een copie is van G, ofschoon dit niet overeenstemt met de meening van Prof. A.W.
Bijvanck en Prof. W. de Vreese, die het Londensche hs. H omstreeks 1410 dateeren,
1)
terwijl het Brusselsche G het jaartal 1442 draagt.

1)

Zie blz. 80.
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Uit de voorafgaande beschouwing bleek reeds, dat C en H zeer nauw met elkaar
verwant zijn, aangezien C alle hiaten en alle toevoegsels met H gemeen heeft. We
moeten thans nog onderzoeken: wie van de twee 't oudste is. Deze oplossing is niet
moeilijk.
Daar H immers een onmiddellijk afschrift is van G, is daardoor reeds een afstamming
van C uitgesloten. Omgekeerd moet C dus van H voortkomen, wat nog ten
overvloede bevestigd wordt door het volgende lijstje:
blz.

r.

C

H

58

69

guetlic...

guetlic waerdich

88

13

ontbreekt

hi wert ghewapent

105

171

ontbreekt

const an sinen
ghelove

118

130

zaticheit (fout)

satichlic

191

19

... traecheit tot
Gods dienst,
gheveynsde
heilicheit,
onverstandicheit,
verkeerde syn,
scaemt van goeden
wercken,
gedencken op
hoghe staet, ydel
glorie.

gedenck op hoge
staet, traecheit tot
Gods dienst, g.h.,
o., v.k., sc. v.g.w.,
ydel glorie - De
lezing van H komt
met de andere hss.
overeen. De
C-copiïst heeft
gemerkt, dat hij wat
had overgeslagen
en dit er later
tusschen gezet.
Hieruit blijkt tevens,
dat geen der
andere ons
bekende mss. C tot
voorbeeld, heeft
gebruikt, want
anders hadden ze
deze fout moeten
overnemen.

C is dus jonger dan H en omdat dit weer jonger is dan G van 1442, moet dus ook
C eerst daarna ontstaan zijn. Dit stemt overeen met de conclusie van den Cataloog
der Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, die C op ± 1450 gedateerd heeft.
Uit het voorafgaande blijkt de verhouding van A en D in de eerste, van G, H en C
in de tweede groep. Thans komt de vraag aan de orde: in welke betrekking B, dat
een tusschenpositie schijnt in te nemen, tot de andere handschriften staat. Bij dit
onderzoek mogen we niet vergeten, dat in B geen slaafsche copiïst aan 't werk is
geweest, maar iemand, die volgens eigen inzicht zijn handschrift pasklaar heeft
gemaakt, voor bepaalde personen en zich zelfs niet ontzien heeft heele hoofdstukken
weg te laten. Dit laatste feit geeft ons reeds aanstonds het recht te besluiten, dat
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geen der andere handschriften een copie van B kan zijn. We hebben dus enkel na
te gaan, of B van A, D, G, C of H stamt.
Vooreerst stellen we vast, dat B niet van CH kan hebben overgeschreven, daar
deze tegenover alle andere hss., dus ook ten opzichte van B, een heele reeks van
hiaten vertoonen, zooals we hierboven (blz. 127) hebben bewezen.
Vervolgens kan B geen directe copie zijn van A D wegens de volgende lacunes:
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blz.

r.

AD

B

86

173

ontbreekt

Dese minne minnet
haer selven om
God, want si niet en
soeket dan die eer
Gods.

331

167

ontbreekt

want men den scat
niet en mach
verghelden.

344

74

ontbreekt

ende die tijt der
scrifturen, doe die
mensche levede
der ewen.

393

185

ontbreekt

voort dat si gescien
boven der naturen
macht.

417

47

ontbreekt

die ummer sijns
vaders wille alle tijt
woude.

We meenen hieruit te mogen besluiten, dat B geen copie is van A. Maar
daartegenover heeft A op een andere plaats een leemte aangevuld, welke, met
uitzondering van B, in alle ons bekende handschriften voorkomt:
blz.

r.

AB

CGHD

280

143

Dat derde woort
was, dat si sprach
voer der vrouwen
Elysabeth, doe sise
gruetede. Ende dat
was een woort vol
groots troosts.

Ontbreekt. Wat in A
B is dat vierde
woort, is in C G H D
dat derde woort,
terwijl daarop
aanstonds dat vijfte
woort volgt.

Daar deze noodzakelijke verbetering alleen in A B voorkomt, moet A ze van B of
B ze van A hebben overgenomen. Daar het hier slechts een enkel punt betreft,
kunnen we ons niet op de reeds gebleken verhouding der beide handschriften
beroepen. We kunnen alleen van hun dateering uitgaan. B is van 1470 en A van
1469. Dus heeft A tot voorbeeld gediend en dankt B daaraan deze correctie.
Als B niet van A kan afstammen, geldt hetzelfde voor zijn betrekking tot D. In dit
handschrift komen immers, zooals we boven hebben aangetoond, dezelfde lacunes
voor als in A en bovendien mist het nog de pas besproken verbetering - 280: 143.
Ten slotte moeten we nog een onderzoek instellen naar de verwantschap van B
tot G. In menig punt komt de lezing van beide overeen. Waar A en D een hiaat
vertoonen, volgt B de redactie van G, die door C en H wordt gesteund.
blz.

r.

G

B

AD
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86

173

Dese minne
=G
minnet haer
selven om God,
want si niet en
soeket dan die
eer Gods.

ontbreekt

298

24

Ezechiel.

Elyzabeth (fout)

331

167

want men den = G
scat niet en
mach
verghelden.

ontbreekt

344

74

ende die tijt der = G
scriftueren, doe
die mensch
levede der
ewen.

ontbreekt

350

35

begheerten

geboorten.
(goed)

393

185

voort dat si
=G
gescien boven
der naturen
macht.

ontbreekt

417

47

die ummer sijns = G
vaders wille
alle tijt wonde.

ontbreekt

=G

=G
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Van den anderen kant komt B in enkele andere punten met AD overeen.
blz.

r.

AD

B

G

51

88

in hem
ontbreekt.

= AD

sijn wesen in
hem.

138

189

god trouwe

= AD

goods trouwe.

139

225

ontbreekt.

= AD

Hierom seit die
wijssaghe
Salomon: die
hem van desen
abstiniert ende
verbint,
verlanghet sijn
leven.

441

194

want sonder
ontbreekt.

= AD

want sonder
ghelove der
passien.

Volgens deze twee lijsten kan B dus evengoed van G als van AD afhankelijk zijn.
Omdat D echter de verbetering der lacune 280: 143, die alleen in AB werd
aangebracht, mist, kunnen we dit handschrift uitschakelen, en mogen we vaststellen,
dat de B-copiïst zich zoowel van A als G bediend heeft. Aan deze verwantschap
met G heeft B dan ook de door ons meer oorspronkelijk geachte volgorde 24-23 te
danken.
Na in het voorgaande de onderlinge verhouding van de handschriften in de twee
groepen te hebben vastgesteld, moeten we ten slotte nog de vraag beantwoorden:
in welke betrekking deze beide tot elkaar staan.
Bij een aandachtige vergelijking der verschillende varianten bemerken we al
aanstonds een groote overeenkomst tusschen G, D en A.
blz.

r.

GDA

CH

B

177

202

after eynde
hoonspraeck.

achterspraec
ende
hoenspraec

achter rugge
hoenspraec.

185

139

duvele
ontbreekt

aldustanighe
duvele

a. geesten.

203

129

Accaroneum, Accaron ende
Alexandria; G: Alexandria
Allexandria.

Acoroneum,
Alexandria.

208

81

der quenen
boete.

= GDA.

233

717

te samen ende te samen recht te samen
statuten
ende statuten comen ende s.
noemden

d.q. bouke; H:
boeke
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210

noemden-aerdsche noemden si
gode
a.g.

si se a.g.

257

259

is ontbreekt

alle menschen a.m. begheren
is van naturen v.n.

259

296

des
eengeboren
soons doot
(fout).

des eenboren
(H:
eengeboren)
soons godheit
(goed).

des
eengeboren
soons gheboert
(fout).

264

129

gheyoel

C: ghioel; H:
ghyoel.

ontbreekt.

275

48

van kints
gedaenten

van lives
gedaente

v. kindes g.

278

110

als si
ontfanghen.

als si hadden
ontfanghen.

als si
ontfanghen
waren.

329

110

op gruene
twijch ende
blade.

op groene telch op groen
of blade - Hs C bladen ende
is hier
twichen.
geeindigd.
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362

89

smerte (fout).

smette Igoed). smetten.

387

50

aenschijn

int aensicht

aensien.

435

63

die lach
onslaep.

die lach ende
sliep

=H

457

183

den heren
knapen.

des heren
knapen

der heren
knechten.

Uit deze opsomming blijkt voldoende de innige verwantschap van G, D en A.
Nu rijst de vraag of G komt van D of A, dan wel D of A van G.
Dat G niet van D of A stamt, volgt vooreerst uit de dateering der hss.: G werd
geschreven in 1442, D in 1449 en A in 1469, en wordt bovendien bewezen door de
vele lacunes, welke D en A tegenover G vertoonen.
blz.

r.

G

AD

51

88

sijn wesen in hem

in hem ontbreekt.

58

58

so doet dat bloet
hongher, dorst
coude

...ontbreekt

86

173

Dese minne minnet ontbreekt
haer selven om
God, want si niet en
soeket dan die eer
Gods.

139

225

Hierom seit die
ontbreekt
wijssaghe Salomon:
die hem van desen
abstiniert ende
verbint, verlanghet
sijn leven.

212

194

huur.

274

4

inder stat van
ontbreekt
Nazareth van den
lande van Galileen.

274

14

dat hise bracht.

bracht ontbreekt

320

132

die noch hiet fons
stelle, dat hiet der
starren fonteyn.

ontbreekt

331

167

want men den scat ontbreekt
niet en mach
verghelden.

344

74

ende die tijt der
ontbreekt
scriftueren, doe die
mensche levede
der ewen.

ontbreekt
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185

voort dat si gescien ontbreekt
boven der naturen
macht.

417

47

die ummer sijns
ontbreekt
vaders wille alle tyt
woude.

Wij besluiten dus, dat G niet een afschrift kan zijn van D of A, maar dat in verband
met hun innige verwantschap het omgekeerde 't geval moet zijn.
Op de vraag: wie van beide 't nauwst met G verbonden is, meenen we ten gunste
van D te mogen beslissen, aangezien er verschillende plaatsen zijn aan te wijzen,
waar G en D tegenover A dezelfde lezing vertoonen.
blz.

r.

GD

A

22

63

tinnakele.

teykenen
(signacula).

31

111-125

geven naast het
geeft alleen het
latijnsche woord
latijnsche woord.
steeds de vertaling

43

30

D settede
settede in dat
ontbreekt, in G later paradys.
gecorrigeerd:
setten.
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44

69

die stadt, die scat
der formen ende
beelden.

die scat d.f.e.b.

59

85

dompheit.

plomp van sinne.

75

115

daer na God Cristus daer Cristus nae op
op ghecrucet was. ghecruust was.

261

58

Heer zijn.

262

81

Ic denc ghedencke Ic denck gedachten
ghedachten des
d.v.
vredes.

282

26

ghebreken.

gebreclicheit.

291

38

waer opdat hi.

waerde opdat si.

315

23

Sinte Crisostimus.

Iohannes
Crisostomus.

368

9

papen, leviten.

pape, levita.

396

54

Eurapa.

Europa.

406

14

onbindesse.

ontbindtse.

421

140

leven ende dode.

levende ende dode.

422

169

tinse ende
scattinghe

tyns of scattinge.

428

119

moeder live.

moeder lichaem.

439

133

bernet.

bereit.

452

67

pulpite.

pulmte.

Heer smij (lees:
sel).

Met het besluit dat D van G afhangt, is ons onderzoek naar de verhouding der
verschillende handschriften voltooid.
Het resultaat blijkt uit het volgende schema:

Wat de verhouding der handschriften van het Somerstuc betreft kunnen we kort
zijn. Een zeer nauwe overeenkomst vertoonen de hss. N en S-O, doordat ze beide
op dezelfde plaats als hoofdstuk XLVIII het capittel bevatten - ‘van den keiser
Constantinus, hoe hi die heilighe kerk wiede. (S-O: vryede). Ende van der disputaciën
twisschen den paeus Silvester ende den Ioden, daer hi ende
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sijn moeder overheren van waren’ - dat in M ontbreekt. Is de toevoeging (Deel III
B, blz. 683): ‘Ende dair hebbe ic voor een capittel af ghescreven’ - authentiek, dan
heeft het werkelijk een deel van onze Tafel van den Kersten Ghelove uitgemaakt.
Of ze van elkaar of van een derde hs. zijn overgeschreven, kunnen we niet
onderzoeken, daar N verbrand is. Van hs. M zijn ze hoogstwaarschijnlijk niet
afkomstig. Vooreerst zouden we dan ook daarin het evengenoemde capittel hebben
mogen verwachten, en bovendien vertoont M tegenover S-O verscheidene
belangrijke lacunes, die eer voor een omgekeerde afstamming pleiten.
We hebben S-O maar voor een deel met onze hss. kunnen collationneeren, maar
vonden toch reeds enkele fouten en leemten, die duidelijk doen zien, dat S-O geen
copie van M wezen kan.
blz.

r.

S-O

M

479

49

dicwijl (frequens).

ontbreekt

511

290

Ic ben meerre dan ontbreekt
die coninghinne van
Affriken ende boven
hem slont
ghescreven.

512

298

ende mit beelde
ontbreekt
ende mit exempele
wel gheleert hadde.

555

102

verbindet die
onordelicheit
(vitiosos appetitus
refrenat.)

555

104

ende daerom so is ende daerom so is
gheliken den
gheliken (de rest
breydel vanden
ontbreekt.)
beest. Zi hout dat
middel in allen
dinghen van
dancken, werke
ende woorde, ende
daerom is zi
gheliket.

584

351

een plaet op ziner ontbreekt.
borsten, een speer
onder zijn arm, een
zwaert an ziner
ziden.

591

534

Ghelijc als Iosephus Ghelijc als Ysopus
scryft (Josephus in scryft.
libro de causis
rerum naturalium
refert).

verblindet die
oneerlicheit.
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We zouden wellicht deze beschouwing nog kunnen uitbreiden door een onderzoek
in te stellen naar de verhouding, waarin de verschillende fragmenten-handschriften
staan tot de hierboven behandelde. We gelooven echter niet, dat de uitslag het werk
zou loonen.
Zoowel uit de boven besproken Middelnederduitsche bewerkingen als uit de vele
handschriften, welke ons zijn bewaard gebleven, blijkt intusschen, hoe geliefd de
uitvoerige verhandeling van Mr. Dirc in die dagen was. Wie zich het geheele tractaat
niet kon aanschaffen, wilde althans eenige fragmenten bezitten. Verscheidene van
de ons overgeleverde handschriften mogen bovendien om hun rijke verluchting met
miniaturen en sierletters tot de zeer kostbare worden gerekend, die zonder twijfel
aan voorname heeren hebben toebehoord.
Zoo heeft de stem van den hofprediker van Hertog Albrecht van
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Beieren nog lang na zijn dood in de hoogere kringen, en ook daarbuiten, weerklonken
en naar St. Paulus' woord hun even klaar als kloek voorgehouden ‘al wat edel,
2)
rechtvaardig, rein, liefelijk en welgevallig is, al wat deugd heet en lof verdient.’

2)

Philipp. 4:8.
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VI. - De taal der handschriften.
Om meerdere redenen is het localiseeren van handschriften dikwijls even moeilijk
1)
als onzeker. De dialecten zijn immers geen gesloten eenheden. Zeer vele woorden
en vormen komen in verschillende streken voor en dit heeft niet alleen plaats in de
rand-of overgangsgebieden, maar dikwijls blijken ook klanken, die als kenmerkend
voor een bepaald dialect golden, in lateren tijd diep in de naburige streek te zijn
doorgedrongen. Daarom is de dateering der handschriften een zeer belangrijke
factor, en omdat deze vaak twijfelachtig, zoo niet onmogelijk is, zal in menig geval
ook de localisatie onzeker blijven. Een vergelijking met de tegenwoordige dialecten,
die beter bekend zijn, zal ons soms kunnen helpen, maar wat is, wijst niet altijd aan
wat geweest is, zoodat wij ook hieraan slechts een betrekkelijke waarde mogen
toekennen.
Maar er is nog een ander bezwaar, dat vooral geldt bij den tekst, dien wij nu gaan
onderzoeken. Met recht neemt men aan, dat de copiïsten gewoonlijk bewust of
onbewust hun eigen dialectvormen in den af te schrijven tekst brachten. Wat daarvan
afwijkt wordt dan meestal als de streektaal van den oorspronkelijken auteur
beschouwd. Zijn er meer dan twee dialectische lagen te onderscheiden, dan besluit
men, dat tot de ‘patres’ van den bewusten tekst ook nog handschriften uit andere
streken behooren. Dit is zonder twijfel een aannemelijke oplossing en zal zeer
dikwijls zelfs de gewone gang van zaken zijn geweest. Maar er zijn ook nog andere
factoren, waarmede men rekening dient te houden. Dat is vooreerst de letterkundige
traditie, een zekere Vlaamsch-Brabantsche litteratuurtaal, die sedert de dertiende
eeuw in zwang kwam, al blijft de middeleeuwsche auteur herkenbaar aan eigen
dialectvormen en woordgebruik. Dat eigene in zijn taal kan natuurlijk vrij beperkt
zijn, als de schrijver steeds in dezelfde streek heeft gewoond. Maar het is ook
mogelijk, dat de taal van den auteur door zijn levensomstandigheden reeds een
amalgaam is geworden van ver-

1)

D r . M . S c h ö n f e l d , Historiese Grammatika van het Nederlands, - Tweede druk, Zutphen 1924 - Voorrede; D r J . v a n G i n n e k e n , S.J., Handboek der Nederlandsche
Taal, I, - Nijmegen 1913 - blz. 13.
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schillende dialecten. Dit is een tweede factor, welken we niet uit 't oog mogen
verliezen, en zeer zeker niet bij een figuur als Mr. Dirc van Delf. Hij werd immers in
Zuid-Holland geboren en getogen. Vervolgens trad hij te Utrecht in het klooster,
waar hij bovendien uit den aard der zaak met personen, uit meer of minder
verwijderde streken afkomstig, voortdurend in aanraking was. Op later leeftijd is hij
als vicaris van den Generaal der Dominicanen-orde naar Vlaanderen getrokken en
ten slotte bekleedde hij een functie aan het hof van Albrecht van Beieren, vanwaar
zulk een sterke Duitsche invloed op onze taal is uitgegaan. Aan dezen Duitschen
invloed stond hij persoonlijk te voren reeds bloot te Keulen en Erfurt, waar hij als
professor werkzaam was. Als we dit alles bedenken, ligt het dan niet voor de hand,
dat eigenaardigheden van verschillende dialecten in zijn taal zijn binnengedrongen?.
Wanneer we dan ook in de overgeleverde handschriften van zijn Tafel van den
Kersten Ghelove naast het eventueele dialect van den copiïst tal van andere,
onderling weer verschillende, dialectische kenmerken ontdekken, dan kunnen deze
zeker even waarschijnlijk aan de taal van Mr. Dirc als aan de streektaal van vroegere
copiïsten worden toegeschreven. Zoo is de Duitsche invloed, dien onze auteur heeft
ondergaan, wellicht de oorzaak, dat we in de handschriften A en M, die beide ‘per
manus allardi reyneri oriundi de akersloet quondam custodis in velsen’ vervaardigd
zijn, zoovele oostelijke eigenaardigheden en min of meer Duitsch gekleurde woorden
aantreffen.
Wij moeten er ons toe bepalen in de volgende bladzijden op de voornaamste
kenmerken te wijzen. Bij den grooten omvang van onzen tekst, moesten wij van het
vaststellen der frequentieverschillen afzien. Als uitgangspunt hebben wij het
nieuwnederlandsch genomen.
We raadpleegden de volgende werken en studies, welke we ter plaatse onder de
bijgevoegde afkortingen zullen citeeren.
D r . W.H. B e u k e n , Vanden Levene ons Heren, - Purmerend 1929. (Beuken).
D r . C.C. d e B r u i n , Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament,
- Groningen - Batavia 1935. (De Bruin).
D r . A.F.S. B u r s s e n s , Dat Boeck vander Voirsienicheit Godes, Brussel-Antwerpen-Leuven 1930. (Burssens).
D r . E.M. T h . E m o n d s , O.F.M., De Legende van Sinte Kunera in de
Middeleeuwen, - z.a. 1922. (Emonds).
D r . J . F r a n c k , Mittelniederländische Grammatik. - Zweite Auflage - Leipzig
1910. (Franck).
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D r . J . v a n G i n n e k e n , S.J. De Taalschat van het Limburgsche Leven
van Jesus - Maastricht 1938. (L.V.J.)
D r . K . H e e r o m a , Hollandse Dialektstudies, - Groningen-Batavia 1935.
(Heeroma).
D r . W.L. v a n H e l t e n , Middelnederlandsche Spraakkunst, - Groningen
1887. (Van Helten).
D r . S . H o f k e r , De taal van Melis Stoke, - Groningen 1908. (Hofker).
J . J a c o b s , Vergelijkende Klank- en Vormleer der Middelvlaamsche Dialecten,
- Gent 1911. (Jacobs I).
J . J a c o b s , Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden, Groningen-Den Haag, 1927. (Jacobs II).
D r . J.H. K e r n H z , De Limburgsche Sermoenen, - Groningen 1895. (Kern).
D r . A . K e s s e n , Het Cancellierboek, - Leiden 1932. (Kessen).
D r . C.M. L e l y , De Parabelen van Cyrillus, - Amsterdam 1930. (Lely).
F . L e v i t i c u s , De Klank- en Vormleer van het Middelnederlandsch dialect
der St. Servatius-legende, - Gent 1892 (Leviticus).
D r . J.W. M u l l e r , Critische Commentaar op ‘Van den Vos Reinaerde’, Utrecht 1917. (Muller).
D r . J.A. R o e t e r t F r e d e r i k s e , Dat Kaetspel ghemoraliseert, - Leiden
1915. (Roetert).
D r . W.F. T i e m e y e r , Klankleer der Gedichten van Willem van
Hildegaersberch, - Amsterdam 1916. (Tiemeijer).
D r . J.F.J. v a n T o l , Het Boek van Sidrac in de Nederlanden, - Amsterdam
1936. (Van Tol).
D r . R . V e r d e y e n en D r . J . E n d e p o l s , Tondalus' Visioen en St.
Patricius' Vagevuur, - Gent - 's Gravenhage 1914-1917. (Verdend).
D r . E . V e r w i j s en D r . J . V e r d a m , Middelnederlandsch Woordenboek,
I-IX, - 's Gravenhage 1885-1929. (Verdam).
D r . C.G.N. d e V o o y s , Verzamelde Taalkundige Opstellen, Tweede Bundel,
- Groningen - Den Haag 1925 (De Vooys I).
D r . C.G.N. d e V o o y s , Middelnederlandse Marialegenden, - Leiden, z.j. (De Vooys II).
D r . C.G.N. d e V o o y s , Bijdragen tot de Middelnederlandse Woord-geografie
en Woord-chronologie - Noord-Nederlandse bestanddelen in de woordvoorraad
van Dirc Potter's Minnenloep - Ts. voor Taalkunde, Jrg. LVIII, blz. 39-60 - 1938.
(De Vooys III).
D r . W . d e V r e e s e , Sente Augustijns Regule in Dietsche, in Het Belfort,
IX, Gent 1894. (Sar).
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D r . W . d e V r e e s e , Bouwstoffen van het Middelnederlandsch
Woordenboek, - 's Gravenhage 1927-1937. (De Vreese).
D r . N . v a n W i j k , Over de beteekenis van middelnederlandse handschriften
voor de studie van dialekten in Nieuwe Taalgids VII, Groningen - Den Haag
1913. (Van Wijk).
D r . J . t e W i n k e l , Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche taal,
- Culemborg 1904. (Te Winkel I).
D r . J . t e W i n k e l , Geschiedenis der Nederlandsche taal, - Culemborg
1901. (Te Winkel II).
Niet minder dan 15 handschriften en 1 incunabel hebben we geheel of gedeeltelijk
onderzocht. Daar A en M, die we aan onze uitgave ten grondslag hebben gelegd,
als werk van denzelfden copiïst, eigenlijk één handschrift vormen van de volledige
Tafel van den Kersten Ghelove, hebben we hun taalvormen tegelijk behandeld,
zonder echter de punten van verschil te verwaarloozen, welke misschien te verklaren
zijn uit een tijdsruimte van 11 jaren tusschen beider ontstaan. Bij deze twee copieën
van den afschrijver uit Akersloot voeg ik dan de andere, die eveneens een Hollandsch
karakter vertoonen, daar we mogen veronderstellen, dat deze de oorspronkelijke
taal van Mr. Dirc zuiverder weergeven. De Hollandsche handschriften, waarvan we
in het vorig hoofdstuk de onderlinge verhouding konden aanwijzen, plaatsen we
voorop in de volgorde hunner afstamming. In een tweede groep komen dan de
handschriften met in den tekst geimporteerde taalvormen ter sprake. In andere
streken ontstaan, hebben zij zich verder van de oorspronkelijke taal van Mr. Dirc
verwijderd. Ook hierbij gaan de handschriften van den stamboom voorop.
Op grond van deze overwegingen komen we tot de volgende rangschikking:
EERSTE GROEP.
I

A:

Den Haag, Kon. Bibl., 73
E 26 - 1469 - (zie blz. 62).

M:

Den Haag, Kon. Bibl, 73 E
27 - 1480 - (zie blz. 81).

II

G:

Brussel, Kon. Bibl., N
21974 - 1442 (zie blz. 76).

III

D:

Amsterdam,
Universiteitsbibl.,I H 36 1449 (zie blz. 68).

IV

B:

Den Haag, Kon. Bibl., 70
H 30 - 1470 - (zie blz. 63).

V

E:

Baltimore, Walters Art

o

o

Gallery, N 171, (zie blz.
72).
VI

F:

Leiden, Bibliotheek van de
Maatschappij der
Nederlandsche
o

Letterkunde, N 222 - ±
1450 - (zie blz. 90).
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VII

L:

Würzburg,
Universitätsbibliothek, Ch.
qu. 144, (zie blz. 94).

VIII

S-O:

New-York, Pierpont
o

Morgan Library, N 691,
(zie blz, 82).
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TWEEDE GROEP.
IX

H:

Londen, British Museum,
o

N 22288 - ± 1445 - (zie
blz. 79).
X

C:

Den Haag, Kon. Bibl., 133
F 18 - ± 1450 - (zie blz.
66).

XI

I:

Londen, British Museum,
o

N Add. 25042, (zie blz.
98).
XII

K:

Trier, n 1935, (zie blz.
191).

XIII

Q:

Den Haag, Kon. Bibl., 73
F 24 - uit de tweede helft
der 15e eeuw (zie blz. 98).

XIV

R:

Den Haag, Kon. Bibl., 133
F 17 - waarschijnlijk van;
1479 - (zie blz. 99).

XV

INCUNABEL:

Den Haag, Kon. Bibl., C a m p b e l l , Annales de
la Typographie
neérlandaise au XVe

o

o

siècle, n 1635 - zie blz.
102).

I Hss. A en M.
Zooals we reeds opmerkten, danken we deze twee handschriften aan een zekeren
Allardus, Reinierszoon, geboortig uit Akersloot en - het volgende wordt alleen in M
erbij gevoegd - voorheen koster te Velzen. Hij woonde dus in de streek, waar het
West-Hollandsch werd gesproken, dat een eigenaardig, ongetwijfeld in hoofdzaak
Frankisch karakter draagt. Dat gebied strekt zich uit over Zuid-Holland ten Noorden
van de Maas en in het Westen van Noord-Holland tot even boven Heemskerk, dus
in het Zuidelijk deel van het oude Kennemerland. Over de verhouding tusschen
Noord- en Zuid-hollandsch, welke voor ons belangrijk is, omdat Dirc van Delf uit de
eene streek en zijn copiïst uit de andere afkomstig is, leeren - zooals Dr. Heeroma
2)
opmerkt - de oude teksten ons bedroefd weinig. De natuurlijke grens tusschen de
beide dialecten is het Y, maar teksten van benoorden en bezuiden het Y zijn niet
volgens vaste taalkundige criteria te scheiden. Over 't algemeen vertoonen de
Noordhollandsche teksten minder locale kleur dan de Zuidhollandsche. De meest
karakteristieke Noordhollandsche afwijking is de ee voor germ. āē, maar de
bewijsplaatsen daarvoor zijn zeer zeldzaam. Een tweede eigenaardigheid is, dat
het rekkingsproduct van a en e vóór r + dentaal vernauwd wordt tot ee, maar zekere
voorbeelden daarvan ontbreken en deze isoglosse berust vrijwel uitsluitend op de
2)

D r . K . H e e r o m a , Hollandse Dialektstudies, blz. 33-34.
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gegevens van de moderne dialecten. Een derde Noordhollandsche eigenaardigheid
zou men kunnen zoeken in het prefixlooze verleden deelwoord, maar of dit in de
middeleeuwen uitsluitend boven het Y voorkwam, is moeilijk uit te maken.
3)
Heel veel schiet er dus niet van over. Prof. Dr. N. van Wijk is

3)

Nieuwe Taalgids, VII, blz. 146.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

140
meer beslist in zijn oordeel. Blijkt hem, dat een afschrijver de vormen sel (zal) en
aerde, paert, enz. gebruikt, dan komt deze naar zijn meening uit Holland benoorden
Goeree en Overflakkee, maar schrijft hij: aerde, paert, anderzijds sal, dan verklaart
hij hem voor een Zeeuw of eventueel voor een Goeree- en Overflakkee'er. Vindt hij
naast de reeds genoemde ‘Hollandsche’ eigenaardigheden bovendien harte voor
herte, dan komt 't hem voor, dat zoo'n handschrift zuidelijk-Hollandsch is, terwijl hij
ten slotte met groote gedecideerdheid vormen als booc, slooch voor boec, sloech,
4)
die Prof. Dr. C. de Vooys ook in de beide Zuid-hollandsche handschriften der
Maria-legenden aantrof, zuidelijk- en niet noordelijk-Hollandsch durft te noemen.
We wijzen er nog op, dat het Rechtsboek van Den Briel door Jan Matthijsen
eveneens herhaaldelijk den o-, zeer zelden den u-klank (ou, oe) heeft.
Wat de afkonast van A en M reeds deed vermoeden, wordt door de taalvormen
ruimschoots bevestigd. We hebben hier te doen met twee Noord-hollandsche
handschriften, al ontbreken in overeenstemming met den tijd en de
levensomstandigheden van den auteur de Duitsch-getinte woorden niet.

A I Nndl. ă en ā
a) A sel, selstu, ghi selt, du selte.
M sel, du selte, selstu, selste, seldi, ghi selt, maar daarnaast zeer zelden ook: ic
sal, hi sal, sal ghi, salwi, si sullen.
Emonds, blz. 52: ‘Verdam noemde (Ts. XXV, blz. 196) sel (sellen) ‘een vooral
frieschen vorm van sullen’; het zijn de vormen van Hildegaersberch, den
Naaldwijkschen afschrijver van Stoke, Huygens en Bredero; verder (meest naast
sal, sullen) in teksten uit: den Briel, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Woerden,
Montfoort, Utrecht, Haarlem, Friesche stadrechten - sel is in het N.W. van Nederland
gebleven, wel ongeveer op hetzelfde gebied als in de middeleeuwen.
b) A brocht, ghewrocht, ambocht, maar ook: bracht, wracht.
M brochtet, voortbrocht, ambocht naast: wrachten.
Tiemeyer, blz. 14: Hild. heeft een voorkeur voor ŏ voor cht, die vooral sterk spreekt
bij brocht en ambocht (tgw. nog de Hollandsche vormen); eveneens was wrocht zijn
gewone vorm. De Brabantsche copie B veranderde ŏ dikwijls in ă. - Heeroma, blz.
29: Het heeft er alle schijn van dat acht-vormen zelfs in Noord-Brabant niet
inheemsch zijn geweest. - Emonds, blz. 42: brocht in rekeningen van Woerden,
Dordrecht en Leiden. - Roetert, blz. LXXV: Deze is ook op West-Voorne, de Veluwe,
de Bommeler-

4)

Middelnederlandsche Marialegenden, blz. LXXXIV.
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waard, in Delfland de algemeen heerschende, terwijl hij ook door Melis Stoke wordt
gebruikt.
c) A of
M of, ofbreken, oflaet.
Tiemeyer, blz. 13: Ongetwijfeld was of de vorm van Hild., zooals het Hollandsch
dien nog heeft. - Hofker, blz. 40: Mag men voor Stoke den vorm met o aannemen,
de andere is hem toch goed bekend geweest. - Heeroma, blz. 29: Af schijnt uit het
Zuidoosten te komen.
d) A marct, arm, harder (comp.)
M hartheit, armen, naast: herdicheit.
Te Winkel II, blz. 62: Overigens is de a vóór r-verbindingen meermalen e
geworden, echter meer in het Oost- dan in het West- Nederlandsch. - Heeroma,
Kaart 8 en blz. 19 en 23. (Deze kaart geldt alleen voor ar + labiaal of gutturaal).
e) A opwaert, rechtvaerdicheit, zwaert, aerden, aertryc - maar ook: rechtveerdicheit,
ghebeert, weerder.
M waert, opwaert, aerde, aertrijc, rechtvaerdicheit, maar ook: rechtveerdicheit,
rechtveerdich, hoveerdicheit.
Emonds, blz. 42: ae-spelling van woorden als paert, waert, in hss. van de 15e
eeuw is volgens Van Wijk (Ts. XXXI, blz. 36) ‘het meest typiese kriterium van
Hollands-Zeeuwse herkomst.’ Wij vonden ze in rekeningen van Zeeland (Verdam
VI, 304), Rotterdamsche Keurboeken, in rekeningen van Dordrecht (14e eeuw),
Woerden (hs. 15e eeuw) en Leiden (ai n. meest ee). - Heeroma, blz. 26: Er is bijna
geen plaats in Holland of Zeeland of eerd-vormen komen er wel in groter of kleiner
getal voor. Voor Edam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen houd ik die vormen natuurlijk
voor de klankwettige, ofschoon aerd-vormen allerminst ontbreken... de aerd-vormen
kan men Zuidhollandse, de eerd-vormen Utrechtsche schrijftraditie noemen. Men
vgl. kaart 12. Heeroma spreekt hier van schrijftraditie, want, zooals hij zelf opmerkt,
is het problematisch of de klank in Holland en Zeeland eenerzijds, Utrecht en Brabant
anderzijds inderdaad verschillend is uitgesproken. Emonds, blz. 43, meent dat de
ee een meer gesloten klank aanduidde dan de ae, welk verschil grootendeels is
blijven bestaan.
f) A en M herte.
Volgens Van Wijk, blz. 146 sluit herte een Zuid-Hollandsche herkomst uit. Alleen
bij Dirc Potter vinden wij 't, wat waarschijnlijk wel aan Vlaamschen invloed mag
worden toegeschreven. Ook is hgd. invloed bij deze litteraire schrijftaal niet
onmogelijk.
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g) A machtich, almachtich.
Tiemeyer, blz. 18: in Holl. copie van Hild. geen umlaut; in Brab. copie wel. Beuken, blz. 68. - Sar., blz. 11. - Burssens, blz. 93, wijzen er op, dat palataliseering
een teeken van Brab. herkomst is. - Te Winkel II, blz. 63: Vóór ch heeft in het
West-Nedl. deze klankwijziging niet plaats.
h) A steit, besteit, geit.
Naast staet en gaet komen bovenstaande vormen eenige malen voor. Leviticus,
blz. 135: Overeenkomstig met het Maastrichtsche en het Roermondsche steit. L.v.J., blz. 10: ‘Vormen als steet, geet, sleet treffen we als schrijftaal ook in 't Westen
nog wel eens aan. Onder Beierschen invloed later zelfs in Holland,’ o.a. bij Dirc
Potter en Hild. Een vorm als steet komt ook in Oost-Brabant, tot in Antwerpen voor.
i) M dreghen, gheslegen, versleghen (op dezelfde blz. verslaghen), draghe ic.
Te Winkel II, blz. 63: Umlaut hebben meermalen in het Vlaamsch, ten deele ook
in het Holl. de Mnl. participia: gedregen, geslegen, geschepen (<* gidragin voor
gidragan, enz.). Heeroma, blz. 29 en kaart 16: Toevallig ontbreken de voorbeelden
uit Noord-Holland. De moderne dialekten bewijzen echter, dat de vorm zeker ook
Noordhollands is. Volgens Tiemeyer, blz. 19 komen de vormen met e meer voor in
de Holl. dan in de Brab. copie. - Ook in Mloep van Dirc Potter: gheschepen,
ghesleghen, versleghen.

2 Nndl ĕ en ē.
a) A aernst, naersteliker.
M aernsticheit, naernsticheit, naersteliken.
Tiemeyer, blz. 97: aernst komt alleen voor in Holl. copie, welke ook steeds (9 ×)
naerstelijc heeft, tegen eernst en even dikwijls neerstelyc in de Brab. - Ook in Mloep:
aernst, aernsticheid.
b) A ghift, ghif, nymt, nym.
M ghift, verghif, nym, nim.
Tiemeyer, blz. 33: Holl. copie heeft dikwijls verkorting in de 3 pr. als ghift, nimt,
voor gheeft, neemt, wat B niet heeft. - Ook in Mloep: ghift, nymt.
c) A en M mit.
Tiemeyer, blz. 28: Holl. copie toont voorliefde voor mit, Brab. voor met. - Lely, blz.
LVI. - Ook in Mloep.
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d) A bin.
M ben-bin.
Tiemeyer, blz. 27: Holl. copie heeft 44 × bin, dat de Brab. op één uitzondering na
in ben verandert. In M staat het Holl. bin naast het Brab. ben ongeveer in een
verhouding van 1 tot 2.
e) A spil, camspil, overspil naast overspel, overspul, spilliken.
M overspul, dobbelspul.
Roetert, blz. LXXIII: regelmatige afwisseling van vlaamsche ĕ met holl. ĭ (Franck,
blz. 65).
Te Winkel II, blz. 65: Dialectisch (voornamelijk Brab.-Holl.) is Mnl. ĕ uit Germ. ĭ welke door r of l werd voorafgegaan of gevolgd. - Roetert, blz. LXXIX: De u-klank,
die zich uit i heeft ontwikkeld, komt in het Delflandsch voor... Terwijl de e
meerendeels in het Vlaamsch in gebruik is geweest, werd de i-u voornamelijk in het
Holl. aangetroffen, waarbij de u in het Zuidholl. het meest scheen voor te komen.
Zie voor spul uit de Oudste Rechten van Dordrecht Verdam, VII, 1698 - De Bruin,
blz. 380: Noord-ndl.
f) A versinden, wincken.
De ĭ uit ĕ voor gedekte nasaal heeft als dialectisch criterium weinig waarde, daar
ze wordt aangetroffen in het Brab. (Sar., blz. 11, Jacobs II, blz. 270-71, Beuken,
blz. 76, Burssens, blz. 102), in het Oostvla. (Jacobs I, blz. 38v), in het Limb. (Kern,
blz. 21), en ten slotte ook in het Holl. (Tiemeyer, blz. 21 en Hofker, blz. 41 v.v.),
zoodat Te Winkel II, blz. 63 terecht mocht vaststellen: ‘De e < a werd in het Brab.
meermalen i vóór cht en n + medeklinker, in het Vlaamsch slechts vóór ng, nk;
vandaar Mnl. grichten <* graftjan, sinden, gehingen, dincken, scincken enz. Ook in
het Hollandsch is die i niet zeldzaam.’
g) A hiet, hieten, twie, ghien (soms gheen), stien (soms steen).
M hiet, twie, ghien, stien, ic mien.
Emonds, blz. 59 rekent dit onder de Noordhollandsche eigenaardigheden.
Heeroma, blz. 9v.: ‘Het belangrijkste Hollandse verschijnsel (kaart 1) is de
ontwikkeling van de monoftong uit gm. ai tot ie voor n en m en in de woorden twie
(twee) en hieten (bevelen, heten)... Het conservatiefste lijken mij te zijn twie, hieten
en hiemraad.’ - Tiemeyer, blz. 63: De gewone vorm is van H (Holl.) twee, voor B
(Brab.) twe. De vorm van Hild. schijnt twie te zijn geweest, wat blijkt uit de rijmen. Beuken, blz. 85: de meeste vbb. van deze vorm (twie) in Mnl. Wdb. VIII zijn uit holl.
bronnen. - Heeroma, blz. 11 geeft vele vbb. van ghien, stien, lienen
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enz. uit Alkmaar, Amsterdam, Delft, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Leiden.
h) A en M viertiende, viertich, viertichsten.
Heeroma, blz. 20 en 25 en kaart 11: Niet geheel duidelijk zijn de verhoudingen
bij viertien-veertien. Ook in vele oostelijke plaatsen komt nog wel viertien voor (naast
veertien) ... Ongelukkig schrijven vele teksten dit getal uitsluitend in cijfers. Viertich
heeft mogelijk nog een iets groter verbreidingsgebied: Montfoort, Utrecht, Vianen,
Steenbergen en Breda kennen bv. viertich. Maar geheel het Westen heeft toch den
ie-vorm.
i) A deylen, deilt, deylinghe, teykenen, beteikent, teiken, vleysch, vleyschachtich,
meister.
M meister, teiken, deildse.
Roetert, blz. LXXVI: Vergelijken wij de dialect-grammatica's, dan vinden we in 't
Delflandsch, aan de Zaan en op Goeree den diphthong. In zijn studie over het
Delflandsch zegt Te Winkel (blz. 169): ‘de ey is in dezen in Hollandsche dialecten
zeer gewoon, b.v.: beteykent, vleis, heilig.’ In het Rechtsboek van Den Briel vinden
we meermalen den vorm beteykenen. Ook in andere dialecten komt ei voor, maar
in verband met al het voorgaande, hebben we slechts vast te stellen, dat ei zeker
ook Hollandsch is. Zie ook: Kessen, blz. 79 en 95; Heeroma, blz. 32 en 33 en kaart
22; De Vooys, II blz. LXXXIV en Ts. 22, blz. 17.
j) M missen (mesten), mis (mest).
Emonds, blz. 55: Mis(sche) is de oude Friesch-Holl. vorm.
k) A starcke, starcheit, -warf, parse.
M starck, scarpste, carker, -warf.
Te Winkel II, blz. 62: Germ. ă is vóór r-verbindingen meermalen e geworden,
echter meer in het oost- dan in het west-nederlandsch. - Kessen, blz. 94: eenwarf.
Holl. - De Bruin, blz. 379 - Heeroma, blz. 23-24.

3 Nndl ĭ.
a) A en M is, mis-, -nis, -nisse.
Roetert, blz. LXXII: overal Holl. i tegenover Vla. e - Hofker, blz. 45.
b) A berespen.
M beruspen, naast berespte, bereespte; uutruspen, sulver.
We zouden berispen verwachten, want, zooals Roetert blz.
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LXXIX opmerkt, wordt i-u voornamelijk in het Holl. aangetroffen, waarbij de i, in de
15e eeuw althans, overheerschend was en de u in het Zuidholl. het meest scheen
voor te komen, maar volgens de tabel der dialectische eigenaardigheden van Emonds
hebben de holl. handschriften der Kunera-legenden zoowel berespen als berispen.
Op blz. 59 rekent hij berespen tot de Noordholl. eigenaardigheden.
c) A ontfenc, henc naast ontfinc, hinck.
M ontfenc, henc naast ontfinc, hinc.
Emonds, blz, 45: ‘venc, henc in jongere hss. uit Holland en Brabant (Franck, §
149; Van Helten, blz. 247). Te Winkel (I, blz. 453) noemt de vormen genck, venck
onder de eigenaardigheden, waardoor de zuiver Nedersaksische tongvallen in de
14e en 15e eeuw afweken van het West-Nederfrankisch.
d) A blinckende, blencken.
M blencken.
Te Winkel II, blz. 63: De e < germ. a werd in het Vlaamsch i voor ng en nk; ook
in het Holl. is die i niet zeldzaam. - Tiemeyer, blz. 23: Holl. zijn de i-vormen vóór
-nn-, -nk- en -ng-; het Brab. kende de e-vormen. Als blinken < *blankjan, dan volgt
het bij Hild. dezen regel niet, want daar heeft de Holl. copie - evenals hier M - blencet,
de Brab. blincte.
e) A en M kint.
Emonds, blz. 44: kint in het Leidsche hs. der Marialegenden, de Keurboeken en
Rechtsboeken van Leiden en volgens Kessen, blz. 95 in het Westholl. Ten Zuiden
van Amsterdam was waarschijnlijk deze vorm gediphthongeerd. - Van Tol, blz. L
merkt op, dat ook in Brab. de i-vormen gewoonlijk overheerschend zijn.
f) A en M hetten.
Tiemeyer, blz. 63: Hette, dat nog tegenwoordig in Holland gesproken wordt en
de vorm van Hild. was.
g) M crebbe.
De Bruin, blz. 380: Wvla. en Brab. crebbe; Noordndl. cribbe - Verdam, III, 2072
noteert uit O.K. van Delft en K. en O. van Delft meermalen crebbe.

4 Nndl ŏ en ō.
a) A sonde, sondelike, sonderling.
M sonden, sonder (zondaar), ghecondicht naast kundighen.
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Tiemeyer, blz. 38: Holl. copie heeft steeds sonde, dat de Brab. op 4 plaatsen na in
sunde verandert, behalve in rijm. - Sar., blz. 12: Het hs. der Bediedenesse na den
zinne van sente Augustijns regele, dat een Westmiddelndl., om niet te zeggen
Vlaamsch, karakter vertoont, heeft ŏ.
b) A borst, verburghen.
M burst (gewoonlijk borsten), verburghen, verburghender.
Hs. van de Parabelen van Cyrillus, waarvan Dr. Lely, blz. LIV de taal Hollandsch
noemt, heeft eveneens verburgen. - De Bruin, blz. 380: burst: Noordndl.
c) A en M bussche (A ook boske).
Tiemeyer, blz. 35: De Holl. copie van Hild. schrijft tweemaal busch, ééns bosch,
de Brab. steeds bos(ch). Busch is nog Zaansch (Boekenoogen: Zaanl. Id. i.v.), en
kan misschien van den Holl. copiïst zijn, die meer Noordhollandsche vormen heeft.

5 Nndl. ŭ en ù.
a) A connen, conste; gonste (ook gunste).
M consten, gonst, gonne.
Tiemeyer, blz. 37: Zoowel bij Brab. als Holl. copie is de o-vorm regel. Alleen blz.
235, 5-6 heeft de Holl. cop.: gonst-konst, de Brab.: gunst - kunst. Buiten rijm heeft
H gonst (8) - gunst (7); B gonst (11) - gunst (4). Toch meent Tiemeyer, dat gonst
de vorm was van Hild. - Kessen, blz. 96: connen, consten in Westholl. copie. Hofker, blz. 49: Stoke schreef: connen. - Mloep: const, gonst.
b) A burch, burghe, voerburch.
M voirburch.
Hofker, blz. 48: dit is de Holl. vorm, dien C (het handschrift van den Naaldwijkschen
prior) gewoonlijk (66 maal) gebruikt.
c) A stucken, sticken.
M sticken, hilpe.
Te Winkel II, blz. 67: De umlaŭt van ŏ <Germ. ŭ is in gesloten lettergrepen ŭ, die
in het Vlaamsch, Zeeuwsch en Zuid-Hollandsch overging in ĭ. - Heeroma, blz. 12:
In Gouda, Leiden, Schiedam, Amsterdam, Haarlem, Edam, Hoorn: stick, sticken.
Hilpe is door Verdam niet genoteerd.
d) A vuer, vuerich, onstuer, duerbaer.
M vuer (blz. 229 vlak naast vier), vuerighen.
Te Winkel II, blz. 77: ‘Germ. iu werd in het Limburgsch en
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Holl. en van daar ook in het Nndl. eerst u, later gediphthongeerd ui behalve voor r
en w ... De ie voor u is Brabantsch-Vlaamsch-Zeeuwsch en is ook in het zuidelijk
deel van Zuid-Holl. overheerschend; vandaar komen in de Mndl. schrijftaal de vormen
met u naar verhouding zelden voor.’ Wat wij hier constateeren stemt niet overeen
met de meening van Heeroma, blz. 16: ‘De umlaut van germ. eu treedt op als uu.
Deze uu heeft geheel Utrecht veroverd, maar Brabant niet. Holland is van Utrecht
uit gedeeltelijk ten prooi gevallen aan de uu-expansie, nl. alleen met die woorden
waarin op de germ. eu geen r volgde. In vier, dier, stieren (vuur, duur, sturen) is de
oude ie overal in Holland bewaard.’ Ook volgens zijn kaart (19) heeft die ie voor r
zich nog in alle Hollandsche steden weten te handhaven. Vgl. echter Franck, § 73
en Van Helten § 44, 69 en 70 - J.W. Muller, Taal en Letteren I, blz. 220: ‘ie is eigen
aan het Westvlaamsch, Zeeuwsch en Strandhollandsch; ui of u aan het Brabantsch.’
- Hofker, blz. 73: ‘Voor Stoke moet men vier aannemen.’ Dit zou overeenstemmen
met zijn Zeeuwsche afkomst. - Ook het Amsterdamsche hs. der Kunera-legende,
waarvan Emonds de schrijfster in de omstreken van Haarlem zoekt, heeft vuer en
stuerman - In het Holl. hs. van de Parabelen van Cyrillus vinden we eveneens:
duerbaer en vuer - Hetzelfde constateert De Bruin (blz. 380) in zijn Bijbelvertalingen:
Wvla. en Brab.: viere naast Noordned. vuere. Op grond van dit materiaal dunkt mij
Heeroma's conclusie te sterk, al behoeft men niet de u-vormen met Franck op de
bovenaangehaalde plaats specifiek Hollandsch te noemen. Vgl. hiermede Tiemeyer,
blz. 84. - A en M hebben wel veghevier, dat in Verdam VIII, 1179 en 1354 de gewone
vorm is slechts in Teuthonista en Klooster van Diepenveen II, 40 komt veghevuer
voor. De woord schijnt zijn eigen weg te zijn gegaan.

6 Nndl. oe.
a) A als o: noomt, verdomen, groon, ropende, bloden, vloyet, vloyende, groyende,
snoyede, ghemoyet.
M boock, behoven, noomde, voten, blomen, sloghen, bloots (bloeds), drofenisse.
b) A als oe: boec, boeken, wederroepens, roeren, roerden, na behoef, ghenoech,
verdoemen, woeker.
M boec, noemet, vloeyet, bedroeffenise, bloet (op blz. 92 vlak bij bloit), sloech.
c) A als ue: guet (zeer dikwijls) guede, guetlich, suect, sueken, suet, vuegen.
M sueter, gegruet, sueken.
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d) A als ou: wouker, ondersouck.
M geen ou-vormen.
a) Te Winkel II, blz. 71: Germ. ō is in het Mnl. gediphthongeerd, gelijk in het Onfr.
uo. - Roetert, blz. LXXIV constateerde, dat in het Vla. hs. van Dat Kaetspel de germ.
ō vóór gutt. en lab. overging in den hgd. u-klank (geschreven ou), doch in de Holl.
copie gehandhaafd bleef (geschreven oo), en dat deze verschillen geregeld en
zonder uitzondering in beide hss. voorkomen. Dus: bouc-booc, roupen-ropen,
noumen-nomen, droughen-droghen. De ō is volgens hem een bijzonderheid in het
vocalisme der Zuid-hollandsche eilanden. - Van Wijk, blz. 146 beschouwt slooch
eveneens als een Zuid-holl. vorm. Ook de Vooys, Ts. XXII, blz. 17 meent, dat
bedroven, ropen eenvoudig uit het Holl. dialect te verklaren zijn. - Kessen, blz. 96:
Holl.
b) Te Winkel II, blz. 71: De schrijfwijze oe was in het Mnl. de algemeene en gaf
misschien een nauwe o met een naklank te kennen. - v. Tol, blz. LI vindt in het Brab.
hs. O doorgaans oe in open en gesloten lettergrepen. Soms daarnaast vormen met
ue (vóór dentaal en vóór r).
c) Lely, blz. LVII: De schrijfwijze ue < oudgerm. ō, al of niet vóór i of j (grueten,
brueder, enz.) is misschien (zie Van Helten, blz. 79) de oorspronk. oostelijk
Nederfrankische, van het Limburgsche uit westwaarts voortgedrongen ‘umlaut’
eener oudere nog niet als oê uitgesproken ô ... maar behalve in de oostelijk
Nederfrankische mss. treft hij (blz. 78) deze ue ook vrij dikwijls aan in Brab. en Holl.
teksten en somwijlen ook bij Maerlant, Utenbroeke en in het Leven van Sinte Amand.
d) De ou voor gutturalen en labialen is in hoofdzaak een Vlaamsch en wel speciaal
Westvlaamsch verschijnsel en daarom verwondert het ons in dit hs. Maar, zoals
Franck, blz. 36 opmerkt, was dit uitgesproken Vlaamsch kenmerk’ weiter verbreitet,
und ist ausserhalb des Fl. auch im Seeländ. und Südholl- zu beobachten’ - Tiemeyer,
blz. 51: ‘De ou komt nog tegenwoordig voor in het Strand-hollandsch (o.a. Katwijk:
kouk, zouken). Het is zoo ook verklaarbaar, dat de ou-vormen alleen in de Holl.
copie van Hild. gelezen worden.’
Dezelfde verscheidenheid toont ook het Rechtsboek van Den Briel, dat
herhaaldelijk den o-klank heeft en zéér zelden den u-klank (ou, oe).

7 Nndl. eu.
a) A duecht, duechden, duechdelike, ghenuechte naast ghenoecht, vroechde, hoevel.
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M duecht, ghehueghen naast ghehoghen, ghehoechde, huechlic.
Te Winkel II, blz. 6 7: Germ. ŭ werd gerekte o in open lettergrepen. Deze had in
vroegeren tijd echter altijd in de volgende lettergreep een i of j; vandaar kon u in
open lettergrepen zich slechts als eu vertoonen. In het Nndl. is dat ook bijna zonder
uitzondering het geval, maar in het Mndl. werd die umlaut dikwijls niet in het schrift
weergegeven: men schreef o, de rijmen echter bewijzen, dat die o gewoonlijk umlaut
had. - Daarnaast wordt eu gespeld als oe en ue. Tiemeyer, blz. 54 merkt op, dat
het Holl. hs. van Hild. ongeveer de helft van de gevallen ue schrijft, terwijl de Brab.
copie den ö-klank nooit door ue, maar altijd door oe of o aanduidt. - Kessen, blz. 82
wijst er op, dat het Holl. hs. van Dat Boeck van der Voirsienicheit Godes blz. 121
heeft doeghet en het Brab. duecht; eveneens blz. 124 resp. vroechde × vruechde;
en blz. 134 ghenoechte in Holl. en Brab. hs. - Het Brab. hs. B van het Cancellierboek,
3
blz. 82 heeft zoowel: doecht als duecht; het eveneens Brab. hs. B heeft alleen
duecht. v. Tol, blz. LI vond in het Brab. hs. van Het Boek van Sidrac in open 1gr.
gewoonlijk ō: logen, scoren; soms ontronding: evel, crepel (naast cropel). Met en
zonder umlaut en verkorting wisselen elkaar af: doechden, doget, duecht, enz.
b) A vloghelen.
M vloghelen, slotel, cropel, broock, scoort, scoirde.
v. Helten, blz. 73: In een groot aantal Mnl. woorden werd de klank, die aan een
Ogerm. door i, î of j gevolgde en in een opene lettergreep staande ŭ of o
beantwoordde, met ue, u of eu voorgesteld... In de vormen, met ue (u, eu) uit o, kan
de gewijzigde vocaal slechts als de ‘umlaut’ dier o, dus gelijk thans, ö hebben geluid...
Voor de vormen met ue (u, eu) uit ŭ acht v. Helten, blz. 75 een gelijksoortige
ontwikkeling waarschijnlijk, hetzij met een tusschentrap o, die eerst na deze wijziging
den ‘umlaut’ had ondergaan, hetzij met een middenterm ü, die ö was geworden ten
gevolge van hetzelfde wijzigingsproces, dat ook een o in plaats van ŭ had doen
treden. Nagenoeg al de bovengenoemde vormen vindt men tevens, en zelfs
meerendeels veel vaker, met o of oe geschreven. Zie ook Franck, blz. 42v. Verdam
IX, 664 noteert uit Barth. 402, waarvan de taal Noordholl. is,: vloghelen, dat ook
voorkomt in de Kronijk van den clerc uten laghen, landen, dat een Zuidholl. hs. is.
Bij vergelijking wordt vlogel ook gezegd van de wieken van een molen en van den
zijmuur eener sluis en in deze beteekenissen vinden we het in de R. van Amsterdam,
de O.K. van Delft, de R. van Schiedam en een Brief van Rotterdam (1373) eveneens
in den vorm: vloghelen. Hovel komt in het Biën-
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boec voor, dat Holl.-Utrechtsch is, en slotel o.a. bij Hildegaersberch in zijn gedicht:
Vanden slootel en in R. van Schiedam: slotell (als brandmerk).

8 Nndl. ei.
a) A rechtvaerdicheit, cleyn, onspreide; bereet.
M reyn, cleyn, bereyder, arbeide (ook arbede).
Van Helten, blz. 93: meent vrij gewis te mogen aannemen, dat de vormen met
ei, zonder eertijds volgende i, î of j hoofdzakelijk in 't oostelijk Mnl., in 't Brabantsch
en 't Beiersch gekleurde Hollandsch thuis hoorden, en die, met ee, niettegenstaande
een vroeger volgende i, î of j, vooral in 't Westvlaamsch zijn te vinden.
b) A onghevensden, ghevensdelic (naast gheveynsdelic), ghepense.
Te Winkel II, blz. 63: In het Brab. werd e uit a meermalen ei, in het bijzonder vóór
n + medeklinker. Volgens Tiemeyer, blz. 25 heeft de Brab. copie van Hild. dan ook
steeds ei in peinsen en veinsen, terwijl in de Holl. herhaaldelijk ĕ-vormen voorkomen.
Kessen, blz. 96: pensen in het noordndl. hs. B2 van het Cancellierboeck.

9 Nndl ui.
a) A buten, ontsluten, tuge, tuuch, bruut, duven.
M buten, bughen, bulen, betuucht, ludet, bazunen, huuswijf.
Te Winkel II, blz. 77: Germ. iu werd in 't Limb. en Holl. eerst u en later
gediphthongeerd ui. (Zie hiervoor 5c). - Kessen, blz. 97: De Brab. diphthongeering
van î > ei en van ü > ui was in de tweede helft der 15de eeuw (voor een deel) nog
niet tot het Noorden doorgedrongen, blijkens de niet-gediphthongeerde ü-vormen
in Holl. hss. Cf. Tiemeyer, § 128, Burssens, blz. 94 en het B2-hs. van het
Cancellierboeck.
b) A en M beduut.
Te Winkel II, blz. 77: De ie-vormen worden in het Mnl. verreweg het meest gebruikt,
zooals bedieden. Die ie voor u is Brabantsch-Vlaamsch-Zeeuwsch en ook in het
Zuidelijk deel van Zuid-Holland overheerschend. Naast den vorm lui heeft het Nndl.
ook, hoewel niet in de spreektaal lieden, terwijl het Mnl. naast liede(n) den vorm
lude vertoont, dien we, volgens Roetert, blz. LXXVII aantreffen in het Rechtsboek
van Den Briel, in de Rechtsb. der stad Amsterdam en bij Hildegaersberch; en verder
nog in de Holl. hss. van het Cancellierboeck (Kessen, blz. 97) en van Dat Boeck
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vander Voirsienicheit Godes (Burssens, blz. 91). - Jacobs I, blz. 185: het Vlaamsch
heeft hier zeer regelmatig ie (liede(n).

10 Nndl. ie.
a) A hilden.
M hilt, hilden, naast zelden: hielt, hielden. Roetert, blz. LXXVII: hilt is de algemeen
voorkomende vorm; zelden treft men den vorm met ie aan, o.a. in Reinaert II op 4
plaatsen, welke ie zeker van den Holl. afschrijver zal zijn. Zie ook Franck, blz. 132.
- Mloep: hilt, hilden.
b) A nuwe, nuwers.
M nuwe (een enkele maal nyeuwe, blz. 15), vernuwen, vernuwet, vernuwende.
Heeroma, kaart 3 en blz. 12: ‘Nuw is de regelmatige vorm in Leiden, Gouda,
Schoonhoven, Haarlem, Alkmaar, Edam en Hoorn. Als nieuw hier voorkomt, is het
zeldzaam en wijst het hoogstens op literaire invloed.’ - De Bruin, blz. 380: Wvla.
niewe, naast Brab. en Noordned. nuwe.

11 Nndl. ou.
a) A ghetruwen, verduwende, druwen, druede, gruwelic naast trouwe, ghetrouwet,
scouwelic.
M ghetruwen naast ghetrouwelic.
Eenzelfde wisseling van vormen vinden we ook in de Holl. en Brab. copieën van
Hild., in het Brab. hs. van het Cancellierboeck. Daar echter de diphthongen ei, ui
en ou als één phonologisch systeem zijn te beschouwen, en de diphthongeering
tot ei en ui een Zuidndl., inzonderheid Brab. verschijnsel is, meenen we met Kessen,
blz. 83, te mogen concludeeren, dat het Brab. als kerngebied der ou-diphthongeering
is te beschouwen. - Tiemeyer wijst er nog op (blz. 59), dat het subst., zoowel in de
Holl. als Brab. copie steeds trouw(e) is. - Burssens, blz. 94 merkt op, dat het Brab.
hs B geregeld grouwelik, het Holl. A gruwelik heeft. A heeft eveneens gruwelic,
gruwelike.
b) M scuder (blz. 91).
Zie De Vooys, Marialegenden, I, blz. 248 en II, blz. 2: scuder en scuderen volgens
het Katwijksche hs., dat in Leiden geschreven is.

12 Nndl. cht.
A after, aftersprake, craft, craftighe, coft, bruloft, stantaftelic, onstantafticheit,
dienstaftige, nyften, drieclufterighe, naast beruchtet, luchterzide, geruchte,
sachtmoedicheit.
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M after, craft, saften, coften, gheruft, maar daarnaast treffen we ook vele vormen
met cht aan.
Kessen, blz. 97: ‘De vormen met ft waren waarschijnlijk bekend in 't
Noord-Brabantsch, het Noord- en Zuidholl en gedeeltelijk in het Utrechtsch, blijkens
het Amersfoortsche hs. der Kuneralegende (Emonds, blz. 58) en den Utrechtschen
incunabel van dezelfde legende. (Emonds, blz. 60).’ Zie ook Emonds, blz. 48-49. Heeroma, blz. 32: Een geheel andere tegenstelling Noord-Zuid wordt veroorzaakt
door het geleidelijk opdringen van cht in plaats van ft. In de periode van mijn bronnen
(vóór 1500) is de cht-expansie echter nog zeer weinig gevorderd. In de noordelijke
Hollandse en Utrechtse steden is cht nog uiterst zeldzaam. Ter hoogte van Gouda
moet men er nog naar zoeken.’ - Volgens Jacobs, Versl. Vla. Ac. 1922, blz. 292
(Zie Kessen, blz. 97) is after het typewoord der Holl. schrijftaal. - Eveneens Holl. bij
Burssens, blz. 88; Kessen, blz. 97; Te Winkel II, blz. 84. - De Holl. copie van Hild.
heeft volgens Tiemeyer, blz. 127: 24 × after tegenover 31 × achter; de Brab. 56 ×
after tegenover 3 × achter. Tiemeyer zou voor B invloed van het Limburgsch willen
aannemen, dat voor een bewoner van Oss niet uitgesloten is. Heeroma merkt echter
op (blz. 32), dat ft in Breda, Zierikzee en Geertruidenberg vóór 1500 ‘nog zeer
gewoon’ is.

13 Nndl. sch (inlautend).
A lesken, onleskelijc, raske, waskede.
M leskinghe, visker (vlak ernaast op blz. 206 visschers), derskedet, vleiskich.
Tiemeyer, blz. 129, vindt in het Holl. hs. van Hild. in het midden van een woord
vaak k, die volgens hem is toe te schrijven aan den copiïst, bij wien we meer
Noordhollandsche eigenaardigheden konden aanwijzen. - Heeroma stelt vast (blz.
25), dat in Leiden, Gouda, Schoonhoven, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn en
Enkhuizen onder andere of uitsluitend de spelling twisken e.d. voorkomt, waarbij hij
echter opmerkt, dat dit toeval kan zijn, daar zijn materiaal weinig omvangrijk is. Dat het een Noordholl. eigenaardigheid is wordt gestaafd door het Noordholl. hs. A
van Dat boeck vander Voirsienicheit Godes (Burssens, blz. 92) en door Verdend II,
blz. LXIV betreffende het hs. H2 van St. Patricius' Vagevuur.

14 ai- en oi-spelling.
Zoowel in A en M vinden we ook de ai- en oi-spelling, die karakteristiek is voor
Noord-Nederl. en Oostelijke teksten.
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A dair, hair, wair, iairs; voirttret, toirnsche, oic, oirt, veroitmoedighen.
M openbairt, dair, zwairder, wairheit; broit, troist, sieltoichde, enz.
Beuken, blz. 84: ‘Deze spelling, die volgens Franck, blz. 6, vooral voorkomt in
Holl. handschriften, is daar 'n gevolg van duitse invloed onder 't beierse gravenhuis;
ze is dus niet ouder dan de 14de eeuw. - Jacobs I, blz. 48: ai (in het Vlaamsch) zeer
zeldzaam; alleen in jongere, oostelijke dialecten voor r.
15 A toecht, toghen, toochde, betoechde, naast vertoont, ghetoent, tonen.
M toghet, toghen, betoghen, ghetoocht, naast vertoende.
Muller, blz. 49 zegt, dat men toonen tegenover het Vlaamsche toghen gerust een
shibboleth van het Brab.-Holl. tegenover het Vlaamsch mag noemen. Hier vinden
we echter bijna altijd toghen, terwijl ook De Bruin, blz. 392 het merkwaardig vindt,
dat in de beide Hollandsche hss. 75 E 8 en 131 G 1 der Kon. Bibl. de gh-vorm
(ver)toghen veel meer voorkomt dan de n-vorm (ver)tonen.

B Noord-nederlandsche bestanddeelen in den woordvoorraad der ‘Tafel
van den Kersten Ghelove’.
In zijn Bijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en woord-chronologie,
VI, die onlangs in het Tijdschrift voor Ned. Taal en Letterkunde - jrg LVIII, 1938 verschenen zijn, stelde Dr. C.G.N. de Vooys de vraag: ‘Welk aandeel heeft het
Hollands in de Dietse taal van de latere Middeleeuwen, en dus in de opbouw van
het toekomstige Nieuw-Nederlands?’ - en onderzocht toen, aan welke woorden Dirc
Potter, de schrijver van Der Minnen loep, als Noord-nederlander herkenbaar is.
Eenzelfde onderzoek naar de Noord-nederlandsche bestanddeelen in de taal van
zijn tijdgenoot, den auteur der Tafel van den Kersten Ghelove, is zeker van niet
minder gewicht. Zijn omvangrijk tractaat levert ons immers een overvloed van stof,
waardoor de bevindingen van Prof. de Vooys niet zelden bevestigd worden.
Evenals in de taal van Dirc Potter treffen we ook bij onzen auteur vele Oostelijke
bestanddeelen aan. Omdat deze Oostelijke woorden dikwijls niet van vreemde
smetten geheel vrij blijken te zijn, mogen we dit misschien voor een deel toeschrijven
aan den Duitschen invloed, die zich tijdens de regeering van het Beiersche huis in
Holland zoo krachtig deed gelden, en zeker ook in de taal der beide leden van het
hertogelijk ‘gesinde’ zijn sporen
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heeft achtergelaten. Maar daarnaast mogen we vooral niet vergeten, dat Holland
langs verschillende wegen voortdurend voeling had met het Oosten zoowel als met
het Noorden, waardoor het Noord-Nederlandsch juist zijn eigen karakter en
woordvoorraad heeft gekrekregen in tegenstelling met de Zuid-Nederlandsche
5)
gewesten . In ieder geval schijnt de Saksische invloed sterker geweest te zijn dan
men gewoonlijk aanneemt en ten bewijze hiervan hebben wij den
Noord-Nederlandschen woordenschat van Meester Dirc gerangschikt in twee lijsten,
waarvan de eerste de woorden bevat, die uitsluitend of althans overwegend in het
Westen voorkomen, terwijl in de andere die woorden zijn opgenomen, welke wij,
behalve bij onzen auteur en Dirc Potter, alleen in Oostelijk of Duitsch gekleurde
bronnen aantreffen; of die op grond der gegevens, van Verdam, Kiliaen en
Teuthonista, als overwegend oostelijk zijn te beschouwen.
We laten ze hier in twee alphabetische lijsten volgen.

Lijst I
machteloos, afgemat. (M, 44-98) Mnl. Wdb. geeft slechts één
plaats uit Fasciculus myrre, volgens Bouwst.: algemeene schrijftaal der 16de
eeuw, licht Zuidholl. gekleurd.
ANDERDE: tweede. (M, 559-192, 625-232). Kil. geeft 't op als Holl. en Dr. P.
Leendertz, Wz. - Glossarium op Der Minnen loep - vond 't meest bij Holl.
schrijvers van de 15de tot de 17de eeuw. Het was echter ook buiten Holland
in gebruik.
ANTER - OF: hetzij - of. (A, 177-211, 247-236; M, 345-114, 655-292) - enter - of
(M, 535-39). De gewone mnl. vorm was weder, maar anter, ook antwer en
antweder, zoowel als enter, enther en either komen voor als Holl. dialectvormen.
AVEGAER: groote boor; in de vertaling van Dat Scaecspel: spykerboor (M,
586-426). De gewone mnl. vorm is navegeer. Zonder n komt het woord in het
Mnl. zelden voor en het tweede gedeelte op -aar is volgens Franck-Van Wijk:
Holl.-Friesch.
BAREN: kind. (A, 68-1: ‘infantia, dat is een zukelinc ende properliken ist in
anderen landen ghehieten een baren’). Voor baren in Mnl. Wdb. alleen
Vlaamsche vindplaatsen.
BERUCHTEN: beschuldigen, aanklagen. (A 272-145). In deze beteekenis alleen
bij Noordndl. schrijvers, zooals A . M a t t h a e u s , Analecta, Medii Aevi, R.v.
Zutfen, Overijs. R., Rek. v. Zeel. en in Pass. W., dat, zooals De Vooys opmerkt,
wel het werk is van den bekenden Oost-vlaamschen bijbelvertaler, maar vol
zit met Noord-ndl. varianten.
AELMACHTICH:

5)

D r . C.G.N. d e V o o y s , Verzamelde taalkundige opstellen, II, blz. 427.
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(A, 155-153). Ook in Mloep. Mnl. Wdb. geeft slechts één plaats uit
Bienboec en verscheidene uit den Delftschen Bijbel. Vreemd blijft, dat het
elders in het Zuiden niet is aangetroffen - Zie De Vooys III.
BESCEMERT: schemerdonker, eig. deelwoord van het ww. beschemeren, d.i.
donker, avond worden en vervolgens bnw. (A, 317-58). Alleen in Leid. Keurb.
en bij M a t t h a e u s , Chronicon auctius Joannis de Beka.
BESETTEN (sijn testament): zijn testament maken. (A, 450 vv. en M, 537-86,
547-329, 566-385, 593-13) Bijna alle bewijsplaatsen komen uit het Noorden:
Duitsche Orde (Holl.-Utrechtsch), M a t t h a e u s , D. War (in Westmnl. stuk),
maar ook bij J a n d e W e e r t en in de Exc. Cron. van Brabant, welke echter
meermalen woorden gebruikt, die overigens slechts in Noordel. geschriften
worden aangetroffen. (De Vooys III).
BEVELINGE: opdracht. (M 159-267). Bij M a t t h a e u s - B e k a , en in Handvesten,
enz. der stad Dordrecht.
BOORT: grap, gekheid. (A 231-687) De eig. vorm is boerde, maar boert, vanwaar
boerten en boertig komt in het mnl. voor bij Mloep, en Clerc (Zuidholl.), maar
ook bij Jan. Yp.
BOORTELICK: schertsend. (M 526-75) is blijkens de andere vindplaatsen (Mloep.
Bijbel v. 1357, Coninx Summe): Noordndl. (De Vooys III).
BORDEN: lasten. (A 383-169) is volgens het Mnl. Wdb. Zuidelijk Ndl. Ook De
Bruin, blz. 388, stelt het als Vlaamsch en Brab. tegenover het Noordndl.: lasten,
dat we dus hier eer zouden verwachten.
BRAGHEN: hersenen. (R 29-54), brein. (A, 56-32). Onder de namen van
lichaamsdeelen geeft de Noordhollander H a d r i a n u s J u n i u s in zijn
Nomenclator omnium rerum als synoniemen: herssene en brijne. Het eerste
was algemeen Nederl.; het tweede noemt Kiliaen Holl., maar in werkelijkheid
blijkt het vooral Friesch-Saksisch als samengetrokken vorm van bragen. (De
Vooys I, blz. 429). Verdam heeft bragen opgeteekend uit Lanfranc's Chirurgie,
dat, volgens De Vooys I, blz. 433, in Noordelijke gewesten ontstond, en uit Het
oudste Landrecht van Westerwolde en bragenpanne uit het Stadb. v. Groningen.
BROKICH: misdadig is volgens De Vooys III overwegend Noord-ndl., maar een
plaats bij Jan de Weert bewijst bekendheid in West-vlaanderen. Het komt ook
voor in Mloep.
BRUKEN: gebruiken, genieten (M 616-31, 645-54). Het ontbreken van het praefix
ge- wijst naar Noord-Holland.
BUERLUDE is volgens het Mnl. Wdb. Noordndl.
CHIBOLEN: ui. (A 375-173). Volgens Kil. Fland. Zie ook Invent.
BESCAEMT
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v. Brugge: chibolen. In het Noorden: cipel, o.a. in Bern. W. (Noordndl. met
Hollandsch-Utrechtsche vormen, die gaandeweg talrijker worden), en Groot
Placaat en Charterboek van Friesland. De Holl. afschrijvers van de Tafel kenden
blijkbaar dat woord niet. Alleen H. dat van Vla. afkomst is, heeft 't goed.
DARTEN, DERTEN: dartel. (A, 74-83) Op weinige, blijkbaar Noordndl. plaatsen.
Ook in Mloep. (De Vooys, III).
DINGTALE: uitspraak. (M, 356-30). Volgens het Mnl. Wdb. komt het gewoonlijk
voor in Holl. bronnen: Delft, Leiden, Rotterdam, Brielle.
DOCH: doe (o.a. A, 135-106, 241-48, 244-145; M, 394-225, 603-273, 611-144,
657-152) is de Noordndl. imperatiefvorm van doen. Zie ook: De Bruin, blz. 381,
383, 390.
DOLEN (A, 324-26; M, 126-870, 354-104, 406-284), dat meer zuidelijk is, naast
dwalen (A, 54-163; M, 350-123, 411-129, 482-112, 644-30) dat blijkens het
Mnl. Wdb. vrij zeldzaam voorkomt.
DOMHEIT: domheid, onverstand (A, 178-214) schijnt in 't Mnl. nog niet voor te
komen (Verdam II, 279). Voor 't gebruikelijke dompheit geeft hij alleen Zuidelijke
bewijsplaatsen. Vgl. mhd. tumpheit en het mnd. dumheit.
DREPPEL: drempel (A, 343-62) werd door Verdam alleen opgeteekend uit O.K.v.
Delft, K. en O. van Delft en Leidsche Keurb.
DROTICH: preutsch, veeleischend. (M, 529-156). Verdam geeft alleen twee
bewijsplaatsen uit Mloep, terwijl het ww. droten: dreigen, waarvan dit adj. is
afgeleid, slechts bij M a t t h a e u s , Analecta voorkomt. (De Vooys III).
DURICH: bestendig, standvastig. (M, 329-34, 425-59, 507-201, 554-76). Alleen
uit Potter en Hild. opgeteekend. (De Vooys III).
DWAES (A, 63-58, 67-115, 182-77; M, 81-291, 83-340, 347-45, 440-54, 449-233).
De meeste plaatsen, waar dit woord volgens Verdam gebruikt wordt, zijn
noordelijk ofschoon het in het Zuiden niet onbekend was. (De Vooys III).
ECHT: in den echt verbonden, wettig (hd. ehelich), (A, 330-151: ‘echte
getrouwede lude’). Ook in Mloep., O.R. van Dordrecht, R.v. Zutfen en in de
Gedenkwaardigheden uit de Gesch. v. Gelderland door I.A. Nijhoff. Teuth.:
echte: legitimus.
ECHTSCAP: huwelijk is volgens De Vooys III uitsluitend Noordelijk (Holland,
Gelderland, Overijsel, Groningen), maar hier (A, 222-459, 466, 224-505 treffen
we de beide woorden (echtscap of huwelic) meermalen naast elkaar aan.
EERBAER (M, 570-46, 572-104, 589-478, 602-259). Naast weinige Zuidndl. een
zeer groot aantal Noordndl. plaatsen. (De Vooys III).
EWE: wet (passim). Het zuidelijk woord was wet. (De Vooys III). Ook bij Potter
en Hild.
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FORPELYE: arglistigheid, bedriegerij (A, 234-745). Mnd.: ferpelie; Teuth.: ferpeley.

In dezen vorm niet bij Verdam, maar wel: ferpel, forpel, dat we vooral aantreffen
in Geldersche oorkonden, alsook in Wfri. Stadr., R.v. Utrecht, R.v. Leiden en
bij Hild. Vgl. Grimm, D. Wtb. op Frevel.
GADELIC: bevallig, als vertaling van gracilis. (A, 59-106). Door Kiliaen: Holl.
genoemd. Nog één plaats uit Utrecht, uit Con. Summe en Mloep. (De Vooys
III). Ook in de bet. ‘welgevallig’ komt het alleen in Noordel. bronnen: Holland,
Utrecht, Overijsel, voor. Teuth.: gaden: behagen.
ghehorich: gehoorzaam. (A, 105-67, 174-139; (onghehorich), 430-171; M,
331-95, 587-441, 602-262, 606-378, 614-233. Behalve in Holland ook in het
Oosten bekend; geen Zuidelijke bewijsplaatsen. Ook in Mloep. (De Vooys III).
GESCHEFTE: werk (A, 417-56). Volgens het Mnl. Wdb. vindplaatsen in D. Orde
(Holl.-Utrechtsch, Geldersch-Overijselsch getint) meermalen, Arch. v. Buren.
(Holl.) en eenmaal in Brab. Y.: ‘omme des geschefs (d.i. geschefts) wille’. Zie
Te Winkel - Noord en Zuid XII, blz. 129.
GESONDEN: gezond maken, genezen. Verdam noteert slechts één plaats uit
Nat. Bl., terwijl 't hier voorkomt: A, 388-56, 389-92, 393-201, 448-130.
GEWIVET: een vrouw hebbende, getrouwd (van een man) (M, 427-116). Alleen
in Harl. Gloss. Onghewijft ook in Mloep.
GLAS: glans (A, 52-104). In de uitdrukking: ‘der sonnen glas’ bij Hild.
GNORTEN: knorren. Niet bij Verdam, maar reeds aan den klank als Noordned.
herkenbaar. Vgl. hiermee gnorren, dat in Coninx Summe, en Mloep voorkomt
naast gnerren in Spiegel historiael.
GUETLIC: vriendelijk (van personen gezegd). (A, 59-64, 69, 304-172, 178 en
237-825 (guetlicheit) hoofdzakelijk in het Noorden gebruikelijk. (De Vooys III).
HAESSEN (A, 31-123) in de bet.: heupen, lendenen, welke Mnl. Wdb. niet opgeeft.
HARNEN: hersenen (M, 84-357). De Vooys I, blz. 429: Een derde woord (naast
herssene en brijne, zie hiervoor onder braghen), dat Hadrianus Junius niet
vermeldt is: herne’ door Kiliaen Oostelik (Germ., Sax., Sicamb.) genoemd,
maar juist dit woord vindt men omstreeks 1300 in Utrecht en in de 15de eeuw
in Holland, met de samenstellingen hernepanne en hernscale.’ Verdam III, 379
noteert harnepanne uit Bienboec (Van Vloten, Ned. Proza, blz. 293).
HARTICHDOM (A, 75-99) Het Mnl. Wdb. noteert hartich uit Ostfri. Urkb. Daarnaast
wijzen we op hartoghe (A, 319-109), dat Holl. is.
HAVENEN: met zorg behandelen M(, 548-350) Kil. noemt 't Fris.,
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Sic., maar Verdam haalt ook plaatsen aan uit R.v. Leiden, Leid. Keurb., Rek.
Bissc. v. Utr., R.v. Dordrecht, en uit Kl. v. Diepenveen, en R.v. Zutf.
HEYNXT: hengst (M, 44-332). In Nat. Bl. wordt het ml. paert, het vr. merie
geheeten; de woorden henxt of wrene komen daar niet voor. Heynxt treffen
we aan in B.v. 1357, Con. Sum., Westfri. Stadr., Rek. v. Zeel., Mloep., Leid.
Keurb. en Hs. Cyrillus' Parabelen (Holl.), zoodat we hier zeker met een
Noordndl. woord te doen hebben.
HEMELEN: wegbergen, verstoppen. (M, 102-272). Volgens Kil. is 't Sic. Holl. De
bewijsplaatsen van Verdam zijn meerendeels Holl.; Teuth.: abscondere.
HENT: tot. (A, 68-21, 70-59, M, 138-183) is volgens Kil. vetus Sicamb. Holl.,
wat door de citaten in het Mnl. Wdb. bevestigd wordt.
HINDEREN: ergeren. (M, 453-79: het hindert sijn evenmensche = proximum
scandalizat) In deze bet. niet in Mnl. Wdb. Tegenwoordig wordt hinderen wel
gebruikt voor: ergernis veroorzaken.
HOENSPRAECK: lastertaal. (A, 97-228, 153-90, 171-91, 191-26 (blasphemia);
M, 530-170) Kil. noemt dit woord: Sax. Fris. Sicamb. en Verdam ontleent
bewijsplaatsen aan: Stadb. v. Gron., R.v. Vollenh., Landr. v. Vel. en Fasc. M.
(Zuidholl. gekleurd).
HUDEN: verbergen. (A, 182-70, 246-204, 210; M, 30-212, 89-468, 102-270,
365-67) behoort tot het Noordned. taalgebruik. (De Vooys III).
HUSINGE: huis, gebouw, woonstede. (A, 235-776). De Vooys I, blz. 430: dit
woord schijnt vooral in het Noorden thuis te hooren, al was 't in Vlaanderen
niet onbekend. - Het Mnl. Wdb. verwijst naar B. van 1357, O.K. v. R'dam, Stadr.
v. Zwolle, R. van Vollenhove, Hs. Egmond, R.v. Utrecht, Oork. v. Helmond,
alsook naar Mand., Rijmbijbel en Spiegel historiael.
HUUSVROU. (A, 222-457), maar CGHDB hebben in de plaats daarvan het
nergens opgeteekende huusbant, dat met het Eng. husband: echtgenoot, man,
overeenkomt, wat beter in den zin past, dan de onjuiste vertaling van den
A-copiïst: huusvrou. (Zie De Vooys II, blz. 73, die erop wijst, dat het Engelsch
in de Middeleeuwen hier te lande weinig bekend was.)
HUUSVESTINGHE. (A, 41-7, 389-93). Het woord schijnt in de verwante talen niet
voor te komen; ook Kil. kent 't niet en toch moet het, volgens de meening van
Verdam, vrij oud zijn. Hij haalt alleen Leid. Keurb. en een plaats uit de Tafel
aan.
HUWELIC. (A, 270-93, 97, 98, 100; 271-107, 108, 113, 117, 122; 273-155 (dat
sacrament der echtscap ende des huwelicks), 159, 165;
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M, 47-79). Ofschoon echtscap in het Noorden meer gebruikelijk was, is huwelic
in de Tafel overheerschend.
INSITTEN: in het kinderbed, in de kraam liggen. (A, 327-71: craem ende insitten).
In Mnl. Wdb. slechts twee vindplaatsen uit O.K. van Delft.
KIJF: strijd. (A, 89-27, 109-167; M, 526-52, 600-205, 602-267, 603-285, 296;
enz.) Evenals het ww. kiven is ook het zelfst. nw. voornamelijk uit Noordned.
bronnen opgeteekend, ofschoon ze ook in het Zuiden bekend zijn.
CODDE: knots, knuppel. (M, 115-576). Kil. noemt het woord Vlaamsch en in die
streken is 't nog heden bekend, maar Verdam vond 't ook in: Keurb. van Brielle,
O.K. van R'dam, O.K. van Delft, Keurb. van Haarlem en Con. Summe.
CORREN: koeren. (M, 247-128). Een klanknabootsend woord, dat Verdam in
den vorm curren uit de Gest. Rom. opteekende.
CRENGHEN: kreng. (A, 329-113; M, 667-194). Het woord komt in geen andere
Germ. taal voor, en zal dus wel uit het Rom. komen. Men brengt 't in verband
met caronge. Kil. noemt 't Holl. en Verdam geeft plaatsen op uit Wfri. Stadr.,
Keurb. v. Haarlem, Con. Summe, en Devoot B. (Noordholl.).
CROICKEN: krullende lokken. (M, 327-251). Volgens Kil. een Vlaamsch woord,
wat door de bewijsplaatsen van Verdam bevestigd wordt. Con. Summe was
tot dusver de eenige uitzondering en daarbij mogen we niet vergeten, dat Jan
van Brederode niet te Utrecht, zooals vroeger gemeend werd, maar te Zeelhem
bij Diest als Karthuizer gewoond heeft.
CRUUFT: krullend. (M, 308-319). Verdam verwijst naar Barth. (Noordholl.) en
een Leidsch hs.
LANDSATEN: ingezetene des lands. (A, 226-565). De door Verdam aangevoerde
plaatsen wijzen alle naar het Noorden: Rek. der Grafelijkheid v. Holland, Arch.
v. Buren (Holl.), Fri. Stadr., Stadr. van Gron., Overysselsche Gedenkst., Stadr.
v. Zwolle en Sassenspiegel.
LEEMATE: kaarsepit. (A, 332-204, 333-212, 216). Dit bastaardwoord is in tallooze
vormen overgeleverd; als lemaet komt het driemaal in Oorl. v. Albr. voor.
LEMEN: verminken. (A, 382-140) - Dit ww. komt, evenals het subst. leemte, voor
in meerdere Holl., Utrechtsche en Geldersche keuren. (De Vooys III). Zie Teuth.
lemmen: mutilare.
LEENARE: geldschieter (A, 424-23). Gewone opvatting in de Germ. talen is die
van ‘leenheer’. Kiliaen geeft als bet.: commodator, creditor, maar geen enkel
voorbeeld was nog uit het Mnl. opgeteekend. Vgl. mnd. lener, mhgd. lehenaere.
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geloof (A, 364-127). Het ontbreken van het praefix gewijst naar
Noord-Holland.
LUCHTEN: geuren. (M, 118-680). Als onoverg. ww. met de bet.: ‘geur van zich
geven’ was het tot heden uit het Mnl. niet opgeteekend.
MAC: tam (M, 312-402). Het bnw. mac, dat in het Meng. en het Mnd. bestaat,
was voor het Mnl. nog niet bewezen.
MALC: ieder, elk, dat door Kil. Sax. Fris. en Holl. wordt genoemd, treffen we in
de verbindingen alremalc en malcander ruim twintig-maal in A en M. aan.
MANNEN: een man nemen, trouwen (van een vrouw) (M, 567-389) is Noordelijk
(De Vooys III).
MEENWIVEN (myenwiven): publieke vrouw. (A, 430-175, M, 594-57). Dit woord
vinden we in O.K. v. Rotterdam en Keurb. v. Haarlem, terwijl het adj. meen
een vooral in de saksische streken voorkomend woord is. De Bruin, blz. 388
noemt meen, wive, meenwijf Noordned.
MENICHVOUDELICK: onbetrouwbaar. (A, 426-73). Dit bijwoord bet.: verscheiden,
verschillend; op 't karakter toegepast: ‘nu eens zoo zijnde en dan weder anders,
veranderlijk’ en vandaar: ‘onbetrouwbaar’. Zoowel het subst. menichfolt:
dubbelhartigheid, trouweloosheid, als het adj. menichfoldich: valsch, trouweloos,
komen eenige malen in Mloep voor.
MOETEN (gemoeten): tegemoet gaan. (A, 430-175). Wijst door het ontbreken
van het praefix naar Noord-Holland.
NEBBE: snavel. (A, 103-20). Volgens Kil. is het woord Sax. Fris. Holl.
OKEN: vermeerderen. (M, 500-23, 504-111, 516-80). Volgens de gegevens van
het Mnl. Wdb. komt dit woord gewoonlijk in Holl. en Oostelijke geschriften voor:
Clerc (Zuidholl.), Bern. S. (Noordned. met Holl.-Utrechtsche vormen, die
gaandeweg talrijker worden), Barth. (Noordholl.), K. en O. van Delft, Kl. v.
Diepenveen, - en als intrans. in B. van 1357 (sterk Zuidh. gekleurd), en Oorkb.
van Holl. en Zeeland.
ONACHTSAMICHEIT (A, 169-49) is in de Tafel vertaling van contumacia, dat
veeleer bet.: hardnekkigheid, halsstarrigheid, weerspannigheid. Vgl.
Cancellierboeck (blz. 171): ‘contumacia, dats, als een sonder acht ende
ruekeloes laet overlyden, van groetheden (uit verwaandheid, grootschigheid),
syns meysters ghebodt of der gheynre, die boven hem syn.’
ONDANCKNAEM: ondankbaar. (A, 162-58, 168-27, 261-55). Verdam (V, 303)
zegt, dat naast mnd. undankber in het Ndd. ook undankname in het Ndd.
voorkomt, maar heeft het laatste woord uit geen Mnl. teksten opgeteekend. De
oorspronkelijke opvatting van dit
LOVE:
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met een afleiding van nemen (mnl. = krijgen) samengestelde adjectief (vgl.
aangenaam) schijnt geweest te moeten zijn: geen dank voor iets inoogstende,
of met een zaak als ondw.: niet in dank aangenomen, maar bij D.v.D. beteekent
't eenvoudig: ondankbaar. Vgl. Mnd. danknamich: dankbaar.
ONDERGEBOGEN: onderworpen. (A, 428-105) van het zw. ww. trans.: onderbogen
(Mnd. underbogen) Het Mnl. Wdb. haalt een plaats aan uit Eng. hss. I, 144
(Westmnl., Brab. gekleurd), maar verder schijnt 't niet voor te komen.
ONSTUYR: onstuimig, wild. (A, 39-12, 41-52, 63-61, 170-63). Door Kiliaen als
‘Holl.’ gekenmerkt, maar toch niet uitsluitend Hollandsch, want 't komt o.a. in
de Groningsche Cron. v. Benn. voor. (De Vooys III) - Ook in Mloep.
ONTFENGEN: aansteken, ontbranden. (A, 35-77, 75-114, 214-249, 238-841)
komt vooral, doch niet uitsluitend, in het Oostmnl. voor; de gewone vorm in het
Westmnl. is ontfonken.
ONTSEIDE (vianden): verklaarde, openlijke vijand, (M, 212-174) vond Verdam
in Arch. v. Buren (Holl.), in de Rek. der testamentoren v. Jacoba v. Beieren
(sterk Zuidholl. gekleurd) en in M a t t h . Anal.
ONTSTRAFFILIC: niet strafbaar, onberispelijk. (M, 565-322) van straffen, dat
blijkens alle plaatsen in het Mnl. Wdb. Noordndl is. (De Vooys III).
OPDRIFTICH: vurig, doorzettend. (A, 269-72) trof Verdam alleen aan in Eng. hss.
1, 118, dat een fragment van de Tafel bevat. Te vergelijken is ndl. dialect.
opdrift, d.i. lust, neiging, plotselinge aandrang, b.v. te Mijdrecht in de uitdrukking:
‘opdrift krijgen om iemand te bezoeken’. Zie Verdam, V, 1702.
OPVOEDINGE. (M, 23-25) Het substantief vindt men alleen bij Plantijn vermeld;
Verdam geeft 't niet op.
OVER-guedich (A, 241-64), -heer (M, 559-189, 643-358; A, 26-45, 53; 180-5),
-kiesen (A, 141-11), -slot (A, 127-386); -vorst (M, 556-136). Evenals bij Dirc
Potter vinden we ook bij onzen auteur talrijke nieuwe woorden met suffixen en
praefixen gevormd, o.a. met over-, waarvan we hier eenige voorbeelden geven.
OVERBODICH: bereidvaardig. (M, 22-249). Het woord is volgens Verdam
uitsluitend eigen aan noordndl. tongvallen: het wordt niet gevonden in Voc.
cop., noch bij Kil. en Plant., ook niet in den Teuth., hoewel het daar eerder kon
worden verwacht, doch ook in het Mhd. ontbreekt het. (Verdam, V, 2099).
OVERSCIES: onverwachts, plotseling. (M, 261-512, 626-255) vinden we bij Hild.
en Barth.
OVERWONDEREN: zich sterk verbazen. (A, 345-93). Verdam vond dit woord
alleen in Hs. Moll 5. Het mhd. überwundern heeft de
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bet. ‘door verwondering versteld doen staan,’ welke hier wel juist is als vertaling
van: ‘stupebant autem omnes’.
PANSIER: pantser. (A, 183-88; M, 428-144); daarnaast tweemaal: panser (M,
584-365). De vorm panser (ook mnd. en mhd.) is in ouderen tijd ontleend dan
pansier en heeft het germaansche accent aangenomen. Pansier ontleende
Verdam o.a. aan Leid. Keurb., R.v. Utrecht, O.K. v. R'dam, maar 't komt ook
voor in Rek. v. Gent.
PAS: passage, plaats in een boek. (A, 373-138, 384-188). De eenige
bewijsplaatsen zijn genomen uit den Haagschen Bijbel, die den tekst bevat
van den bekenden Oostvla. vertaler, maar met zeer vele Noordndl. varianten.
POETERDE: peuterde. (A, 338-109). Verdam VI, 620, vermoedde slechts het
bestaan van dit woord in het Mnl. om potersam. Kil. heeft poteren j. peuteren:
fodicare.
RAETLES, radeles: raadsel (M, 596-80, 88 vv.). Dit suffix wijst naar
Noord-Holland. Vgl. zageles: zaagsel bij Hooft en Bredero.
RAEXSE: ketting. (A, 143-61). Het woord is vooral uit Noordned. tongvallen
opgeteekend, doch ook uit Exc. Cron. v. Brab., evenwel daar, zooals Verdam
VI, 995 opmerkt, in een verhaal der verovering van Damiate, dat uit een Holl.
bron kan zijn geput; daarmede in overeenstemming is het feit, dat het in Kil.,
noch Plant., noch ook in de hedendaagsche zndl. tongvallen wordt aangetroffen.
De Vooys III wijst er op, dat ‘degene die deze tekst voor de druk bezorgde, óf
geen geboren Brabander is geweest, óf onder invloed gekomen van
Noord-Nederlands taalgebruik.’ Dat blijkt uit de vele malen dat hij woorden
gebruikt, die overigens slechts in Noordelijke geschriften worden aangetroffen,
- waaronder we dan ook raexse kunnen rangschikken.
REDE: koorts. (A, 252-101) is overwegend Vlaamsch volgens de gegevens van
het Mnl. Wdb. Het komt hier echter voor in de samenstelling: spotrede.
REDE: gereed, klaar. (A, 360-50, 441-199) komt bijna uitsluitend voor in
Noordndl. teksten: Keurb. v. Haarlem, O.R. van Dordrecht, R.v. Leiden, de
Geldersch-Overijselsche Colacien v.P. Claus van Euskerken, M a t t h . Anal.,
R.v. Vollenh., Rek. v. Hattem, en de Groningsche Cron. van Benn. In gezelschap
van deze Noordned. geschriften treffen we ook hier weer de Exc. Cron. aan.
RUGHE: ruig, ruw. (A, 79-30) treedt vooral op in Westnoordned. teksten: Barth.,
Rek. d. Grafelijkheid v. Holl., Leid. Keurb., het Holl. Hs. van Cyrillus'-Parabelen.
RUWAERT (M, 324-171). Kil. noemt 't: vetus flandr. en inderdaad werd het woord
vooral gebruikt in de Zuidnedl. gewesten als be-
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naming van een persoon, bekleed met een bepaald opzicht, toezicht, of ook
gezag. Ook vinden we een gouverneur van een provincie of landstreek aldus
betiteld. We weten echter, dat Albrecht zijn krankzinnigen broer Willem V van
1357 tot 1389 als ‘ruwaard’ verving, zoodat dit woord zeker ook in Holland toen
veel gebruikt is.
SAEY - een rock van gheyten haer zwart, dat men hiet saey. (A, 316-34) Volgens
Verdam is dit woord de benaming van een soort van licht gekeperde wollen
stof. Het komt in deze bet. bijna uitsluitend in Zuidelijke teksten voor. Kil. kent
het woord slechts als benaming van een kleedingstuk: vestis subserica. Hier
wordt waarschijnlijk de stof bedoeld.
SAGHE: koorts. (M, 360-26). Kiliaen kenmerkt dit woord als ‘Sax. Sicamb. Holl.
Fris.’
SCAERMESSEN: scheermes. (A, 340-150) werd door Verdam alleen opgeteekend
uit de Noordned. Con. Summe en B.v. 1357, alsook uit Pass. W. van den
Oostvl. vertaler, wiens werk echter wemelt van Noordned. varianten.
SCANDE: aanstoot, ergernis. (A, 182-66; M, 453-85). Nu en dan komt 't woord
in deze bet. voor, blijkbaar onder invloed van het aan 't Lat.-Gr. ontleende
schandel (scandalum), dat in het nndl. schandaal luidt. In verband hiermede
wijzen we op scendet (A, 382-137) als vertaling van ‘scandalizat’. Verdam geeft
alleen een plaats uit Ruusbroec en de aanhalingen uit Voc. cop. en Teuth. op.
SCAPRADE: kast, provisiekast. (A, 51-81, 83; M, 33-295) is de friesche vorm van
scaprede. Het woord is vooral uit Vlaamsche en Zeeuwsche stukken
opgeteekend; ook is 't in Noordned. dialecten bekend. (Verdam, Spieghel der
Sonden, blz. XXXII).
SCELEN: verschillen. (M, 420-115, 507-183) is tot het Noorden beperkt. (De
Vooys, III).
SCUT: geschut, pijl. (A, 30-79, 80, 81, 84; 40-37, 212-180, 256-227; M, 632-119)
wijst door het ontbreken van het praefix naar Noord-Holland. (De Vooys III).
SINNICH: verstandig. (A, 61-7, 255-208), onsinnich, (M, 596-103). Naast
Noordned. bronnen komt 't ook voor in het zesde boek van de Brab. Yeesten.
Dirc Potter gebruikt 't tweemaal.
SLACHT: soort. (A, 18-13, 105-86). Vooral, doch niet uitsluitend Oostmnl.
SOENLIC iaer: jaar van verzoening, genadejaar, Statenbijbel: aangenaam jaar.
(M, 239-494, 254-297) en een soenlike tonghe, (M, 601-225); onsoenlike toorn,
(A, 29-48; M, 632-112). Vgl. Mhd. süenlich, mnd. sonelic. De bewijsplaatsen
van het Mnl. Wdb. zijn genomen uit Mloep en uit Matthijsz.
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SONDEN:

iemand vaarwel zeggen. (M, 141-269, 561-262, 598-146). Mnd.
sunden. We vinden het woord o.a. bij Matthijsz. en in de
Geldersch-Overijselsche Colaciën v.P. Claus v. Euskerken.
SPECK (A, 70-55) Overwegend Noordelijk, maar ook plaatsen uit Yperen. (De
Vooys III).
SPOT-rede: vlekkenkoorts. (A, 252-101). Kil. noemt spotte Fland. Het woord
komt eenige malen in Nat. Bl. voor. De samenstelling was aan Verdam
onbekend.
SPULLIC: schertsend, spottend; hier van personen: grappig, boertig. (M, 592-549).
Het komt tweemaal voor in Mloep, verder o.a. in Harl. Gloss., Scaecspel en
B.v. 1357.
STAL: poot van een stuk huisraad. (M, 516-87 vv.). We vinden dit woord o.a. in
Gesta Rom. (te Gouda gedrukt), Seven wisen (te Delft gedrukt), een Hs.
Leeuwarden en Disp. (Westmndl.).
STAVEN (gestaefden eed): juramentum conceptis verbis praestitum, juramentum
dictatum - volgens Kil. - (A, 230-659). Verdam VII, 1980 vond dezen term in
R. van Utrecht, Clerc (Zuidholl.), Handvesten... v.d. stad Dordrecht, O.R. van
Dordrecht, Mieris, Charterboek... v. Holland, Zeel. en Vriesland, alsook in
Overijsselsche Gedenkst., Gedenkwaardigheden... van Gelderland en Publ.
Limb.
STEDELIKE: bestendig. (A, 87-184) van stede, een bnw., waarvan Verdam geen
bewijsplaatsen opgeeft. Het bijwoord stedelijcs, stedelike vinden we echter in
Mloep, Biënb. (Holl.-Utr.), Barth. (Noordh.), en in R.v. Utr., Gild. v. Utr., Kl. v.
Diepenv. en in Haagsche Bijbel.
STEGHE: pad. (A, 43-44) Volgens Kil.: Sax. Fris. Holl. Sicamb., wat door de
citaten in Mnl. Wdb. bevestigd wordt.
STOTICH: stootsch. (A, 28-22) komt wel voor bij Kil., maar niet in Mnl. Wdb.
STRAFFEN: berispen. (A, 215-276, 384-196 (straffen ende berispen); M, 37-120
is blijkens alle plaatsen Noordned., evenals in de beide andere beteekenissen:
weerleggen, straffen. Straffelic (A, 309-75) als vertaling van contemptibilis. (De
Vooys III).
SWERC: uitspansel. (M, 162-45) wordt door Kil. Sax. Fris. Sicamb. Fland.
genoemd tegenover het jongere wolcke.
TIMMEREN: bouwen. (A, 73-43, 74-73, 75-113; M, 83-342, 95-105 enz.) Verreweg
de meeste plaatsen komen het Noorden toe, maar daarnaast staan ook
Vlaamsche. (De Vooys III).
TICHT: aanklacht, beschuldiging. (M, 566-365) noemt Verdam Oostmnl. Hier in
de uitdrukking: enen ticht geven: iemand betichten, die ook voorkomt bij Hild.,
Gilderek. v. Dordr., Mem. v.d. Hove v. Holl. en in Stadr. v. Mechelen.
TINTELEN (M, 662-30). In de bet. flikkeren, tintelen, in een tril-
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lende beweging zijn, van lichtglans gezegd, was, volgens Verdam, VIII, 369,
het woord uit het Mnl. niet opgeteekend; ook Kiliaen vermeldt de opvatting niet.
TOEWEGHEN: een weg om ergens te komen, ook middel. (M, 434-54). Vgl. Mnd.
towech. Hier veeleer in de bet.: toegang. Bij Verdam VIII, 510 alleen een citaat
uit Stemmen 84 (een viertal Weespsche hss.).
TUGHEN: getuigen, en tuuch, tuuchnisse: getuige, getuigenis op tal van plaatsen
in Winter- en Somerstuc wijzen door het ontbreken van het praefix naar
Noord-Holland.
TUCHTICH: zedig, beschaafd. (A, 275-38). De bewijsplaatsen zijn ontleend aan
de Tafel, Con. Summe en het Haagsch Liederhs.
TWYEN: twisten (A, 127-365) komt volgens Verdam, VIII, 821, alleen voor in
Noordelijke teksten, waarvan het meerendeel Westelijk is: Wfri. Dingt., Leid.
Keurb., Charterboek... Holl., Zeel. en Vriesland, Matthysz., R.v. Utrecht, R.v.
Zeeland, R.v. Steenb. en R.v. Zutf. Ook Hild. kende 't woord. Eenmaal treffen
we 't als rijm (twiën - partiën) in Lsp. aan.
TWIDRACHT (de zuiver mnd. vorm): tweedracht. (M, 519-179, 526-57, 617-45);
twiedrachtighe (M, 541-178). Alle plaatsen zijn Noordelijk (Holland, Gelderland,
Overijsel, Groningen), behalve een uit Sp. der Sonden, maar daar is het een
variant van discoort. Ook de afleidingen: tweedrachtic(heit), tweedrachtelike
komen alleen in het Noorden voor. Dirc Potter gebruikt tweedracht en
tweegedracht. (De Vooys III).
UUTGHEVEN: ten huwelijk geven. (A, 235-760; M, 583-317). Plaatsen uit Holland,
West-Friesland, Arnhem, Overijsel. Ook Mhd. en Mnd. Het woord was ook aan
Dirc Potter bekend. (De Vooys III).
UUTTEYKEN: een naar buiten blijkend of uiterlijk teeken of bewijs van iets. (A,
344-82). Alleen GH hebben dit woord, terwijl het A-hs een open ruimte heeft,
die wij met lit-teyken hebben aangevuld. We treffen 't woord aan bij den Clerc
(Zuidholl.), M a t t h . Anal. en in R.v. Harderwijk. Misschien heeft de A-copiïst
het woord niet gekend.
VANDEN: bezoeken. (A, 37-71, 133-63, 158-205, 416-28; M, 359-2). Hoewel
Kiliaen dit ww, ‘Fris. Sicamb. Holl.’ noemt, en het wel voornamelijk Noordelijk
geweest zal zijn, was het niet alleen bij Maerlant, maar ook bij andere auteurs
(Beatr. Lanc.) bekend. Het schijnt dus in het Z. eer verouderd te zijn dan in het
N.
VERBANT: overeenkomst. (A, 29-62, 238-851). Kiliaen noemt deze bet. zoowel
Vla. als Holl., maar het Holl. is ver overwegend. (De Vooys III).
VERDRAGHEN: verschoonen, sparen, ontzien. (A, 35-88), maar vol-
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gens een toevoeging uit CH. We ontmoeten het woord ook bij Hild. en Dirc
Potter, maar overigens kennen we geen Noordelijke bewijsplaatsen.
VERHEREN: overheerschen. (M, 56-22: over-verherende). De vindplaatsen wijzen
op Noordned. Ook nog bij Bredero. (De Vooys III).
VERCLOECKEN: verschalken, bedriegen. (A, 230-636, 254-179). Het woord werd
ook door Dirc en Gerrit Potter gebruikt. Behalve Noordned. plaatsen ook in het
Brusselsche hs. van Reinaert II, waarvan de afschrijver volgens de
onderzoekingen van Prof. J.W. Muller - De taalvormen van Reinaert I en II (Ts.
VII) een Hollander geweest moet zijn (De Vooys III).
VERLOSSENEN. (A, 428-126; M, 657-146, 147; 659-194, 667-176). Met dit suffix
op tal van plaatsen in Holland en Utrecht. Ook in Mloep. (De Vooys III).
VERNEMEL: leergierig. (M, 265-607), dat door Verdam alleen uit Bouc v. Sed.
(Westmnl. sterk Oostvla. gekleurd) werd opgeteekend.
VERROESTICH: ingeroest, ingekankerd. (M, 495-233, 498-328) is alleen uit de
Tafel bekend.
VERSAECHT. (M, 214-224) als vertaling van lassus in I Kon. 30: 21, dat in den
Statenbybel luidt: ‘zoo moede, dat zij David niet hadden kunnen navolgen.’ In
deze bet. niet bij Verdam.
VERSCAELEN: geur- en krachtloos worden. (A, 336-74) Verdam VIII, 2334 merkte
op, dat dit woord uit het Mnl. niet is opgeteekend, doch sedert de 16de eeuw
in het Ndl. bekend is in de nog heden gebruikelijke bet.
VERSWINNEN: verdwijnen uit 't oog of 't gezicht. (M, 198-37). Verdam IX, 117
meende, dat dit woord waarschijnlijk in het Mnl. ook de boven opgegeven bet.
heeft gehad, welk vermoeden door deze plaats juist blijkt.
VERVROECHDEN: zich verblijden, vroolijk zijn. (A, 319-100, 439-139. 458-222;
M, 15-31, 104-306). Noordelijk, naast het overwegend Zuidelijke vervrouwen,
dat A, 60-114 en 263-98 voorkomt.
VYE: vee. (M, 565-352, 590-502, 603-302, 605-347) wordt aangetroffen in
verscheidene Noordned. teksten, o.a. Mloep, Hild., Rek. d. Grafelijkheid v.
Holland. D. Orde, (Holl.-Utrechtsch, Geld.-Overijselsch getint), Barth.
(Noordholl.) en de Zuidholl. gekleurde Delftsche Bijbel, maar ook in Sp. hist.
Ook hier blijkt weer het merkwaardig verband met Oostel. taal: vye treft men
eveneens in Teuth. en het Mnd. aan. (De Vooys III).
VLIEN: vlieden, vluchten komt voor in de vormen: vloech, (A, 185-152, 410-110,
M, 536-67), vloghen, (M, 261-484) en gevloeghen,
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(A, 339-137), waarvan Franck, § 136, blz. 124 zegt: ‘Diese Formen sind nur
ausnahmsweise, besonders im Holl. gewahrt.’
VOLNAE: bijna. (A, 226-543). CGHDB hebben bicant; alleen A heeft volnae, dat
volgens Verdam IX, 877, in het Vlaamsch-Brabantsch der M.E. onbekend is,
en door Kiliaen Holl. wordt genoemd. Bij Dirc Potter vindt men zoowel bicant
als volna.
VOLSTANT: volwassenheid. (A, 69-41). In deze bet. kende Verdam het woord
niet, maar alleen als: standvastigheid.
VORDACHTE: bedachtzaamheid. (A, 377-10) In deze bet. komt het alleen in Holl.
bronnen voor, maar voirdachtich (A, 90-67) en voordachtelic (A, 90-60) vinden
we ook in het Zuiden. (De Vooys III). Voordachticheit (M, 110-442) ontmoeten
we zoowel in O.-Vlaamsche Ged., als in M a t t h . Anal.
VUREN: ontmannen. (A, 380-70). In de andere Germ. talen schijnt het woord
niet voor te komen. Kiliaen noemt het: Fland. Holl., maar de vindplaatsen bij
Verdam zijn op één uitzondering na (Boec v.d. L.J. - Noordned., met enkele
Holl. en ook nog wel oostelijker taalvormen -) alle aan Zuidelijke bronnen
ontleend.
WAEL: kolk. (M, 647-96). Kiliaen noemt wael: Holl. vet. tegenover het jongere
wiel. We vinden 't woord o.a. bij Stoke, in het Charterboek... v. Holl., Zeel, en
Vriesland, Oorkb. v. Holl. en Zeel., maar ook in Nat. Bl., die vermoedelijk
vervaardigd is niet lang na Maerlants terugkeer naar zijn vaderland, waaruit
wellicht een Hollandsche inslag te verklaren is.
WAREN: op iets letten. (A, 291-38) komt voor in Biënboec (Holl.-Utr.), Drie Con.
(Holl..Utr. met eenige Geld.-Overijselsche taalvormen), Bel. v.L. (Zuid-holl.).
WARTSE: dat hiet crude. (A, 201-78) Men leze hier wellicht met CH wyrtze, mhd.
wirz. - Zie Lijst II.
WEDERSLACHTICH: neerslachtig. (M, 586-402) wordt door Verdam alleen
aangehaald uit: Bern. S. (Westmnl. met sommige woorden en vormen, die den
Noordned. oorsprong van den tekst schijnen te verraden.), O.R. van Dordrecht
en Exc. Cron. (waarin vele woorden, die overigens slechts in Noordel.
geschriften worden aangetroffen).
WEDERSTOOT: tegenspoed. (M, 531-203, 554-68, 560-214, 603-290) komt
herhaaldelijk voor bij Hild. en in Mloep, alsook bij Stoke, in den Zuidholl.
gekleurden D.B. in Exc. Cron. en Pass., zoodat we 't we overwegend Noordelijk
mogen noemen.
WEDERSTRUBBICH: weerspannig. (M, 430-184, 558-167, 623-186) is hetzelfde
als wederstribbich van wederstribben, dat in Mloep. voorkomt. Als
wederstrubbich treffen we 't aan in Biënboec (Holl.-Utr.), in den te Delft
gedrukten Dial. Creat., terwijl Ned. Proza, 112 een fragment is uit de Tafel.
Emonds, blz. 57 noteerde 't nog
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(was oen wederstrubbich) uit hs.- Weesp der Kunera-legende, dat ten N. van
Nijmegen-Kleef geschreven is.
WEDERVAREN: overkomen. (M, 496-251, 514-50, 544-257) is voornamelijk in
deze bet. Noordelijk (Holland, Utrecht, Gelderland, Kampen). Vgl. Mnd.:
weddervaren. (De Vooys III).
WELDADICH: deugdzaam. (M, 49-161) komt ook voor in Mloep en in Ts. XXII,
22 (M, 148-12).
WELGHEBOREN. (A, 66-123) is blijkens de talrijke plaatsen in het Mnl. Wdb.
overwegend Noordelijk. (De Vooys III).
WERVEN (M, 447-179) is in de transitieve bet.: verwerven, verkrijgen, vooral
Noordelijk. Daartegenover slechts twee Zuidned. plaatsen, nl. Lks. en Servaes.
WYELES: wijding. (M, 432-45). Verdam geeft slechts één citaat uit Pass. S. Het
suffix wijst naar het Noorden.
WILNEER: eertijds. (M, 642-330) komt in dezen vorm voor in Mloep.
WITTICH: bekend met iets. (A, 247-221) - Zie lijst II.
ZEKEL: sikkel. (A, 243-122) Meer gewoon in de vorm sickele dan sekel, dat Kil.
Germ. Holl. Fris. Sicamb. noemt. We treffen 't echter vaak bij Maerlant aan en
tweemaal in Delftsche geschriften.
ZEMEL (A, 383-168: hoet iu voer die zemel der pharizeen) en A, 435-49:
onghezemelden brode, waar men, volgens Matth. 16:6 en Exod. 12:8, deessem
en ongedesemt of volgens de Zuidelijke dialecten heve en wellicht het niet
opgeteekende ongehevelde zou verwachten.

Lijst II
(sijn - vesten): bevestigde zijn meening, besloot. (A, 405-7). Deze
uitdrukking is sterk Duitsch getint om het woord Ansicht: meening, inzicht.
ANTMAN. (M, 588-453): eigenlijk ambtenaar in 't algemeen, maar bepaaldelijk
gebezigd in Noord-Nederland, vooral in Gelder, Overijsel en Drenthe als
benaming van den landsheerlijken ambtenaar, die elders scouthete of scout,
in Vlaanderen en Brabant ook meyer of amman genoemd wordt. In sommige
grootere rechtsdistricten werd ook de drost ambtman geheeten. Ter plaatse
handelt D.v.D.: vanden drossaten, bailiuwen of antmannen.
BALSAEM (in hoger - staen): in hooge eere staan. (M, 134-101). In het Oostmnl.
bet. balsemen: hoog vereeren.
BEGAEN (die kersten menschen - tot haer grafstede) (M, 369-58); Kil.:
beganckenisse: exequiae. Vgl. hgd.: Leichenbegängnis.
BEHENDE (A, 59-99) is min of meer Duitsch gekleurde vorm voor het zuiver mnl.
behendich. Teuth.: behend: subtilis.
AENSICHT
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noodzaken. (A, 197-31). Het Mnl. HandWdb. noteert benodigen in
de bet.: noodzaken als Oostmnl. Vgl. Teuth.: genoedicht: gedwongen.
BERUCHTEN: beschuldigen, aanklagen. (A, 272-141); zie Lijst I.
BESMIDET: verbonden. (M, 314-445). Vgl. mhgd. besmiden: in de boeien sluiten.
BEVELSCHEN. (A, 225-536). Vgl. het mhgd. velschen: verontreinigen, verpesten
van de lucht; een bet. die hier past.
BEWEGHINC: suggestio. (A, 166-126). Niet bij Verdam, maar in het mhgd.
bewegunge: aandoening, opwekking.
BEWIDEN: uitrusten, begiftigen. (M, 392-157). Niet bij Verdam, maar in het mhgd.:
bewidemen.
BLODICHEYT: kleinmoedigheid. (A, 173-127). Dit woord door Verdam niet
opgeteekend, staat in de hss. CGHDB, maar werd door den A-copiïst veranderd
in cleynmoedicheit. Het adj. blodich met dezelfde bet. vinden we bij Ruusbroec
en in Pass. W. en werd dus in Brabant gebruikt, en blode, waarvan dit is
afgeleid, komt alleen in Zuidelijke teksten voor. Vgl. echter met ons subst. het
mhd., mnd. znw. blodicheit, dat op Germ. afkomst schijnt te wijzen.
BLOET: bloesem. (A, 449-171). Slechts in hgd. gekleurde geschriften. Ook in
Mloep., II, 3774.
BLUETE: bloei, bloesem. (A, 299-50). Eveneens slechts in hgd. gekleurde
geschriften.
BLOESKEDE: blozende. (A, 269-61). Vgl. mnd. bloschen.
BODEL: beul. (M. 438-15). Kil.: vetus, Sax. Sicamb.: apparitor, carnifex. Vgl.
mnd.: bodel.
BORST: jonkman. (M, 561-258), dat in deze bet. niet bij Verdam voorkomt.
Evenals het nhgd. Bursche uit laat-mhd. en laat-mnd. burse: samenwonende
vereeniging (vooral van studenten), ontstaan. Kil. kent bors: contubernium,
manipulus, waarnaast borsghesel: contubernalis, beide: Germ. Sax. Sicamb.
De vorm borst kwam op onder invloed van borst (lichaamsdeel) waarschijnlijk
in Holland. Opvallend is, dat adelborst reeds bij Kiliaen en in het Mnl. Handwb.
voorkomt. Zie Frank-Van Wijk. i.v.
BRAGHEN: hersenen. (A, 29-54); Teuth.: breghen - Zie Lijst I.
BRUNSTIGH: vurig. (A, 81-70). Kil.: Germ., Sax.: ardens, fervens.
BULGHE: golf. (A, 50-70, 248-14; M, 236-427). Verdam heeft 't in deze bet. niet
opgenomen, maar Kil.: bulghe, bolghe: fluctus en in het Mittelhgd. Wb. van
Lexer is bulge: Sturmwelle. Ook Mnd.
DANCKNAEM: welgevallig. (A, 395-36). Niet bij Verdam. In 't Mhgd.: dancnoeme:
angenehm. Vgl. ondancknaem, dat wel in het Mnl. Wdb. is opgenomen (Zie
noot II, blz. 162-58) en dancknamicheit. (A, 213-200, 280-149, 290-14). Mnd:
dankname.
BENODEN:
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DOMHEIT:

domheid, onverstand. (A, 178-214) - Zie Lijst I.
dood hout, brandhout. (M, 326-225), is volgens Mnl. Handwb.:

DÓÓFHOUT:

Oostmnl.
ECHT: in den echt verbonden. (A, 330-151) - Zie Lijst I.
ECHTSCAP: huwelijk. (A, 222-459, 466; 224-505) - Zie Lijst I.
EEMT: mier. (M, 479-287: ‘van der eemte of myer’; M, 600-195: ‘ganc totter
eemten’. Volgens Kil.: Sax. In hs. S-O ontbreekt: ‘of myer’. In Gelderland is het
woord emte nog in gebruik.
EERBARICHEIT: eerbaarheid. (M, 38-155). Het Mnl. heeft eerbaerheit. Hier wellicht
Duitsche invloed: mnd. êrbaricheit, mhd.: erbaerecheit.
ERENTRIJC: rijk aan eer, d.i. rijk aan deugden. (A, 400-138) is volgens Te Winkel
- Noord en Zuid, XII, blz. 127 een voorbeeld van onnederlandsche
samenstelling, daar het in onze taal de gewoonte niet is in samenstellingen
met eer (eervol, eerwaardig, eergierig, eerzuchtig) een zwak verbogen vorm
te gebruiken. Het woord komt driemaal in Mloep voor. Vgl. Mhd. êrenriche,
mnd. erentrîk. Ter plaatse zouden wij aan de conjectuur: erenstrijc: ‘vol van
ijver’ de voorkeur geven.
FORPELIJE: arglistigheid, bedriegerij. (A, 234-745) - Zie Lijst I.
GHEHORICH: gehoorzaam. (A, 105-67, 174-139); onghehorich (A, 430-171; M,
331-95 enz.) - Zie Lijst I.
GHESATEN: bepaling, instelling (M, 275-36) komt in het Mnl. Wdb. niet voor. Kil.
noemt gheset: Germ. Sax. Sicamb.; Teuth.: gesette. Vgl. mhd. gesetze, mnd.
gesette.
GHETWIDEN: inwilligen (der verlangens). (M, 266-650) komt niet in het Mnl. Wdb.
voor. Vgl. mhd. gezwiden: toestaan, inwilligen.
GLAM: gloed. (A, 321-140). Mhd. glamme.
HARNEN: hersenen (M, 84-357) - Zie Lijst I.
HAVENEN: met zorg behandelen. (M, 548-350) - Zie Lijst I.
HEGEN (gheheecht): verplegen, van 't noodige voorzien. (M, 591-527). Slechts
in de Oostelijke tongvallen en in deze beteekenis alleen in Stadb. v. Gron.
HEMELEN: wegbergen, verstoppen. (M, 102-272) - Zie Lijst I.
HENGHEL: scharnier waarin de deur hangt. (M, 556-121, 122). Deze bet. heeft
eveneens het mnd., mhd. hengel, terwijl het woord in het mnl. gewoonlijk
beteekent: hengelroede, angelroede.
HENT: tot. (A, 68-21, 70-59; M, 138-183). Zie Lijst I.
HOENSPRAECK: lastertaal. (A, 97-128, 153-90, 171-91, 191-26 (blasphemia);
M, 530-170) - Zie Lijst I.
HUSINGE: huis, gebouw, woonstede. (A, 235-776) - Zie Lijst I.
INSEDEL: kluizenaar. (M, 541-160, 549-367); inseel (M, 544-250). Kiliaen geeft
de woorden eensedel, -sidel, -sidler op als Germ.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

171
Sax. Sicamb., d.i. Oostelijk. Bij Maerlant vindt men 't ook naast clusenare en
heremijt, dat elders in de Zuidelijke Nederlanden niet voorkomt. (Zie De Vooys
I, blz. 39). Teuth.: eynsedel.
IUWELICK: elk, ieder. (A, 71-12, 80-42). Beide keeren als bijv. vnw. Verdam
vermeldt als vindplaatsen: D. Orde (Holl.-Utrechtsch, Geldersch-Overijselsch
getint), Sassenspiegel en Etstoel van Drenthe, zoodat het wel, evenals het
zelfst. vnw. vooral in de Saksische streken gebruikt zal zijn.
KEDE: ketting. (A, 152-81). In dezen vorm komt het woord slechts in de
Saksische provincies voor.
KELTER: wijnpers. (M, 413-171) Kiliaen noemt 't Germ.; Teuth.: = torcular.
LACHLIKE: dwaas, belachelijk. (M, 345-86) staat niet in het Mnl. Wdb. Teuth.
noteert: lachlick: risibilis. Vgl. nhd. lächerlich.
LANDSATEN: ingezetenen des lands. (M, 226-565) - Zie Lijst I.
LEMEN: verminken. (A, 382-140) - Zie Lijst I.
LICHTSCHINIGE: schitterende, lichtglanzende (A, 397-80) is door Verdam niet
opgeteekend. Kiliaen vermeldt: schynigh: splendens, nitens. Vgl. mhgd.
liehtschîn: lichtglans.
MALC: ieder, elk. - Zie Lijst I.
MELDEN: iets uitbrengen, verklappen. (A, 195-9, 202-97; M, 529-136. Het Mnl.
Wdb. geeft in hoofdzaak Oostelijke bewijsplaatsen. Eenmaal komt 't ook bij
Boendale voor. Vgl. De Vooys III.
MIDDES: door (middel van). (M, 481-85) komt in dezen vorm slechts zelden
voor; meer gewoon is mids. Vgl. mhgd. mittes, mnd. middes. Verdam geeft
eenige bewijsplaatsen uit Overijs. R.
NEBBE: snavel. (A, 103-20) - Zie Lijst I.
OFTEYKENEN: onderscheiden (A, 306-14) staat niet in het Mnl. Wdb., maar Kil.
vermeldt: afteeckenen: denotare, designare, Vgl. nhgd. abzeichnen: afbakenen,
merken.
OKEN: vermeerderen. (M, 500-23, 504-11, 516-80) - Zie Lijst I.
ONAERDIGHE: boosaardige, Kil.: degener. (A, 236-805) verraadt Duitschen
invloed. - Mhd. unartic. We treffen 't ook in Mloep aan. (De Vooys III).
ONTBREKEN: te niet doen, een einde maken aan iets. (M, 276-92) Volgens
Verdam heeft dit woord in het Oostmnl. misschien deze beteekenis gehad,
evenals het mnd. entbreken. Naast ontbreken staat in dezen passus dikwijls
onderbreken in dezelfde bet., overigens zeldzaam in het Mnl.
ONSAELDEN: ongeluk, onheil. (A, 69-45, 97-236, 131-10; M, 375-81) komt slechts
in Oostelijke dialecten voor.
ONSTUYR: onstuimig, wild, Kil.: indomitus. (A, 39-12, 41-52, 63-61, 170-63).
Teuth.; onbestuyr: impetuosus. - Zie Lijst I.
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ONTFENGEN:

aansteken, ontbranden. (A, 35-77, 75-114, 214-249, 238-841) Zie Lijst I.
OVERMAN: scheidsrechter, middelaar. (A, 262-88); vooral in de Noordoostelijke
tongvallen.
OVERWONDEREN: zich sterk verbazen. (A, 345- 93). Verdam vond dit woord
alleen in Hs. Moll 5. Het mhd. überwundern heeft de bet. ‘door verwondering
versteld doen staan’, welke hier wel juist is als vertaling van: ‘stupebant autem
omnes’.
OVERSWEMICH: uitmuntend, voortreffelijk. (M, 584-376) Het woord komt alleen
hier voor. De vorm is niet duidelijk. Indien het onjuist is overgeleverd, zou men
kunnen denken aan * overswentich, mhd. überswentzic, excellus (Dief.), dat,
in aanmerking genomen de vele andere Duitsch-getinte woorden, hier o.i. de
voorkeur verdient. Zie Verdam, V, 2299.
PLUYMCUSSENEN: veeren kussens. (M, 377-105) schijnt van Oostelijke afkomst.
Verdam vond 't alleen in Publ. Limb. Vgl. Teuth.: eyn pluymkussen.
PUNTELIKEN: stipt, nauwkeurig. (A, 107-132). De meeste bewijsplaatsen zijn
aan Oostelijke geschriften ontleend, vooral van Diepenveen.
QUESTEN (A, 162-47) vonden we niet bij Verdam, maar alleen in het Mhgd.
Wörterbuch van Lexer: queste = Büschel, Laubbüschel, en daarnaast het swv.:
questen = mit der questen bedecken. Vgl. Gen. III, 7: ‘flochten si Feigenblätter
und machten sich Schürzen’. Mnd. quest = perizoma.
REDE: gereed, klaar. (A, 360-50, 441-199) - Zie Lijst I.
REYSEN: opwekken, aansporen, prikkelen. (A, 165-117; M, 240-515, 651-198).
Teuth.: reyttzen. Zie echter Verdam, VI, 1237.
SAELDE: zaligheid. (A, 293-89). Te Winkel, l.c. blz. 129: Al dwingt de vorm ons
niet het voor een Germanisme te houden, toch hebben wij 't volle recht er een
in de 14de eeuw gastvrij opgenomen vreemdeling in te zien, wanneer wij het
bij de schrijvers uit de 13de eeuw te vergeefs zoeken.
SAGHE: koorts. (M, 360-26) - Zie Lijst I.
SAGHEL: staart. (A, 142). Dit nederrijnsche woord, dat in CGHDB voorkomt:
‘sijn saghel (seghel) of start’ - is door den Holl. A-copiïst weggelaten.
SCEVERSTEEN: lei. (A, 457-71) is volgens Kil.: Sicamb.
SCUD(D)EN: gieten, storten, overgieten. (M, 385-370). Kil. noemt 't Sicamb.
tegenover 't jongere ‘storten’.
SEIDENSPIL: snarenspel. (A, 22-13, 37-46) is volgens Kil.: Germ.; seidenspeel.
(M, 225-139); zeydenspul. (M, 389-62, 402-194, 614-244, 672-295) is volgens
hem: Sax., Sicamb. Verdam geeft alleen 3 plaatsen uit onze Tafel.
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SETTE:

wet, verordening. (A, 110-195) is Oostmnl. De bewijs-plaats van het
Mnl. Wdb. is ontleend aan De Duitsche Orde (Holl.-Utrechtsch,
Geldersch-Overijselsch getint).
SIDEN: laag. (A, 33-31). Dit woord, dat volgens Verdam, VII, 1055 alleen
voorkomt in het Noordoostel. mnl., staat in CGHD, maar werd in A door laech
vervangen.
SLACHT: soort. (A, 18-13, 105-86) - Zie Lijst I.
SLECHTHEEN: eenvoudig weg, zonder meer. (M, 345-83). Vgl. nhgd. schlechthin.
SONDEN: iemand vaarwel zeggen. (M, 141-269, 561-262, 598-246). Zie Lijst I.
STAVEN (gestaefden eed). (A, 230-659) - Zie Lijst I.
STEDELIKE: bestendig. (A, 87-184). Zie Lijst I.
STEGHE: pad. (A, 43-44). Zie Lijst I.
STEMMELIKEN: hoorbaar. (M, 640-297). Het Mnl. Wdb. geeft als eenig voorbeeld
van het bijw.: Teuth.: stemlick schrijen: plorare.
STRICKEN: breien. (M, 577-207) is volgens Kil. Sicamb. Ook Teuth. heeft:
stricken: nectere. Verdam heeft alleen het jongere breiden, breien opgeteekend,
dat voorkomt in Bern. S. (Westmnl. met sommige woorden en vormen, die den
Noordndl. oorsprong van den tekst schijnen te verraden), Bienb. (Holl.-Utr.) en
B. van 1357 (sterk Zuid-Holl. gekleurd).
SWERC: uitspansel. (M, 162-45) - Zie Lijst I.
SWI(N)DE: van zaken: sterk, geweldig; van personen: onstuimig, heftig. (A,
49-37: swynde meere: hevig, geweldig schrikbeeld, en A, 59-95: hi is swinde:
onstuimig). We vinden 't woord in Con. Summe, waar de varr. 't blijkbaar niet
hebben begrepen, alsook in Brieven m.h. kwart van Zutfen en in de Groningsche
Cron. v. Benn. Vgl. ook mnd. en mhd. swinde. In A, 49-37 komt 't voor in den
niet zuiver nederfrankischen vorm swide, dien we ook een enkele maal
aantreffen in Westmnl.
THENT: tot (M, 54-66, 63-242 enz.) Ook bij Dirc Potter, die dezen vorm met het
Oostel. mnl. gemeen heeft, terwijl hij in het Vla.-Brab. geheel of bijna geheel
onbekend is. (De Vooys III).
TICHT: aanklacht, beschuldiging. (M, 566-365) - Zie Lijst I.
TSAIRTS: teeder. (M, 71-75); tsaerte, tzart, tzaert. (A, 269-59, 287-116, 359-16);
tsaerlic. (M, 610-112) Kiliaen kenmerkt het woord als: Germ. Sax. Fris. Sicamb.
Op zijn Hgd. afkomst wijst ook tz en ts, waardoor de Duitsche z wordt
weergegeven, die in echt Nederl. woorden t moest luiden. Bij Dirc Potter vinden
we eveneens tsairt: teeder, lief, en het bijw. in de bet.: weekelijk, komt ook voor
va. Con. Summe.
TWIDIGHEN: toestaan, inwilligen. (A, 101-319, 365-159, 387-38; M, 108-399,
673-313). Verdam kent alleen twiden in dezelfde bet.;
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het Mhgd. heeft: gezwidighen. In de andere Germ. talen is het woord niet
aangewezen en verwanten buiten het Germ. zijn onbekend. Twiden komt
slechts in Oostmnl. geschriften voor. Teuth.: twijden = gonnen, verhoeren.
TWIDRACHT: tweedracht. (M, 519-179, 526-57, 617-45); twiedrachtighe. (M,
541-178) - Zie Lijst I.
TWYEN: twisten. (A, 127-365) - Zie Lijst I.
UTERWEELDINGE: uitverkiezing. (M, 242-33, 664-89). Vgl. Hgd. Auserwählung.
Verdam kent 't woord niet.
UUTBRISSCHEN: schreeuwen, uitklagen, (A, 122-258) staat niet in 't Mnl. Wdb.
Vgl. Mhd. brieschen.
UUTGHEVEN: ten huwelijk geven. (A, 235-760; M, 583-317). - Zie Lijst I.
VADEN: draad. (M, 577-207). Verdam geeft den vorm vadem, d.i. draad van
een vadem lengte, ook ‘draad’ in het algemeen. Eveneens in Duitsche talen
en Limb. tongvallen.
VANDEN: bezoeken. (A, 37-71, 133-63, 158-205, 416-28; M, 359-2) - Zie Lijst
I.
VERDACHTENIS: verdenking, achterdocht. (A, 347-145). Geen bewijsplaatsen in
het Mnl. Wdb. Teuth.: verdechtnisse = suspicio, sinistra interpretacio.
VERDOMPEN: verstokken. (M, 644-11). Volgens Verdam VIII, 1620 was het
woord tot heden in het Mnl. nog niet gevonden. Teuth. had 't wel opgenomen
en ook in de 16de en 17de eeuw komt 't voor.
VERHOMOEDEN: zich tegen een gerechtelijk voorschrift verzetten. (M, 583-344)
is volgens Verdam VIII, 1851 Oostmnl. en komt o.a. eenige malen voor in R.v.
Zutjen.
VERKUSEN: versmaden, verachten. (A, 442-215), dat slechts in het Limb. en
aangrenzende dialecten gevonden is.
VERLANCKSOM (A, 268-55). Mnl. lancsam, -saem, -som komt, volgens
Franck-Van Wijk, vooral in de geestelijke proza-literatuur voor en is
waarschijnlijk onder invloed van de Duitsche mystieke taal in gebruik gekomen.
VERMONDER: voogd. (A, 163-59). Niet bij Verdam, maar wel voremonder, een
Oostmnl. woord, waarvoor in het Westmnl. momboor wordt gebruikt.
VERSOCHT: kundig, geleerd, ervaren. (M, 498-305) is volgens Verdam Oostmnl.
(of Nederrijnsch).
VYE: vee. (M, 565-352, 590-502, 603-302, 605-347) Te Winkel, l.c. blz. 118
noemt vye een germanisme. - Zie Lijst I.
VIERINC: het vierde deel van een penning, (A, 355-135). Volgens Verdam is het
Oostmnl. of alleen in het Nederrijnsch. Teuth.: vyerynck, dat vijrdel van eynen
pennynck.
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keisteen. (M, 638-249). Volgens Kiliaen is vlinte: Sax. Fris. Vgl.
Mnd. vlinte, ook vlintstên.
VLUUCHSTIEN: rotssteen. (M, 256-342) is door Verdam niet opgeteekend. Vgl.
Mhd. vluo, fluo; oudere vormen: fluoh, flueh, fluoch, fluech: een vooruitstekende,
sterk afhellende rotswand.
VOLBOIRT: toestemming, bewilliging. (A, 166-126) wordt volgens Verdam vooral
in het Oostmnl. gebruikt.
VORMEERT: beroemd, bekend. (A, 387-42) is de Mnd. vorm van vermaert.
VRUCHTEN: vreezen, ontzien. (A, 38-69, 240-28 v.v.) is volgens Kiliaen: Germ.
Sax. Sicamb. Fland. Ook in Mloep komt 't meermalen voor. Dirc van Delf
gebruikt 't soms naast vresen (A, 49-34), dat bij hem meer de bet. heeft van:
angst hebben, terwijl vruchten veeleer aangeeft: ontzag en eerbied hebben.
WANT IN: tot aan (M, 489-57) is vooral maar niet uitsluitend Oostmnl.
WAPENDE MACHT: gewapende macht. (A, 333-7. Wapent naast gewapent in de
uitdrukking: met wapender hant: gewapender hand, met geweld, ontmoeten
we in Stadr. v. Steenwijk en Stadr. v. Zwolle.
WARTSE: dat hiet crude. (A, 201-78). Men leze hier wellicht met CH wyrtze,
mhd. wirz, nhd. würze: kruiderij, specerij. Het woord staat niet in het Mnl. Wdb.
en schijnt Duitsche import te zijn. Men vergelijke hiermede den hd. naam der
uit Noord-Italië ingevoerde Savoyekool: wirsing < lombardisch verza < lat.
viridia - groen gewas. Ook deze bet. zou ter plaatse kunnen dienen.
WATTERHANDE: hoedanig, (A, 315-22) is Oostmnl.
WEDERSTRUBBICH: weerspannig. (M, 430-184, 568-167, 623-186.) - Zie Lijst I.
WEYDESPIL: jacht. (A, 315-22). Het mnd. weidespil verraadt de Duitsche afkomst
van dit woord, dat op verscheidene plaatsen bij Dirc Potter voorkomt en eenmaal
in Eng. hss., waar het deze plaats uit de Tafel is. Ook de i (vgl. Hd. spiel
tegenover ons spel) stempelt het woord tot een Germanisme.
WEITENCOORN: tarwekorrel. (M, 24-35 v.v.). Kiliaen noemt weyte: Sax. Sicamb.
tegenover het jongere terwe. Heeroma, blz. 20, meent, dat weite uit het Oosten
opdrong en wel Utrecht, maar niet Brabant veroverde. De expansie van weit
op Holl. gebied is zeer beperkt. Bij Verdam staan dan ook verschillende plaatsen
uit Utrechtsche geschriften en daarnaast citaten uit R. van Nymegen, R. van
Zutfen, Kl. v. Diepenveen en slechts één uit R.v. Amsterdam.
WENT: tot (A, 250-45, 267-38, 321-151, 349-7, 356-167, 414-203, 418-79,
435-68) komt voor als conjunctie en praepositie. Ook Dirc
VLINTSTEEN:
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Potter heeft dit gemeen met het Oostel. Mnl., terwijl het in het Vla.-Brab. geheel
of bijna geheel onbekend was. (De Vooys III).
WIJSSAGE: profeet, wijze-man. (A, 132-36, 135-100, 121; 137-168, 138-189,
139-225) Teuth.: wijssaghe = propheta, vates. Vgl. mhd., mnd. wissage.
WITTICH: bekend met iets (A, 247-221). Kiliaen noemt wittigh: vet. Holl., maar
het eenige citaat van Verdam is aan R.v. Drenthe ontleend. Het Mnd. heeft
wittich evenals de Teuth.
WONNE: genot, zaligheid. (M, 609-236). Kiliaen kenmerkt dit woord als: Germ.
Sax. Sicamb. Omstreeks 1400 is het in 't Noorden een mode-woord. We vinden
't bij Dirc Potter en Hild., maar 't komt ook voor in de geestelijke litteratuur van
het Zuiden, o.a. in de Limb. Serm. Zie De Vooys III en Te Winkel, l.c. blz. 129.
WRANGHEN: worstelen (M, 16-67, 447-278) is volgens Kiliaen: vetus Sax.
Sicamb. Ook Verdam noemt 't Oostmnl. Teuth.: wrangen = luctari, concertare.
ZEKEL: sikkel. (A, 243-122) - Zie Lijst I.
ZWANCK: slank (A, 269-59) heeft Verdam in deze bet. alleen aangetroffen in
Eng. hss. I, 118, waar een citaat uit onze Tafel werd opgegeven. Vgl. Mhd.
swanc = biegsam, schlanck, dünn, schmächtich en het mnd. swank:
leichtbeweglich, fein.
Daar het werk van Mr. Dirc van Delf een voortbrengsel is van de scholastieke
godgeleerdheid, moest hij herhaaldelijk philosophische en theologische termen,
die hij in zijn Latijnsche bronnen vond, verdietschen. Evenals zijn voorgangers
was ook hij op samenstelling en afleiding aangewezen. Een goed overzicht
van zijn scholastieken woordenschat geeft ons Pater St. Axters, O.P. in de
doorwrochte inleiding van zijn Scholastiek Lexikon - Antwerpen 1937 - blz. 47*
vv.

II Hs. G.
Uit ons onderzoek naar de onderlinge verhouding der handschriften is gebleken,
dat G de stamvader is van de ons bekende copieën. Het draagt een uitgesproken
Hollandsch en wel speciaal Zuidhollandsch karakter. De eigenaardigheden, die aan
het Vlaamsch herinneren of naar 't Oosten wijzen, zijn slechts gering in aantal.
1) zel, sel, zeltu, zelse, zellen - Zie I A, 1 a.
2) aerden, aertrijc, swaert, waerdich, gaern, lantaern, maar daarnaast dikwijls:
eerde, eertrick, weerdich, gheerne - Zie I A, 1 e en X, 1.
3) harten, harte. - Zie I A, 1 f.
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4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

23)
24)

Deze drie punten rechtvaardigen reeds het besluit, dat we hier met een
Zuid-Hollandschen afschrijver te doen hebben.
bin - Zie I A, 2 d.
mit - Zie I A, 2 c.
ghif, ghift, nymt, vernymt - Zie I A, 2 b.
seydenspil, campspil, spilliken - Zie I A, 2 e - naast: verspulder en overspeel,
dat volgens Verdam, V, 2281 voorkomt in Der Minnen Loep IV, 405 en R. van
Leiden.
lienen, verlienen, lienaer, myent, twiedracht, twyerhande, hiet - Zie I A, 2 g.
viertichsten - Zie I A, 2 h.
meyster, litteyken, beteykent, deylen, scheyden (vagina) - Zie I A, 2 i - Een
enkele maal: meester.
bringhen, winken, schinden - Zie I A, 2 f. Daarnaast: brenghen, tobrenghen.
aernst, narenst, narensteliker - Zie I A, 2 a.
starck, starcheyt, scarpe, carkar, parsonen, varre, starre, varwe - Zie II A, 2 k.
des sulven, deser sulver, sulve seyde - Volgens Van Helten,-blz. 64 was menige
Mnl. ŭ ook voortgekomen uit een ĕ of ĭ, welke door l of r werd voorafgegaan of
gevolgd. Verdam VII, 961 haalt slechts 2 plaatsen aan met dezen vorm, nl.
Hans. Recess. 10, 292 en R. van Vollenhove, 2, 6. Misschien hebben we hier
met Zuid-Holl. vormen te doen - Vgl. II A, 2 e.
ontfenck, henck - Zie I A, 3 c.
hetten - Zie I A, 3 f - éénmaal: heet (znw.).
zulver, ummer, ummermeer, nummer, nummermeer, verluchten, luchtet - Zie
I A, 3 b.
sonden, sonderlinghe - Zie I A, 4 a.
conste, constenaer, middelpont naast: kunst, kunsten, dat hi kunne, punteliken
- Zie I A, 5 a.
burch naast borghe, borghere, borgherrecht, borgherleven, voorborcht; de
ŏ-vormen overheerschen - Zie I A, 5 b. Volgens Heeroma, blz. 27 hebben
Gouda, Schoonhoven en Dordrecht zoowel burge- als borge-.
vuerighe naast veghevier - Zie I A, 5 d.
roepende, soenen, woekenaer, woeker, ondersoeck, verzoeken, boeke,
ghenoech, groen, behoefte en daarnaast maar veel minder talrijk: zueken,
gruet, gruete, guetlicheit, sueten, in bluete, gruene, bluyende, afvluyet, sueken
- zeer zelden: boock, noomt, - bloum - Zie I A, 6.
scueren, hueschen, ghenuechten, naast: vroochde, doghet, doeghet, cropel,
scoorden - Zie I A, 7 a.
onghevensden, ghepense, ghevensdelick - Zie I A, 8 b.
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25) cleyn, eynde, arbeit - Zie I A, 8 a, maar daarnaast: arbeet, arbeden, arbeder,
ghearbeet, die talrijker zijn. Verdara noteert i.v. arbeiden en arbeit slechts 2
plaatsen met ē-vormen, nl. Lekenspiegel I, 35, 7 en II, 9, 84 - Zie I A, 8 a - Ook
H heeft: arbede.
26) buten, oncuuscheit, onsuverheit, crude, sluten, tughet, ghebruuck - Zie I A, 9
a.
27) lude - Zie I A, 9 b.
28) ghetruwen, truwer, verduenden naast een enkele maal: trouwe - Zie I A, 11 a.
29) craft, crafte, saft, after, dienstaftighe, verafteren, begrafte, werckaftighe, coft.
- Zie I A, 12 - daarnaast alleen: bruutlocht en brulocht.
30) viske, raske, asken, wasken, eysken, lesken, boske, menschk, wieschk,
hemelschk, helschk, aerdschk, twisken, (op één regel: tusschen ... tusschen
... twisken; eerst blijkbaar onder invloed van zijn voorbeeld) - Zie I A, 13.
31) toghen, toghet, toocht wijst daarentegen wederom naar het Vlaamsch - Zie I
B g.
32) zi brect, missprect, plecht, lest men is eveneens volgens Ja-cobs I, blz. 8 en
Jacobs II, blz. 267: Vlaamsch.
33) bilde, godbildich - Te Winkel II, blz. 64: Germ. korte i bleef i in gesloten en werd
gerekte e in open lettergrepen, b.v. Onfr. bilithe > beeld. De i in open
lettergrepen, welke het Oost. Onfr. had bewaard, vindt men in het Mnl. ook in
Limburgsche geschriften, wanneer de volgende lettergreep eenmaal i had; b.v.
bilde.
34) manighe, dat meermalen voorkomt, doet aan oostelijken invloed denken.
Volgens Verdam, IV, 1394 is deze vorm in het Mnl. zeer zeldzaam.
35) gewalt, walt, ghewalder naast: ghewelt wijst volgens Emonds, blz. 56 naar het
Zuid. Oosten. Wij noteerden éénmaal: ghesmouten. Altaer ook naast: outaer.
36) goods is de gewone vorm. Beuken, blz. 75 denkt aan Oostelijken invloed, daar
het Limburgsch meer Ausgleich-vormen kent met gerekten klinker in den eersten
nv., die geabstraheerd werd uit verbogen vormen. Jacobs I, blz. 7 wijst op deze
rekking in het Vlaamsch.

III Hs. D.
Van dit hs. weten we alleen, dat het is: ‘geeyndt en gescreven bij handen Wijnant
dircx zoons int iaer MCCCCXLIX’, maar op
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grond der taalvormen kunnen we het eveneens tot de Noordhollandsche groep
rekenen.
A
1) sel-conjugatie: selte, wi zel, ghi selt, sellent - Zie I A, 1 a.
2) herte sluit volgens Van Wijk, blz. 146 een Zuid-Hollandsche
herkomst uit - Zie I A, 1 f.
3) waerden, waert, waerdich, aerden, aerdscher - Zie I A, 1 e.
4) aernste - Zie I A, 2 a - narenst (Franc. 1351, Rijmbijbel 11263,
12540); vgl. Te Winkel, De Grammatische Figuren, blz. 50.
5) starcheit, ontfarmede, carker, varwen, Barnardus, Barnaert - Zie I
A, 2 k, maar ook: anderwerf, derdewerf, merckelike.
6) bin, mit - Zie I A, 2 c en d.
7) ghift, ghif, nymt - Zie I A, 2 b.
8) weydespil, camspil, naast: overspel - Zie I A, 2 e.
9) myent, mient, verlient, hiet, ook: gehiete voor geheten (subst.):
bevel - Zie I A, 2 g.
10) meysters, vleyschk - Zie I A, 2 i - ook éénmaal: lyttaken; vgl: ags.
tâcn, tacen.
11) berespen, let, kenneback - Zie I A, 3 b.
12) kennesse naast bekantenisse - Zie I A, 3 a.
13) ontfenck, henck - Zie I A, 3 c.
14) condigen, sondelike, sonderlinck - Zie I A, 4 a.
15) const - Zie I A, 5 a.
16) goods (meermalen), goodshuse - Zie II, 36.
17) goet, boec, versoeken, behoef; behooft, bloot (bloed), ropende,
wrogen; guets, sueten, gegruet - Zie I A, 6 a, b, c -; een enkele
maal ook bouc, bouke, dat waarschijnlijk van den rubricator stamt,
daar 't alleen in het opschrift van het tweede capittel voorkomt, en
één keer: bloum - Zie I A, 6 d.
18) lude - Zie I A, 9 b; zuucte naast ziecte.
19) cleyne, hoevaerdicheit, maar daarnaast: bereet - Zie I A, 8 a.
20) gebruken, buten, kuusch. - Zie I A, 9 a.
21) ghetruwen, druwen, truwer, verduende - Zie I A, 11 a.
22) after, craft, coft, bruloft (naast bruutlocht), begrafte, ziften - Zie I A,
12.
23) lesken, wasken, twisken, raske, boske - Zie I A, 13.
B Daarnaast vinden we echter ook dialectische kenmerken van het Vlaamsch
en Brabantsch, maar omdat de eerste verreweg overheerschen, zijn we geneigd
in D de Noord-Hollandsche copie van een Vlaamsch voorbeeld te zien.
a) toget, toge, ghetoocht, togen - Zie I A, 15.
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b) seecht - Jacobs I, blz. 5: wederseecht (contradicit) in Coutumes de la ville de
Bruges.
c) wael - Tiemeyer, blz. 18 is de Brab. vorm, maar volgens Verdam IX, 1336 komt
't ook voor bij Froissart: wael gespraect.
d) trect, misprect is Brab., maar volgens Jacobs II, blz. 267 ook Westvlaamsch;
eveneens Jacobs I, blz. 8.
e) Zie hierboven: bloum, dat echter ook anders verklaard kan worden.

IV Hs. B.
Hs. B, dat ‘den besloten susteren sinte margrieten buten leyden op Rodenburch’
heeft toebehoord en in 1470 geschreven werd, draagt in hoofdzaak een Hollandsch
karakter. De vormen sel en aerde wijzen naar Holland benoorden Goeree en
Overflakkee, maar omdat de copiïst steeds herte en altijd oe en niet o schrijft
(roepende, boecken, ondersoeken, bloem enz.) zoeken we hem niet in Zuid- doch
in Noord-Holland. Deze conclusie wordt door verscheidene andere vormen bevestigd:
A volbrocht, ghewrocht, ofkeer, oflaet - Zie I A, b en c.
1)
2) bin, mit - Zie I A, 2 d en c.
3) sculpe, overspul - Zie II A, 2 e.
4) deylinghe, meyster, beteykent - Zie I A, 2 i.
5) ghift - Zie I A, 2 b.
6) hiet, hietet, hieten - Zie I, 2 g.
7) ontfenc, henc - Zie I A, 3 c.
8) duerbaer, vuerighe, onstueren, luden - Zie I A, 9 b en 5 d.
9) sonde - Zie I A, 4 a.
10) konst - Zie I A, 5 a.
11) ontspreyde, cleynre, bereyt, gheleyt - Zie I A, 8 a.
12) tonen, toent, ghetoent - Zie I A, 15.
B Daarnaast treffen we echter eenige vormen aan, die veeleer tot de
eigenaardigheden van andere dialecten mogen gerekend worden of althans
twijfelachtig zijn.
1) sterc, stercheit, merkelic, -werf, herde (pastor), waarnaast een enkele maal
starc, smarte voorkomt - Zie II A, 2 j.
2) geen, lenen, verlenen in plaats van gien, lienen, dat Heeroma, blz. 9 ‘het
belangrijkste Hollandse verschijnsel’ noemt. In Schiedam, Rotterdam en Gouda
komen de ie-vormen het minste voor. Dit kan er op wijzen, dat ze van het
Zuiden uit verdrongen zijn. Dordrecht, Hollands eerste stad, zal wellicht als
een uitstralingshaard van de ee-vormen te beschouwen zijn. Het conservatiefste
- schrijft Heeroma, blz. 11 - lijken mij te zijn de woorden twie,
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3)

4)

5)
6)

hieten en hiemraad. Zooals we hierboven onder 6 vermeldden, bleef hieten in
B bewaard, ofschoon eenige malen heeten en gheheten voorkomt.
ghescepen, miswenen, swevel naast salich, ontamelike. Zie I A, 1 i - Te Winkel
II, blz. 63: Umlaut hebben meermalen in het Vlaamsch, ten deele ook in het
Holl. de Mnl. participia: gedregen, geslegen, geschepen. - Swavel noemt Kiliaen
den jongeren vorm tegenover swevel, Germ., Sax., Holl., Sicambr., Fris., Fland.
De Vooys in Ts. LIV, blz. 7 plaatst het Noord-Ned. swevel naast het Zuid.-Ned.
sulfur.
Naast enkele vormen met ft: bruloft, gecoft, vercoft, begraften (begrafenis),
vierclufterich, siften heeft verreweg het meerendeel cht. Hetzelfde vinden we
ook bij Stoke (Hofker, blz. 91-93), Hildegaersberch (Tiemeyer, blz. 127-128),
Dirc Potter en Rechtsboek van den Briel door Jan Matthijszen (Zie Verdam III
i.v. cracht).
doecht (ook duecht), verioecht - Zie I A, 7 a.
trouwen - Tiemeyer, blz. 60: Holland kende ten tijde van Hildegaersberch noch
de dipththongeering ī > ei, noch ü > ui, waarschijnlijk wel in meerdere mate
dan onze tekst (nl. van Hild.) laat zien, die van ū > ou. Zie I A, 11 a.

V Hs. E.
Van Hs. E hebben we slechts door middel van photographieën een klein gedeelte
kunnen onderzoeken. Het toont verwantschap met het Leidsche hs. F, voorzoover
E schrijft: vander sielen seyt sinte bernaert inden hemelbouck van der zielen aldus
en F: vander sielen seyt sinte baernaert inden hemelboec aldus, terwijl de overige
hss. hebben: in den boec vander zielen aldus.
1) sellen, sel, sal - De sel-conjugatie is Holl., maar daarnaast komt in teksten uit
Den Briel, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden meestal sal, sullen voor - Zie
Emonds, blz. 52.
2) aerdschen, waerdicheit, rechtvaerdicheit naast rechtveerdicheit - Zie I A, 1 e.
3) harte, harten - Van Wyk, blz. 146: ‘Het komt me voor, wanneer een hs. de
bovengenoemde “hollandse” eigenaardigheden vertoont en bovendien harte
voor herte schrijft, dat het dan zuidelik-hollands is.’
4) meyster, deylachtich, teyken - Zie I A, 2 i.
5) mit - Zie I A, 2 c.
6) bin - Zie I A, 2 d.
7) ghift - Zie I A, 2 b.
8) gheen, verlenen - Heeroma, blz. 9: In Schiedam, Rotterdam
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9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

en Gouda komen de ie-vormen het minste voor. Dit kan er op wijzen, dat ze
van het Zuiden uit verdrongen zijn.’
yngelen, (naast: enghelen), bringhet - Zie I A, 2 f.
ummer, sunte (3 × sinte) - Roetert, blz. LXXIX: ‘Zeer waarschijnlijk mogen we
concludeeren, dat de e meerendeels in het Vlaamsch in gebruik is geweest,
terwijl de i-u voornamelijk in het Holl. werd aangetroffen, waarbij de i, in de
15de eeuw althans, overheerschend was en de u in het Zuidhollandsch het
meest scheen voor te komen.’
zonde - Zie I A, 4 a.
const - Zie I A, 5 a.
borch - burch is de Holl. vorm, dien het Naaldwijksche hs. van Melis Stoke
gewoonlijk gebruikt - Zie I A, 5 b, maar volgens Heeroma, blz. 27 hebben
Gouda, Schoonhoven en Dordrecht, zoowel burge- als borge-.
bouck vinden we in ons kleine fragment niet minder dan 6 maal. Over 't
algemeen is dit een uitgesproken Vlaamsch kenmerk, maar zie I A, 6 d.
bruloft - Zie I A, 12 a.
onleskelic - Zie I A, 13 a.
Wij meenen dus dit hs. in Zuid-Holland te mogen localiseeren.

VI.Hs. F.
Van de herkomst van dit hs. is ons niets bekend, maar volgens de dialectische
eigenaardigheden, is het evenals F, waarmede het eenige verwantschap vertoont,
in Zuid-Holland ontstaan. Hetzelfde criterium van Dr. van Wijk, blz. 146 zouden we
ook op dit hs. kunnen toepassen: ‘blijkt mij, dat een afschrijver de vormen sel (zal)
en aerde, paert enz. gebruikt, dan zeg ik: hij komt uit Holland, benoorden Goeree
en Overflakkee... Het komt me voor, wanneer een hs. de bovengenoemde “hollandse”
eigenaardigheden vertoont en bovendien harte voor herte schrijft, dat het dan
zuidelik-hollands is.’ De overige taalvormen bevestigen deze meening.
1) sel, selt, sellen - Zie I A, 1 a.
2) brochten, gedochten, ghewrocht (naast: ghewracht - ofslach, ofkeer, ofdrogen
- Zie I A, 1 b, c.
3) aerde, aertsche, achterwaerts, middewaert, swaerde, oostwaert, waerdiger,
vervaert, rechtvaerdicheit, gaerne - Zie I A, 1 e.
4) hart, harten - Zie I A, 1 f.
5) gescepen, wanscepen ongeveer 15 maal tegenover 4 maal gescapen - Zie II
A, 1 i. Eveneens: gheslegen.
6) naerst, naernstige - Zie I A, 2 a.
7) ghift, nymt naast eenmaal vergeft - Zie I A, 2 b.
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)

teyken, beteykent, vleische - Zie I A, 2 i.
twie, ghien, stien, hieten, ghehieten - Zie I A, 2 g.
viertienden - Zie I A, 2 h.
starc, starcheit, scarpelic, barnen (3 maal) en barnsteen, ontfarmharticheit (3
maal), karker - Zie II, A, 2 k.
snaerspul (1 × snaerspel), zidenspul, overspul - Zie II A, 2 e.
hetten (5 ×) - Zie I A, 3 f.
sulveren - Zie I A, 3 b - luchtet naast: lichtet.
wort, worden komt zonder uitzondering voor - Roetert, blz. LXXIX: ‘De o was
reeds in de Middeleeuwen algemeen. Toch was en is in West-Vlaanderen de
ĕ (waarnaast ă) gewoon... In Rechtsb. van Den Briel vinden we de o. Eveneens
in het Goereesch (met rekking), Zaansch, N.W. Veluwsch en in de
Bommelerwaard.’
consten, const naast: cunsten, cunst - Zie I A, 5 a.
vuer, vuerich, naast 1 maal vierich en 1 maal vegevier), duerbaer - Zie I A, 5
d.
ropen, versonen, verdomenise, ondersokinge - Zie I A, 6 a.
luden - Zie I A, 9 b.
gehogen, vlogelen, slotel, stonen, hovelen - Zie I A, 7 b.
bereet (2 ×) naast bereyt (2 ×), geleet - Zie I A, 8 a - Franck, blz. 31: ‘Manchmal
scheinen ê und ei dialektisch verschieden zu sein, z.B. clene besonders im Fl.,
cleine anderwärts. Wieder in anderen Wörtern sind beide Vokale fast gleich
beliebt: gereet × gereit, breet × breit.
bruloft, coft, vercoften, afterbliven, beruft, drieclufterige, maar altijd: cracht,
crachten - Zie IV B, 4.
toent, toende, tonen, vertoent naast een enkele maal: toechde, toget en togen.
- Zie I A, 15.

VII Hs. L.
Dit Hs., dat weleer heeft toebehoord aan ‘die carthusers buten Aemstelredam’ en
o

thans als n 144 in de Universiteitsbibliotheek te Würzburg berust, bevat hetzelfde
fragment uit het Somerstuc, als het voorgaande. Of er wellicht eenige verwantschap
tusschen K en L bestaat, hebben we niet onderzocht. Voorzoover het geringe
materiaal dit toelaat, meenen we te mogen aannemen, dat de schrijver een
Noordhollander was.
1) sel naast: 2 × sal - zie I A, 1 a en II A, 1 a.
2) aerden, aertrijcken, opwaert naast opwart. - Zie I A, 1 e.
3) herte, ter herten sluit volgens Van Wijk, blz. 146, Zuidhollandsche herkomst
uit.
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4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

almachtige - Zie I A, 1 g.
mit, byn - Zie I A, 2 c, d.
eerstwarf, ontfarmherticheit, ontfarmen - Zie I A, 2 k.
gheen doorgaans, naast 1 × ghyen - Zie IV B, 2.
bringhen, bringhet naast 1 × brenghen - Zie Tiemeyer, blz. 21, die bringhen
Hollandsch noemt, terwijl i vóór n + dent. of gutt. volgens Hofker, blz. 41 ook
in het Naaldwijksche hs. de gewone vorm is.
litteyken, vleyschke, vleysche - Zie I A, 2 i.
sonden - Zie I A, 4 a. (Holl.).
konnsten - Zie I A, 5 a. (Holl.).
aenropen, verdomen, naast roemen - Zie I A, 6 a. (Holl.) naast: guedertieren,
duekelkijn.
dusent, buten - Zie I A, 9 a.
getruwe, gruweliken - Zie I A, 11 a.
after is volgens Jacobs, Versl. Vla. Academie 1922, blz. 292 het type-woord
der holl. schrijftaal - Zie Kessen, blz. 97.
rascke, gewasken, valschsk, vleyschke - Zie I A, 13 (Noord-holl.
eigenaardigheid.)
dair, wair, nairre, voir - Deze spelling komt volgens Franck, blz. 6 vooral in Holl.
hss. voor - Zie I A, 14.
wallen, werheft, wierde voor vallen, verheft, vierde. Deze spelling treffen we
ook aan in Hs. Br van het Tondalus' Visioen en in 't sterk Friesch, meer in 't
bizonder West-Friesch gekleurd Hs, H 2 van Patricius' Vagevuur, waarin ze
echter door den corrector verbeterd is. - Zie Verdend, blz. LXII en LXIV, alsook
bij Dr. Eelco Verwijs, Van vrouwen ende van Minne, blz. XXXIII en in L.v.J. blz.
43. Volledigheidshalve noteeren we deze eigenaardigheid zonder te kunnen
uitmaken, of we daarin het kenmerk van een of ander dialect mogen zien.

VIII Hs. S-O
In zijn werk La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux - 1937 - meent Prof. Dr.
A.W. Byvanck, dat dit hs. van Utrecht afkomstig is. Hij brengt het in verband met
een Latijnschen bijbel in 4 deelen, die omstreeks 1403 door Henricus van Arnhem
in het Karthuizersklooster te Utrecht geschreven werd en thans in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel (ms. 106, 107, 204, 205) berust, alsook met hs. E en H van
Mr. Dirc's Tafel. De miniaturen van S-O en E, welke Dr. Byvanck als twee deelen
6)
van één geheel beschouwt , en die van H vertoonen hetzelfde coloriet en dezelfde

6)

Zie blz. 73.
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wijze van plooi-behandeling der gewaden, die sterk onder invloed staan van de
Neder-rijnsche school. Naar zijn meening zijn deze handschriften
hoogstwaarschijnlijk, onmiddellijk na de voltooiing van den tekst, te Utrecht verlucht
en zou S-O-E bestemd zijn geweest voor het persoonlijk gebruik van den hertog en
H voor zijn bibliotheek.
Wat de taal betreft, draagt S-O een West-noordnederlandsch karakter, ofschoon
daarnaast enkele andere vormen in oostelijke richting wijzen. Ons materiaal was
vrij beperkt.
1) aerden, waerden - Zie I A, 1 e.
2) of - Zie I A, 1 c.
3) mit - Zie I A, 2 c.
4) hieten, hiet (naast gheheten), twyerhande - Zie I A, 2 g -. maar: ghemeen,
ghemenen.
5) beteykenden, onghedeylich, gheteykent, vleyschk, maar: meester - Zie I A, 2
i.
6) starckheit, starcke (2 ×), starre, parsonen, ontfarmharticheit, carkeren, darden
(2 ×) - Zie II A, e j - darden - Heeroma, blz. 31: een zeer interessante isoglosse
is die, welke een aantal woorden met z.g. metathesis voor r betreft: de zuidelijke
plaatsen hebben over 't algemeen dorde, de noordelijke derde of darde (in
Holland wordt er voor dentaal regelmatig ar, in Utrecht blijft er natuurlijk).... We
zien duidelijk expansie van de zuidelijke dorde-vorm, waarschijnlijk vooral in
Zuid-Holland, waar de overgang van darde op dorde minder groot was dan in
Utrecht van derde op dorde.
7) hartoghe (2 ×) - Te Winkel II, blz. 62: Hertog verkeert in een bijzonder geval;
toch heeft het Holl. dialect, en in de 17e eeuw. ook soms de schrijftaal: hartog.
8) mispriset - Zie I A, 3 a.
9) zondare, zonderhede, zonderlinghe - Zie I A, 4 a.
10) luden, veghevier - Zie I A, 5 d.
11) verdoumnis, boucke, wederroupinghe, droufheden, oufenen, growf, drouch,
bouke (4 ×), drouvich, behouvet, verdoumt (3 ×) naast: ghenoomt (2 ×) en
verzoeninghe. - Deze ou-spelling vindt men bij de West-Vlamingen voor
gutturalen en labialen; maar komt volgens Tiemeyer, blz. 51, ook in de Holl.
copie van Hildegaersberch en volgens Franck, blz. 36, ook in het Zeeuwsch
en Zuidholl. voor. Zie I A, 6 d. Zoowel door A als S-O en E van onze hss. wordt
dit bevestigd. Toch was dit niet de meest gebruikelijke spelling en daarom heeft
dan ook een latere hand boven de ou telkens ter correctie een kleine e
geschreven.
12) kraft (4 ×) naast spraecachtichste - Zie I A, 12.
13) twysken (3 ×) - Heeroma, blz. 20: Het Westen betoont zich
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conservatief in de woorden misse, twisken en rint tegenover de uit het Oosten
opdringende vormen messen (messien), tusschen en runt.... Bij twisken tusschen heeft het Oosten de wi in deze positie tot u ontwikkeld, terwijl het
Westen wi heeft bewaard - blz. 25: de twisken-spelling komt onder andere of
uitsluitend voor in Leiden, Gouda, Schoonhoven, Haarlem, Amsterdam, Alkmaar,
Hoorn en Enkhuizen. - In dit hs. vinden we ook in- of auslautend sk en schk:
vleyschk, menschk, walviskes - Zie I A, 13 a.
14) manighen - Volgens Verdam IV, 1112: vooral in oostelijke tongvallen.
15) to groten valle, to den ewighen leven, toe der eeren, toe den volcke - Kessen,
blz. 104: dit to(e) vindt men vaak in oostelijke teksten: oostelijk - geldersche
tekst van Levene ons Heren (Beuken, p. 81): to; in het Keulsch hs. van
Tondalus' Vis. (Verdeyen-Endepols, p. LIV): to, meestal tzo; eveneens in hs.
H2: met oostelijke eigenaardigheden (ibid. LXV), en hs. Br.
16) dair (9 ×), hair, goids (2 ×) naast goods (8 ×), doir naast daer, oirzaeck, oirdel
- Zie over deze spelling I A, 14.
17) De ů-spelling werd volgens Te Winkel, II, blz. 71 door Brabanders en Limburgers
gebezigd.
18) Ten slotte worden in dit hs. soms de consonanten verdubbeld: maellte (2 ×),
antdworde (3 ×), welk verschijnsel we ook vinden in hs. B, (Brab. met nogal
talrijke oostvla. eigenaardigheden) en W (zuidlimb. met oostelijke invloeden)
van het Cancellierboek (Kessen, blz. 104-105) en in hs. Br. van Tondalus'
Visioen (oostel. Saks. vermengd met brab. frank.) - Verdend, blz. LXII.

Tweede groep.
IX Hs. H
Verschillende dialectische eigenaardigheden wijzen er op, dat dit Hs. in het Zuiden
ontstaan is. Hier ontbreekt immers de ontwikkeling van de monophthong uit gm. ai
tot ie voor n en m en in de woorden twie en hieten, wat Heeroma ‘het belangrijkste
Hollandse verschijnsel’ noemt. Vervolgens vinden we er de ie voor u uit germ. iu,
dat een kenmerk is van het Brabantsch, Vlaamsch en Zeeuwsch en alleen in het
Zuidelijk deel van Zuid-Holland overheerschend is. (vier, vierich, dierbaer, stieren,
lieden). Ten slotte is de germ. f na korte of verkorte klinkers en vóór t steeds in ch
overgegaan. (cracht, achter, sacht, cocht, bruulocht); vlak bij elkaar noteerden we
eens: aftersprake naast achtersprake, dat aan een Hollandsch voorbeeld doet
denken en: stantaftichlic, onstantafticheit, lufterside).
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Het geregeld gebruik van toghen, voertoghen, toghet, toochde, alsook een vorm
als: almachtighen zonder umlaut sluiten het Brabantsch uit, zoodat we hier
vermoedelijk met een Westvlaamsch afschrift te doen hebben met Hollandschen
7)
onderlaag, n.l. HS. G, waarvan H een directe copie is.
1) aerde, aerdsce, aertschen, opwaert, zwaert, waerde, waerdich - Jacobs I, blz.
64: a of ae door rekking (vaak, zooals heden - zie De Bo, 287 - in West- en
Fransch-Vlaanderen vóór r + d, t, s, soms k, doch nooit predominant; - niet
zelden in Oost-Vlaanderen vóór r + k, g, s, p (zelden d, t) vooral gedurende de
15e eeuw). - Zie ook Van Tol, blz. LVII - Daarnaast een enkele maal: gheerne,
gherne, weerdich; steeds harte, harten.
2) steit, besteit, gheyt, beilde, verspeilder, neymt - Van Tol, blz. LVII: De talrijke
ei-vormen, dialectisch voor ē (vgl. Franck § 74), zijn vooral kenmerkend voor
het uiterste Westen van Vlaanderen: Veurne - Ieperen en Frans Vlaanderen
(Jacobs I, blz. 339, 342).
3) starke, carker, scarpe, tweewarf, marcurius (2 ×), ontfarmeharticheit - Zie
Jacobs I, blz. 64, onder 1) aangehaald.
4) bringhen, bringhet, dinken - Jacobs I, blz. 40; Van Tol, blz. LVIII voor het
Westvlaamsche hs. K van het Boec van Sidrac; Te Winkel II, blz. 63.
5) ghinc, hinc, ontfinc - Franck, blz. 132: ‘vaen, hanghen, ganghen haben im guten
Mnl. stets vinc, hinc, ghinc, in der späteren brab. - holl. Periode auch venc
usw.’
6) sonden, sondelike - Sar. blz. 12: Het hs. der Bediedenesse na den zinne van
sente Augustyns regele, dat een Westmnl., om niet te zeggen Vlaamsch
karakter vertoont, heeft ŏ.
7) opwouch - Franck, blz. 72: Auch sonst begegnet gelegentlich ein ou für o Laute vor Lab. und Gutt. (im Fl.).
8) konst, monte - Te Winkel II, blz. 68: vóór n heeft het Vlaamsch steeds o.
9) vulre - Te Winkel, blz. 68: In Mnl. Vlaamsche geschriften vindt men meermalen
ŭ, waar het Brab. en Nnl. ó heeft: buc, but, vul, enz., - Franck, blz. 69; Jacobs
I, blz. 144: vóór gedekte l, door secondaire ontwikkeling uit o, zooals heden
nog in West-Vlaanderen, vooral wanneer w voorafgaat.
10) dinket - Jacobs I, blz. 153: de ja-stammen met oorspr. u in de stamlettergreep
gevolgd van dubbele consonant of gedekte nasaal, hadden voornamelijk in het
Westen (linkeroever van de Schelde en de Leie ü en daaruit vooral in min
litteraire stukken i of e,

7)

W . d e V r e e s e , Bouwstoffen, blz. 283 noemt het: Westmiddelndl., Zuidholl. gekleurd.
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11)
12)

13)

14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)

23)

zooals heden nog in West- en Fransch-Vlaanderen: dinken (ags, dyncian),
dinct, dinket (videtur).
vier, vierich, dierbaer, stieren - (Zie hierboven, blz. 186), Jacobs I, blz. 185.
ghenouch, bouc, souket, slouch, vlouc, vlouken, vlouket, wouker, woukenaer,
houke, verclouken, drouch, versouken, onghevouchsam, roupen, behouft,
bloum. - Zie I A, 6 d - Daarnaast ook: goet, goede, verdoemenis, groene,
bloeme, genoech, behoeft, soenen, noemt, maar veel minder talrijk, en eenige
malen: gemuets, guetlic, guet en: noomt.
meenheet, meeneder, meenedich, arbede, gedreeghet, cleen, bereet, maar
daarnaast: cleyn, eyssche, ontspreyde, arbeit, bearbeyden - Jacobs I, blz. 181:
het Mvla. heeft de spellingen e, ee, ie, ei; ee sedert het einde der 13e eeuw
bijna regelmatig in gesloten lettergreep, en sedert ± 1345 predominant in open
lettergreep; ei maar zelden en in bepaalde gevallen in gansch Vlaanderen.
Regelmatig in arbeit. Verder lang niet zeldzaam, vooral in het Oosten, in eischen
(ohd. eiscôn).
buten, beslutet, cruuswijs, betunen, muusvael, onsuverheit, sughen, versumen
- Jacobs I, blz. 169: In open lettergreep wordt Onfr. û regelmatig ü, behalve
vóór r; Te Winkel II, blz. 73: In het West-Vlaamsch is ü niet gediphthongeerd.
ghetrouwen, ghetrouwet, naast: verduenden, druede - Zie Jacobs I, blz. 218 ghecauweden - Zie a.p., blz. 219.
huur, (hora), heyschen, meenheet - Jacobs I, blz. 289: De prothesis van h is
vooral Vlaamsch.
nyghelic - Verdam IV, 2440 haalt een tekst aan uit Hs. H: een nighelic woort
en verbetert dit in igelijc (iegelijc) woort, welke correctie overbodig is, daar
prothesis der n voor woorden, die met een klinker of h beginnen niet zelden
voorkomt. Vgl. J. te Winkel, De grammatische figuren in het Nederlandsch, blz.
44-51 - Zie ook Verdam, III, 795: nygeliic uit een ygeliic.
besorghen - Roetert, blz. 82 plaatst het Vlaamsche be-praefix tegenover het
Holl. ver-praefix.
went, went toe - Verdam, IX, 1714: Het woord is vooral, maar niet uitsluitend,
in het Oostmnl. in gebruik geweest.
ieghen, yeghen, teghen en tieghen worden door elkaar gebruikt.
bulghen: golven; Mhd. mnd. bulge.
onghenaem komt voor in: Van den Borch-grave van Couchi - De Vreese, blz.
180: West-mndl., Oostvlaamsch gekleurd; Bernardus' sermonen - De Vreese,
blz. 80: Noordndl. met Holl.-Utrechtsche vormen, die gaandeweg talrijker
worden.
naast beeldenmakersche staat scatdraechster en voorspraec-
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ster, waarvan het eerste, volgens De Bruin, blz. 385, meer Brab., de andere
meer Noordndl. zijn.

X Hs C
Zijn verluchting in Franschen stijl doet reeds vermoeden, dat Hs. C in de Zuidelijke
Nederlanden is ontstaan, hetgeen bevestigd wordt door de taalvormen, die ons in
Vlaamsche richting wijzen.
1) eerde, weerdich, weerdighen, ghescepen naast vervaert, zwaert, waerdichlic
is Westvlaamsch - Verdend, blz. LXII, Jacobs II, blz. 271.
2) machtich wijst er op dat we niet met Brab. te doen hebben.
3) beildes, besteit, steit, gheyt, ontneimt (naast: nemt en neemt) zijn vooral
kenmerkend voor het uiterste Westen van Vlaanderen - Van Tol, blz. LVII,
Jacobs I, blz. 339, 342 en Franck, blz. 71.
4) marchs, markelike, parse, harden, parsonen, starcker, warven naast soms:
sterke, erve is eveneens een Vlaamsch verschijnsel - Jacobs I, blz. 22 en 65.
5) bringhen - Jacobs I, blz. 40; campspil.
6) respen, wesselinghe, messpreect, maar ook: mitten, silver, is. - Jacobs I, § 42.
7) ponteliken, monte, conste - Verdend, blz. LXII en Te Winkel II, blz. 68: vóór n
heeft het Vlaamsch steeds o.
8) bouc, ghenouch, houke, woukenaer, bloum, roupen - Roetert, blz. LXXIV: De
germ. ô onderging in het Vlaamsche hs. K de gewone verandering en ging
vóór gutt. en lab. over in den hgd. u-klank (geschreven ou); Te Winkel II, blz.
71: De West-Vlamingen schreven ook wel ou vóór gutturalen en labialen, bijv.
bouk, slouch, roupen enz., en zeiden dus misschien nauwe o met u-achtigen
naklank; Jacobs I, blz. 132: ou schier regelmatig sedert ± 1330 langs den
linkeroever, en sedert ± 1400 langs den rechteroever van Schelde en Leie vóór
lip- en keelklanken; zeldzaam in andere gevallen; uitspraak voor hd. ŭ, met
eene tusschen o en oe liggende qualiteit.
9) dierbaer, vierich, onstier, liede, lantliede (soms: lude-) - Tiemeyer, blz. 84 noemt
de ie-vormen Zuidnederlandsch; Franck, blz. 70 eveneens. Zie ook Roetert,
blz. LXXVII en Jacobs I, blz. 185: Aan iu, soms io beantwoordt in de
Middelvlaamsche dialecten doorgaans ie, evenals bij Ruusbroec (Sar, blz. 13,
nr. 12).
10) verlient, lienen. Deze vormen komen vooral in Holland voor, doch - aldus
Verdam, Die spiegel der sonden, blz. XXIII - ook in Vlaamsche geschriften
vindt men deze eigenaardigheid, o.a. talrijke malen in den tekst der Kroniek
van Vlaanderen. - Jacobs I, blz. 344: het staat vast, dat in de Westelijke
dialecten onfr. ei of ê
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11)
12)

13)
14)
15)

meermaals ie, d.i. scherplange ee werd, b.v. stien (§ 91, blz. 179). - Dierne Franck, blz. 72: Die nordöstlichen Dialekte teilen mit benachbarten deutschen
einen übergang des Diphthongen ie in ê; in Vlaamsche geschriften treffen we
echter vaak dierne aan (zie Verdam II, i.v.).
heysch, huur (hora), hovens (oven) - De prothesis van h is vooral Vlaamsch Jacobs I, blz. 289.
goods (Dei) - Kessen, blz. 80: in een Brab., inzonderheid Zuidwestbrab. hs.
waarin Vlaamsche, vooral Oostvlaamsche dialecteigenaardigheden nogal talrijk
zijn. Beuken, blz. 75 spreekt van Oostelijken invloed. Volgens Jacobs I, blz. 7
en 239 ook Vlaamsch. (o.a. Aalst).
crachten, cocht, bruutlocht wijzen naar het Zuiden.
ombegonnen: regressieve assimilatie - Jacobs I, blz. 305.
toghen, toghet, toghe tegenover het Brab.-Holl. tonen - Muller, blz. 49.

XI Hs. I
In dit hs., uit de tweede helft der 15de eeuw, dat in het British Museum te Londen
berust, staan drie korte capittels uit het Winterstuc, waarvan de taal Brabantsch is
met een Vlaamsche onderlaag. W . d e V r e e s e , Bouwstoffen, blz. 284 noemt
het Westmiddelnederlandsch, licht Brabantsch gekleurd.
1) eerden - e -vocalisme voor r + dent. is Brab. - Van Tol, blz. XLVIII; Burssens,
blz. 95; Tiemeyer, blz. 94: de gewone vorm in de Brab. copie.
2) woekenere - Van Tol: suffix-ere wijst op Brab. Limb. of Z.O. Vlaamsch (Jacobs
I, § 135, blz. 235).
3) es, mesdede, versumenesse - Van Tol, blz. L: es, mes-, -nesse: algemeen
Vl.-Brab. vormen.
4) plichteghe, heileghe, sondegen - Sar. blz. 11: manslechtech, almechteghen:
Brab. - Van Tol, blz. LIV: ook Vlaamsch.
5) sonden: Te Winkel II, blz. 68: vóór n heeft het Vlaamsch steeds o.
6) meeneet, dreeghen - Zie IX, 13.
7) onsuver, buten, getuuch - Zie IX, 14 - Te Winkel II, blz. 72.
8) wouker naast: woekenere, vloeken, roepen - Zie IA, 6 d.
9) ochte - Sar. blz. 14: In de verhinding ft heeft het Brab. hs. R uitsluitend cht in
ochte; - Zie ook L.v.J. blz. § 61. - stantachticheit.
10) het gerundium op - ne - Kessen, blz. 84: in het Brab. hs B; Burssens, blz. 91;
De Vooys, Ts., Deel LIV, blz. 7 en Roetert, blz. 80: ook Vlaamsch.
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XII Hs K
Van dit Triersche handschrift (1935), dat een gedeelte bevat van het 38ste
Somerstuc-capittel, zijn ons alleen de varianten bekend, welke Dr. C.G.N. de Vooys
indertijd had opgeteekend en ons wel-willend heeft afgestaan. Al zijn ze niet zeer
talrijk, toch mogen we daaruit het besluit trekken, dat we hier met een Oostelijke,
Duitsch gekleurde copie hebben te doen. We wijzen op: apenbair; manicher; de
verschuiving van k tot ch in mich; de verschuiving van t tot tz in hertzen en tzo
brochen: neit (niet) en leive (lieve), die ook de gewone vormen zijn in het Keulsche
hs. van het Tondalus' visioen (zie Verdend, blz. LIV); ich haen, dat men volgens
Franck, blz. 134 slechts vindt ‘in Texten, die stark unter deutschen Einfluss stehn’;
eyns, eyner, gheinen (Zie Verdend, blz. LVIII); oen, eme (him) wijst eveneens op
Oostmnl.; irstwerf; vyl (veel); wie (hoe), zooals in vele Nlimb. hss. (zie Emonds, blz.
57) - in Westlimb. teksten meestal: hoe (zie Kessen, blz. 92); waar hs. M heeft (III,
blz. 476): ‘so en ghelove niements pompen ende roemen van eren’, lezen we hier:
claffens ende vermettinch van eren - Indien claffens niet uit het Mhd. is overgenomen,
hebben we hier de verschuiving van p tot f en is de verhouding van klaffen tot
klappen, zooals Verdam, III, 1465 opmerkt, dezelfde als van schaffen tot scheppen.
Het werkwoord is in het Mnl. Wdb. niet opgenomen. In Lexer, Mittelhochdeutsches
Wörterbuch is klaffen: schwatzen, een beteekenis, welke hier ook past, zoodat dit
een nieuw bewijs is van sterken Duitschen invloed door den K-copiïst.

XIII Hs. Q
Dit Haagsche Hs. uit de tweede helft der 15de eeuw is afkomstig uit het klooster
van Maeseyck en vertoont dan ook een uitgesproken Limburgsch karakter.
1) gheslechten, meechden, swegher: Limburgsch volgens Kern, blz. 20 en L.v.J.,
blz 7.
2) sal evenals in andere Limb. teksten zooals L.v.J., de Limb. Aiol-fragmenten en
de Limb. Sermoenen - Zie Kessen, blz. 86.
3) ierste - L.v.J. (blz. 23) heeft uitsluitend irste (primus); Kern, blz. 41: irste (d.i.)
ierste, dat in allerlei mndl. hss. veel wordt gevonden, maar toch oorspronkelijk
in Limburg thuis hoorde, en wel bijzonder in Belgisch Limburg en 't Zuiden van
ndl. Limburg. (2 × eerst).
4) ghieft, liest, tieghelen - Kessen, blz. 87.
5) bringhen, inghel (naast enghelen), hinten (enten), winde (voor wendeJ,
ghedincken - Kessen, blz. 87: Franck, Taal en Letteren,
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6)

7)
8)
9)

11)

12)

13)

14)
15)

VIII, blz. 505: ĭ en ĕ wisselen; Kern, blz. 21: indien nn of n + cons. op umlauts
-e < a volgden in Limb. Serm. niet zelden i. Zie ook L.v.J. blz. 8.
ghemeyn, leit (leed), meynde, ghesteynte. Kessen, blz. 88: vooral de woorden
met ei, welke in de 2de lettergreep vroeger geen i of j hebben, zijn specifiek
Limb. Heit (heet) komt in ons fragment tienmaal voor. Zie Kern, blz. 26 en 46,
terwijl ook Franck, Taal en Lett., VIII dezen vorm tot de kenmerken van het
Limb. rekent, Vgl. Emonds, blz. 62.
welde, wrecde, scref. - Kern, blz. 26: In oorspronkelijk open, maar later gesloten
lettergreep gewoonlijk e, niet zelden echter ook ee. Zie ook L.v.J. blz. 13.
voele (vele) - Kessen, blz. 86.
temmerden, mesdoen, mesval, mesbruken - Kessen, blz. 88 en L.v.J., blz. 12,
§ 18. In het Zuidoostlimb. hs. H van het Cancellierboeck bleef i in mis-, maar
in Limb. Serm. treffen we mesdaet, mesfallen, meshuden, mestruwen - bestu,
es.
lantlieden, cooplieden, viere, vierich, dierbare, bediet. Als algemeen
Limburgsche eigenaardigheid geeft Franck, Taal en Lett., VIII, blz. 508:
altniederfränkische iu ist im Limb. û. Vgl. echter vooral L.v.J. blz. 25, §§ 39 en
40, waar gewezen wordt op verschillende Limb. hss., welke ie kennen. Ook
Kern, blz. 44 merkt op, dat in de L.S. naast u, ů en ue, ie of i (ij) voorkomen in:
bediden, dire, vir, vier, vijr, enz.
kint. Kern, blz. 28: i is gebruikelijker dan e in binnen, dinc, kint (filius) enz. L.v.J. blz. 12: westg. ĭ < idg. ĭ en ĕ in gesloten lettergreep als i. Vgl. hiermede
Emonds, blz. 44.
sunde, sunders, sundighen, sunderlinghe - Kern, blz. 37: Onfr. ŭ > gewoonlijk
o, als de volgende lettergreep geen i of j bevat, maar daarnaast dikwijls u. Is
dat wel het geval, dan gewoonlijk u, doch ook zeer vaak o; o is meer gewoon
in sonde. Zie ook L.v.J. blz. 20 sunde naast sonde en Kessen, blz. 89.
connen, dobbel, borghers, const, locht (naast lucht) - Zie hierboven 13) en
L.v.J. blz. 19, § 30.
gheens gholdes (maar ernaast: goude), soude (2 ×), menichfuldich - Kern, blz.
61: old en olt. Limb. Serm.: oud, out, zelden old; ou: gout (aurum), soude,
o

(debebat, deberet) - L.v.J. blz. 16, § 26: o + ld (t) komt regelmatig voor als 1
o

ou: gout, si souden; - 2 schuldere - Emonds, blz. 56 verdeelt de Kunera-hss
in een zuidoostelijke groep (ald), een noordoostelijke groep (old), en een
westelijke groep (oud). Kessen, blz. 91: westlimb. teksten hebben een voorkeur
voor oud/t-vormen: L.v.J., Leven van St. Kerstinen, Leven van S. Lutgaert.
16) gheluyde, zuyden, bruyt, ruyde naast onsuver, crude, ghetu-
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ghet - Kessen, blz. 90: De diphthongeering van germ. î en û is over het
algemeen aan het Limb. vreemd. In deze spelling waarschijnlijk een ü-klank
te zien (misschien door Brab. expansie). Limb. Serm. hebben nog u (ndl. oe):
crupen, sluten, opluken e.d. (Kern, § 48). Hs. H van Tondalus' Visioen heeft:
huys, men luyde, thuys - L.v.J. blz. 22, § 33 kent geen diphthongeering, maar
Wgerm. û wordt u, daarnaast ook wel bij hetzelfde woord uu, een enkele maal
ue en gedelabialiseerd ij (sijt = zuiden).
17) wrecde (2 ×), stercde, achde, dancde. Deze regressieve assimilatie in het praet.
van vele zwakke werkwoorden is een typisch Limburgsch verschijnsel. - Zie
Kessen, blz. 92 en de daar genoemde teksten en L.v.J. blz. 61, § 83. Daarnaast
komen in ons hs. ook voor: vervlocte, dancte, brochte, voertbrachte, dat we
ook in de andere Limb. geschriften aantreffen.
18) sclike, sclanghe. De spelling scl voor sl komt ook voor in een Westvlaamsch
hs., misschien copie van een Limb. voorbeeld, dat een fragment bevat van het
gedicht Vanden levene ons Heren, als-ook in het Haagsche Hs. H2 met sterken
West-Frieschen inslag van St. Patricius' Vagevuur, maar werd in het laatste
voor een groot gedeelte verbeterd door de c uit te krassen. Beuken, blz. 79
teekent aan, dat deze spelling volgens Jacobs II, blz. 105 een bewijs is van
Franschen invloed en daarom vooral in wvlaamsche dialecten naar den
Franschen kant voorkomt. Volgens Verdeyen-Endepols, blz. LXIV wijst ze op
Frieschen invloed. Jacobs I, blz. 299 vermeldt ze alleen uit een keur van
Hazebroek en rangschikt ze op blz. 340 onder de kenteekenen van het eerste
onderdialect, dat gesproken wordt in Fransch-Vlaanderen en in het Westelijk
deel van West-Vlaanderen. Verdam VII, 593 schrijft, dat scl voorkomt in oostmnl.
teksten, doch niet uitsluitend en geeft bewijsplaatsen uit Breda, Brugge, Delden,
Zierikzee en Antwerpen, welke dus voor een nadere localiseering van dit
verschijnsel weinig houvast bieden.

XIV Hs. R
Dit Handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage werd waarschijnlijk
in 1479 geschreven en heeft toebehoord aan een bekend Amsterdamsch
vrouwenklooster, in de wandeling Bethaniën genoemd. De verschillende dialectische
eigenaardigheden leeren ons, dat deze copie vermoedelijk in Utrecht vervaardigd
is naar een Hollandsch voorbeeld, waarvan eenige vormen den afschrijver niet zóó
vreemd voorkwamen, dat hij verandering noodig vond.
1) sel (4 ×), sellen (2 ×) naast: sal (4 ×), salste, salstu, salt, sullen - Emonds, blz.
52: Verdam noemde (Ts. XXV, blz. 196)
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sel (sellen) ‘een vooral friesche vorm van sullen’... verder (meest naast sal, sullen)
in teksten uit: den Briel, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Woerden, Montfoort,
Utrecht, Haarlem, Friesche stadrechten.’ - Heeroma, blz. 33: Naast sel, sellen vindt
men in bijna alle noordelijke teksten ook wel in meerdere of mindere mate sal, sullen
.... Het komt mij voor, dat in het Utrechtse sal iets sterker opdringt dan in Holland Hs. Amersfoort van de Kunera-legende, dat in Utrecht gelocaliseerd werd, heeft in
de eerste twintig bladen uitsluitend sel, selt, sellen. Zie Emonds, blz. 58.
2) eerden (11 ×), eertrijc (3 ×), eertscher 3 ×, eertbevynghe, gheveerde,
hoveerdighe, neersticheit, rechtveerdich (2 ×), onweerden, sweerdes, weerdighe
(5 ×), weerdicheit (4 ×), weerdeliken maar daarnaast: ghevaerde, gravewaert,
veronwaert, vervaert, swaerde (4 ×) ghaern - Heeroma, blz. 26: de aerd-vormen
kan men Zuidhollandse, de eerd-vormen Utrechtse schrijftraditie noemen. - Zie ook
Emonds, blz. 58 en 60.
3) harten (2 ×), maar daarnaast: herte niet verharden en hertserigher (2 ×) - harten
zou wederom naar het Zuidhollandsch wijzen.
4) ambocht, bedocht, brocht, brochten (3 ×), volbrocht (2 ×), volbrochtet, ghewrocht
- Emonds, blz. 42: Volgens Franck § 56 komen in de meeste Mnl. teksten bracht
en brocht naast elkaar voor; o alléén komt haast niet voor... rekeningen van Woerden,
Dordrecht en Leiden worden daarvoor aangehaald, terwijl in die van de Buurkerk
te Utrecht bracht naast brocht voorkomt - Heeroma, blz. 21 stelt vast, dat Brab.
bracht en ambacht staan tegenover brocht en ambocht in het overige gebied.
5) starcheit (3 ×), starc, starchten, marren, karmen, hart (cervus), scarp, vierdewarf
naast eerstwerve. Heeroma, blz 17: Van het oosten dringt de overgang van ar tot
er op, die echter, evenals de umlaut in vele gevallen, bij de Hollands-Utrechtse
grens is blijven staan .... Bij de beoordeling van de oude vormen moet men er voort
nog op letten, dat oude er voor dentaal (niet voor labiaal en gutturaal) in de Westelijke
dialekten regelmatig ar werd (voor zover geen rekking optrad, terwijl oude ar er in
iedere positie geconserveerd werd. Voor Utrecht vond hij: barch, berch, Bernevelt,
carper, erwiten, verermet, gherst, herberghe, Herderwijc, karre, kerre, marct, merct,
merren, merghen, pertyen, Scarpenzeel, starken, verken, verwen, wermoes,
anderwarf, zwert.
6) mit - Heeroma, blz. 21: Brabants met tegenover mit in het Westen en Utrecht.
7) meyster, teykenen, deilen, vleisceliker, ghemeyn. Heeroma, blz. 21: ‘In enkele
gevallen staat het Utrechts alleen tegenover het Westen en Brabant... Misschien
behoort bij deze groep ook de
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tegenstelling meester en meister. Behalve in Utrechtse komt meister ook nog al
eens in Hollandse teksten voor, terwijl in het Zuiden meester verre overweegt. Het
kan dus ook een tegenstelling tussen het Noorden en het Zuiden zijn. In het moderne
dialektmateriaal komt meister echter westelijk niet voor. Daarom zou ik de Hollandse
meister-vormen willen terugvoeren op Utrechtse schrijftraditie.’
8) hiet (4 ×), hieten (2 ×) naast heet (2 ×); gheen. De ontwikkeling van de
monophthong uit germ. ai tot ie in hiet is een Holl. verschijnsel. Vgl. het
Amersfoortsche Kunera-hs. waar ook hiet naast heten voorkomt (Emonds, blz. 58).
Voorbeelden van ie voor n en m ontbreken naast gheen.
9) ontbynden, kynt, kynts, kynderen, vynden, wynde. Het is echter de vraag of
hiermede een diphthong is aangeduid, als we daarnaast aantreffen: eertbevynghe,
menynghe, mynnentliken, kynnebacken, yonghelynghen - Zie I A, 3 e.
10) duerbaren, duerbaer, vuer (18 ×) naast veghevier (2 ×), vuerighen (5 ×),
beduut, luden. - Heeroma, blz. 26: ‘De umlaut van germ. eu treedt op als uu. Deze
uu heeft geheel Utrecht veroverd, maar Brabant niet. Holland is van Utrecht uit
gedeeltelijk ten prooi gevallen aan de uu-expansie, nl. alleen met die woorden,
waarin op de germ. eu geen r volgde. In vier, dier, stieren (vuur, duur, sturen) is de
oude ie overal in Holland bewaard’ - blz. 21: ‘In enkele gevallen staat het Utrechts
alleen tegenover het Westen en Brabant. Dit zijn waarschijnlijk gevallen, waarbij
een oostelijke vorm op zijn tocht naar het Westen is gestuit. Utrecht schijnt eerder
door de oostelijke eigenaardigheden veroverd te zijn dan Brabant. Het belangrijkste
geval is al hiervoor besproken nl. de umlaut van germ. eu in woorden als vuur, duur,
tegenover vier, dier.’ - Over veghevier zie I A, 5 d.
11) colen (koelen), bevolicheiden, bevolen, onbevolicheit, bedrovede, bedrovet,
behovet, blome, blomen (3 ×), modich, nomen, vercolinghe, ondersokende, ropen,
naast: boeck (2 ×), verdoemen, vloetich, voelen en broederen - Zie I A, 6 a: Deze
o wordt gewoonlijk beschouwd als een Zuidhollandsche eigenaardigheid. Emonds,
blz. 60 stelt toven uit een Utrechtschen tegenover toeven uit een Zwolschen
incunabel.
12) cracht (14 ×), sacht, sachten, sachtende, gesachtet, achter, stantachticheit,
waerachtich, luchtersiden naast: coften, craften, saft (2 ×), safticheit, luftersiden Kessen, blz. 97: ‘De vormen met ft waren waarschijnlijk bekend in het Noord-brab.,
Noord- en Zuid-holl. en gedeeltelijk in het Utrechtsch blijkens hs. Amersfoort der
Kunera-legende (Emonds, blz. 58) en de Utrechtsche incunabel eveneens van
genoemde legende (Emonds, blz. 60) - Heeroma, blz. 32: ‘In de periode van mijn
bronnen (vóór 1500) is de cht-ex-
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pansie echter nog zeer weinig gevorderd. In de noordelijke Hollandse en Utrechtse
steden is cht nog uiterst zeldzaam.’ Hier overweegt echter de cht-vorm.
13) Een reeks losse woorden en vormen wijzen eveneens naar verschillende
gebieden.
a) anter - Holl. - Franck, blz. 47.
b) luttel ‘scheint mehr der westlichen Hälfte anzugehören’ - Franck, blz. 42.
c) amachtich komt volgens Verdam, i.v., meermalen voor in den Zuidhollandsch
gekleurden Delftschen Bijbel - Vgl. Dr. W. de Vreese - Bouwstoffen, blz. 204.
d) meenwiven trof Verdam i.v. aan in Keurb. v. Haarlem, O.K. van Rotterdam en
in den Delftschen Bijbel. De Bruin, blz. 388: Noordnederl.
e) allike volgens Verdam i.v. in het Holl. hs. van Hildegaersberch, Stadsr. van
Zwolle, en bij Bernardus Claraevallensis' Sermonen, een Noordnederl. incunabel
met Hollandsch-Utrechtsche vormen, die gaandeweg talrijker worden.
f) besynghelden zoowel in de Brab. gekleurde Excellente Cronike van Brabant
enz., als in den Delftschen Bijbel. Zie Vd. i.v.
g) vloeghen - Franck, blz. 124: ‘nur ausnahmsweise, besonders im Holl. gewahrt’.
h) nuwe (3 ×) - Heeroma, blz. 12-13: ‘Nuw is de regelmatige vorm in Leiden,
Gouda, Schoonhoven, Haarlem, Alkmaar, Edam en Hoorn ... Men moet dus
onderscheiden een Hollands nuw-gebied en twee vreemde invloeden: zuidelijk
nieuw en oostelijk nye ... Het feit, dat Naarden zowel als Utrecht nuw hebben
overgeleverd, wijst erop, dat nuw zich verder oostelijk heeft uitgestrekt dan de
Hollands-Utrechtse grens. Nye, de vorm zonder w, is blijkbaar uit verder oostelijk
gelegen gebieden komen opdringen en heeft in de tijd van onze teksten Utrecht
(oorspronkelijk nuw-gebied?) nog niet geheel veroverd.’
i) weeuten: pijn, smart, dat volgens Verdam, IX i.v. in den Noordhollandschen
incunabel Van de eygenscappen der dingen door Bartolomeus den Engelsman
driemaal voorkomt. Zie ook Emonds, blz. 57 in het Maeseyck-hs - der
Kunera-legende: weeŭde.
j) optrecht, starchten - Deze spelling ch voor k vond Dr. de Vooys ook in het Hs.
H. der Marialegenden, dat hoogstwaarschijnlijk in Zuid-Holland geschreven is.
Jacobs I, blz. 268 noemt dit verschijnsel kenschetsend voor de dialecten langs den
rechteroever der Leie en Schelde; in de Limb. Sermoenen zijn de ch-vormen nog
al talrijk (Kern, blz. 66), maar daar heeft de ‘verschuiving’ der k aan 't einde der
woorden plaats.
k) betonen (2 ×), vertoende naast toghen (2 ×).
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l) buchde - deze Limb. regressieve assimilatie is hier vreemd.
m) weytencoerns. Heeroma, blz. 20: Vgl. voor zulke uit het oosten opdringende
vormen, die wel Utrecht maar niet Brabant veroveren, de tegenstelling weit- tarwe.

XV Incunabel
Deze incunabel is hoogstwaarschijnlijk gedrukt te Utrecht en ook de taalvormen
wijzen in dezelfde richting.
1) eerde, verveert, geerne - Heeroma, blz. 26: men kan de eerd-vormen Utrechtse
schrijftraditie noemen. Zie ook Emonds, blz. 58 in het Utrechtsche hs.
Amersfoort en blz. 60 in den Utrechtschen incunabel.
2) kreeyde, kreeyt, sweyde - Heeroma, blz. 15: De umlaut komt uit het oosten
opzetten... blijft meestal op de grens van Holland en Utrecht staan; zie o.m.
blz. 22: meijen. Inc. toont ook umlaut in neghelden.
3) meecht - In het Amersfoortsche Kunera-hs: meget en meechden en voor Utrecht
noteerde Heeroma blz. 28: Meegdedach.
4) brochten, ghebrocht, of - Eveneens in het Amersfoortsche hs. en op de kaarten
17 en 18 van Heeroma heeft Utrecht: brocht en of - Zie XIV, 4.
5) hert, verherde, wermde - Zie wederom Tabel van het Amersf. hs. en Heeroma,
blz. 24, waaruit blijkt, dat in Utrecht de er-vormen overheerschen.
6) zeindze, zeinde, gheseynt komen in onzen Inc. meermalen voor - Emonds,
blz. 60. trof ze ook aan in den Utrechtschen Kunera-incunabel.
7) ghedeilt, teiken - In Utrechtsche en Brabantsche teksten, schrijft Heeroma, blz.
23, ontbreken de ee-spellingen niet geheel, al zijn ze wel verre in de minderheid.
8) korstnacht - Heeroma, blz. 31: de zuidelijke plaatsen hebben over 't algemeen
dorde, de noordelijke derde of darde (in Holland wordt er voor dentaal regelmatig
ar, in Utrecht blijft er natuurlijk); evenzoo staat het met Korstijt t.o. Kerstijt en
Karstijt.. We zien duidelijk expansie van de zuidelijke dorde-vorm, waarschijnlijk
vooral in Zuid-Holland, waar de overgang van darde of dorde minder groot was
dan in Utrecht van derde op dorde. Op blz. 32 constateert hij echter, dat Utrecht
naast derde, Korsdach heeft.
9) kijnde, onderwijnden, blijnde, vijnden - Emonds, blz. 68: De rekking der i voor
n + dentaal is eigen aan het Utrechtsch.
10) sunte, ummers, sulveren - In het Amersfoortsche hs. der Kunera-legende bij
Emonds komt naast sunte ook sinte voor, maar hier vonden we steeds den
eersten vorm.
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11) ghinc, vinghen naast: omvenck, ontfenc.
12) boec, zuekt, suetelic, grueten, geruert, gheproevet, proevinghe. - De tabel van
het in 10 genoemde Amersf. hs. heeft eveneens groeven naast versueken.
13) beduden, vuer - Heeroma. blz. 30: Terwijl de umlaut van germ. eu de traagste
aller germ. umlautsverschijnselen is en zelfs Brabant niet heeft veroverd, kent
merkwaardigerwijze het A.B. toch de vormen vuur, duur, sturen, lui. Dit komt,
doordat Zuid-Holland vroeg door Utrecht is beïnvloed - Zie XIV, 10.
14) nywe - Heeroma, blz. 12: Utrecht heeft door elkaar nuw en nye - Zie XIV, 13
h.
15) graft - Heeroma, blz. 32: In de periode van mijn bronnen (vóór 1500) is de
cht-expansie nog zeer weinig gevorderd. In de noordelijke Hollandse en
Utrechtse steden is cht nog uiterst zeldzaam - Zie XIV, 12.
16) vertoende, vertoent - Zie I A, 15.
17) Ten slotte wijzen we er nog op, dat in dezen incunabel de 3e ps. enkv. van het
Praeteritum dikwijls uitgaat op en: hi maecten, vervolchden, verlosten, straften
- Vgl. Franck, blz. 119.
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VII. - De letterkundige waarde der ‘Tafel van den Kersten Ghelove’.
Wie ook de Tafel van den Kersten Ghelove van Meester Dirc van Delf hebben ter
hand genomen en in de lijvige folianten gebladerd, zij allen kwamen tot het besluit,
dat dit al te lang vergeten werk om zijn letterkundige waarde onze volle aandacht
verdient en een uitgave ervan zeer gewenscht mag heeten. Zoo ging 't De Vooys
en Tinbergen, Te Winkel en Kalff.
De eerste merkte reeds op, dat het onzen auteur ‘niet onverschillig is hoe hij de
dingen zegt, al moet hij dikwijls droge onderwerpen behandelen. Zijn taal is sterk
individueel: soms bestudeerd, onder invloed van zijn Latijn, met een kernachtigheid
van uitdrukking, die maakt dat de ware interpunctie niet zelden moeielik te vinden
is. Wie gewend is aan het naïeve middeleeuwse proza, dat in zijn eenvoud betrekkelik
zo dicht bij ons spreken staat, kan zich hier overtuigen, dat het bewuste streven
naar artistiek proza niet speciaal aan de renaissance eigen was. In dit opzicht is
Dirc van Delf een voorloper van Marnix, Coornhert en Hooft. De proloog van het
Somerstuc kan er ons al dadelik van overtuigen, dat hier opzettelik gezocht wordt
naar mooie woordklank en rythme. Nog duideliker blijkt dit uit het rijmproza. Zoals
men weet is dit geen ongewoon verschijnsel in de stichtelike litteratuur... Bij Dirc
van Delf komt het niet voort uit de zucht om aan een zekere mode te voldoen; hij
1)
heeft oor voor taalmuziek’ .
Dr. Tinbergen hoopte reeds in 1900 door enkele proeven uit de Tafel voorloopig
bekend te maken, ‘de overtuiging te vestigen, dat Dirc van Delf in helder, dikwijls
ook in heel mooi Nederlandsch gezegd heeft wat hij van zijn geliefde theologische
2)
wetenschap te zeggen had’ .
Ook Dr. J. te Winkel ‘prees in 't bijzonder den stijl van dit werk. De zinnen zijn
helder en goed gebouwd, en zeer welluidend, nu en dan zelfs ook rhythmisch, op
de grens van het poëtische,

1)
2)

D r . C.G.N. d e V o o y s , Dirc van Delf en zijn ‘Tafel van den Kersten Ghelove’ in Ts. voor
Ned. Taal en Letterkunde, XXII, 1903, blz. 7.
D r . D.C. T i n b e r g e n , Des Coninx Summe. - Leiden 1900 - blz. 119.
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wanneer de schrijver, zij 't misschien ook onwillekeurig, zijne liefde voor
klankspelingen verraadt en zich zelfs eene enkele maal in het aanwenden van
rijmklanken schijnt te verlustigen, zooals ook de mystische schrijvers dat gaarne
doen, hoe weinig hij overigens, als echt scholasticus, ook met de mystici gemeen
3)
heeft’ .
En ten slotte zag Dr. G. Kalff ‘bij Dirc van Delf, evenals bij Hadewych, Ruysbroeck
en Hendrik Mande een blijkbaar bewust streven naar het voortbrengen van schoon
proza. De schoonheid werd hier, als overal, uit aandoening geboren; maar uit
aandoening, in toom gehouden en bestuurd door smaak die zich onder den invloed
van vroegere kunst had ontwikkeld. De schoonheid der antieke kunst deed hier,
waarschijnlijk vooral door middel van het Latijn der Kerkvaders, iets van haar invloed
4)
gevoelen op de ontwikkeling van het nationale schoonheidsgevoel’ .
Bizondere waarde heeft voor ons ook het oordeel van Mej. Dr. R. Pennink. Deze
vond in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage een incunabel, getiteld het
Tafelboec, ‘dat tractiert seer suetelic vander gheboerte onser liever vrouwe inden
anbeghin. Ende voert navolghende vanden heilighen leven <ende> liden ons liefs
heren Ihesu Christi.’ Zij wist niet, dat het grootste gedeelte aan het werk aan Mr.
Dirc was ontleend, en kon dus niet door het waardeerend oordeel van anderen
beïnvloed zijn. Evenmin deed wetenschappelijke belangstelling haar over dit boekje
spreken, maar - zooals ze ‘eerlik bekent: het boeide mij, omdat ik het een móói
boekje vond. Het is niet zeer oorspronkelik, zelden mystiek, maar het bekoort en
heeft innigheid; het is populair werk, doch zeer zeker niet voor de hele grote massa...
Het proza is gewoonlijk eenvoudig, hier en daar vindt men gelukte pogingen om
ook minder eenvoudige gedachten sierlik weer te geven; soms voelen we een lyries
5)
element’ .
Men ziet, dat de waardeering algemeen is. En nadat wij nu zijn Tafel van den
Kersten Ghelove in alle richtingen hebben doorvorscht, kunnen we van harte
getuigen, dat Meester Dirc dezen lof ten volle verdient. Met zijn uitvoerige
verhandeling heeft hij ons niet alleen een werk geschonken van cultuur-historische,
maar ook van letterkundige waarde. We hebben in een vorig hoofdstuk al gewezen
op den verdienstelijken opbouw van dit werk in zijn ge-

3)
4)
5)

D r . J . t e W i n k e l , De Ontwikkelingsgang der Ned. Letterkunde. - Haarlem 1922 - II,
blz. 199.
D r . G . K a l f f , Geschiedenis der Nederl. Letterkunde. - Groningen 1907 - II, blz. 460.
D r . R . P e n n i n k , Over enkele teksten in Noord-Nederlandse incunabelen in Handelingen
van het tweede Congres over Boek- en Bibliotheekwezen - Gent 1933 - blz. 163.
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heel en van verschillende hoofdstukken in het bizonder. Onze auteur gaf blijk van
een synthetischen geest, die zijn stof overzag en beheerschte. Zijn verstand was
gescherpt in de school van den H. Thomas van Aquino. Het grondplan van diens
geniale Summa theologica vinden we in zijn Tafel van den Kersten Ghelove terug.
Hij putte uit de zuiverste bronnen.
Maar daarnaast toont Meester Dirc ook een prozaschrijver te zijn, die het schoone
Dietsch der middeleeuwen met gemak en zwier wist te hanteeren, die fijne smaak
paarde aan degelijke kennis, innig gevoel aan scherp vernuft, zoodat zijn omvangrijk
tractaat ook als litterair kunstwerk onze volle waardeering verdient.
Het spreekt van zelf, dat een geschrift als het zijne ons niet medesleept in felle
vaart of onderdompelt in een diepe zee van ontroering. Het karakter van een werk
bepaalt zijn stijl. ‘Il y a un style du coeur et un autre de l'esprit,’ heeft Fénélon ergens
6)
gezegd , ‘un langage de sentiment et un autre de raisonnement.’ Een ontboezeming,
die uit het hart opwelt, stelt andere eischen dan een geschrift van ontledend denken.
We zien dat duidelijk, wanneer we de figuur van Hadewijch plaatsen naast Ruusbroec
den Wonderbare. De eerste stort haar gemoed uit. In hare Visioenen en Brieven
gloeit de liefde. Zij houdt van woorden, die gevoel en verheelding verruimen, van
rijke woorden met volle klanken, van lange woorden, juist om hun gedragenheid;
zij verkiest de dynamische werkwoordelijke uitdrukkingen boven de statische van
substantieven, zij houdt van adjectieven in plaats van abstracte substantieven. Haar
klanken schikt ze zoo, dat de zinsklemtoon er met nadruk opvalt, de volzinnen
hebben dan meestal een forschen, breeden zwaai, of 't zijn korte uitroepen,
7)
zielekreten, in felste ontroering geslaakt . Ruusbroec daarentegen wil leeren. Hij
wil de zielen langs de wegen van loutering en verlichting voeren tot die allerinnigste
vereeniging met God, welke door Meester Dirc ‘een voorhemelrijc des ewighen
8)
levens’ zou worden genoemd. ‘Hij is - zooals Dr. van Mierlo schrijft - de eerste
geweest, die geheel het geestelijk-godsdienstig leven, in de taal nog wel van het
volk, heeft opgebouwd: niet meer in korte verhandelingen, of in preeken, maar in
grootsch-opgevatte, kloek-gebouwde werken van blijvende schoonheid. Het leeren
is hem hoofdzaak. Om den bouw van zijn volzin is hij weinig bekommerd. Hij zet
zijn gedachten stuksgewijze naast elkaar, zooals ze in hem opkomen... In lange

6)
7)
8)

o

C a r d . d e B a u s s e t , Paroles de Fénélon, I, 3. n 129.
D r . J . v a n M i e r l o , S.J., Hadewijch. - Visioenen - Leuven, Gent, Mechelen, 1924 - blz.
79-84.
D r . J . v a n M i e r l o , S.J., Ruusbroec als prozaschrijver in Jan van Ruusbroec - Leven,
Werken - Mechelen, Amsterdam 1931 - blz. 186.
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reeksen volgen de hoofdzinnen elkaar op; de eene mededeeling na de andere, met
lichte inversies, als een nu of een noch of een want of een mer of een ende hieromme
voorafging. Zij staan meestal naast elkaar in nevenschikkend verband; het
onderschikkende verband is van de eenvoudigste soort: in een voorwaardelijken,
soms een temporeelen bijzin.’
Het citaat is misschien wat lang, maar de karakteristiek, welke Dr. van Mierlo in
bovenstaande regels van Ruusbroec als prozaschrijver gegeven heeft, meenen wij
in groote lijnen op den stijl van Meester Dirc te mogen toepassen. Ook zijn werk
had een didactische strekking. Zooals hij zelf getuigde, was het zijn oogmerk: ‘met
desen boec wairlike luden te leren ende tot ontsich ende reverencie der Kercken te
brenghen.’ Hij schreef een nieuwen Lekenspiegel in proza, waarvan Christus' leer
en leven het middelpunt is. Daarom is hij kalm en rustig in zijn uiteenzetting, klaar
en helder in zijn woordenkeus, eenvoudig in zijn zinsbouw. Maar evenmin als bij
Ruusbroec verstart bij hem het bedaard mededeelen van zijn leering tot schrale
didactiek. Het blijft een uitzeggen van het leven. Zelfs bij de strakke uiteenzetting
van een dor onderwerp weet hij vaak aan zijn zinnen nog gloed en kleur te verleenen
door allerlei stilistische figuren, die de schoonheid en uitdrukkingswaarde der taal
verhoogen. We moeten ons in het geven van voorbeelden beperken, maar enkele
zinnen uit het eerste hoofdstuk van het Winterstuc bewijzen reeds, welk een fijn
gebruik hij weet te maken van de isocola en homoioteleuta, van parallellisme en
antithese.
‘Die Vader is een beghin onbegonnen, hi is een guet onghewonnen, hi is een
craft onghemeten en onverwonnen. Onse Vader, die ons heeft van niet ghescapen,
die ons heeft an hem vercoren ende ons heeft verlost vander verdoemenis. Die
Soon is een woort, dat nymmermeer en zwighet noch en wert uutgesproken; een
beelt, dat scoen is, daer alle dinc mit hoir formen in verluchten; een const ende
wijsheit, die nymmermeer en wart bescaemt of bedroghen. Dese Soon heeft ons
totten leven gheroepen, die ons verclaert an sinen aenschijn, die ons leert die
salicheit te bekennen. Die heilige Gheest is een guetheit, die nymmermeer op en
houdet; een gave, die nymmermeer en wart uutghemeten; een minne, die
nymmermeer en vercoudet. Van sijnre guetheit sijn wi ghecomen, van sinen gaven
9)
so hebben wi ghedeilt, van sijnre minne so sijn wi vercoren’ .
Uit zoo 'n klein fragment blijkt reeds, dat Meester Dirc oor had voor taalmuziek.
Hij speelt graag met rijmklanken en melodisch

9)

Deel II, blz. 12.
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vloeien zijn zinnen naar het einde, door in het laatste der deelen van gelijken omvang
het gezegde-werkwoord te verdubbelen. Dat komt zóó dikwijls voor, dat we het een
eigenaardigheid van zijn stijl mogen noemen.
Hij voelt de expressieve kracht van het accent. Met een enkelen trek teekent hij
de situatie, wanneer hij van den zieltogenden Christus in den Hof van Olijven schrijft:
‘Ende dese partye wrostelen en wronghen soe starckeliken om sijn borst, dat hi
opter aerden in sijn aensicht is ghestort neder ende arbeide mit stride soe langhe
10)
in hem, dat hi dropelen bloits zwetende wort’ . De Kerstzang der engelen klinkt als
muziek in de vertaling van onzen auteur en het woord: vrede, waarop de volle nadruk
valt, straalt als een licht voor de menschen, die zoo lang over de donkere aarde
hadden gedoold: ‘glorie si God in den oversten ende inder aerden den menschen,
11)
die daer sijn van gueden wille, vrede’ . Op een andere plaats beschrijft hij wat
Assuerus deed, ‘doe hi soe satich sach tot hem comen ende soe scamel Hester die
12)
conincinne’ , en we bewonderen den taalvirtuoos, die in den vertraagden gang van
dit korte zinnetje het aarzelend naderen van het bedeesde meisje zoo treffend heeft
uitgebeeld. Zoo weet hij telkens door een simpele omzetting een prachtig effect te
bereiken. Door in den hoofdzin der volgende periode de bepaling voorop te plaatsen,
krijgt zijn mededeeling een expressieve kracht, welke ons de overstelpende vreugde
van Maria doet medevoelen: ‘Die ander sake is om die vroechde wil van haerre
herten, want doe die glorie, salicheit ende Gods genade levende waren in haren
buucke te gaste ontfangen, mit so veel uutbrijsschender lusten ende ghenuechten
was haer soete herte vervollet, datsi wert also licht ende vlugge, dat haer docht
13)
datsi meer over den wech vloech dan ghinck’ . Dikwijls verlevendigt hij ook door
inversie of kruisstelling een eentonige opsomming en bijna op iedere bladzijde toont
hij door een wending of woord, dat hij niet alleen neerschrijft wat zijn geest denkt,
maar ook wat zijn hart gevoelt.
Zijn beeldspraak heeft hij niet zelden ontleend aan de bronnen van zijn werk.
Soms zijn 't de breed opgezette allegorieën der Kerkvaders, schoon van vorm en
rijk aan gedachten; soms ook zijn 't eenvoudige vergelijkingen, die de leeraar gebruikt
om het abstracte begrip door het concrete, het onbekende door het bekende te
verduidelijken. De ‘fantasie,’ speelt met de beelden, die ze nu eens tot zich trekt en
straks weer wegwerpt ‘als een cat mitter

10)
11)
12)
13)

Deel III A, blz. 17.
Deel II, blz. 300.
Deel II, blz. 138.
Deel II, blz. 292.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

204
14)

muus’ . ‘Si is also wel onledich slapende als wakende, want si staet recht als een
15)
onrust in een ureclock’ . ‘Die reminiscentia, dat hiet: wederghedenc’ vergelijkt hij
met een ‘cythara, waer die zenen recht als snaren op staen. Wanneer die acht des
geests dair op vallen mit wil te ghedencken, dat dair vergheten is weder te halen
16)
ende te gehoeghen, luden die geesten als op desen cythaer repeticie der sanghe’ .
‘Die memoria, dat beduut: gedachtenis, is gelyc een scaprade, dair die ziel in hout
17)
haer beelden ende formen’ - en dat ‘liberum arbitrium, dat hiet een vrijghemoet,
mach wel gelijc wesen een poortyer, die binnen den casteel is, dien men niet
18)
dwinghen en mach op te doen sonder sijn behaghen’ . ‘Die tonghe is een clapspaen
ende een blaesbalck vanden orghel onser herten, dair die pipen of sijn onse
19)
ghedachten’ . Deze beelden zijn even bevattelijk als geestig, andere weer treffen
door poëtische schoonheid of forsche kracht. Hoe majestueus teekenen de duivels
Lazarus, die het voorgeborchte der hel verliet, toen Jezus' stem hem riep: ‘doe en
batede niet al onse houden, hoe vast dat wien hadden gheclemmet, hi en scudde
20)
hem als een aern sijn vloeghelen ende vloech uut onsen nest, vri ende al ghelost’ .
En van welk een grootschen eenvoud is ook deze visie van den dood: het is ‘die
ure, als God die mensche in sinen sterfdach scuddet als een boem, dat hi die vrucht
21)
sijns gheefts ghift over ende beveelt in sinen handen’ . Statig als de vlucht van den
adelaar, waarmede hij zoowel Christus als zijn hoogen beschermer vergelijkt, is de
22)
proloog van het Somerstuc, een breede allegorie vol fijne nuances . Wat hij hier
bereikt met een vergelijking of beeld, doet hij elders met een enkel woord. In de hel
voor eeuwig de weelde van Gods aanschouwing te moeten missen, ‘dat is sterven
23)
boven sterven’ ; en wie dikwijls denkt aan het kerkhof, waar zijn stoffelijk overschot
24)
eenmaal rusten zal, ‘pleghet hem gaerne te begraven buten den sonden’ .
Dit alles straalt ons reeds tegen uit die gedeelten van zijn werk, waarin hij bedaard
en helder zijn beschouwingen ter verklaring

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Deel II, blz. 45.
Deel II, blz. 46.
Deel II, blz. 46.
Deel II, blz. 51.
Deel II, blz. 54.
Deel III A, blz. 253.
Deel III A, blz. 156.
Deel II, blz. 134.
Deel III A, blz. 12.
Deel III B, blz. 647.
Deel III B, blz. 376.
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‘van den Kersten ghelove’ heeft opgesteld. Maar zijn stijl vertoont zich eerst in volle
kracht en pracht, als hij door de schoonheid van Gods mysteriën is verrukt, of de
verontwaardiging over wantoestanden in Kerk en Maatschappij hem doet grijpen
naar den geesel van het felle, spottende woord.
We wezen reeds op die verheven hymne, aan de Allerheiligste Drievuldigheid
gewijd, waarmede het Winterstuc aanvangt. Het spreekt vanzelf, dat ook het leven
en lijden van Jezus en zijn lieve Moeder hem telkens een aanleiding was tot
ontboezemingen van ontroerende schoonheid.
Aan Die eerste bliscap van onser Vrouwen herinnert ons in zijn dramatischen
dialoog het proces tusschen ‘twee voerspraken van Gods wegen ende twe van des
menschen wegen, ghelijc dat sinte Barnaert uutwijst op dat woort Davids:
ontfarmherticheit ende waerheit die moetende malcander, rechtveerdicheit ende
25)
vrede hebbense gecust’ . Het is een levende handeling geworden en als wij den
tekst van den Kerkleeraar ernaast leggen, dan waardeeren we eerst ten volle het
beeldend vermogen van onzen auteur.
Schoon als een engel van Fra Angelico is Gabriël geteekend, die met de blijde
boodschap tot Maria gezonden werd, ‘als een vorste ende een legaet.’ ‘Doe hi uuten
consistory der heiliger Drievoudicheit den raet ende den wil Gods hadde verstaen
ende sijn beveling van sinen eygen monde hadde ontfaen, doe nam hi gelijc een
sceptrum, dat beduurt een conincs staf, in sijnre hant, ende brack voer den sonnen
opganck uuten hemel. Ende vander scoenster wolken makede hi een mantel ende
besetteden mitten edelsten gesteente; hi maecte een cranse vanden suverlicsten
bloemen des aerdschen Paradijs der weelden, hi maecte hem een harnasch vanden
wortelen der edelre cruden, ende quam mit blinckende ogen, mit lichtende aensicht,
mit schinende clederen, mit hoysschen, tuchtigen gelaet, mit claren lichte, ende
knyelde neder voer der maecht als een ionc ridder ende spreyder voor hoor voeten
den propheten Ysaias rolle, den si selve las, daer aldus in gescreven was: Sich,
een ioncfrouwe sel ontfangen ende baren enen soon; sijn naem sel hieten Emanuel,
26)
dat beduut: mit ons is God’ .
Met het eerste woord van den groet des engels verbindt Meester Dirc een van
die antithesen, dikwijls bij de Kerkvaders geborgd, waaraan zijn verhandeling zoo
rijk is.
‘Ave is dat gewandelde en omgekeerde woort: Eva, mit naem ende wercken.
Want Eva wan ons inder werelt, Ave in den hemel;
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Eva was onse vleischelike moeder in iammer ende leet, Ave is onse gheestelike
moeder in vroechden ende salicheit; Eva verdoemde ons, Ave verlossede ons; Eva
was een beghinsel onses stervens, Ave onses levens; Eva verloes die genade, Ave
vantse weder; Eva was die zake des mans sonde, Ave was zake des mans beteringe;
Eva ghinc uuten paradijs, Ave tret inden ewigen leven; Eva is ghetrouwet ende wert
wijf, Ave is getrouwet een maghet; Eva was biden man ende wan een mensche,
27)
Ave was biden heyligen Gheest ende wan God’ .
Tegenover den engel in al zijn luister zit Maria, even nederig als rein: Zij ‘leide
haer armen cruuswijs voer haer borste ende sloech haer ogen op inden hemel ende
boech haer knyen inder aerden neder ende seide aldus: Sich hier die deerne Gods;
28)
na dinen woerden mi gescie’ .
In een prachtige antithese vat onze auteur in het hoofdstuk van Jezus' geboorte
het heil samen, dat door Hem aan de menschheid gewerd. De gedachten zijn aan
het Compendium theologicae veritatis ontleend, maar wie zoo vertaalt, is zeker een
prozaschrijver van meer dan gewonen aanleg. ‘God is mensche geworden, opdat
die mensche werde God; God is vanden hemel totter aerden gestegen, opdat die
mensche weder clomme totten hemel; God is des menschen kint geworden, opdat
die mensche Gods kint weder worde; die onsterflic was, is sterflic geworden, opdat
die mensche die sterflic is, onsterflic weder worde; God, die in allen dingen rijck
was, die is arm geworden, opdat die arm was in allen dingen, weder rijck worde.
Dat licht wart verduustert, opdat die duusternisse verlichtet worde; dat broet des
levens doechde honger, opdat onse hongher gesadet mochte werden; die vroechde
wert bedroeft, opdat die droefenis verblidet mochte werden; die starcheit wert moede,
opdat onse crancheit mochte onverwinlic werden. Aldus is ons geboren een nuwe
tijt, die der waren verloren, seer verblijt; nu is ons geboren een nuwe leven, dat ons
29)
die hemelsche coninc wil weder gheven’ .
Hoe innig is ook het tafereeltje gepenseeld der heilige Familie op de vlucht naar
Egypte. ‘Doe Maria sat op haren ezel ende hadde dat kindekijn Ihesum in haren
scoet, vraechde haer Ioseph, hoor hoeder, of haer yet ghebraeck. Doe antwoorde
si dus: Ic hebt al. Want dat was waer: si had denghenen, die al in al werct ende al
is. Daer togen si drie heen: een oudt man, een ionghe maecht, een cleyn soghelinck,
doer die wilde, woeste heide; datsi die en-
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ghel Gods gheleide! Daer sceen die sonne ende daer en was ghien schym van
boemen, daer was dorre zant ende ghien fonteyn, daer waren lange dachvaerd
ende ghien harberch. In desen wege verscaelde haren dranck, verharde haer broet,
ontbreket hem voeder. Den ouden man dorstede, die ionghe maecht hongherde,
30)
dat cleyne kindekijn wart ghemoyet, die eselinne is traech’ .
We bladeren slechts vluchtig in het uitvoerig werk van Meester Dirc en kunnen
niet op alle schoonheden wijzen, maar ontroering grijpt zeker iederen vromen lezer
aan, als hij de even diep doordachte als warm doorvoelde hoofdstukken leest, aan
Jezus' bittere Passie gewijd. ‘Wie en soude niet tot des alre liefsten ionghelincs
minne Cristi ghetoghen worden - zoo mogen wij met onzen auteur vragen - die
anden cruce merket scickenis sijns lichaems? Hij heeft sijn hoeft nedergheboecht
ons te cussen, sijn armen uutgherect ons te helsen, sijn handen doergheslaghen
ons te gheven, sijn zide opghedaen sijn minne ons te toghen, sijn voeten ghenaghelt
bi ons te bliven, al sijn lichaem ende sijn ziel ghelevert toe een onderpant voer ons
vol te doen! Wie en soude desen minnen beelde niet mede doghen, dair dat aensicht,
dat boven der sonnen scheen, wert mitten ioden-spekel gheonreynt; dat hooft, daer
die enghelen voir heven, wart mit doornen besteken; die oghen, die in den hemel
blincken als sterren, worden verduustert inden dode; die mont, die den enghelen
leert, wert mit galle ende edick ghedroncken; die handen, die den hemel sciepen,
warden inden cruce gheslaghen. Ende doe hi dit al leet, ende was hem pijnliker
niet, dan dat wi ondancbaer waren. Wie sel nu wesen so stenen hert, den dese
31)
guedertierenheit niet en sel bemorwen?’ .
Het beeld van den gekruisigden Verlosser leert den mensch niet alleen zoo groote
liefde met wederliefde te vergelden, maar vermaant hem ook de zonde te vluchten,
die Christus door zijn dood heeft weggenomen. ‘Hi verdreef die hovaerdicheit mit
neighen sijns hoofts anden cruce, recht of hi die titel woude vliën, daerin ghescreven
stont: Coninc der ioden. Hi nam of die hate ende nijt mit wide uutreiken sijnre handen
ende armen, recht of hi mit cleppen ende omhelsen ons allen woude ontfaen. Hi
nam of die ghiericheit mit sijns selfs overgheven, want hem in sinen doot niet en is
ghebleven. Hi nam of die traecheit, want hi willich volchde die passien ende zweech
dicwijl, alsmen hem vraechden, opdat hi die tijt sijns lidens niet en lettede. Hi nam
ons of die toerne mit dat hi voor denghenen badt, die hem cruusten. Hi nam of die
gulsicheit mit dat hi sinen dorst mit edic ende gal ende myrre lessche-
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de. Hi nam of die oncuuscheit mit dat hi al sijn lichaem liet mit gheeselen doerslaen
32)
ende coude ende droghede mitten dode inder pinen merrede’ .
Maria leed met Jezus mede en de rouw der bedroefde Moeder onder het kruis,
waarvan we in het zevende capittel van het Somerstuc den weerklank hooren, is
33)
zeker een der schoonste ‘Mariënclaghen’, die de litteratuur kent .
Hoe ‘die vrienden ons Heren gaf bescreiden’ is eveneens een drama met
handelende personen, die ieder hun eigen rol spelen, maar ons tevens leeren: ‘die
uutvaert Cristi geestelic te verstaen ende te begaen.’ Deze treffende passage munt
uit door diep gevoel en prachtige litteraire qualiteiten en verdient in haar geheel met
34)
vrome aandacht gelezen en genoten te worden .
Evenals de dichter van den Levene ons Heren, heeft ook Mr. Dirc zijn schildering
van Christus' nederdaling in het voorgeborchte der hel ontleend aan het tweede
gedeelte van het zoogenaamde Nicodemus-evangelie, dat onder de apocriefe
geschriften door levendigen stijl en dramatische voorstelling een eerste plaats
inneemt, maar de prachtige bewerking danken we in ieder geval aan onzen auteur.
35)
We moeten ook hier weer naar onzen tekst verwijzen .
De smart van Maria werd in vreugde veranderd, toen zij als eerste haar uit het
graf verrezen Zoon in den blanken luister zijner verheerlijkte menschheid
aanschouwen mocht. Even innig als haar rouw heeft Meester Dirc ook haar jubel
weergegeven. Als zijn ontroering ten top is gestegen, begint hij als onwillekeurig te
dichten. Dan gaat het rijmproza, dat elders soms dient om een of andere
onderrichting rhythmisch samen te vatten, ten einde ze dieper in het geheugen te
prenten, van zelf over tot poëzie en worden de alinea's strophen. We herinneren
even aan het slot van ‘onser liever Vrouwen claghe’ en laten daarop haar
vreugdezang bij het weerzien van haar dierbaren Zoon volgen.
‘Nu slach op, Kint, dijn oghen
ende sich an mijn iammer dogen.
Laet mi nu recht mitti sterven,
want nu moet ic di ymmer derven.
Du en selste mine bede niet verhoren, (afwijzen)
36)
wanttu biste alleen mijn al ende uutvercoren’ .

En toen Jezus uit den dood verrezen was, kwam hij ‘mit groten
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licht voor sijn lieve moeder, daer si lach half doot sonder beroeren in haren ghebede,
ende namse bider hant ende rechtse op an sijnre borst ende custse suetelic voor
haren mont ende droechde mit sijnre hant haer tranen ende sprac haer troestelic
toe.’ En dan hooren we een dichterlijke tweespraak tusschen Moeder en Zoon:
‘Wes gegruet sonder wee, moeder ende maecht,
Di si vroechde ende vrede,
want den Vader wel behaecht,
dat ic di troost mit vrolicheden.’

En Maria jubelt:
‘Nu is mi een nuwe leven
in mijnre sielen gegheven,
ende ghewandelt is al mijn doghen,
nu ic di, hertelike lieve Soon,
37)
verresen mach sien mit minen oghen’ .

Ook het eschatologisch gedeelte, waarmede onze auteur zijn boek besluit, biedt
ons tal van prachtige stukken. De pijnen der hel naast de zalige vreugden des
hemels inspireerden hem tot gloedvolle beschrijvingen, die de zondaars moesten
opwekken tot bekeering en de rechtvaardigen in de deugd bevestigen. In den hemel,
‘dair is dach sonder nacht ende wijsheit sonder domheit, dair is ioncheit sonder
ouderdom ende gesontheit sonder siecte, dair is leven sonder sterven, dair is
scoenheit sonder smette ende eer sonder lachter, dair is minne sonder begrijp ende
ghebruuc sonder hinder, daer is lof sonder gheveynstheit ende iubilacie sonder
trueren, daer is vruechde sonder druck ende bliscap sonder suchten, daer is rust
sonder arbeit ende vrede sonder verdriet, dair is claer ghesicht sonder decsel ende
bekennen sonder seyl, daer is blijd gheselscap sonder twist ende daer is lanc leven
38)
sonder sceiden, dat wil God al sinen minnaren bereiden’ . ‘Denk - zoo roept hij uit
- wat vruechde is al daer, daer die martelaren gaen mit purpuren ghecleet ende
draghen gulden cronen, gheset mit edelen ghesteente; al daer die confessoren
gaen ghecleet mit iacinten ende fiolen, ende draghen sulveren cronen mit clocken
ende mit bellen; al daer die suver maechden gaen ghecleet mit schinen, lichten,
39)
witten ende draghen cransen van leliën ende van bloemen’ . In hun gezelschap
en dat der negen engelenkoren zal de gezaligde mensch dan mogen verblijven en
‘God sal ons een tafel decken der wer-
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scappen ende der eren inden palaes der scoenheden ende vruechden; dair op
rechten spys veel lones ende salicheit; dienstluden ons setten vol lieften ende
eerbaricheit; tafel-ghenoten vol edelheit ende wairdicheit; seyden-spul vol
ghenuechten ende sueticheit; scone lichten ontsteken vol schinens ende claerheit.
In desen hoechtijt te bliven boven tijt in ewicheit, daer sal men clinghen alle heil
40)
ende salicheit’ .
Naast deze lichte, misschien wat al te menschelijke beschrijving van het hemelsch
geluk, dreigt als een sombere verschrikking het donker beeld ‘vander ewigher
verdoemenisse ende vander onsprekeliker pinen der hellen.’ Dair is hongher ende
dorst, / hetten ende vorst, / screyen, wenen, / crisschen, beven, / anxt, noot, / iammer,
doot, / bandt, stric, / stanc, slic, / put ende duuster, / stoc ende cluuster, / roepen
ende claghen, / wormen ende knagen, / confuse ende hoen, / gheselscap der vianden
coen, / vloeken ende barnen, / claghen ende karmen / ende niement en sal daer
41)
den anderen ontfarmen../ . Zeer veel overeenkomst met het bovenstaande
vertoonen het Speculum humanae salvationis en het Compendium theologicae
veritatis. We vinden iets dergelijks ook in Ruusbroec's geschrift Van den Kerstenen
Ghelove, waar, evenals in onze Tafel, de pijnen der hel volgens de rij der zeven
hoofdzonden beschreven worden.
Maar niet alleen in zijn beschrijvingen en uiteenzettingen toont Meester Dirc zich
een vlot en lenig taalvirtuoos, maar vooral ook in de gebeden, - het gesprek van de
ziel met God - die we hier en daar in zijn werk verspreid vinden. Het 48ste capittel
van het Somerstuc, ‘die morghenspraeck tusschen den ontfermhertichsten God
42)
Cristum ende den mistroostighen sondaer’ is daar een prachtig voorbeeld van.
Wie deze bladzijden aandachtig leest, bemerkt aanstonds het fijne verschil in toon
tusschen de woorden van God, vaderlijk, waardig en vol liefde, en de klachten van
den mensch, gebroken, zwak en klein, maar groeiend in vertrouwen, naargelang
hij beter de goedheid en barmhartigheid van zijn hemelschen Vader leert beseffen.
Welk een aandrang klinkt ons ook tegen uit het volgende gebed, dat tegelijk een
staaltje is van mooie taal en van sterke vroomheid: ‘Heer, hoge God ende Vader,
van di so vloyet dat water der wijsheit ende der salicheit ende springhet die fonteyn
des levens in den hemel; uut di so loept dat water, dat die malaetsche suvert, die
blinde verlichtet, die dode verwecket ende alle zieke ghesondet. Wassche ons, lieve
Heer, beghiet ons, dwae ons, drenck ons allen daer in, opdat wi suver warden van
alle
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smetten, die dijn ogen mogen mishagen, want salich is hi, den du hebbes mitten
43)
water des levens begoten’ .
Zoo teekende hij voor ons het leven van Jezus en Maria, de schoonheid der
geopenbaarde leer en de heerlijkheid der Kerk met haar mysteriën van genade en
liefde, met haar sacramenteelen zegen en liturgische pracht, en deed hij heel ons
kortstondig aardsche bestaan glanzen in het licht der eeuwigheid.
Meester Dirc van Delf was echter geen kamergeleerde, altijd over zijn boeken
gebogen, zonder oog te hebben voor wat er om hem in Kerk en Maatschappij plaats
greep, maar een Apostel, die het goede wist te waardeeren en bevorderde, maar
ook het kwaad zonder aanzien des persoons vrijmoedig bestreed.
Hij had zelf een hooge opvatting van het Priesterschap en daarom kon hij het niet
harden, dat er naast ‘die wise, gheleerde papen, die die heilighe kercke mit saligher,
wiser leer ende predicaedse verclaren’, naast ‘die goede, innighe papen, die voir
den volck bidden,’ ... naast ‘die strenghe prelaten, die mitten gheestelijken dwanghe
44)
dat volk houden uut horen sonden’ , ... ook anderen stonden, die ontrouw waren
geworden aan hun verplichtingen. Het aardsche trok hen naar omlaag en de zucht
naar rijkdom, genot en eer had hun harten verleid. ‘Vanden minsten totten meesten
so staen si nader ghiericheit... Wye salmen nu moghen wisen van alle den proesten,
die niet méér dairna waken en sal sijnre ondersaten budel te lichten, dan haer
sonden uut te roden?’ Uit rijkdom volgt overdaad. En Mr. Dirc wijst verder op
geestelijken, wier ‘leven op gulsicheit ende leckernye staet, ... dair Paulus of seit:
horen buuck is haren God; si smaken aertsche dinghen, daer om sal hem schiën
ende ghevallen confuse in haere gloriën.’ Wat hij verder schrijft, is van een bijtenden
spot. Weliswaar heeft hij 't ontleend aan St. Bernard en Hugo de Sancto Victore,
maar zonder reden zou hij 't zeker niet hebben overgenomen. ‘Hair ambocht ende
officie, die si desen afgode den buke doen, bewiset Hugo de sancto Victore ende
seit: ghelyc datmen den afgoden tempel plach te tymmeren, altaren op te rechten,
dienres te ordinieren, beesten te offeren, wyeroeck te barnen, aldus doen noch die
heydensche papen ende prelaten. Den afgoden haren buuck maken si die coken
voir een tempel, die tafel voir een altaer, die cokenknechts voir der kercken dienres,
ende die gheofferde beesten sijn gecoicket, ghesoden ende ghebraden vleissche.
Ende die roeck, die in desen godsdienst opgaet, is die lust ende smaec; die sanghe,
diemen dan hout, is dorpernye, kijf
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ende aftersprake.’ Ook de laatste der drie begeerlijkheden, waarvan naar het woord
van St. Jan heel de wereld vol is, de hoovaardij des levens, heeft de geestelijkheid
aangetast. Zij zijn ‘also overmoedich op haren staet, datsi gheladen gaen mitten
goede des armen Ihesu, recht als een bruut haren brudegom gheciert. Wat sal ic
segghen van haren clederen, die also menichvoudich sijn ende so schijnbairlick?
Haer slaepcameren sijn het gheciert dan die kerkc ende dat choer, die tafel het
ghedect dan dat altaer, die nap costeliker ende duerbaerre dan die kelck; dat paert
is costeliker dan dat missael, hoir mantel is suverliker dan dat casuffel, haer heemden
45)
sijn verweender dan die alven, meer ghesins dient hem ter tafelen dan ter missen’ .
Dit striemend verwijt herinnert ons aan de verontwaardiging, waarmede Ruusbroec
46)
eens in zijn boek Vanden gheesteliken Tabernakel hetzelfde euvel bestreed, en
de sarcastische spot, waarmede hij hen geeselt, die naar het Paulinische woord
van den buik hun god maken, doet ons in zijn uitwerking denken aan die fijne satire
47)
van den schrijver van Des Coninx Summe , die de ‘taveerne’ ‘des duvels kerke’
noemt.
Louter en alleen kunstenaar is hij in zijn beschrijvingen. Soms is het een
natuurtafereeltje in enkele trekken. Hij hield van de lente als Hadewijch en Henricus
Suso. Hoe schoon is die ‘maent van Maert, dair alle die natuer haer in vernuwet
ende verandert. Die son clymt, die hemel glymt, die aerde spruut, die lover bloeyen,
alle wortelen groeyen, ende alle gheesten hem verbliden yeghen der toecomender
tijt. Ghelijc als die minnende bruut seit: Laet ons uutgaen in den hof ende sien of
die wijngaert bloeyet; die winter is ghegaen, die bloemen sijn in onse lande wide
48)
ontdaen’ . Dat is liefelijke poezie. Hoe forsch daarentegen is het volgende citaat,
waar de schrik der ontstelde Israëlieten jaagt door het rhythme der asyndetische
zinnen. ‘Als Mozes des morgens vroe voor den sonnen opganc opten berch to Gode
clymt, so breken op die donreslagen ende blincken die blixem, die bazunen die
clingen, lampen daer verscinen, die berch die beeft ende een roock gaet op als alle
die hoven, ende God beghint te spreken: Hoor Ysrahel, houde mijn gebode ende
scrijfse in dijnre herten als in een boeck, ende ic sal di gheven een lant, vloyende
49)
van honich ende melc’ .
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We zouden nog veel schoons kunnen aanhalen, maar wat wij in deze laatste
bladzijden neerschreven, bedoelt geen volledige karakteristiek te zijn van Meester
Dirc als prozaschrijver en hoeft evenmin een bloemlezing te bieden uit zijn werk,
nu dat in zijn geheel kon worden uitgegeven en in drie lijvige deelen voor ons ligt.
We poogden slechts in enkele trekken zijn litteraire verdiensten te schetsen en door
een paar grepen uit dezen schat van schoonheid aan te toonen, dat zijn Tafel van
den Kersten Ghelove niet is een nuchter middeleeuwsch verzamelwerk van
velerhande geleerdheid, vaak even saai als taai, maar de levende uiting van een
gevoelig kunstenaar, die om deze vorstelijke gave een eereplaats verdient in de
geschiedenis onzer Middelnederlandsche literatuur. Wat hij schreef welde op uit
zijn hart. Hij kon zijn gedachten zoo vlot en lenig, zoo raak en juist uitdrukken, omdat
hij zijn stof ten volle meester was. Hem was een zuiver rhythmisch taalgevoel
aangeboren en onder den invloed van zijn lectuur werd deze aanleg ontwikkeld en
kwam tot rijken bloei.
Veel heeft hij te danken aan den Bijbel. De talrijke teksten bewijzen, dat hij
doorkneed was in de kennis der heilige Boeken, maar hij had ook hun geest in zich
opgenomen. Het is werkelijk een voldoening vast te stellen met welk een gemak en
waardigheid hij de honderden aanhalingen uit het Oude en Nieuwe Testament in
het vloeiende Dietsch der middeleeuwen heeft overgebracht.
Maar ook van de welsprekendheid der Kerkvaders hooren we den schoonen
weerklank in zijn werk. Hun doel was het zijne. Naar hun voorbeeld poogde hij den
geest zijner lezers van de waarheid te overtuigen, hun wil tot het goede te bewegen.
Geen middel liet hij onbeproefd, om hun aandacht te boeien en hun gemoed te
ontroeren. De prachtige antithesen van den heiligen Augustinus en de hartelijke
beschouwingen van den honingvloeienden Bernardus vonden in hem een
fijngevoeligen vertolker. Hij bad met Beda en Anselmus, met Dionysius en
Innocentius.
Zoowel met den Bijbel als met de Kerkvaders had de Scholastiek hem vertrouwd
gemaakt, maar zij had bovendien zijn vernuft gewet en hem geleerd de dingen
scherp te ontleden en klaar uit te drukken. Ook hij heeft hier en daar moeten
worstelen met het weerbarstig woord en in dien strijd is hij niet altijd overwinnaar
gebleven, maar over 't algemeen is hij vlot en spontaan in zijn uitingen en vertoont
hij alle eigenschappen, die den geboren auteur kenmerken.
50)
Hij staat voor ons als de prediker, die naar het woord van St. Paulus met zuivere
bedoelingen op gezag van God de waar-

50)

II Cor. 2: 17.
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heid verkondigt, maar hij wist ook, dat die waarheid het gemoed van allen, die naar
hem zouden luisteren, inniger treffen en dieper ontroeren zou, wanneer zij tot hen
kwam in het stralend gewaad der schoonheid, edel als een koninginne. Dat heeft
hij blijkens de vele handschriften, die ons werden overgeleverd, zeker bereikt. En
bij het beëindigen van ons werk is het onze laatste wensch, dat zijn stem na meer
dan vijf eeuwen opnieuw moge spreken tot allen, die zijn van goeden wil.

[Illustraties]
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Handschrift 73 E 26 van de
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK TE 'S GRAVENHAGE
o

- fol. 1r . (Zie Deel II, blz. 7)
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*2

Hs. 21974 van de
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË TE BRUSSEL
o

- fol. 65v (Zie Deel I, blz. 77 en 82 en Deel II, blz. 305)

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

*3

Hs. 22288 van
BRITISH MUSEUM TE LONDEN
o

- fol. 108v (Zie Deel I, blz. 77 en 82, en Deel II, blz. 306)
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*4

Hs. 21974 van de
KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË TE BRUSSEL
o

- fol. 66r . (Zie Deel I, blz. 77 en 82 en Deel II, blz. 306)
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*5

Hs. 22288 van
BRITISH MUSEUM TE LONDEN
o

- fol. 109r . (Zie Deel I, blz. 77 en 82 en Deel II, blz. 305)
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*6

Hs. 691 van THE PIERPONT MORGAN LIBRARY TE NEW YORK
- fol. 160 (Zie Deel I, blz. 86-87 en Deel III B, blz. 674)
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*7

Aateekeningen op het schutblad en fol. 225 van Hs. 691 van
THE PIERPONT MORGAN LIBRARY TE NEW YORK
(Zie Deel I, blz. 87-90)
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Hs. 171 van
WALTERS ART GALLERY TE BALTIMORE
o

- fol. 1r . (Zie Deel I, blz. 72-73)
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Lijst van woorden ter aanvulling van het ‘Middelnederlandsch
woordenboek’.
N.B.
1)
2)
3)
4)
5)

= niet bij Verdam.
= niet bij Verdam in die beteekenis.
= niet bij Verdam in dien vorm, enz.
= bewijsplaats voor vermoeden van Verdam.
= niet bij Verdam en conjectuur.

A
1

AENMINNENTLIKE ), welgevallig: III, 43, 285.
1

ALLENCSOM ), allengs, langzamerhand: II, 17, 4.
1

ALWELDICHEIT ), almacht (wel in Hndwdb.): III, 666, 150.
1

ANSTORM ) (aenstorm), aanvechting (van den duivel) (wel in Hndwdb.): II, 144,
74.
1

ANWISER ), onderwijzer: III, 350, 126.
2

ARTICULEN ), stukken van het schaakspel (wel in Hndwdb.): III, 570, 30.

B
2

BEDICHT ), schrijft voor, dictat: II, 11, 8.
1

BEELDEMAKERSCHE ), verbeeldende, voorstellende kracht (imaginativa): II, 44,
60.
2

BEGRIJP ), afgunstigheid: III, 670, 255.
2

BEGRIPEL ), bedilziek: II, 66, 117.
1

BEHOERSAMHEIT ), behoorlijkheid, betamelijkheid: III, 466, 137.
1

BEHOETLIKE ) (behoetliker stede), beschut, veilig: III, 266, 630.
1

1

BEHOETSAM ), omzichtig: III, 12, 15; BEHOITSAM ): III, 325, 211.
1

BEHOETSAMHEIT ), voorzichtigheid, bedachtzaamheid: II, 382, 136.
2

BEKENLIKE ) (craft); verstandelijke kracht, kenvermogen: II, 78, 15.
2

BECLYMMEN ) (die hoecheit b.), den trots bestrijden: II, 96, 197.
1

BECOMMERINGE ), belemmering: II, 157, 186.
1

BECOVEREN ), overladen, overstelpen: III, 409, 41.
1

BELASTIGH ), in nood verkeerend: III, 547, 327.
1

BELELIKET ), beschimpt (wel in Hndwdb.): III, 649, 157.
2

BELIECHT ), belogen, bedrogen: II, 333, 4.
1

BENYDINGE ), jaloezie (invidia): II, 188, 39.
1

BENODET ), genoodzaakt: II, 197, 31.
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1

BEREET ), muts (plat fluweelen hoofddeksel zonder klep): III, 579, 268.
2

BEROERLICK ), rakende: III, 686, 297.
1

BESMIDET ), vast verbonden: III, 314, 445.
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2

BESTANT ), verzoening (opheffen der vijandschap): II, 133, 56.
1

BESTERCKEN ), versterken: II, 106, 110.
1

BEVELSCHEN ) (bevalschen), verontreinigen, verpesten van de lucht: II, 225,
536.
1

BEVENSICHEDEN ), geveinsdheid: III, 494, 210.
1

BEVINDING ) (ghelovelike b.), betrouwbare ondervinding: II, 89, 35; = uitdenksel:
II, 120, 185; 229, 619; = uitkomst van een waarneming of onderzoek: II, 299,
60.
1

BEVOELIC ), verstandig, schrander: III, 204, 211.
1

BEWEGHINC ) (beweghinghe), beroering, opwekking (suggestio): II, 166, 126;
III, 22, 224.
1

BEWIDEN ), uitrusten, begiftigen: III, 392, 157.
1

BYEDER ), gebieder: II, 198, 36.
2

BLETEN ), huilen, janken: II, 61, 19.
1

BLINCK ), schittering, glans: II, 418, 61.
1

BLOEM ), wit: II, 386, 24.
1

BLOSKERENDE ), blakerend, gloeiend (?): II, 400, 140.
1

BORST ), jonkman: III, 561, 258.
2

BREKEN ) (bedde b.), echtbreuk plegen: III, 468, 175; (van basunen):schallen:
III, 225, 135.
1

BRUKELIC ), genietende: II, 269, 78.
5

BRUNSTICH ), brandend: II, 81, 70.
1

BRUMMICH ), brandend: II, 81, 70.
2

BULGHE ), golf: II, 50, 70.

D
2

DAGEN ) (in sinen d. comen), op leeftijd zijn, tot 't eind van zijn dagen gekomen
zijn: II, 329, 136.
1

DANCKNAEM ), welgevallig: II, 395, 36.
2

DINGTAEL ), vonnis: III, 372, 147.
1

DOEPSCH ), onwetend, traag van verstand: II, 63, 55.
1

DOETSCH ), onwetend, traag van verstand: II, 63, 55.
4

DOGEN ) (hem d.), geduldig zijn: III, 560, 215.
1

DOGHER ), lijder: II, 96, 195.
1

DOIRSINNEN ), doorgronden: III, 374, 59.
3

DOMHEIT ), domheid: II, 178, 214.
1

DRIFT ), onstuimig: II, 63, 53.
1

DROCHEIT ), bedrog: II, 90, 52.
2

DRUUST ), stroom: II, 450, 180.
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DUERINGHE ), duurte, bestendigheid (wel in Hndwdb.): III, 329, 34.
1

DULDICHEIT ), lijdzaamheid: III, 113, 514.
1

DUTTICH ), slaperig: II, 56, 36.
1

DUTTINGE ), het versuffen: II, 70, 56.
2

DWALE ), altaarkleed (van fijn linnen): II, 444, 30.

E
1

EDELGESTEENTEN ): II, 199, 24.
1

EENSAEMHEIT ), gemeenschap: III, 319, 26.
1

EENSOMHEIT ), afzondering (wel in Hndwdb.): III, 102, 260.
1

ELEMOSINIER ), aalmoesgever (uitdeeler, beheerder van aalmoezen inHndwdb.):
III, 347, 51.
1

ENGHEESTEN ), zijn geest instorten: III, 334, 179.
1

EXEQUIREN ), ten uitvoer leggen: II, 453, 71.

F
1

FIGURINGE ), vorming: II, 287, 126.
1

FLAMMELIKE ), vlammend, aan vlammen gelijk: III, 252, 253.
1

FORME ), vorm (forma): III, 417, 47.
1

FORMIERES ), formeerder: II, 31, 111.

G
1

GADERICH ), inhalig: II, 60, 121.
1

GADOPEN ), nooddoopen (wel in Hndwdb.): III, 417, 54.
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3

GANSGHETROUWEN ), volkomen vertrouwen: II, 96, 206.
2

GHEBROKEN ) (g. wijf), die niet meer maagd is, geschonden: II, 326, 49.
2

GHEDACHTEN ), gedachtenis: II, 71, 69.
2

GEDENCK ), streven: II, 191, 19.
1

GHEDRIEFTE ), hevigheid: II, 103, 19.
1

GHEDRIFT ), kracht, waardoor men gedreven wordt: II, 107, 137; = beweging:
III, 153, 120.
1

GHEESSELBROEDERS ): II, 195, 8.
1

GELIJDSAEM ), geduldig: III, 515, 67.
1

GELIKE-STANDICH ), tegelijkertijd: III, 481, 87.
4

GEMOET ), begeerte: II, 428, 128.
2

GHENADELIKE ), goedertieren: II, 93, 131.
2

GHERIT ), uitval te paard: III, 565, 343.
1

GHERUCHTET ), befaamd: III, 595, 74.
2

GHESATEN ), bepaling, instelling: III, 275, 36.
1

GESCAEPLIJK ), geschapen: II, 51, 103.
1

GETUCHTICH ), aan tucht gewend: III, 517, 126.
1

GHETWIDEN ), inwilligen (der verlangens): III, 266, 650.
1

GLAM ), gloed: II, 321, 140.
1

GNORTEN ), knorren: II, 61, 21.
1

GODE-ACHTICH ), gelijkende op God: II, 289, 165.
3

GRUWEN ), een afschuw hebben (persoonl. ww.): II, 185, 159.
3

GUEDSTE ), superlatief van guet: III, 452, 53.
1

GUETDUNCKENDE ), zichzelf goed vindende: II, 244, 153.
1

GUETGUNNICH ), goedgunstig, vriendelijk (wel in Hndwdb.): III, 658, 170.
1

GULSENAER ), gulzigaard (wel in Hndwdb.): III, 324, 164.

H
5

HACHTELIKEN ), vgl. mndl. hachte, gevangenschap: III, 363, 11.
1

HANDEN ) (op sinen h. leven), van zijn handenarbeid leven: II, 328, 93.
1

HANTSALVINGE ), het vullen van iemands hand met een geschenk, het geven
van een fooi: II, 233, 716.
1

HEERDOM ), vorstendom, koninkrijk: II, 19, 3.
1

HEYLWECH ), via salutis: II, 87, 187.
1

HOEDEN ) (enen mensche scade h.), iemand voor kwaad vrijwaren: II, 207, 57.
4

HOF ), hotêl, logement, herberg: III, 437, 151.
1

HOOFDEN ), zich vasthechten: II, 447, 91.
1

HOSPITAELSCH ), gastvrij: III, 351, 15.
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2

HOUDER ), onderhouder, in-achtnemer: III, 256, 346.
1

HULPSAMHEIT ), behulpzaamheid: II, 93, 122.
1

HUUSBANT ), echtgenoot: II, 222, 457.

I
1

INBEELDE ), inprenting: III, 419, 100.
1

INGHESICHT ), inprenting, inspiegeling: II, 104, 40.
1

INGHETEIKENT ), gestempeld: II, 47, 7.
1

INGRONT ) (goedertieren i.), medelijdende inborst: III, 99, 187.
1

INPENSICH ), nadenkend: II, 387, 31.

J
1

JEGHENNIGH ), ligging, omgeving: II, 200, 55.

C, K
1

CARTE ) (carde), stift van een deurhengsel: II, 88, 9.
1

CATECHISEREN ), onderrichten in de godsdienstleer: III, 373, 32.
1

KATUYLE ), kerkuil: II, 181, 35.
1

KENNICH ), bewust, erkennende: III, 322, 107.
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1

KENT ) (kint), kennis: II, 353, 93; III, 605, 357.
1

CLEDINGHE ), ‘habitus’: II, 53, 128.
1

CLEPPEN ), omvatten, omarmen: III, 87, 432.
1

CONDIMENT ), specerij, kruiderij, (condimentum): III, 613, 217.
1

COOPSTRATE ), openbare weg (die den koophandel bevordert), via publica: II,
297, 6.
1

KREYLIKE ), (k. tijt), jammerlijke tijd: II, 116, 84.
1

CROCICH ), vgl. croken, schenden, verbreken: III, 529, 156.

L
1

LACHLIKE ), dwaas: III, 345, 86.
4

LAET ), houding: III, 176, 189.
1

LANGDUERICHEIT ), lankmoedigheid (longanimitas): II, 134, 92.
1

LAMMEREND ) (lammerende spraec), blerend, blatend: II, 66, 114.
1

LANTSGHENOET ), gezeten burger, geerfde: II, 20, 30.
1

LATTICHEIT ), traagheid, slapheid, loomheid: II, 173, 117.
1

LATVEERDICH ), geneigd tot traagheid: II, 56, 36.
4

LEENARE ), geldschieter: II, 424, 20.
1

LICHTSCHINIGE ), lichtglanzende: II, 397, 80.
2

LOPER ), bovenste steen in een molen: III, 486, 231.
1

LUCKICH ), voorspoedig: III, 500, 34.

M
1

MACHTICHEIT ), beheersching: II, 257, 248.
1

MEEDWETIGH ), bewust (conscius): II, 53, 132.
3

MENSCHICH ), menschelijk (humanus): III, 289, 458.
1

MERCKICH ), opmerkzaam: III, 552, 38.
2

MIDDES ), door (middel van): III, 481, 85.
4

MINNEN-GHERAER ), ijveraar (zelosus): III, 312, 395.
1

MISTERIAEL ), geheimnisvol: III, 46, 38.
2

MISTROOSTELIKE ), roekeloos: II, 418, 69.
2

MOEDELICK ), gemoedelijk, hartelijk: II, 280, 166.
1

MOYRBOSSCHEN ), veenbosschen: II, 144, 71.
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N
4

NAKEN ) (genaken), een vrouw vleeschelijk naderen of aanraken: III, 468, 185.
2

NEERACHTICH ), kostwinnend: II, 227, 572.
4

NOCH ) (noech), genoeg: III, 27, 121.

O
1

OERDRAGHER ), oorblazer: III, 504, 122.
2

OFDEYLEN ), kwijtschelden: III, 354, 127.
1

OFTEYKENEN ), onderscheiden: II, 306, 14.
2

OFZWEREN ), door een eed ontnemen: II, 230, 653.
1

OGENCLAS ), spiegel: II, 265, 120.
2

OLYCRUUS ), zalving met het hl. Oliesel in den vorm van een kruis: II, 190, 82.
1

OMCLEPPEN ), omklemmen: II, 28, 37.
2

OMMEVRAGHEN ), hier en daar om iets vragen: II, 93, 136.
2

ONDACHTELIC ), verstrooid, zonder aandacht: II, 192, 28.
1

ONDANCKNAEM ), ondankbaar: II, 162, 58.
2

ONDERBROKEN ), verzwakt worden, zijn kracht verliezen: III, 34, 20.
1

ONDER-GHELOVEN ), onderling vertrouwen: III, 574, 151.
1

ONDERSPREKER ), bemiddelaar, onderhandelaar: III, 215, 235.
5

ONGHEDELGHELICK ), onuitwischbaar (indelebile): III, 427, 97.
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1

ONGESCICKELICK ), weinig meegaand: II, 187, 34.
1

ONGHETAL ), talloos: III, 507, 186.
1

ONLERICH ), stolidus: II, 63, 57.
4

ONSICHLIJK ), onzichtbaar, onzienlijk: II, 147, 135.
2

ONTSCULDIGEN ) (hem o.), zich vrij bewaren van schuld: II, 156, 165.
1

ONVERHOETHEIT ), onbedachtzaamheid, onberadenheid: II, 179, 234.
4

ONVERSADICH ), onverzadelijk: II, 174, 148.
1

ONVERSCHIJNLIC ) (O. licht), vertaling van inaccessibilis (lucem inaccessibilem):
II, 284, 67.
2

OPDRACHTICH ), ondernemend (in gunstige beteekenis): II, 107, 136; = dapper,
III, 19, 140.
1

OPSEKERINGHE ) (van saken), het zekerder voorstellen: II, 165, 115.
2

OPSCORTEN ), schikken: II, 100, 296.
1

OPSTERKINGE )(van saken), het sterker voorstellen: II, 165, 115.
1

OVERATICH ), gulzig, onmatig in het eten: II, 168, 22; III, 339, 266.
3

OVERFORMER ) (der crachten), kracht die de vermogens veredelt (overformende
cracht): III, 99, 180.
1

OVERGHEFLIC ), onderworpen: III, 480, 55.
1

OVERHAVICH ), rijk, meer hebbend (dan noodig is): II, 276, 58; =overvloedig:
III, 195, 242.
1

OVERKEVELD ) (overkevelde mont), met overstekende kaak: II, 65, 108.
1

OVERCONSTE ) (met overconsten), met buitengewone kunst: III, 262, 518.
1

OVERRIFT ), bovenste gedeelte van het middelrif: III, 37, 125.
1

OVERSLOT ), hoofdburcht: II, 127, 386.

P
1

PELLOREN ), wapenrokken: III, 357, 44.
2

PLICHTICH ), plichtgetrouw: II, 106, 109.
4

POETEREN ), peuteren, wroeten: II, 338, 109.
1

POLCK ), put: II, 286, 102.
2

POMPEN ), pralen: III, 476, 186.
1

PRATTICHEIT ), trots, laatdunkendheid: II, 171, 79.

Q
4

QUASSEN ), schudden, heen en weer schudden, heftig bewegen: III, 236, 427.
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R
2

RADELIC ), met ijver: III, 605, 361.
4

RECHT-OPVOEREN ), recht door zee gaan (onbuigzaam zijn): III, 572, 91.
1

REGHENING ). Zie voor de beteekenis de noot bij II, 200, 55.
5

ROEDEN ), ploegstaart, achtereinde van den ploeg: III, 26, 107.
1

RUNEKEN ), oorblazen: II, 192, 30.

S, Z
1

SAMENWITTICH ), bewust: II, 53, 131 (vgl. Verdam i.v. samenwitticheit).
2

ZEEGH ), schuw, vreesachtig: III, 358, 94.
1

ZEGHEKEMP ), kampvechter: III, 312, 407.
1

ZEGHEVECHTIGER ), overwinnaar: II, 228, 607.
1

SINGNAKEL ), uitwendig teeken: III, 432, 29.
1

SCARRE ), net (?): II, 378, 23.
3

SCUWE ), (= schu, schuwel), beschroomd: III, 100, 224.
1

SLECHTHEEN ), zonder meer: III, 345, 83.
2

SLESSEN ) (slissen), verdrijven (overgankelijk): III, 61, 173.
1

SLOTREDE ), besluit: II, 265, 101.
1

SMITSFORME ), smidsblok; aanbeeld, waarop metalen gevormd worden: III, 47,
94.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

220
2

SONDERHEIT ) (s. plegen), bizondere dingen (doen): III, 504, 119.
1

SOPHISTIERT ), listig vervalscht: II, 338, 124.
1

SOPHISTIGH ), spitsvondig: III, 623, 191.
1

SPECKEN ), lardeeren: III, 650, 196.
1

SPOTREDE ), vlekkenkoorts, scharlakenkoorts: II, 252, 101.
1

SPRAECKACHTICH ), welsprekend: III, 678, 85.
1

SPRINCVIER ), koudvuur: III, 96, 128.
1

SPROKE ) (die minnen s.), liefdevolle uitspraak: II, 366, 183.
2

STATELIC ), met den stand overeenkomend: II, 221, 443.
1

STEELBOERSKIJN ), beurs, waarin gestolen geld opgeborgen wordt: II, 426, 56.
2

STEKEN )(hem s. van), zich onttrekken aan, zich verwijderen van: II,326, 59.
1

STEKICH ), geneigd tot steken: II, 30, 77.
1

STRIJKCLEDE ), gordijnen, die de voorhal van het altaar scheiden: III,386, 374.
1

STRICKEN ), breien; vgl. mhgd., nhgd. stricken: III, 577, 207.
1

SUBSTANCIAEL ), wezenlijk: III, 416, 46.
1

ZUKELINC ), zuigeling: II, 68, 10.

T
2

TOEVERLAET ), uitvlucht, voorwendsel: III, 484, 181.
1

TORQUEEL ), halssnoer (torques): III, 599, 166.
2

TRECKINGE ), reis: II, 389, 90.
1

TWIDI(N)GHEN ), toestaan, inwilligen, verhooren, vervullen: II, 101, 319; 365,
159; 387, 38; III, 108, 399; 673, 313.

U
1

UTERWEELDINGE ), uitverkiezing, aanneming (adoptie): II, 242, 33.
5

UUTBRYMMMEDE ), opgloeide: III, 25, 79.
1

UUTBRISSCHEN ), schreeuwen, uitklagen: II, 122, 258.
1

UUTBRYSSCHEN ) (samenstelling van brusschen), bruisen, opbruisen: II,292,
67.
1

UUTMATE ), uiteinde: III, 390, 107.
l

UUTRIDERS ) (van uutriden), strijders: III, 320, 47.
2

UUTSLACH ), het uitslaan van de weegschaaltong: II, 93, 133; III, 553, 51.
2

UUTVLIETICH ), uitstortend (diffusivus): III, 292, 539.
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V
3

VADEN ), draad (van een vadem lengte): III, 577, 207.
4

VAERLIKE ), vreeselijk, gevaarlijk (15e E.): III, 78, 217.
4

VALVEYNSTER ), tuimelraam: III, 406, 289.
1

VEELSPRAKE ), multiloquium: II, 177, 200.
2

VERBEELDINGE ), gedaanteverandering naar het beeld van (transfiguratio): II,
128, 391.
4

VERBLOEMEN ), vergoelijken, verzachten: III, 572, 95.
2

VERBOSEN ), krenken, kwetsen: II, 152, 71.
1

VEREENRADICHEN ), (hem v.), met zichzelf overeenkomen: II, 405, 7.
1

VERLANCSOM ), (comparatief verlancsomer?), langzaam: II, 220, 406; 268, 55.
1

VERMENGELIC ), door elkaar: II, 45, 86.
1

VERMONDER ), voogd: II, 162, 58.
1

VERPUERING ), zuivering: III, 12, 5.
1

VERSETTER ), vergelder: III, 354, 119.
4

VERSCAELEN ), geur- en krachtloos worden: II, 336, 74.
4

VERSLIMEN ), verslijmen, overgaan in slijm en slijk: II, 225, 537.
1

VERSMORER ), wurger: II, 181, 30.
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2

VERSOCHT ), aangenomen?: II, 272, 131.
4

VERSOEKER ), verleider: II, 147, 119.
1

VERSPILDINGE ), verkwisting: II, 177, 198.
2

VERTOGHINGE ), voorstelling: II, 208, 94.
1

VESTEN ) (sijn aensicht v.), bevestigde zijn meening, besloot: II, 405, 7.
1

VIEBBRAECK ), schennis der feestdagen: II, 192, 38.
1

VISELMY ), gelaat: III, 175, 391.
1

VLAS ) (van winde), windvlaag (flatus): III, 249, 181.
1

VLUUCHSTIEN ), rotssteen: III, 256, 342.
1

VOER ), ven: II, 237, 830.
3

VOEBBORGHEN ), voor iemand instaan: III, 364, 25.
1

VOERVRUCHT(E) ), primitiae: III, 173, 347; 285, 314; VOIRVRUCHT: III, 387, 29.
2

VOETELINGH ), viator: II, 83, 109.
1

VOLRHUECHNIS ), voorgedachte: II, 91, 69.
4

VOIRSCHERMER ), voorvechter: III, 230, 279.
1

VOIRSOECHT ), beproefd: II, 90, 44.
1

VOORTBRENGHER ), persoon, die het gebed overbrengt: III, 215, 235.
2

VRUCHTBARICH ), vrucht barend: II, 278, 116.
1

VULENS ), vuiligheid: II, 199, 17.

W
1

WAENACHTIGHE CRACHT ), waardegevoelende kracht: III, 97, 164.
1

WAIRACHTIGHEN ), bewaarheiden, waar maken: III, 682, 190.
1

WANDONCKICH ), wantrouwend: II, 66, 117.
5

WANLOVICH ), ongeloovig en kwaaddenkend: III, 497, 298.
4

WANRAKE ), ongelukkig toeval, ongeval: II, 67, 117.
1

WAPENTUERINGHE ), wapenrusting, bewapening (armatio, armatura): III,453,
70.
1

WASSER ), vertaling van germinans: III, 27, 126.
1

WECH-LIDICH ), voorbijgaand: III, 248, 160.
1

WEDERGHEDENC ), reminiscentia: II, 46, 99.
1

WEDERLOFTEN ), belofte (als vergoeding voor iets anders): III, 518, 149.
2

WEDERSLACH ), het neerslaan der oogen: II, 284, 68.
1

WEECMOEDICH ), kleinmoedig: II, 173, 127; III, 529, 151.
2

WEERDICHEIT ), dienstvaardigheid, welwillendheid: II, 136, 132.
5

WEERLIKE ) (W. craft), wederstrevende kracht: II, 79, 25.
2

WELDAET ), genadegaven: II, 155, 143.
2

WERCLIKE ), (w. sonde), dadelijke zonde (peccatum actuale): II, 149,16.
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WYLDERNISSE ), afgrond: II, 353, 97.
2

WYNNINGE ), voortplanting: II, 224, 499.
2

WIPER ), verwijt: III, 41, 240.
1

WYRTZE ), kruiderij: II, 201, 78.
1

WIJSRASEN ), fantasia: II, 45, 82.
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Bronnen en citaten.
Alexandri magni iter ad paradisum.
II, 41.

S. Anselmus.
III, 471 Admonitio morienti et de peccatis suis nimium formidanti (Migne, P.L.
158, col. 685.).
III, 672 Migne, P.L. 158, col. 820.

S. Augustinus.
II, 150 De baptismo parvulorum.
II, 92; III, 283 De civitate Dei.
II, 116, 440; III, 235, 236, 283 Confessiones (Boec der Biechten).
II, 157 Enarratio in Ps.
II, 118 Regula.
III, 274 Sermo 115.
III, 178 De symbolo.
II, 50; III, 233, 283 De Trinitate.

S. Beda (Venerabilis).
III, 112, 113 Migne, P.L. 94, col. 561.

Beka, Joannis de, chronicon.
III, 556, 557, 558; 562, 563, 564, 565.

Cicero.
II, 90 De inventione.
III, 282 in C. Verrem.
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Compendium theologicae veritatis.
II, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 45, 46,
47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 131, 138, 141,
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 206, 207, 209,
210, 212, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 226, 230, 231, 233, 265, 276, 279,
280, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 304, 307, 311, 313, 343, 350, 351, 352,
353, 354, 355, 366, 376, 378, 393, 435, 436, 437, 438, 440.
III, 31, 42, 43, 60, 70, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 97, 98, 106, 148, 149, 150, 151,
161, 162, 163, 220, 225, 230, 274, 275, 280, 281, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 431, 432,
433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 458, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470,
471, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 532, 551, 552, 553, 554, 555, 556,
559, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 630, 633,
634, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657, 659, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 681.

Decretum.
II, 189; III, 483.
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Dietsche catoen.
III, 515.

Durandus
(Rationale divinorum officiorum).
II, 296, 320, 332; III, 393, 399, 401, 420, 427, 455, 456, 457.

Elucidarium.
(Dietsche lucidarius).
III, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345.

Gesta Romanorum.
III, 273, 496, 504, 509, 510, 513, 514, 518, 519, 521, 522, 523.

S. Gregorius Papa.
II, 383; III, 204, 361.

S. Hieronymus.
II, 343; III, 510.

Holkot R. O.P.
(Liber de moralizationibus).
III, 509, 510, 512, 514, 519, 521.
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Hout, Boec van den.
III, 57.

S. Isidorus Hisp.
II, 39, 40 De natura rerum.
III, 228 De summo bono.
II, 14, 32, 38, 40, 42, 146, 202, 223 Etymolog.
II, 302 Liber de ortu, obitu et vita sanctorum.

Jacobus a Voragine.
III, 30, 38, 97.

S. Joannes Damascensus.
III, 27, 279. De Fide orthodoxa.

Legenda aurea.
II, 17, 37, 81, 102, 122, 123, 128, 250, 251, 266, 267, 270, 274, 275, 277, 278,
279, 283, 284, 290, 291, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 309, 310,
311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 332, 333, 337, 370, 371, 380, 383, 387, 412, 432, 435, 449.
III, 27, 45, 50, 53, 57, 58, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 93, 99, 136, 142, 152, 164, 167, 168, 169, 171, 172,
173, 174, 179, 180, 192, 195, 197, 201, 202, 205, 206, 207, 210, 211, 212,
213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228, 229, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250,
251, 252, 253, 255, 256, 259, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 285, 287, 294,
297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 316, 317, 364, 368, 371, 372, 373, 377, 378, 379, 380, 383, 385,
386, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 616, 627, 628, 630, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 641, 643, 646, 651, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 674, 675, 676,
677, 678, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688.

Libellus de septem peccatis mortalibus.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

III, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533.

Ludolphus de Saxonia.
(Vita Jesu Christi).
II, 102, 179, 199, 200, 249, 270, 272,
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273, 275, 277, 284, 285, 287, 289, 290, 292, 311, 312, 318, 319, 320, 321,
326, 328, 330, 334, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 368, 369, 374, 378, 385, 386, 390,
391, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 430, 433, 436, 440, 443, 444, 446,
447, 455.
III, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 36, 59, 60, 62, 64, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 106,
107, 119, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 138, 139, 140, 141, 144, 162, 164,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 193, 194, 197, 198, 199, 201,
202, 204, 205, 221, 222, 225, 277, 279, 283, 289, 291, 296, 314, 315, 371,
493, 627, 628, 630, 631, 633, 640, 644, 664, 665, 668, 669.

Martinus de Troppau O.P.
(Margarita Decreti).
III, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 342, 343, 344, 345, 415,
433, 437, 468, 478, 480, 481.

Petrus Comestor.
(Historia scholastica).
II, 17, 36, 37, 38, 39, 40, 161, 164, 198, 199, 205, 219, 291, 296, 363, 407.
III, 60, 68, 71, 197, 198, 572, 593, 594, 595, 598, 599, 623, 628.

Petrus Lombardus.
(Sententiarum libri IV).
Sent. II, 25, 3: II, 151.
Sent. II, 31, 3: II, 149.
Sent. II, 31, 7: II, 150.
Sent. II, 32, 7: II, 149.
Sent. III, 2, 5: II, 286.
Sent. III, 26: II, 82.
Sent. IV, 2, 7, 5: II, 145.
Sent. IV, 50, 2: III, 647.

Poeta. (Die).
II, 245; III, 495, 499, 501, 505 (?), 510, 555.
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Scaecspel. (Dat).
II, 89, 91, 94, 245, 256; III, 177, 496, 500, 507, 508, 523, 567, 568, 569, 571,
572, 573, 574, 575, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589,
590.

Speculum humanae salvationis.
II, 43, 144, 315, 316, 322, 435; III, 60, 71, 75, 76, 102, 107, 125, 126, 127, 128,
129, 138, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 371, 631, 646, 649, 669, 670, 672.

Summa confessorum
(Joannes van Freiburg).
III, 426.

B. Suso. Henricus O.P.
(Horologium).
III, 611, 613, 629.

S. Thomas van Aquino O.P.
III, 318 Quaestiones disputatae de veritate, 28, 4.

Summa Theologica I, 14, 1, c.: II, 15,
I, 26, 1, 1: III, 665.
I, 35, 1, 4: II, 12.
I, 42, 4: II, 43.
I, 68, 4, c.: II, 22.
I, 78, 4, c.: II, 44, 45.
I, 92, 3: III, 466.
I, II, 80: II, 376.
I, II, 84, 3: II, 102.
II, II, 24, 12, 2: III, 203.
II, II, 81, 8: III, 268.
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II, II, 88, 5: II, 211.
II, II, 88, 6: II, 211.
II, II, 110, 2, c.: II, 231.
II, II, 111: II, 232.
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II, II, 139, 1, c.: II, 108.
II, II, 139, 1, 1: II, 108.
II, II, 163, 4, c.: II, 162.
III, 7, 2: III, 35.
III, 8, 3, c.: III, 318.
III, 8, 4, 2: III, 318.
III, 27, 2, c.: II, 366.
III, 29, 1, c.: II, 271, 272, 273.
III, 37, 1: II, 307; III, 282.
III, 38, 1, c.: II, 361.
III, 38, 6: II, 444.
III, 39, 1, c.: II, 362.
III, 39, 5, c.: II, 363, 364.
III, 39, 6, 4: II, 365.
III, 39, 8, c.: II, 365.
III, 41, 1: II, 374.
III, 41, 3, 3: II, 373.
III, 43, 3: II, 357, 392.
III, 45, 2: II, 398.
III, 45, 3, 2: II, 399.
III, 45, 3, 3: II, 399.
III, 46, 9, 4: III, 169.
III, 51, 1: III, 132.
III, 51, 2: III, 132, 133.
III, 51, 2, 2: III, 133.
III, 51, 2, 3: III, 134.
III, 51, 3: III, 134, 135.
III, 51, 3, 1: III, 134, 135.
III, 51, 4, c.: III, 136.
III, 53, 1, c.: III, 162, 163, 166.
III, 53, 2, c.: III, 164, 165.
III, 54, 1, 3: III, 174.
III, 54, 3, 3: III, 174.
III, 54, 4: III, 175, 176, 177, 178.
III, 55, 3, c.: III, 205.
III, 55, 3, 4: III, 206.
III, 57, 1, c.: III, 220, 230.
III, 57, 1, 3: III, 220, 235, 239.
III, 57, 6: III, 220.
III, 58, 1, 3: III, 220, 230.
III, 73, 5: II, 441.
III, 73, 6: II, 437.
III, 81, 2: II, 441.
III, 83, 5, 7: II, 436.
Suppl. III, 9, 4: III, 479.
Suppl. III, 88, 2: III, 640.
Suppl. III, 91, 1, c.: III, 643.
Oratio ad vitam sapienter instituendam: III, 406.
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Thomas Cantimpratensis O.P.
(De naturis rerum).
II, 24, 32, 33, 35, 68, 70; III, 12, 285, 286, 367.

Vaderboec
III, 47, 360, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548, 549.

Valerius maximus (Libri IX factorum
(Dictorumque memorabilium).
II, 100, 256; III, 502, 507, 508, 580.

Vegetius
(De re militari).
II, 89.

Vincentius Bellovacensis O.P.
(Speculum doctrinale).
II, 35.
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Register van personen en zaken.
A.
AARDSCHE PARADIJS: II, 36, 38, 41, 43, 160, 161, 259, 264, 275, 276, 455; III,
336, 337, 398. Boom des levens: II, 37, 131. Boomen v.h. paradijs: II, 36, 37,
38. Rivieren v.h. paradijs: II, 39, 40, 41.
AARON: II, 298, 331; III, 169, 377, 385, 683.
AARTSVADERS: III, 152, 161. (Zie afzonderlijk bij Abraham, enz.).
ABA (rivier): II, 322.
ABDIAS: II, 452; III, 293.
ABEL: II, 72, 183, 219, 414; III, 93, 96, 231, 318, 337, 375, 469.
ABGARUS (Koning): II, 128; III, 313.
ABIATHAR: III, 306.
ABIGAIL: III, 147.
ABIRON: III, 679.
ABORTUS SPIRITUALIS: II, 221.
ABRAHAM: II, 71, 72, 81, 82, 106, 201, 249, 250, 301, 306, 308, 359, 360, 369,
452; III, 30, 104, 123, 152, 159, 161, 164, 220, 231, 320, 352, 380, 387, 388,
402, 516, 665, 679, 680. Abrahams schoot: III, 152.
ABSALON: II, 93, 118, 243; III, 672.
ACCARON: II, 203.
ACCITUS: III, 312.
ACHAB: II, 401.
ACHAIA: III, 301.
ACHAN (Achor): II, 375.
ACHILLES: II, 100.
ACTUS APOSTOLORUM: III, 254, 272. (zie verder onder aangehaalde
schriftuurplaatsen).
ADAM: II, 18, 38, 42, 72, 83, 159, 259, 297, 301, 302, 354, 360, 362, 374; III,
30, 58, 68, 86, 87, 89, 93, 133, 148, 149, 152, 154, 158, 159, 161, 164, 174,
231, 237, 273, 283, 285, 320, 337, 375, 394, 401, 409, 460, 467, 487, 575,
631, 683. Adam- Christus: III, 86, 87, 149, 154, 159, 237, 683. Adam en de
erfzonde: II, 149, 150. Adams gaven: II, 160. Adams zonde grooter dan die
van Eva?: II, 162; 163, 164.
ADVENT: III, 488, 490.
AEGEAS (rechter): III, 301.
AESTIMATIVA (Virtus-): III, 97.
AFGUNST: II, 171, 172.
AFLAAT: Definitie: III, 322. Aflaatgebed van S. Beda: III, 112, 113, 114. Schat
der kerk: III, 321, 322. Toepasselijk op de geloovige zielen: III, 656, 657. Aflaat,
verbonden aan de vereering van Maria's zeven Smarten: III, 130.
AFRICA: II, 396; III, 511.
AGATHON (abt): III, 538.
ACGAEUS: III, 289 (zie verder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
AKKERMAN: Plichten: III, 565, 566, 567, 589, 590, 591. Voorbeeld: III, 548, 549.
ALANUS (de Insulis?): III, 584.
ALBE: III, 456.
ALBERTUS DE GROOTE: III, 204, 451.
ALBRECHT (van Beieren): I, 11, 14, 16, 25 v.v., 29, 59.
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ALEXANDER DE GROOTE: II, 41, 90, 94, 122, 126; III, 93, 344, 346, 500, 506,
509, 510, 511, 585, 623. (Zie ook onder Exempelen).
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ALEXANDER (zoon van Herodes): II, 333.
ALEXANDER NECKAM: II, 35.
ALEXANDRIE (in Syrië): II, 203.
ALPHEUS: III, 201, 289, 303, 312.
ALTAARBENOODIGDHEDEN: II, 444.
ALTAARSACRAMENT: Zie Sacrament.
AMALEKIETEN: II, 98.
AMAN: III, 589.
AMBACHTSMAN: III, 587.
AMBROSIUS (S.): II, 129, 140, 166, 167, 221, 268; III, 86, 173, 180, 292, 329,
363, 438.
AMFU(L)SIUS: III, 509.
AMNON: III, 359.
AMOS: III, 286. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
ANANIAS: III, 203.
ANDREAS (S., apostel): II, 378; III, 277, 300, 301, 302, 352 (Zie verder onder
Exempelen).
ANNA (S.): II, 267, 283.
ANNA (moeder v. Samuel): II, 295.
ANNA (profetes): II, 329, 330; III, 185.
ANNAS: III, 36, 79, 160, 565.
ANSELMUS (S.): II, 220, 302; III, 120, 471, 472, 672.
ANTICHRIST: II, 36; III, 158, 159, 283, 615-626.
ANTIOCHIË (in Syrië): III, 299.
ANTIOCHUS (koning): III, 384.
ANTONIUS (S., abt): II, 458; III, 257.
ANTONIUS (drieman): II, 132.
APOCALYPS: II, 20, 112, 116, 131, 142, 143, 183, 184, 209, 409, 449, 450; III,
44, 94, 261, 307, 357, 392, 393, 394, 400, 431, 489, 622, 623, 663. (Zie verder
onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
APOCRIEFE EVANGELIËN: III, 51, 52, 57, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 202.
APOLLINARIS: II, 307, 308; III, 282.
APOLLION: II, 147, 183.
APOSTELEN (in het algemeen): II, 377, 378, 381, 382, 384, 385, 444, 452; III,
26, 39, 169, 182, 251, 260, 272, 296, 320, 325, 343, 381, 423, 432, 451, 480,
634, 635, 641, 671. (Zie afzonderlijk onder Petrus, enz.)
ARABIË: II, 198, 204, 205, 223, 322; III, 15, 185, 511.
ARCHELAUS (zoon v. Herodes): II, 339, 346.
ARISTOBULUS (zoon van Herodes): II, 333.
ARISTOTELES: II, 62, 69, 87, 110, 126, 130, 183, 228, 247, 252, 255, 390, 441;
III, 93, 96, 97, 267, 320, 331, 344, 500.
ARK VAN NOË: II, 366.
ARK DES VERBONDS: III, 102, 331.
ARMEN VAN GEEST: II, 114, 115, 379.
ARMOEDE (evangelische raad): II, 379.
ARSENIUS (oudvader): III, 536, 537. (Zie ook Exempelen).
ARTIKELEN DES GELOOFS: II, 356.
ARTISTEN: III, 329 (Zie Sehoolmeester).
ARTIUM (magister): I, 13.
ASAËL: III, 672.
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ASMODE: II, 179, 181.
ASSUERUS: II, 92, 124, 138; III, 44, 66, 214, 575, 589, 621.
ASYLRECHT (der kerk): II, 224; III, 609.
ATHANASIUS (S.): II, 351.
ATHENE: II, 99; III, 514.
AUGUSTINUS (S.): II, 46, 82, 113, 115, 116, 129, 132, 156, 157, 166, 167, 168,
225, 226, 245, 246, 247, 249, 253, 257, 318, 357, 361, 381, 393, 398, 410,
421, 436, 438, 454; III, 75, 85, 86, 91, 92, 99, 133, 139, 150, 176, 178, 225,
233, 237, 241, 246, 252, 261, 262, 265, 266, 269, 278, 328, 329, 358, 359,
446, 479, 489, 550, 636, 649, 652, 665. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
AUGUSTUS (keizer): II, 93, 125, 133, 297; III, 496, 502, 518, 576, 589. (Zie verder
onder Exempelen).
AULA: I, 16.
AVE (tegenover Eva): II, 276, 277. Samenstelling v.h. Ave Maria: II, 275, 276.
Parafrase v.h. Ave Maria: II, 276, 277, 278, 279.
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AVERROËS: II, 66, 92; III, 267.
AVICENNA: III, 96.
AXA: III, 137.
AZIË: II, 396; III, 303, 307.

B.
BAäL: III, 359.
BABYLON: II, 75, 76, 116, 371; III, 314, 384, 568, 618. Babylonische
gevangenschap: II, 74. Koning van B.: II, 338; III, 314, 344. Toren van B.: II,
73.
BACCALAUREUS (biblicus): I, 15; b. formatus: I, 15; b. sententiarius: I, 15.
BALAäM: II, 315.
BARADACH (Koning van Babylon): III, 314.
BARMHARTIGHEID: II, 214, 261; III, 41.
BARNABAS (S., apostel): III, 311.
BARRABAS: III, 82.
BARTHOLOMAEUS (S., apostel): II, 378, 383; III, 286, 308, 309, 310 (Zie verder
onder Exempelen).
BARTHOLOMEUS DEN ENGELSMAN: II, 143, 328.
BARUCH (profeet): III, 47. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
BEDA (S., Venerabilis): II, 141; III, 112, 176, 306. (Zie ook onder Bronnen en
Citaten).
BEDELDAGHEN: III, 214. (Zie: Kruisdagen).
BEELD van de barmhartigheid: III, 519, 520, 521; van het geloof: III, 515, 516;
van de gerechtigheid: III, 518, 519; van de liefde: II, 125; III, 513, 514; van de
ootmoedigheid: III, 521, 522; van de zuiverheid: III, 522, 523; van de wijsheid:
III, 516, 517.
BEËLZEBUB: II, 146, 179, 180.
BEHEMOTH: II, 146, 181.
BEKORING: III, 257.
BELIAL: II, 146.
BENEDICTUS (Canticum): II, 296.
BENJAMIN: II, 73.
BERGREDE: II, 113.
BERNARDUS (S., van Clairvaux): II, 47, 116, 117, 122, 166, 167, 244, 261, 303,
317, 322, 358, 361, 388, 413, 448; III, 24, 45, 46, 64, 73, 74, 99, 112, 120, 124,
177, 178, 221, 227, 234, 240, 243, 244, 283, 284, 348, 363, 381, 383, 385,
404, 439, 550, 634, 636.
BEROUW: Deugd: II, 47; over de zonden: II, 188, 189, 215, 345; III, 446.
BERSABE (Land van-): II, 75.
BERTKEN (Suster): III, 184.
BESTIARIUS: II, 39; III, 368. (Zie verder onder Exempelen).
BETHANIË: II, 360, 423; III, 201, 353, 677.
BETHEL: III, 383.
BETHLEHEM: II, 270, 297, 314, 319, 333, 334, 339, 346; III, 317.
BETHPHAGE: II, 405.
BETHSABEE: III, 147, 181, 215, 592.
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BETHSAïDA: III, 302.
BEZORGDHEID (voor tijdelijke dingen): II, 384.
BIBLIA PAUPERUM: II, 208; III, 512, 513.
BIBLICUS (lector): I, 14.
BIECHT: II, 345; III, 408, 409, 411, 412, 414. Handoplegging bij de b.: III, 271.
Zie verder bij Oorbiecht.
BIECHTVADER: II, 216, 217, 247; III, 448, 479, 480, 578.
BIJBEL: Beteekenis voor D.v.D.: I, 30, 46. Benaming voor theologie: III, 329.
Uitspraken van SS. Augustinus en Gregorius: III, 328. Waarom de Evangelisten
het getuigenis van Maria en de vrouwen niet aanhalen: III, 180, 181. (Zie verder
onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
BISSCHOP: III, 323, 324, 325, 375, 376, 423, 424, 425, 432, 434, 435, 436, 437,
448 562, 563, 565.
van Keulen: III, 558.
van Luik: III, 557.
van Mainz: III, 558.
van Minden: III, 557.
van Munster: III, 557.
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van Trier: III, 558.
van Utrecht: III, 557.
BLOED: Zetel van leven en levenskrachten: II, 219, 286; III, 84; oorzaak van
gevoeligheid: III, 73; waaruit het ontstaat: III, 91, 92; oorzaak van gelijke
‘complexie’ en de gevolgen daarvan: III, 96; bloed en lichaamspijn: III, 94;
bloedstorting: III, 93. Bloed bij dorrend hout: III, 94; weeskinderenbloed bij
fundamenten van een gebouw: III, 95; bij koudvuur: III, 96. Bloed van kinderen
tegen melaatschheid: III, 94, 674-675.
BLOED (Hl.) II, 34, 47, 120, 306, 310, 311, 452; III, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100;
234, 284, 287, 292, 414, 415, 489, 660.
BLOEMEN: In broeikas: III, 94. Vergelijking met Christus' Verrijzenis, III, 170,
171.
BOEK DES LEVENS: II, 15, 16, 249, 378. Kenteekenen van wie erin opgeteekend
staan: II, 16, 17.
BOËTHIUS: III, 273.
BONAVENTURA (S.): II, 285.
BOSOR (stad): III, 101.
BOSRA: III, 233.

C
CAESAR (Julius): II, 100. (Zie verder onder Exempelen).
CAïN: II, 72, 183, 203, 219, 221; III, 54, 337, 482, 608.
CAïPHAS: II, 423; III, 36, 79, 80, 160.
CALES: III, 414.
CALVARIË: II, 407; III, 16, 37, 50, 53, 71, 132, 196, 283, 403.
CAMBYSES: III, 502 (Zie verder onder Exempelen).
CANCELLIERBOECK: II, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
207, 210, 233.
CARINUS (zoon van oudvader Simeon): III, 160.
CARMEL: II, 201; III, 403.
CARPUS: III, 205. (Zie ook onder Exempelen).
CARTHAGO: II, 101.
CASPIOS (berg): III, 623.
CASSIODORUS: III, 328.
CATHARINA (S., martelares): II, 17.
CATO: III, 515, 521.
CECILIA (S.): II, 17.
CEDRON: II, 201; III, 17.
CHALDEA: III, 104, 585.
CHALDEEËN: II, 34, 322.
CHAM: II, 72; III, 464, 591.
CHANANEESCHE VROUW: II, 81.
CHARACTER (bij sacramenten): Doopsel: III, 418; Vormsel: III, 427; Priesterschap:
III, 431, 432.
CHRISTUS: Ontvangenis: II, 282-288 (Zie verder onder Exempelen). Geboorte:
II, 297, 298 (zie verder onder Exempelen). Vlucht naar Egypte: II, 334, 336.
Hoeveel maal heeft Hij geschreid?: II, 413. Kleuren van Zijn gewaad: III, 144.
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Hoeveel maal heeft men Hem Zijn klederen uitgetrokken?: II, 444, 445, 446.
Hoe dikwijls heeft Hij Zijn bloed gestort?: II, 310, 311; III, 392. Zijn negen
lijdenstochten: III, 36, 37. Driemaal wierp Hij de soldaten ter aarde: III, 78.
Liggend is Hij op het Kruis genageld: III, 107, 371, Christus aan het Kruis: II,
122, 123, 189, 203, 342, 456; III, 16, 61, 64, 65, 106, 107, 112, 113, 114, 338,
362, 371, 398, 476. Zijn smart om Maria en Joannes onder het Kruis: III, 76,
77. Voetstappen door Christus nagelaten na Zijn H. Hemelvaart: III, 223.
Christus vergeleken met de tortelduif: II, 320; met het koren: III, 28, 29; met
een bloem: III, 170, 171, 281; met den arend: III, 240. Christus tegenover de
zeven hoofdzonden: III, 180-184; tegenover den duivel: III, 155, 156. Christus
en S. Petrus (‘Quo vadis?’): III, 205. Christus ons ‘alles’: II, 336. (Zie verder
onder: God de Zoon).
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CICERO: II, 90, 96; III, 282.
CINGEL: III, 356.
CLEOPHAS: III, 198, 238, 317.
COMPENDIUM THEOLOGICAE VERITATIS: I, 30, v.v.; II, 144. (Zie verder onder
Bronnen en Citaten).
COMPOSTELLA: III, 306.
CONCUPISCIBILIS (vis-): II, 79.
CONFITEOR: II, 190; III, 210.
CONINX SUMME (Des-): II, 176, 181, 235, 274; III, 346, 348, 349, 350, 352, 354,
355, 356, 357, 359, 360, 361, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 498, 524.
CONSTANTINOPEL: III, 120.
CONSTANTIJN DE GROOTE: III, 93, 674. (Zie verder onder Exempelen).
CORINTHIËRS (Eerste brief aan de-): III, 202. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
CORNELIUS: II, 81; III, 271.
CORRECTIO FRATERNA: II, 384.
CRESCENTIUS: II, 90.
CURIUS DENTATUS (Manius-): II, 99; III, 508.
CYPRES: III, 60 (Zie verder onder Exempelen).
CYRILLUS: III. 494.

D.
DADELIJKE ZONDE: II, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 276. (Zie verder onder
zonde).
DAGELIJKSCHE ZONDE: II, 155, 156, 157, 158, 159. Waarom zoo genoemd?: II,
156. (Zie verder onder zonde).
DAMASCUS: II, 203, 286; II, 202, 299, 631.
DAN: II, 75.
DANIËL: II, 20, 140, 231, 248, 396, 452; III, 26, 41, 281, 288, 358, 363, 364,
534.
DANIËL (bijbelboek): II, 448. (Zie verder onder aangehaalde schriftuurplaatsen).
DARIUS: II, 94, 452.
DATHAN: III, 679.
DAVID: II, 49, 53, 71, 73, 74, 75, 84, 90, 92, 93, 94, 97, 101, 109, 111, 112,
115, 119, 121, 123, 126, 127, 137, 143, 147, 180, 181, 182, 183, 184, 188,
201, 203, 204, 214, 217, 223, 237, 241, 249, 253, 260, 261, 263, 268, 274,
279, 297, 301, 322, 323, 347, 357, 369, 384, 389, 396, 397, 403, 406, 408,
409, 411, 413, 415, 416, 420, 426, 427, 428, 429, 437, 442.
III, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 49, 50, 54, 55, 61, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 75,
81, 86, 90, 91, 94, 99, 101, 106, 135 145, 147, 154, 158, 162, 164, 166, 168,
173, 174, 185, 194, 209, 214, 217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 231, 236, 243, 247, 248, 250, 252, 257, 261, 262, 263, 264, 267,
269, 272, 273, 274, 277, 278, 287, 289, 290, 291, 292, 311, 342, 358, 359,
360, 362, 364, 367, 368, 371, 374, 376, 379, 386, 389, 392, 394, 400, 407,
413, 422, 430, 447, 452, 453, 470, 478, 479, 486, 490, 493, 494, 495, 497,
502, 508, 514, 516, 522, 523, 524, 552, 558, 581, 585, 592, 593, 606, 640,
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642, 657, 663, 664, 665, 667, 668, 681, 682. (Zie verder onder aangehaalde
schriftuurplaatsen).
DEBORA: II, 295.
DECREET: II, 159, 189, 194; III, 318 (Zie onder Bronnen en Citaten).
DELFT: I, 11.
DEUGDEN: Goddelijke: II, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Forma der
deugden: II, 84. Ingestorte deugden: II, 88. Cardinale deugden: II, 87, 88, 89;
III, 552, 553, 554, 555, 556, 560, 561. Natuurlijke deugden: III, 572.
DEUTERONOMIUM: III, 102, 103. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
DIAKEN: III, 377. (Zie verder onder Moedertaal en Predikers).
DIERENRIEM: II, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Invloed op de vorming van het menschelijk
lichaam: II, 31, 32.
DIETSCHE CATOEN: III, 515. (Zie ook onder Bronnen en Citaten).
DIOGENES: II, 108.
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DIOGENES LAËRTIUS: III, 503, 504, 506.
DIONYSIUS (S.): II, 376; III, 96, 252, 272, 292, 309.
DIONYSIUS (tyran): II, 91. (Zie verder onder Exempelen).
DIRC VAN DELF O.P. (Mr. D.v.D., Zijn persoon en zijn werk, door F.A.M. Daniëls,
O.P.N.V. Dekker en v.d. Vegt en J.W.v. Leeuwen, 1932): II, 143; III, 274. Professor te Keulen: I, 19, 20, 21. - te Erfurt.: I, 19-20. Als socius magistri
generalis: I, 22. - Als vicarius: zie aldaar. - Als hofprediker: I, 25-27.
DISMAS: III, 53, 160.
DISPENSATIE: III, 322.
DOCTOER (in theologia): I, 21.
DOLFIJN: III, 367.
DOMINICANEN: III, 182, 304, 343, 448.
DOMINICUS (S.): I, 59; III, 364. (Zie ook onder Exempelen).
DOOD: II, 70, 71. Doodsuur: II, 189, 190. Zwarte d.: I, 23.
DOODE ZEE: II, 198.
DOODZONDE: II, 152, 153, 157, 379, 380. Waarom de doodzonde zoo genoemd
wordt: II, 153. (Zie verder onder Zonde).
DOOPSEL: II, 307, 364, 366; III, 408, 409, 411, 412, 414.
DORCAS (Tabitha): III, 357.
DORIX: II, 41.
DRAMA: III, 15.
DRIEKONINGEN: II, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 327; III, 315.
Namen: II, 316.
DRIEVULDIGHEID (Hl.): II, 12, 13, 15, 22, 23, 50, 77, 216, 218, 263, 274, 277,
278, 285, 291, 294, 301, 344, 361, 377, 396, 401, 421, 451; III, 33, 42, 50, 65,
66, 162, 165, 228, 229, 245, 246, 272, 289, 290, 298, 320, 428, 451, 459, 471,
639. (Zie verder onder: God de Vader, de Zoon, de Hl. Geest).
DROEFHEID (als passie): II, 49, 57.
DRONKENSCHAP: III, 566. (Zie onder Exempelen, Akkerman).
DUITSCHLAND: III, 47, 559.
DUIVEL: II, 34, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 161, 163, 165, 185, 196,
219, 456; III, 336, 337, 642, 647, 648. Wezen: II, 144, 145, 146. Macht: II, 146,
147; III, 212. Namen: II, 146, 147 (Zie verder onder Asmode enz.). Duivel en
Christus: III, 154, 155, 156; duivel op Calvarië: III, 60, 89; op de vlucht: III, 218,
219. Waar de duivel zich ophoudt: III, 153. De duivel verheugt zich in
onredelijken toorn: III, 539. Duivel en Pilatus' vrouw: II, 374. (Zie verder onder:
Haslinghuis).
DURANDUS: (Rationale divinorum officiorum): I, 39; II, 71, 296, 320, 332; III,
274, 420, 427. (Zie ook onder Bronnen en Citaten).

E.
ECCLESIASTICUS: II, 113. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
ECKHART: I, 57.
EDELE METALEN: II, 102.
EDELSTEENEN: II, 141, 283.
EDESSA: III, 313.
EDOM: III, 233.
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EENVOUD: III, 382.
EGYPPUS (Koning): III, 311.
EGYPTE: II, 21, 34, 39, 74, 81, 198, 199, 204, 205, 208, 243, 272, 325, 334,
335, 337, 338, 339, 344, 347, 371, 449. III, 72, 92, 103, 104, 125, 208, 312,
329, 370, 397, 401, 487, 585, 588, 607, 682
ELEAZAR: II, 98.
ELEMENTEN: Aarde: II, 32, 33, 55, 56; Lucht: II, 34, 55, 56, 58; Vuur: II, 34, 35,
55, 56; Water: II, 33, 34, 55, 56.
ELIAS: II, 36, 116, 201, 359, 360, 369, 394, 399, 400, 401, 435; III, 32, 159,
224, 231, 250, 351, 359, 369, 612, 624.
ELISABETH (S.): II, 17.
ELISABETH (vrouw van Zacharias): II,
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275, 276, 280, 281, 290, 291, 292, 294, 296, 330; III, 183, 298.
ELISEUS: II, 136, 359, 360; III, 231, 351, 352, 370, 412.
ELUCIDARIUM: I, 38, 41. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
EMMAUS: II, 317; III, 198, 238, 351. Emmausgangers: III, 317, 404.
ENGADDI: II, 299, 338; III, 599.
ENGELAND (Koning van-): III, 47.
ENGELEN: II, 33, 41, 42, 47, 55, 119, 126, 274, 351, 373, 376; III, 297, 336.
Aartsengelen: II, 19, 23, 282, 376.
Bestuurders der sterren: II, 24, 25, 26, 27. Hiërarchieën: II, 19. Koren der
Engelen: II, 19, 20, 21, 22, 141; III, 39, 40, 477. Val der Engelen: II, 141, 142,
143. (Zie verder onder Michaël, enz.).
EPICIUS (Esius): III, 535.
EPIPHANIUS (S.): II, 268.
ERFURT: I, 15. D.v.D. te E.: I, 19. Dominicanen te E.: I, 19.
ERFZONDE: II, 149, 276. Schuld van de erfzonde: II, 150.
ESDRAS: II, 13; III, 385, 681. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
ESTHER: II, 16, 114, 138; III, 44, 330, 575. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
ETHICA: II, 249, 441.
ETHIOPIË: II, 39; III, 310.
ETIENNE DE BOURBON: II, 144.
EUFRAAT: II, 40, 41; III, 104.
EUROPA: II, 396.
EUSEBIUS (Historia Ecclesiastica): II, 128, 297; III, 312.
EUSEBIUS (‘die discipel’): III, 331.
EVA: II, 19, 159; III, 355, 394, 409. Gemaakt uit Adams rib: II, 43, 101, 302; III,
337, 467. Verbod van de verboden vrucht te eten: II, 160. Haar zonde: II, 162,
163, 164; III, 81, 89; straf voor haar zonde: III, 487. Verdreven uit het paradijs:
II, 259; III, 401. Haar verlossing ‘uter hellen’: III, 152. Eva-Maria: II, 276, 277.
EVANGELIËN (in het algemeen): II, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
325, 354, 370, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 389, 421, 439, 449; III, 141,
296, 326, 409, 423, 475, 518, 565. (Zie verder onder Evangelisten en onder
Matthaeus enz. afzonderlijk).
EVANGELISCHE RADEN: III, 39.
EVANGELISTEN: II, 248, 249, 250, 251, 279, 357, 391, 395, 444, 452; III, 41,
130, 161, 172, 180. Iconographisch: III, 374.
EVILMERODACH: III, 568.
EXCELLENTE CRONIKE VAN BRABANT: II, 143.
EXEMPELEN EN LEGENDEN:
1) van Agathon, den zwijgzamen paedagoog: III, 538, 539.
2) van Alexander den Groote:
a) zijn begrafenis: III, 509.
b) zijn opvatting over bloedstorting: III, 93.
c) zijn verblijf op den berg Caspios: III, 623, 624.
d) zijn behandeling van Koning Darius: II, 94.
e) zijn voorliefde voor ‘exempelen’: III, 344.
f) zijn gedrag t.o.v. schoone, jonge vrouwen: III, 506, 510,
511.
g) een uitspraak over de liefde: II, 126.
h) zijn onmatigheid: III, 509.
j) Alexander en de pigmeeën: II, 122.
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k)
l)
3)
4)
5)

Alexander en het steentje: II, 41.
Alexander en zijn wonden: II, 90.

van S. Andreas, bekoord door den duivel in vrouwengestalte: III,
301, 302; van S. Andreas' verschijning: III, 352.
van Arsenius en een bezoekster: III, 536, 537.
van Keizer Augustus, die zijn kinderen sportief opvoedt: III, 496,
497, 576, 577.
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

van Besarion (Serapion), die zijn evangelieboek verkoopt: III, 540.
van het bloed, gegoten op dorrend hout: III, 194.
van twee broeders, van wie een veel vastte, en de ander niet: III,
360.
van Cambyses, die den rechterstoel van een onrechtvaardigen
rechter met diens gevilde huid bekleedde: III, 502.
van Carpus, wien Jezus verschijnt, Die Zich bereid verklaart
nogmaals te sterven: III, 205.
van Christus' geboorte:
a) een oliefontein ontspringt te Rome: II, 299.
b) drie ineenstralende zonnen: II, 299.
c) de wijngaard Engaddi bloeit: II, 299, 300.
d) de Romeinsche vredestempel stort in: III, 300.
e) een sterrebeeld, waarin een maagd, met een kind op
haar school: II, 301.
f) een fontein ontspringt ter plaatse, waar een ster
Christus' kleine voeten bestraalt: II, 320.
van Christus' vlucht naar Egypte: Christus onder
moordenaars: II, 336.
van Constantijn den Groote, die zich als melaatsche in kinderbloed
zou baden: III, 94, 674.
van Curius Dentatus (Manius) en de Samnitische legaten: III, 508.
van den dolfijn (Bestiaris), die door andere dolfijnen begraven wordt:
III, 368.
van S. Dominicus, die zichzelf wilde verkoopen, om den zoon van
een weduwe vrij te koopen: III, 364.
van Epicius' verstorvenheid: III, 535, 536.
van Keizer Frederik 11, die een marmeren poort bouwt: III, 523.
van S. Joannes Gualbertus, wien na zijn vergeving voor een
doodslag, het kruis het hoofd toenijgt: III, 107.
van de Halma-Galma-geschiedenis van Isaïas: II, 298.
van den heremijt, die geld spaarde: III, 540, 541.
van Hippocrates, den onberoerbare: III, 578, 579.
van Icarus' bescheidenheid: II, 100.
van Isaïas' visioen bij het ‘Ecce virgo concipiet’: II, 282.
van Joseph van Arimathea, die door de Joden met den dood
bedreigd, door den verrezen Jezus uit de gevangenis verlost wordt:
III, 202.
van een Keizerszoon, wien zijn vader één oog uitsteekt: II, 256,
257.
van een Koning bij zijn kroning: III, 506, 507.
van het Kruishout, dat in een fontein lag: II, 199.
van het eerste kruiswoord, dat 3000 menschen bekeerde
(Hegesippus): III, 107.
van Macarius, die het hoofd van een dooden man vindt: III, 503.
van Marcicius, die Christus droeg als armen zieke: III, 352.
van Maria's tranen in een steen te Constantinopel: III, 120.
van S. Nicolaas' verschijning: III, 352; en de 3 kinderen, die hij van
den dood verloste: III, 364.
van Noë, den wijnbouwer: III, 591.
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35)
36)
37)
38)
39)
40)

van Pafnucius en een speelman: III, 545, 546.
van Pastors wijsheid: III, 534, 535.
van S. Paulus, die knecht bij een rechter werd, om bij S. Petrus in
de gevangenis te kunnen komen: III, 363.
van S. Petrus, die tot Christus sprak: ‘Quo vadis?’: III, 205.
van Pythagoras' wetten: III, 503, 504.
van een ridder (Horatius Cocles)
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41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

en zijn bovenmenschelijke heldendaden: III, 507.
van een ridder, die zijn wonden toont: III, 177, 178, 585.
van Saba's koningin en de bloem, die ze Salomon aanbood: III,
170.
van Salomon en ‘twie myenwiven’: III, 594, 595.
van Simeons zonen, die na Christus' dood verrezen: III, 160.
van Socrates en zijn vrouw: III, 506.
van Keizer Theodosius en een kluizenaar: III, 544.
van Keizer Trajanus, die zijn kinderen de zeven vrije kunsten liet
leeren: III, 500.
van een uitspraak van Koning Xerxes: II, 90.
van weeskinderenbloed, dat op fundamenten gegoten wordt: III,
95.
van Yba (Ytalia) en den onwelriekenden adem van haar man: III,
576.
van Zosimas, die Maria Aegypsiaca begroef: III, 368.

EXEMPELEN-METHODE: I, 59; III, 343, 344, 345, 358, 359, 499, 512.
EXODUS: II, 204, 435; III, 103 (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
EZAU: II, 19; III, 394.
EZECHIAS: III, 360.
EZECHIEL: II, 85, 119, 141, 185, 248, 253, 259, 298, 396, 419, 450, 452; III, 12,
13, 75, 100, 208, 248, 269, 294, 348, 357, 416, 623 (Zie verder onder
aangahaalde Schriftuurplaatsen).

F.
FENIX: III, 286, 293.
FLAVIUS JOSEPHUS: II, 298; III, 105, 201, 591, 599.
FRANKRIJK (Koning van-): III, 47, 500.
FREDERIK II (Keizer): III, 523. (Zie onder Exempelen).
FULCENTIUS: III, 513, 519.

G
GABRIEL: II, 20, 26, 82, 267, 274, 290, 293, 294, 320, 333, 339; III, 18, 26, 27,
47, 121, 182, 248, 270, 298, 593.
GALAAD: III, 368.
GALILEA: II, 250, 339, 362, 405; III, 39, 75, 120, 188, 190, 200, 225, 302.
GALLICANTUS: III, 198.
GAMALIEL: III, 160.
GAULON (stad): III, 101.
GAVEN VAN DEN HL. GEEST: II, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111,
112, 113, 284, 451; III, 40, 192, 214, 243, 251, 271, 321, 374, 377, 392, 525.
GEBODEN (De tien-): II, 204, t/m 239, 325, 416; III, 39.
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Eerste: 207, 208, 209.
Tweede: 210, 211, 212.
Derde: 212, 213, 214, 215.
Vierde: 216, 217, 218.
Vijfde: 218, 219, 220, 221, 222.
Zesde: 222, 223, 224, 225, 226.
Zevende: 226, 227, 228, 229, 230.
Achtste: 230, 231, 232, 233.
Negende: 233, 234, 235, 236.
Tiende: 236, 237, 238.
GEDEON: II, 16, 79; III, 402.
GEESELBROEDERS: II, 195.
GEESTEN (Booze-): II, 42; III, 218.
GELAAT: Regels der physiognomonie: II, 61, 62. Beschrijving der gelaatsdeelen:
II, 63, 64, 65, 66.
GELBOE: II, 201.
GELOFTE: II, 211.
GELOOF: Deugd van geloof: II, 47, 80, 81, 112. Eigenschappen van het geloof:
II, 81, 82. Werken van het geloof: II, 82. Geloofskennis: III, 380.
GENADE: II, 78, 79, 277, 285, 351; III, 422. Gratia capitalis: II, 352. Genaden in
Christus: II, 350, 351, 352.
GENEESKUNDE: II, 129, 265, 431; III, 80, 96, 211, 439, 468. Geneesmethode:
III, 80. Soorten zalf: III, 146.
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De geneesheer en de vrouwen: III, 577, 578.
GENESIS: II, 435; III, 18, 103, 104, 386, 387 (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
GESCHIEDENIS: III, 499.
GESMAS: III, 53.
GESTA ROMANORUM: I, 38, 41; III, 273, 496, 504, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
516, 518, 519, 521, 522, 523, 568, 575, 576, 580, 581, 590. (Zie onder Bronnen
en Citaten).
GETALLEN-COMBINATIE: I, 56; II, 324, 325, 326, 327, 331, 343, 344, 368, 369,
370, 439; III, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 169, 258,
288, 296, 297, 320, 345, 354, 374, 377, 391, 392, 399, 411, 412.
GETIJDEN: III, 399, 400.
GEWETEN: II, 54.
GIERIGHEID: II, 75, 77, 174, 175, 182, 183, 209, 235, 236, 528, 612.
GILDEN: III, 587.
GLAS: III, 293.
GOD (in het algemeen): II, 299, 351. Gods bestaan: II, 11, 13, 110. Een in
Wezen: II, 11. Eigenschappen: II, 13. Namen: II, 14, 15; III, 687.
Ongemetenheid: II, 13. Oneindigheid: II, 13. Eeuwigheid: II, 13.
Onveranderlijkheid: II, 13. Enkelvoudigheid: II, 13. Almacht: II, 14, 15. Goedheid:
II, 47. Onderscheid in Personen: II, 12, 15 (Zie verder onder: God de Vader,
Zoon, hl. Geest). God als Schepper: II, 17, 18, 19, 43. Gods H. Wil: II, 35; III,
16, 21.
GOD DE VADER: II, 12, 51, 102, 166, 186, 206, 207, 219, 277, 283, 285, 288,
289, 300, 301, 303, 304, 312, 313, 314, 350, 352, 355, 356, 361, 363, 364,
365, 393, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 415, 418, 419, 421, 451, 454
III, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 47, 49, 50, 55, 65, 66, 95, 105, 111,
113, 119, 121, 148, 149, 154, 158, 163, 165, 166, 167, 174, 177, 189, 200,
215, 220, 223, 229, 230, 235, 236, 240, 241, 243, 245, 260, 267, 268, 269,
270, 272, 275, 276, 277, 278, 280, 287, 288, 289, 302, 333, 353, 377, 388,
391, 399, 403, 404, 405, 410, 416, 417, 419, 421, 424, 451, 459, 471, 475,
476, 477, 663, 664, 665, 666, 673, 679, 604, 685, 688.
GOD DE ZOON: II, 12, 52, 102, 166, 186, 206, 207, 219, 259, 263, 265, 266,
277, 283, 285, 286, 288, 289, 298, 300, 301, 303, 305, 308, 310, 311, 312,
350, 352, 355, 356, 363, 364, 365, 367, 369, 372, 374, 388, 394, 396, 401,
402, 403, 414, 421, 439, 451.
III, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 34, 40, 42, 49, 50, 66, 95, 121, 148, 149, 154, 158,
165, 166, 169, 173, 177, 226, 230, 233, 243, 245, 260, 270, 272, 276, 277,
278, 280, 281, 289, 333, 334, 377, 388, 416, 417, 419, 421, 424, 451, 459,
471, 475, 477, 627, 663, 664, 665, 666, 673, 679, 684, 685, 686, 688. Genade
van Christus: II, 350, 351, 352. Kennissen in Christus: II, 352, 353, 354.
Verdiensten van Christus: II, 355, 356, 357. Doodstrijd van Christus: III, 17,
18, 19, 20, 21, 22, Ziel van Christus: III, 170.
GOD DE H. GEEST: II, 12, 13, 35, 47, 53, 102, 103, 104, 107, 108, 126, 166,
186, 187, 206, 207, 219, 277, 278, 281, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294,
297, 299, 300, 301, 302, 311, 312, 320, 326, 329, 331, 332, 360, 362, 363,
365, 366, 368, 371, 385, 396, 399, 400, 401, 404, 415, 420, 421, 436, 451,
453.
III, 27, 28, 40, 42, 47, 50, 66, 93, 117, 134, 154, 165, 168, 169, 171, 175, 183,
184, 199, 200, 208, 216, 223, 234, 236, 241, 260, 270, 272, 273, 279, 286,
289, 290, 333, 373, 388, 395, 402, 415, 416, 417, 419, 421, 423, 424, 425,
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451, 459, 471, 474, 475, 477, 483, 489, 492, 526, 558, 609, 611, 665, 673,
679, 683, 688,
GOEDE WERKEN: III, 482. Loon voor goede werken: II, 16, 132, 213.
GOG: III, 623.
GOLYAM (duivel): III, 102.
GOLIATH: II, 184; III, 101, 147, 219, 525.
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GOMORRHA: II, 198, 226.
GONDOPHORUS (Koning van Indië): III, 314.
GOUD: III, 35.
GREGORIUS (S. Nazianzenus): II, 427, 430.
GREGORIUS (S. I, paus): II, 116, 130, 157, 166, 167, 243, 374, 383; III, 138,
167, 204, 211, 212, 239, 243, 252, 264, 265, 268, 283, 328, 361, 366, 378,
379, 397, 439, 513, 644, 648, 658. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
GRIEKEN: II, 223; III, 501, 511, 519.
GROETEN: Soorten: II, 293.
GULZIGHEID: II, 176, 177, 178, 181, 182; III, 526.
GYON (Nilus, paradijsrivier): III, 104.

H.
HABACUC: II, 138, 317, 428; III, 363. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
HABITUS: III, 572.
HANDSCHRIFTEN:
A: Den Haag, Kon. Bibl., 73 E 26: I, 62, 63.
B: Den Haag, Kon. Bibl., 70 H 30: I, 63 t/m 66,
C: Den Haag, Kon. Bibl., 133 F 18: I, 66 t/m 68,
D: Amsterdam, Universiteitsbibl., I
H 36: I, 68 t/m 72,
E: Baltimore, Walters Art Gallery, Nr. 171: I, 72 t/m 76,
F: Leiden, Bibl. v.d. Mij. der Nederl. Letterk., Nr. 222: I, 90 t/m 94,
G: Brussel, Kon. Bibl., Nr. 21974: I, 76 t/m 79,
H: Londen, British Museum. Nr. 22288: I, 79 t/m 82,
I: Londen, British Museum, Nr. Add. 25042: I, 98,
K: Trier, Nr. 1935: I, 62,
L: Würzburg, Universitätsbibl., Ch. qu. 144: I, 94 t/m 97,
M: Den Haag, Kon. Bibl., 73 E 27: I, 81, 82,
Q: Den Haag, Kon. Bibl., 73 F 24: I, 98, 99,
R: Den Haag, Kon. Bibl., 133 F 17: I, 99, 100.
S-O: New-York, Pierpont Morgan Libr., Nr. 690: I, 82 t/m 90,
HASLINGHUIS (Dr. E.J. ‘De duivel in het drama der M.E.’): II, 373, 374, III, 60.
(Zie verder onder Duivel).
HEBRON: III, 101, 337, 470.
HEGESIPPUS: III, 107.
HEIMELIJKHEID DER HEIMELIJKHEDEN: II, 118.
HEL: II, 33, 52, 152, 155, 156, 158; III, 151, 639.
HELENA (S.): III, 677.
HELIOPOLIS: II, 337.
HELPMOEDER: III, 184, 417.
HEMEL: De 8 hemelen: II, 22, 23, 24: III, 228. Hemel der H. Drievuldigheid: II,
23; III, 666.
HEMELRIJK: II, 77. Verdienen van den hemel: II, 52.
HENOCH: II, 36, 400; III, 159, 224, 231, 624.
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HERMES EGYPCIUS: III, 94.
HERMOGENES (toovenaar): III, 306,
HERODES (Koning van Judaea): II, 250, 266, 314, 318, 319, 320, 323, 333, 334,
339, 346, 387, 445; III, 37, 81, 116, 125, 156, 298, 299, 306.
HIËRARCHIE: III, 375, 376.
HIËRONYMUS: II, 67, 134, 137, 166, 167, 220, 221, 226, 235, 267, 316, 320,
343, 358, 371, 398, 417, 420, 448; III, 176, 266, 282, 304, 348, 510, 628. (Zie
ook onder Bronnen en Citaten).
HIËROPOLIS: III, 303.
HILARIUS (S.): II, 396.
HIPPOCRATES: Zie onder Ypocras.
HISTORIA BRITONUM: III, 95.
HISTORIE (Grieksche): III, 86.
HOFMEESTER: III, 350.
HOFPREDIKER: I, 25.
HOLKOT (R., O.P.): III, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518, 519, 521 (Zie onder
Bronnen en Citaten).
HOLOFERNES: II, 295.
HONORIUS (Solitarius): I, 38, 41. 257
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HOOGLIED: II, 38, 85, 117, 338, 386; III, 16, 47, 50, 68, 140, 170, 227, 247, 291,
398, 494, 576, 593, 599, 665 (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
HOOGMOED: II, 72, 76, 168, 169, 170, 180; III, 612.
HOOP: Als passie: II, 50, 57. Goddelijke deugd: II, 82, 83, 84, 112. Zekerheid
van de hoop: II, 83, 84. Werken van de hoop: II, 84.
HOREB: II, 369, 435.
HUGO DE S. VICTORE: II, 15; III, 383, 432.
HUGO RIPELIN (Van Straatsburg): I, 32.
HUUSMAN: III, 565, 566, 567.
HUWELIJK: II, 273, 330; III, 408, 409, 411, 412, 414. Bona matrimonii: II, 271.
Huwelijk van de H. Maagd en S. Joseph: II, 266 t/m 273.

I, Y.
YBA: III, 576. (Zie onder Exempelen).
ICARUS: III, 100. (Zie onder Exempelen).
IERLAND: III, 659.
IGNATIUS (S., Martelaar): III, 304.
INDIË: III, 315, 585.
INFAMIS: III, 204.
INHOUDSOPGAVE: Winterstuc: II, 8, 9, 10. Somerstuc: III, 7, 8, 9, 10, 11.
INNOCENCIUS (paus): III, 34.
INNOCENTIUS v (paus): III, 404.
YPOCRAS (Hippocrates): II, 29, 62; III, 578. (Zie ook onder Exempelen).
IRASCIBILIS: II, 79.
ISAAC: II, 80, 250, 292, 369, 435, 452; III, 231, 403.
ISAI: III, 606.
ISAIAS: II, 54, 124, 137, 141, 181, 184, 224, 275, 282, 298, 303, 337, 341, 360,
388, 427, 445, 449, 452, 454; III, 18, 22, 49, 70, 72, 73, 91, 96, 132, 154, 171,
224, 232, 239, 254, 265, 268, 277, 279, 285, 294, 346, 354, 355, 360, 366,
397, 413, 415, 422, 436, 489, 581, 637, 645, 665, 667, 679, 681, 683. (Zie
verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
ISIDORUS (Hispalensis, S.): II, 14, 32, 38, 39, 40, 42, 71, 112, 122, 138, 146,
201, 202, 233; III, 228, 277, 302, 307, 346, 438, 445, 515, 617, (Zie verder
onder Bronnen en Citaten.
ISRAËL: II, 107, 115, 204, 208, 315, 317, 406, 414; III, 65, 160, 187, 223, 351,
396, 470, 510, 524, 573, 586, 598, 606. Geslachten van Israël: II, 343; III, 169
288, 296, 618, Kinderen van Israël: II, 20, 21, 34, 74, 76, 80, 81, 116, 129, 198,
199, 204, 205, 207, 229, 298, 306, 312, 324, 335, 339, 344, 358, 359, 369,
371, 372, 375, 401, 402, 407, 435, 439, 440; III, 24, 39, 90, 91, 103, 123, 146,
220, 255, 285, 297, 300, 329, 331, 364, 391, 400, 401, 414, 440, 450, 488,
640, 641. Koning van Israël: III, 72, 83, 382, 516, 586, 607. Land van Israël:
II, 75, 94, 138, 329, 339; III, 66, 77, 100, 595. Hebreeën: III, 365.
YTALIA: Zie onder Yba.
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J.
JAAR (kerkelijk) a) van Septuagesima tot Paschen: III, 488.
b) van Advent tot Kerstmis: III, 488.
c) van Paschen tot beloken Pinksteren: III, 489.
d) Pinksteren tot Advent: III, 490.
JAARGETIJDEN: II, 36; III, 15, 16, 209.
JACOB (aartsvader): II, 19, 73, 74, 203, 315, 396, 435, 452; III, 98, 231, 296,
331, 370, 394, 497, 514, 618.
JACOBUS (S., Apostel, de Meerdere): II, 13, 124, 197, 375, 378, 394, 396; III,
17, 51, 99, 199, 207, 238, 257, 279, 304, 305, 306, 343, 371, 403.
JACOBUS (S., Apostel, de Mindere(: II, 378, 387; III, 201, 289, 303, 304, 305,
311, 330, 350, 361, 367.
JACOBUS de Cessolis: I, 38, 44; III, 567.
JACOBUS a VORAGINE: I, 33; III, 30,
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38, 97. (Zie onder Bronnen en Citaten).
JAN (S., Baptist): II, 276, 280, 283, 291, 294, 295, 339, 358, 359, 360, 361,
362, 363, 377, 421, 428, 444; III, 154, 183, 200, 297, 298, 356, 410, 416, 419,
420, 521.
JAN DE WEERT (Nieuwe Doctrinael): II, 168, 207.
JAPHET: II, 72; III, 464.
JASON (hoogepriester): III, 369.
JEREMIAS: II, 76, 116, 134, 283, 291, 334, 337, 452; III, 162, 275, 279, 369,
382, 681, 682. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
JERICHO: II, 368, 375; III, 34, 35, 36, 400.
JEROBOAM: III, 382, 606.
JERUZALEM II, 197, 201, 202, 266, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 329, 330, 342,
343, 344, 346, 360, 368, 372, 386, 405, 406, 407, 411, 413, 414, 415, 416,
417, 433; III, 15, 58, 67, 72, 78, 79, 127, 147, 160, 175, 185, 186, 198, 200,
202, 219, 223, 252, 267, 297, 299, 304, 305, 312, 371, 594, 595, 598, 605,
618, 677.
JESSE: II, 299, 340; III, 28, 170.
JESUS SIRACH: II, 312.
JEZABEL: II, 448; III, 369.
JEZRAHEL: III, 369.
JOACHIM (vader van de H. Maagd): II, 267.
JOAKIM (Koning): III, 369.
JOANNES (S., Apostel): II, 16, 21, 120, 131, 143, 181, 184, 221, 236, 250, 251,
259, 266, 288, 350, 361, 378, 380, 394, 396, 409, 414, 449, 450, 455; III, 17,
23, 25, 41, 47, 94, 108, 113, 120, 124, 143, 163, 179, 189, 194, 196, 199, 200,
221, 237, 249, 261, 270, 276, 280, 281, 283, 305, 306, 307, 366, 374, 392,
413, 414, 430, 622, 660, 663. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
JOANNES (S., Chrysosthomus): II, 315, 361, 381, 396; III, 135, 176, 205, 218,
290, 637.
JOANNES (S., Damascenus): II, 36, 38, 166; III, 27, 93, 208, 219, 279, 398, 399,
493. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
JOANNES (S., Gualbertus): III, 108, (Zie ook onder Exempelen).
JOANNES de Beka: I, 38, 43 (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
JOANNES van Freiburg: I, 38, 39.
JOB: II, 14, 29, 49, 110, 115, 122, 123, 130, 146, 147, 149, 180, 181, 184, 235,
238, 265, 396, 430, 431, 452, 457; III, 18, 31, 60, 61, 63, 65, 89, 136, 138, 145,
162, 163, 213, 217, 221, 222, 251, 257, 284, 293, 347, 356, 361, 362, 365,
391, 522, 525, 534, 637, 640, 648, 682. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
JOËL: II, 54, 452; III, 40, 270, 288, 289, 290, 630. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen). JONAS: II, 141, 203, 369; III, 136,162, 612, 682. (Zie verder
onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
JONATHAS: II, 109, 201; III, 90, 514.
JORDAAN: II, 80, 198, 339, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 372, 421, 428, 444; III, 231, 272, 297, 298, 345, 391, 409,
412, 419, 471, 660.
JORDANUS (Zl.- van Saksen): I, 59.
JOSAPHAT (Dal van-): III, 288, 630, 631.
JOSEPH (S., Voedstervader): II, 266. 268, 270, 271, 272, 273, 274, 297, 308,
330, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 349, 358; III, 74.
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JOSEPH (aartsvader): II, 73, 74; III, 42, 162, 370, 394, 588, 682.
JOSEPH (van Arimathaea): III, 118 129, 131, 144, 160, 202, 206, 368.
JOSIAS: II, 112.
JOZUE: II, 79, 359; III, 414, 585.
JOZUE (bijbelboek): III, 100 (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
JUDA (stam): II, 75; III, 317. Land: II, 315; III, 470.
JUDAS (Iscarioth): II, 378, 425, 433, 441, 442; III, 108, 114, 127, 304, 345, 374,
439, 609.
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JUDAS (Machabaeus): II, 16, 98, 109, 256; III, 90, 297, 386.
JUDAS (S., Thaddaeus): II, 378; III, 291, 312, 313.
JUDAEA: II, 250; III, 304.
JUDICES (bijbelboek): III, 352 (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
JUDITH: II, 295. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
JUS CIVILE: II, 249.

K.
KAETSPEL (Dat-): III, 177, 502, 512.
KANA: III, 312.
KANAAN: III, 370.
KARAKTER: II, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Sanguinisch: II, 56, 57; III, 492.
Flegmatiek: II, 56, 58; III, 492, 493.
Cholerisch: II, 56, 59; III, 492. Melancholisch: II, 56. 59, 60; III, 492,
493.
KARDINALEN: 198; III, 375.
KAZUIFEL: III, 457.
KEIZER: II, 411; III, 561.
KEIZER (Romeinsche): III, 677.
KEIZERKRONING: III, 211.
KERK (H.): II, 104, 154, 208, 216, 232, 233, 295, 364, 366, 379, 395, 420, 428,
432, 442, 444, 445, 446; III, 290, 291, 292, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 327,
328, 342, 399, 407, 410, 413, 415, 418, 425, 432, 447, 463, 467, 478, 486,
564, 565, 657, Kerk en Staat: III, 320.
KERK (gebouw): II, 224, 232.
KERSTMIS: III, 566. Liturgie: II, 444.
KEULEN: Universiteit: I, 15; studeerde D.v.D. te K.?: I, 18; werd D.v.D. te K.
magister?: I, 19. Verblijf van D.v.D. te K.: I, 20, 21.
KEURVORSTEN. Algemeen: III, 559. Van Beieren: III, 558; van Bohemen: III,
558; van Brandenburg: III, 558; van Saksen: III, 558.
KLOK: II, 46.
KLOOSTERLINGEN: III, 660.
KONING: III, 506, 571, 572. (Zie ook onder Exempelen).
I KONINGEN: III, 101, 384, 396. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
III KONINGEN: II, 448; III, 382, 383. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
IV KONINGEN: III, 352. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
KOOPMAN: III, 547.
KORE: II, 375.
KROON: III, 46, 47, 51.
KRUIS: III, 55, 62, 338, 362, 390. ‘Duvelsche cruus’: III, 54. ‘Cruus der
penitencien’: II, 456; III, 54, 483, 484.
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KRUIS (Hl.): III, 387, 457.
KRUISDAGEN: III, 213, 214, 215, 216. (Zie ook onder Bedeldaghen).
KRUISCHHEID: II, 140, 331, 380; III, 373, 517, 523.
KUNSTEN (zeven vrije-): III, 329.
KUSSEN (ww.): III, 576.
KWAADSPREKEN: II, 209, 219.

L.
LACEDEMONIË: III, 369.
LAMUEL: II, 98.
LAND VAN BELOFTEN: II, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 316.
LAPIDARIUS: II, 202.
LAURENTIUS (S., Martelaar): II, 81; III, 294.
LAZARUS (broer van Maria): II, 394, 413; III, 156, 359.
LAZARUS (de melaatsche): II, 182, 431.
LEEUW: III, 285, 586.
LEGENDA AUREA: I, 33; III, 299, 300. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
LEGENDEN (Zie onder Exempelen).
LEKEN (Der- Spieghel): III, 57, 327, 462.
LEO I (Keizer): III, 213.
LEO (paus): III, 235, 245.
LEUGEN. Soorten: II, 231.
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LEVENSPERIODEN (van den mensch): Eerste kindsheid: II, 68. Jeugd: II, 68, 69.
Jongelingschap: II, 69. Volwassen leeftijd: II, 69. Bejaardheid: II, 69, 70.
Afgeleefdheid: II, 70.
LEVIATHAN: II, 147, 184; III, 89.
LEVITICUS: II, 326; III, 84, 103, 256. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
LEUCIUS: III, 160.
LEXTYRA: II, 61.
LIBANON: II, 259; III, 50, 61, 66.
LIBELLUS de septem peccatis mortalibus: I, 38, 42. (Zie verder onder Bronnen
en Citaten).
LIBER DE ORTU B. MARIAE et infantia Salvatoris: II, 338.
LIBERUM ARBITRIUM: II, 54, 55.
LICENTIAAT: I, 16.
LIEFDE: Als passie: II, 49. Goddelijke liefde (van God): II, 451; (tot God): II, 47,
84, 112; III, 25, 43. Naastenliefde: II, 380; III, 372. Objecten der liefde: II, 84,
85, 86, 87. Eigenschappen der liefde: II, 85, 86. Werken der liefde: II, 86, 87,
262, 263.
LIMBURGSCHE LEVEN VAN JESUS: III, 189.
LITANIE (die grote): III, 212; (die minre): III, 213.
LITURGISCHE GEBRUIKEN.
1) Altaarontkleeding: II, 445.
2) Biecht (handoplegging): III, 271.
3) Getijden: III, 399.
4) Goede Vrijdag: III, 72, 84.
5) Hongerdoek: II, 445.
6) Kerkwijding: III, 381, 394, 395.
7) Kerstmis: II, 344.
8) Kruisdagen: III, 211, 218, 219, 220.
9) S. Marcusdag: III, 211.
10) Mathaeusevangelie: III, 311.
11) Paschen: III, 180.
12) Passieweek: II, 445.
13) Pinksteren: II, 445.
14) Quatertemperdagen: III, 207, 491.
15) Sancte Deus, etc.: III, 219.
16) Voetwassching: II, 447.
17) Witte Donderdag: II, 446.
LIVIUS (Titus): III, 521.
LOGICA: II, 249, 251.
LOLLAERDEN: II, 232; III, 623.
LONGINUS: II, 283, 311; III, 36, 118.
LOTH: III, 352.
LUCAS (S., Evangelist): II, 182, 250, 251, 253, 311, 330, 372; III, 25, 28, 41,
175, 192, 195, 198, 222, 238, 246, 251, 253, 255, 259, 261, 265, 317, 374,
633, S. Lucas en de H. Maagd: II, 291. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
LUCIFER: II, 141, 142, 179; III, 336.
LUCIUS (oudvader): III, 539.
LUCRETIUS: II, 251.
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LUDOLPHUS a Saxonia: I, 34, 40. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
LUDUS SCACCORUM: I, 38, 44 v. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
LUMEN GLORIAE: II, 77, 258, 351, 353.

M.
MACARIUS (abt): III, 503 (Zie onder Exempelen).
MACHABEEËN: III, 369, 440. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
MACHABEESCHE BROEDERS: II, 97; III, 286, 422, 516, 558.
MACROBIUS: II, 89, 93, 98.
MAERLANT (Jacob van-), Strophische Gedichten: III, 103, 104.
MAGDABOR (= Nadaber): III, 310.
MAGNIFICAT: II, 218, 295, 296.
MALACHIAS: II, 406, 407; III, 291. (Zie ook onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
MALCHUS: III, 366.
MAMBRE: II, 201.
MAMERTUS (bisschop): III, 213.
MAMMON: II, 179, 182.
MANICHAEUS: II, 308: III, 276.
MANIPEL: III, 456.
MARCICIUS: III, 352. (Zie ook: Martyrius en onder Exempelen).
MARCUS (S., Evangelist): II, 250, 251,
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257; III, 41, 222, 374, 410. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
MARDOCHEUS: II, 92.
MARGARITA DECRETI: I, 38, 40. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
MARIA (Hl., Moeder Gods): II, 82, 84, 156, 181, 216, 224, 266, 267, 271, 272,
273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 308, 320, 323, 326,
327, 329, 330, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 346, 347, 348,
349, 361, 369, 380, 385, 444, 455.
III, 24, 25, 27, 28, 29, 47, 74, 120, 131, 141, 144, 166, 167, 179, 185, 190, 223,
279, 280, 349, 353, 402, 404, 409, 414, 451, 464, 480, 593, 630, 665, 677,
682, 683. Beschrijving van uiterlijke en innerlijke hoedanigheden: II, 268, 269,
270. Boodschap aan Maria: II, 275, 276. Naam van Maria: III, 125, 216. Vorming
van Christus in Maria's Schoot: III, 35, 36. Hoe Christus uit Maria geboren werd:
III, 280, 281. De 7 weeën van Maria: III, 125, 126, 128, 129. De 7 vreugden
van Maria: III, 182, 183, 184, 185, 186, 187. De 7 woorden van Maria: II, 279,
280. Maria, voorspraak der zondaars: III, 177, 187. Maria ‘help-moeder’ III,
184. Maria en de kinderen en weezen: III, 184. Maria en S. Lucas: II, 291. (Zie
verder onder Marienclaghe en onder Exempelen).
MARIA MAGDALENA (S.): II, 81, 115, 167, 347, 423, 426, 428, 429, 430, 432; III,
141, 145, 146, 147, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 204, 206, 292, 341,
368, 395, 402.
MARIA (zuster van Mozes): II, 295.
MARIA SALOME: III, 141, 142, 145, 146, 147.
MARIA JACOBI: III, 141, 142, 145, 146, 147, 303.
MARIA EGYPTIACA: III, 368, 395. (Zie onder Exempelen: Zosimas).
MARIËNCLAGHE: III, 16, 45, 46, 119. 120, 121, 122, 123, 124.
MARS: III, 303.
MARTELAREN: II, 55, 97, 115; III, 671.
MARTHA: III, 353, 359.
MARTINUS (S., van Tours): III, 356, 394.
MARTINUS van Troppau: I, 38, 40, v. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
MARTYRIUS (monnik). Zie onder: Marcicius.
MATHATHIAS: II, 139.
MATHUSALEM: III, 672.
MATIGHEID (deugd van-): II, 98, 99, 100, 101.
MATTHAEUS (S., Evangelist): II, 106, 249, 251, 255, 378, 427; III, 41, 247, 260,
288, 310, 311, 353, 374, 395. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
MATTHIAS (S., Apostel): III, 293, 316, 317, 318.
MEDEN: III, 501.
MEENING (zuivere-): II, 382.
MEESTERS IN DER GODHEIT: III, 329.
MEESTER IN DEN HOGHEN SINNE: Zie onder Petrus Lombardus en I, 36-37.
MEESTER IN DER HISTORIEN: zie onder Petrus Comestor.
MELCHISEDECH: II, 187.
MESOPOTAMIË: III, 314.
MESSIAS: II, 407; III, 618.
MICHAEL: II, 20, 25, 142, 211; III, 19, 58, 158, 161, 473, 626.
MICHEAS: II, 135; III, 29, 237, 287. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
MICHOL: III, 515.
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MIDVASTEN: III, 14.
MILDDADIGHEID: II, 381.
MINDERBROEDERS: III, 343, 448.
MIS (Hl.): III, 436, 455, 487.
MYSTIEK: I, 57; II, 112, 113, 116; III, 193, 234, 261, 262, 263, 264, 344, 374.
MOEDERTAAL: III, 377.
MOHAMMED: II, 207.
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MOORDENAAR: II, 219. Goede moordenaar: II, 336.
MORALIZATIONIBUS (Liber de): I, 42. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
MOZES: II, 14, 21, 38, 71, 72, 74, 78, 80, 81, 86, 91, 98, 115, 137, 180, 203,
204, 205, 206, 220, 223, 224, 252, 258, 286, 305, 307, 324, 325, 331, 369,
379, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 416, 418; III, 30, 88, 91, 102, 164, 200, 220,
221, 254, 275, 285, 320, 341, 364, 393, 397, 487, 488, 510, 552. (Zie verder
onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
MOZES MAIMONIDES: II, 282, 309.
MUZIEK. Soorten: III, 389.

N.
NAAM: II, 42. Naam van God; II, 14; III, 687.
NAAMSVERKLARINGEN van: Maria: III, 182; Simon: III, 198; litanie: III, 210, 211;
Olijfberg: III, 223; Jeruzalem: III, 267; Sanctus, heilig: III, 269; Petrus: III, 298;
Paulus: III, 300; Philippus: III, 302, 303; Jacobus den Meerdere: III, 306;
Bartholomaeus: III, 308, 309; Joannes: 307; Judas Thaddaeus: III, 313, 314;
Matthaeus: III, 310; Thomas: III, 315, 316; Jacobus den Mindere: III, 304;
Andreas: III, 301, 302; Matthias: III, 317, 318; priester: III, 325; Keizer: III, 556;
Antichrist: III, 616.
NAAMAN: II, 359; III, 345, 391, 412, 416.
NADAL: II, 106.
NABUCHODONOSOR: II, 30, 41, 75, 91; III, 523, 568.
NABUZARDAN: III, 383.
NATHAN: II, 223; III, 358.
NATHANAEL: III, 199.
NATURIS RERUM (De-): I, 40. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
NAZAREEËR: II, 340.
NAZARETH: II, 270. 297, 339, 340, 341, 348, 407; III, 28, 78, 127, 186, 188.
NEHEMIAS: II, 136; III, 346.
NERO: II, 94; III, 299, 500, 568.
NICEPHORUS CALLISTUS (Hist. Eccl.): II, 268.
NICODEMUS: II, 271, 392, 449; III, 53, 82, 131, 144, 160, 368, 419.
NICOLAAS (S., van Myra): III, 352, 364. (Zie ook onder Exempelen).
NIEUWE DOCTRINAEL: II, 225, 233.
NIEZEN (zegenwensch bij): III, 211.
NIGROMANTIE: II, 195.
NIJD: II, 73, 76; III, 104.
NIJL: II, 39, 449; III, 104.
NINIVE: II, 203, 369.
NOË: II, 31, 34, 72, 396, 449, 452; III, 231, 386, 402, 464, 488, 534, 591. (Zie
ook onder Exempelen).
NOËMI: III, 514.
NUMERI: III, 103, 169. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
NUNC DIMITTIS: II, 296, 329; III, 125.
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O.
OCHOZIAS: II, 401.
OCULUS CHRISTI (bloem): III, 170, 171.
OLIESEL (Hl.): II, 159, 190; III, 408, 410, 411, 412, 414, 471.
OLIVETEN: II, 200, 310, 320, 405, 408, 413, 428; III, 16, 17, 78, 201, 223, 306,
307, 367, 392, 403, 404, 406, 437, 455, 626, 630, 631.
ONKUISCHHEID: II, 62, 65, 67, 69, 72, 76, 139, 178, 179, 181, 209, 222, 223,
224, 225, 226, 234, 236, 237, 238; III, 527, 612.
ONMATIGHEID (doodzonde): II, 74, 77, 139, 209.
ONNOOZELE KINDEREN: II, 233.
OORBIECHT: III, 447. (Zie verder onder Biecht, enz.).
OORDEEL (Laatste-): II, 35.
OORSPRONKELIJKE RECHTVAARDIGHEID: II, 42.
OORZAKEN (De 4-): III, 56.
OOSTENRIJK: III, 213.
OOSTING (orientatie): III, 398.
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OOTMOED: II, 47.
OPVOEDING VAN KINDEREN: II, 331; III, 494, 576, 577.
ORDALIËN: II, 153; III, 548, 549.
ORDEN (van priesterschap, enz.).: III, 433, 434.
ORIGENES: III, 194.
OSEE: II, 132, 339; III, 165, 266, 283. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
OUDERS: II, 218; III, 109.
OVEREENSTEMMING TUSSCHEN LEER EN LEVEN: II, 283.
OVERSPEL: II, 442. Straf voor overspel: zie straffen.
OVIDIUS: II, 228, 238; III, 555.
OXFORD: I, 18.

P.
PAPHNUTIUS (abt): III, 544. (Zie onder Exempelen).
PARABELS: II, 390, 391, 392.
II PARALIPOMENON: II, 417. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
PARIJS: III, 343. Studeerde D.v.D. te P.?: I, 17.
PASCHEN: II, 433; III, 15, 72, 82, 136, 201, 488, 566.
Paaschlam: II, 433, 440; III, 255.
PASSIE (Onzes Heeren): III, 203, 405, 422, 553, 564.
PASSIONALE: III, 487. (Zie verder onder Legenda aurea).
PASTOR (oudvader): III, 534. (Zie verder onder Exempelen).
PATHMOS: III, 307, 366.
PATRAS III, 301.
PATRICIUS (S.): III, 659.
PATRUM (Vitae): I, 38, 43. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
PAULUS (S., Apostel): II, 13, 16, 51, 54, 76, 80, 83, 86, 91, 92, 97, 109, 111,
118, 119, 120, 128, 131, 132, 133, 138, 181, 182, 183, 184, 209, 218, 219,
222, 223, 243, 244, 246, 252, 255, 256, 266, 273, 311, 356, 404, 409, 414,
428, 434, 435, 436, 441, 444, 446, 447, 449. III, 18, 21, 29, 31, 32, 38, 39, 41,
43, 47, 50, 54, 55, 56, 61, 62, 68, 80, 83, 85, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,
107, 111, 133, 138, 163, 164, 166, 168, 172, 173, 174, 177, 192, 202, 207,
211, 215, 221, 229, 235, 245, 251, 254, 256, 257, 258, 260, 262, 264, 267,
270, 271, 272, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 299, 300, 311,
319, 322, 323, 330, 341, 342, 343, 350, 358, 368, 365, 366, 373, 374, 378,
379, 381, 383, 389, 395, 409, 428, 432, 479, 489, 490, 495, 617, 638, 657,
676. (Zie ook onder Exempelen en aangehaalde Schriftuurplaatsen).
PAUS: III, 211, 212, 320, 321, 322, 329, 343, 344, 375, 424, 448, 486.
PELIKAAN: III, 285.
PENITENTIE (bij de biecht): II, 189; III, 260, 271.
PENTATEUCH: III, 102, 103 (Zie de desbetreffende boeken onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
PERZIË: II, 322.
PESTILENTIE: III, 215.
PETRONILLA: III, 360.
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PETRUS (S., Apostel): II, 16, 81, 115, 143, 184, 219, 378, 379, 394, 396, 400,
401, 402, 403, 405, 414, 442, 443, 448, 450, 456, 457; III, 17, 64, 115, 173,
188, 189, 194, 197, 199, 203, 204, 205, 206, 211, 227, 238, 270, 272, 275,
294, 298, 299, 319, 320, 322, 354, 357, 360, 363, 394, 395, 403, 424, 478,
483, 657, 676. Simon Petrus: III, 198, 199, 206, 298, 299. Cephas: III, 299.
(Zie verder onder aangehaalde Schrifuurplaatsen en Exempelen).
PETRUS COMESTOR: I, 39; II, 40, 160; III, 59, 197. (Zie onder: Meester in der
historien en Bronnen en Citaten).
PETRUS LOMBARDUS: I, 36; II, 145, 150, 151, 287, 357. (Zie onder: Meester in
den hoghen sinne en Bronnen en Citaten).
PHARAO: II, 34, 74, 81, 199, 203, 204, 295, 338, 344; III, 204, 210, 221, 341,
364, 440, 445, 488, 588, 593.
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PHARIZEEËN: II, 317, 359, 379, 383, 415; III, 83.
PHILETUS: III, 306.
PHILIPPUS (S., Apostel): II, 378, 405; III, 283, 302, 303.
PHILIPPUS (broeder van Herodus): III, 288.
PHILIPPUS II (Koning van Macedonië): III, 500.
PHILISTIJNEN: II, 98; III, 162, 214, 368, 396, 401, 524, 525, 682.
PHILOSOPHUS: II, 22.
PHISON: II, 40; III, 104.
PHITON: II, 74; III, 488.
PHRYGIË: III, 302.
PHYSIOGNOMIE: I, 61. Zie onder Gelaat).
PIETERSKERK (S.): III, 677.
PIGMEEËN: III, 346 (Zie onder Exempelen, nl. Alexander).
PILATUS: III, 36, 37, 45, 47, 51, 52, 68, 75, 82, 83, 118, 131, 132, 162, 202,
281, 402. Vrouw van Pilatus: II, 374.
PINKSTEREN: III, 208, 241, 246, 255, 258, 265, 299, 392, 424, 489, 490, 491,
492, (Zie onder Liturgische gebruiken).
PLANETEN: II, 23, 24, 25, 26, 27, 377; III, 662. Saturnus: II, 24, 25. Jupiter: II,
25. Mars: II, 25. Sol: II, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34. Venus: II, 25, 26. Mercurius:
II, 26. Luna: II, 24, 26, 28, Maaneclips: II, 26. Bestuurd door Engelen: II, 24,
25, 26, 27.
PLATO: II, 61, 90, 146, 245; III, 612.
PLINIUS: II, 69.
POLYCRATUS: III, 500.
POLITICORUM: II, 255.
POMPEJUS: II, 100.
PREDIKERS: III, 344, 345, 351, 376, 434 (diaken).
PRIESTER: III, 325, 326.
PRIESTERSCHAP: III, 408, 410, 411, 412, 414.
PRIOR: III, 377.
PROCESSIE: II, 331, 332; III, 212, 218, 219, 220.
PROFETEN: Groote: II, 452; Kleine: II, 452. In het algemeen: III, 161, 297, 432.
PROMOTIE (Middeleeuwsche): I, 16.
PROVENCE: III, 510.
PROVERBIA: II, 92. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
PYTHAGORAS: II, 239; III, 503. (Zie ook onder Exempelen).

Q
QUAESTIONIBUS (Modus legendi cum): I, 53, v.
QUATERTEMPERDAGEN: III, 207, 491. (Zie onder Liturgische Gebruiken).
QUINTALIUS: III, 98.

R.
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RAAD (gave van den hl. Geest): II, 106, 107, 108.
RABANUS: II, 396; III, 348.
RABBI MOYSES: III, 228.
RACHEL: II, 73; III, 370, 514.
RAFAËL: II, 20, 26; III, 430.
RAHAB: III, 351.
RAMA: II, 334.
RAMESSES: II, 74; III, 488.
RAMOTH (-Galaad): III, 101.
RATIONALE (divinorum officiorum): I, 38, 39; III, 211, 212, 213, 215, 393, 395,
399, 401, 455, 456, 457. (Zie onder Bronnen en Citaten: Durandus).
RAYMUNDUS van Capua O.P. (Zl): I, 22, 23, 24.
REBECCA: II, 369.
RECHT (geestelijk en wereldlijk): III, 115, 495, 617.
RECHT (Dat - der heiligher kercken): II, 194, 210.
RECHTERS: II, 233; III, 579, 581.
RECHTSBOEK VAN DEN BRIEL: II, 57.
RECHTVAARDIGHEID (deugd): II, 92, 93, 94, 95, 112, 124, 125, 126, 262.
Rechtvaardigheid van God: III, 656.
REGENS: I, 18.
REGULUS (slang): II, 161.
REINHEID: Zie onder kuischheid.
REMIGIUS (S.): II, 317, 403; III, 140.
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RENTE: II, 228; III, 372.
RIDDER: II, 275, 359, 445; III, 60, 258, 259, 325, 423, 428, 502. (Zie verder
onder Exempelen). Ridderslag: III, 565. Ridderuitrusting: III, 583, 584.
RIJKDOM: II, 106.
RIJMPROZA:
II, 12: r. 21, 22.
II, 42: r. 15, 16, 17; 26.
II, 43: r. 27.
II, 71: r. 71, 72, 73.
II, 94: r. 142, 144.
II, 101: r. 326, 327, 328, 329, 330; 338.
II 107: r. 128, 129.
II, 150: r. 44, 45.
II, 153: r. 110, 111.
II, 162: r. 56, 57.
II, 178: r. 215, 216.
II, 209: r. 107, 108; 130, 131.
II, 214: r. 231, 232, 233.
II, 218: r. 350, 351, 352.
II, 228: r. 605, 606.
II, 236: r. 790, 791; 809, 810.
II, 246: r. 186, 187.
II, 253: r. 142; 154, 155, 156.
II, 262: r. 84, 85, 86.
II, 263: r. 118, 119, 120.
II, 268: r. 47, 48, 49.
II, 279: r. 123, 124, 125.
II, 289: r. 169, 170; 1, 2, 3.
II, 290: r. 26, 27, 28, 29.
II, 294: r. 111, 112.
II, 297: r. 194, 195.
II, 305: r. 202, 203, 204.
II, 306: r. 20, 22, 23, 24.
II, 314: r. 220, 221.
II, 321: r. 144, 145, 146, 147.
II, 322: r. 165, 166.
II, 323: r. 188, 189, 190.
II, 326: r. 51, 52, 53, 54.
II, 333: r. 217, 218.
II, 336: r. 70, 71.
II, 342: r. 30, 31, 32.
II, 349: r. 183, 184, 185.
II, 361: r. 76.
II, 362: r. 78, 79; 85; 88, 90; 95.
II, 364: r. 124, 126; 131, 133, 134.
II, 365: r. 160, 161.
II, 374: r. 153, 156; 157, 158.
II, 385: r. 208, 209.
II, 413: r. 180, 182.
II, 422: r. 170.
II, 429: r. 135, 136, 137.

Dirc van Delf, Tafel van den kersten ghelove Deel 1: Inleiding en registers

II, 441: r. 193, 194.
II, 455: r. 133, 134.
III, 15: r. 32, 33, 34; 39.
III, 18: r. 115, 116.
III, 19: r. 137, 138.
III, 22: r. 243, 244.
III, 44: r. 333, 334, 335.
III, 49: r. 158, 159, 160.
III, 70: r. 31, 32 tot III, 71, r. 33.
III, 73: r. 78, 79.
III, 77: r. 187, 188.
III, 78: r. 207, 208, 209.
III, 81: r. 290, 291.
III, 82: r. 312, 314; 320, 321.
III, 84: r. 362, 364.
III, 87: r. 434.
III, 88: r. 454.
III, 89: r. 480, 482.
III, 97: r. 145, 146; 148; 162.
III, 107: r. 369, 370.
III, 109: r. 411; 422; 424, 425; 428, 430.
III, 112: r. 495, 496.
III, 114: r. 539, 540.
III, 118: r. 673, 674; 686, 687, 688; 689, 690.
III, 119: r. 699, 700, 701; 714, 715.
III, 120: r. 137.
III, 121: r. 738.
III, 122: r. 771, 772, 773, 774, 775; 796 tot III, 123, r. 798.
III, 124: r. 829, 830, 831, 832; 834, 835, 836.
III, 128: r. 912, 913.
III, 130: r. 946, 947.
III, 133: r. 63, 64.
III, 136: r. 139, 140.
III, 137: r. 143, 154; 157, 158, 159; 169, 170.
III, 145: r. 356, 357, 358, 359.
III, 147: r. 427.
III, 153: r. 120, 121, 122.
III, 155: r. 167, 168, 169.
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III, 156: r. 193.
III, 158: r. 222; 230.
III, 160: r. 279, 280.
III, 165: r. 120, 121.
III, 172: r. 331.
III, 173: r. 334, 335.
III, 178: r. 466, 468, 470, 471; 483, 484, 485.
III, 179: r. 20, 21.
III, 180: r. 31, 32.
III, 181: r. 76, 77.
III, 183: r. 112, 113.
III, 186: r. 192, 193, 194, 195.
III, 190: r. 97, 99, 101, 102.
III, 195: r. 234.
III, 196: r. 265, 268.
III, 200: r. 98, 99.
III, 214: r. 225, 226.
III, 233: r. 369, 370.
III, 248: r. 166, 167.
III, 258: r. 424, 426.
III, 269: r. 705.
III, 270: r. 747, 748.
III, 273: r. 832, 834.
III, 282: r. 238, 239.
III, 283: r. 270, 271.
III, 292: r. 554.
III, 313: r. 426, 427; 435.
III, 316: r. 494, 495.
III, 328: r. 261, 262.
III, 333: r. 136, 147; 149, 150.
III, 342: r. 340, 342; 346.
III, 351: r. 14, 15.
III, 357: r. 60, 61, 62, 64; 75, 76, 77.
III, 362: r. 79, 80, 81.
III, 370: r. 69, 70.
III, 372: r. 130; 131, 132, 133; 136, 148.
III, 380: r. 233, 235, 237.
III, 386: r. 387, 389.
III, 395: r. 240, 241; 246, 247; 252, 253; 260, 261.
III, 414: r. 188, 189.
III, 415: r. 210, 211, 212, 213, 214.
III, 422: r. 171, 173.
III, 423: r. 176, 177.
III, 424: r. 40, 41; 44.
III, 425: r. 61.
III, 438: r. 160, 161, 163; 7, 8.
III, 450: r. 245, 246, 247.
III, 462: r. 266, 267.
III, 473: r. 108, 109.
III, 474: r. 117, 118, 119.
III, 476: r. 182.
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III, 496: r. 245, 246.
III, 505: r. 138, 139; 140; 141; 142, 143.
III, 514: r. 45, 46, 47, 48, 49, 50.
III, 515: r. 71, 72, 73, 74.
III, 517: r. 126, 127.
III, 522: r. 234, 235; 238, 239.
III, 565: r. 328, 329.
III, 576: r. 181, 182.
III, 587: r. 439, 440.
III, 592: r. 557, 558, 559.
III, 608: r. 40, 41; 45, 46, 47.
III, 610: r. 94, 95.
III, 612: r. 164, 165; 170, 171.
III, 613: r. 208, 209; 213, 214, 215; 229.
III, 614: r. 230, 231, 232; 237, 238; 240, 241, 242.
III, 615: r. 278, 279; 284 t/m 294.
III, 626: r. 256, 257.
III, 631: r. 83, 84, 85.
III, 634: r. 153, 154, 155, 156.
III, 637: r. 224, 225.
III, 643: r. 361, 362.
III, 647: r. 103, 104.
III, 649: r. 149, 150; 163 t/m 165.
III, 650: r. 166 t/m 169; 172, 173.
III, 653: r. 49.
III, 657: r. 150, 151.
III, 661: r. 15.
III, 662: r. 46, 47.
III, 663: r. 67, 68.
III, 669: r. 233, 235.
III, 671: r. 260, 261.
III, 673: r. 322, 323.
ROBERT HOLKOT O.-P.: I, 42 (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
ROBOAM: III, 382, 501, 605, 606.
ROME: II, 299, 300, 333, 397; III,
211, 299, 521, 523, 581, 675.
ROMEINEN: II, 93, 99, 101, 228, 243, 255; III, 211, 266, 274, 508, 618. (Zie voor
den brief aan de Romeinen onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
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ROMERBOECK: Zie onder Gesta Romanorum.
ROODE ZEE: II, 199.
ROZENWATER: III, 36.
RUTH: III, 514. (Zie ook onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
RUUSBROEC: II, 110; III, 274, 649, 650.

S.
SABA: II, 322. Koningen van Saba: III, 185. Koningin van Saba: II, 338; III, 58,
170, 595, 605.
SACRAMENTEN: II, 306; III, 326, 374, 408, 409. (Zie nog onder H. Sacrament
des Altaars, enz.)
SACRAMENT (Hl.- des Altaars): II, 159, 216, 232, 433, 434, 435, 436, 438, 439,
440, 441, 442, 443; III, 23, 24, 31, 339, 343, 337, 404, 408, 410, 412, 414, 434,
437, 554.
SACRILEGIE: II, 224.
SADUCEEËN: II, 422; III, 286.
SALMARADAP (Koning van Babylon): III, 344.
SALOMON: II, 7, 13, 36, 38, 61, 62, 67, 84, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 108, 110,
112, 120, 121, 127, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 154, 156, 184,
202, 203, 212, 220, 228, 229, 231, 240, 244, 245, 246, 247, 260, 282, 302,
331, 338, 381, 384, 396, 404, 411, 412, 413, 414, 416, 418, 420, 426, 431.
III, 16, 18, 22, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 49, 50, 55, 58, 61, 66, 68, 92, 108, 139,
170, 171, 172, 182, 184, 190, 191, 204, 215, 217, 224, 247, 249, 251, 267,
279, 282, 289, 291, 297, 321, 331, 347, 349, 350, 360, 361, 362, 364, 367,
372, 373, 382, 385, 389, 395, 397, 450, 465, 483, 493, 495, 497, 500, 501,
502, 503, 505, 506, 510, 517, 519, 523, 552, 571, 572, 576, 580, 589, 592,
593, 594, 599, 606, 618, 642, 665, 672.
SALON (Romein): HI, 521.
SAMARIA: II, 405; III, 227, 305.
SAMARITAAN (barmhartige): II, 368, 392.
SAMARITANEN: III, 306.
SAMNIETEN: III, 508.
SAMSON: II, 98; III, 162, 401, 612, 672, 682.
SAMUEL: II, 98, 295; III, 231, 385.
SAPIENTIA: II, 403; III, 249. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
SARA: II, 20, 292, 369; III, 152.
SARACENEN: II, 207, 223.
SAREPTA (Weduwe van-): III, 351.
SATAN: II, 142, 143, 146, 183, 373; III, 60, 155, 156, 157, 681.
SAUL: II, 147, 184, 201; III, 231, 311, 368, 514, 515.
SCHEPPING: Dagen: II, 17, 18, 19; III, 399. Van den mensch: II, 43. Van de
wereld: II, 71.
SCHISMA (Westersch): I, 23.
SCHOLASTIEK: I, 46.
SCHOOLMEESTER. Zie: Artist.
SCHRIFT. (Ontstaan van het-): II, 46; III, 280, 494.
SCHRIFT (= stichtelijke werken): III, 232, 342, 345, 353, 386, 494, 651, 654.
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SCIPIO AFRICANUS: II, 99.
SEM: II, 72; III, 464.
SENECA: II, 94, 96, 99, 109, 125, 135, 137, 139, 209, 241, 245, 253; III, 94,
500, 517, 568, 572, 585, 589, 612.
SENSUS historicus (litteralis): I, 54; allegoricus: I, 54; moralis: I, 54; anagogicus:
I, 54.
SENTENTIARUM (libri IV): I, 36, v.; III, 460. (Zie verder onder Bronnen en Citaten:
Petrus Lombardus).
SERAPION: III, 540. (Zie onder Exempelen).
SERPENT: II, 164; III, 60, 285.
SETH: II, 299; III, 58, 154.
SYBILLE: II, 397; III, 266.
SICHEM: III, 101, 302.
SICILIË (Koningin van-): III, 511.
SIDRAC (Boec van-): III, 95.
SIELEN (Der- Troest): III, 616, 618.
SIGILLUM: III, 448.
SILOE: III, 146.
SILVESTER (S., paus): III, 676, 678.
SYMBOLUM: III, 274.
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SIMEON (grijsaard): II, 296, 329, 330, 331; III, 122, 125, 154, 160, 185.
SIMON (S., Apostel): II, 378, 380; III, 290, 311, 312.
SIMON (de melaatsche): II, 423, 424, 429, 430; III, 353.
SIMON (de toovenaar): III, 299.
SIMONIE: II, 420.
SIMPLICIUS (= Sulpicius): III, 223.
SINAÏ: II, 21, 74, 204, 205, 369; III, 15, 39, 256.
SION: II, 397, 406; III, 35, 47, 61, 66, 145, 216, 256, 267.
SYRAPHUS (berg): III, 676.
SOCRATES: III, 505, 506, 612. (Zie verder onder Exempelen).
SODOMA: II, 198, 226.
SOMERSTUC (van den ‘Tafel van den Kersten Ghelove’): I, 47. Naamsbeteekenis:
III, 13, 14.
SOPHONIAS: II, 136; III, 284, 290. (Zie verder onder aangehaalde
Schriftuurplaatsen).
SORBON (Robert de-, De Confessione): II, 207.
SPANJE: III, 305, 306.
SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS: I, 38, 40; III, 187. (Zie verder onder Bronnen
en Citaten).
SPIEGHEL MENSCHELIKER BEHOUDINGHE: Zie Speculum humanae salvationis.
SPREEKWOORDEN EN LEVENSWIJSHEDEN:
‘Als men den beer bestrict mitten honich’: III, 440.
‘Men moet somwyl een ghespannen boghe van synre note
ontsetten’: III, 34.
‘Die een can ende mach ende heeft dan den anderen ghebreect’:
III, 292.
‘Caveas te a signato’: II, 66.
‘Caulus homo cavit, quotquot natura notavit’: II, 66.
‘Als die coninc is, alsulck heeft hi dienres’: III, 589.
‘Het is een vermeten geck, die syn zekel werpt in eens anders man
coorn’: II, 243.
‘Het is lichter te dalen dan te clymmen’: II, 155.
‘Fantasia tymmert burghen in arabien ende werpt se weder neder
mit veel ghedenckens, si suect goutberghen in vrieslant, also
vreemde set si haer saken’: II, 46.
‘Fortes fortuna adjuvat’: II, 109.
‘Veel geesten hebben veel sinnen’: III, 331.
‘Alle ghelijc mint sijn ghelijc’: II, 218.
‘Wel getuchtich soe moet hi wesen, die der naturen adel wil lesen’:
III, 517.
‘Die gewoente is die ander natuer’: III, 502.
‘Men seit een waer woort ende guet / quade haest en wart nye
spoet’: II, 139.
‘Niets te groet noch te cleyn / pleecht die maet der deuchden te
sijn’: III, 467.
‘Alle swaere last is der minnen als een rast’: III, 514.
‘Als die moerman in sinen swarten velle, hoe veel dat men oec
wascht’: III, 440.
‘Dat naest is dat weecht ons meest’: II, 154.
‘Een alleen trect also veel neder, als tien moghen trecken opwaert’:
II, 155.
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‘Notosolitos’: III, 273.
‘Een ongheleert coninc waer als een ghecroent esel’: III, 500.
‘Lange onrecht te besitten en maect ghien recht’: II, 264.
‘Het en heeft ghien lange dueren, dat in syn arbeit somwyl niet en
rust’: III, 34.
‘Rudige scapen, die een gans quijck verderven’: II, 220.
‘Nu een dinc dat men niet en siet / swaert dat herte luttel of niet’:
II, 154.
‘Spinnewebben, daer die cleyne muesyen ende vlieghen in
gevanghen
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worden ende grote wormen crupen daer doer’: III, 581.
‘Hets selden in enich lant ghesien: een swart voghel ghelijck
ghescapen enen swaen’: III, 576.
SPRINCVIER: II, 220; III, 96.
STANDVASTIGHEID: II, 47.
STEPHANUS (S., Eerste Martelaar): II, 81, 83, III, 230, 294, 371, 660.
STERKTE. (deugd): II, 95. Als gave van den hl. Geest: II, 108, 109.
STIMULUS AMORIS: III, 105.
STOF EN METHODE der Catechesc. (Dr. A. Troelstra): II, 194; III, 669, 670.
STOLE: III, 457.
STRAFFEN: II, 223.
STUDIE. Inrichting der S. in de Dominicanenorde: I, 12, 13.
Studium logicae of artium: I, 12; naturalium: I, 12; solemne: I, 12; generale: I,
13, 18, 20; S. generale van Erfurt: I, 19.
SUBDIAKEN: III, 377.
SUNAMITIS: III, 351, 352.
SUMMA CONFESSORUMM: I, 39; II, 194; III, 426. (Zie ook onder Bronnen en
Citaten).
SUMMA DE POENITENTIA ET MATRIMONIO (van S. Raymundus de Pennafort, O.P.):
II, 194.
SUMMA THEOLOGICA (van S. Thomas van Aquino, O.P.): I, 37, v., 48 v. Zie
verder onder Bronnen en Citaten.
SUSANNA: II, 231, 448; III, 44, 359, 364.
SUSO (b. Henricus, O.P.): I, 57, v.; III, 607, 611, 613, 629. (Zie onder Bronnen
en Citaten).

T.
TALETUS (Romein): III, 521.
TALMUD: II, 260.
TAULER (Johannes) O.P.: I, 57.
TEGENPAUS: II, 197.
TEMPEL (van Jeruzalem): II, 267, 369; III, 382, 383, 384, 385, 402, 406.
TEMPERAMENTEN: III, 208, 209.
TERENTIUS: II, 109.
TESTAMENT: II, 452.
TESTAMENT (het Oude en Niemve): III, 255, 256.
THABOR: II, 113, 200, 397; III, 200, 206, 247, 263.
THARSIS (Koning van-): III, 185.
THEODORUS: III, 312.
THEODOSIUS I (Keizer; de Groote): III, 544. (Zie ook onder Exempelen).
THEODOSIUS: III, 510.
THEOLOGIE: III, 328, 329, 331.
THEOLOGUS (= meester in der godheit): III, 176.
THEOPHILUS (leeraar): III, 19.
THOMAS (S., Apostel): II, 138, 378; III, 175, 176, 178, 193, 199, 204, 206, 236,
284, 314, 315, 316.
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THOMAS (S., van Aquino, O.P.): I, 37; II, 15, 144, 151, 162, 211, 231, 232, 357,
398, 399, 442; III, 15, 274. (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
THOMAS CANTIMPRATENSIS O.P.: I, 38, 40; II, 24, 32, 33, 35, 68, 70; III, 12, 95,
285, 286, 367. (Zie ook onder Bronnen en Citaten).
THRENI: II, 115. (Zie verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
TIBER: II, 299.
TIBERIUS: II, 359; III, 281, 672.
TIENDEN: II, 217, 226; III, 30, 431.
TIGRIS: II, 40; III, 104.
TIJDPERKEN (van den mensch): III, 399; (van de wereld): II, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 344, 441; III, 220.
TITUS (Keizer): II, 94, 100, 400, 406. (Zie ook onder Exempelen).
TOBIAS (vader en zoon): II, 20, 106, 124, 181, 431; III, 347, 349, 356, 363, 368,
430, 467, 494.
TOORN: II, 76, 77, 170, 171, 183; III, 530.
TORNOOI: III, 561, 564, 565.
TORTELDUIF: II, 328, 329; III, 266, 267.
TRAAGHEID (acedia): II, 76, 173, 174, 184; III, 529.
TRAIANUS: III, 312, 500. (Zie ook onder Exempelen).
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U.
UREN (Kanonieke): II, 214, 215.
URIAS: III, 358, 592.

V.
VAGEVUUR: II, 23, 35, 156, 158, 436; III, 152, 291, 322.
VALENTINUS (Ketter): II, 308.
VALERIUS MAXIMUS (libri IX factorum dictorumque memorabilium): II, 100, 256,
502, 507, 508, 580. (Zie ook onder Bronnen en Citaten).
VARRO: III, 515.
VASTENAVOND: III, 488.
VEGETIUS (De re militari): II, 89, 94, 256; III, 505, 584. (Zie onder Bronnen en
Citaten).
VENUS: II, 209.
VERDRAAGZAAMHEID: II, 381.
VERGILIUS: II, 94.
VERLOREN ZOON: II, 106.
VERRIJZENIS (des vleesches): II, 77.
VERSTAND (gave van den hl. Geest): II, 109, 110, 111.
VERWANTSCHAP (geestelijke): III, 427.
VERZEN (geciteerde): III, 514, 515, 522, 523.
VESPASIANUS: II, 400, 406.
VESPERIAE: I, 16.
VET (van der-, Biënboec en zijn exempelen): II, 225.
VEXILLA REGIS: III, 381.
VICARIUS. D.v.D. als v. over de kloosters van Gent en Yperen: I, 22, 23.
VICTORIAEL (berg): II, 315.
VINCENTIUS VAN BEAUVAIS, O.P.: III, 60. Speculum quadruplex: II, 35. (Zie onder
Bronnen en Citaten).
VINCENTIUS (S., martelaar): II, 81.
VITA JESU CHRISTI: I, 34 (Zie verder onder Bronnen en Citaten).
VLUCHTSTEDEN: III, 101.
VOGELAARS: II, 200.
VOORGEBORCHTE: III, 151, 231.
VOLKSGEBRUIKEN: III, 211, 498.
VOLKSGELOOF: III, 112, 419, 460.
VOORZICHTIGHEID (prudentia): II, 89, 90, 91, 92, 112; (bedachtzaamheid): II,
382.
VORMSEL (Hl., Sacrament): III, 408, 410, 412, 415.
VORSTEN: II, 124; III, 214, 258, 263, 365, 500, 501, 552, 570, 572, 616.
VREDE: II, 133, 262. Soorten: II, 127, 128.
VREES (als passie): II, 49, 57.
VREEZE DES HEEREN: II, 7, 102, 103. Soorten: II, 240, 241.
VREK (Rijke-): II, 106, 182, 234.
VROOMHEID (Gave van den hl. Geest): II, 104, 105.
VROUWEN: III, 192, 432, 465, 466.
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VRUCHTEN VAN DEN HL. GEEST: II, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139.
Liefde: II, 132. Vreugde: II, 132, 133. Vrede: II, 133. Geduld: II, 133, 134.
Standvastigheid: II, 134, 135. Goedheid: II, 135, 136. Dienstvaardigheid: II,
136, 137. Zachtmoedigheid: II, 137. Geloof: II, 137, 138. Bescheidenheid: II,
138, 139. Zelfbeheersching: II, 139, 140. Kuischheid: II, 140.

W.
WAARHEID: II, 261.
WAKEN (vier - van het menschelijk leven): III, 493-499. ‘WAPEN DER PASSIEN’:
III, 114, 115, 116, 117, 118.
WEDUWENSTAAT: II, 331.
WEELDE EN VERKWISTING: II, 235; III, 278.
WEENEN (stad): III, 213.
WEES GEGROET: Zie Ave Maria.
WETENSCHAP (gave van den hl. Geest): II, 105.
WIJN: III, 591, 592.
WIJSHEID (gave van den hl. Geest): II, 111, 112, 113. Kardinale deugd, werken
der wijsheid: II, 92, III, 516.
WILHELMUS ALCIDIERENSIS: III, 207, 209.
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WILLEM II VAN HOLLAND (Roomsch Koning): III, 562.
WINTERSTUC: I, 47.
WONDEREN (van Christus): II, 392, 393, 394.

X.
XERXES (filosoof): III, 569.
XERXES (koning): II, 90; III, 501, 507. (Zie ook onder Exempelen).

Y.
(Zie onder I).

Z.
ZACHAEUS: II, 106; III, 209, 353.
ZACHARIAS (man van Elisabeth): II, 250, 290, 296, 330, 359; III, 298.
ZACHARIAS (profeet): II, 133, 312, 414, 427, 452; III, 151, 281, 283, 681. (Zie
verder onder aangehaalde Schriftuurplaatsen).
ZACHTMOEDIGHEID: II, 117, 118, 119.
ZALIGHEID (Eeuwige): II, 47.
ZALICSPREKINGEN: II, 113 t/m 130; III, 40. Armen van geest: II, 114, 115.
Weenenden: II, 115, 116, 117. Zachtmoedigen: II, 117, 118, 119. Zuiveren van
hart: II, 119, 120, 121. Barmhartigen: II, 121, 122, 123, 124. Rechtvaardigen:
II, 124, 125, 126. Vreedzamen: II, 126, 127, 128, 129. Vervolgden: II, 129, 130.
ZEBEDAEUS: II 178; III, 199, 279, 305.
ZEDECHIAS: II, 75, 76.
ZELFKENNIS: III, 273, 496.
ZIEL. Wat de ziel is: II, 47. Krachten der ziel: II, 50, 51, 52, 53. Geheugen: II,
51. Verstand: II, 51, 52. Wil: II, 52, 53. Synderese: II, 52, 53, 54. Ratio: II, 52.
ZINTUIGEN: Uitwendige: II, 41. Inwendige: II, 43. Sensus communis: II, 43.
Imaginativa: II, 44. Aestimativa: II, 44. Fantasia: II, 45, 46. Reminiscentia: II,
46.
ZOETE NAAM: II, 311, 312, 313, 314.
ZONDE. Wezen: II, 148. Soorten: II, 148 t/m 159. Erfzonde: II, 149, 150, 151.
Dadelijke: II, 149, 151, 152, 153, 154, 155. Dagelijksche: III, 155 t/m 159.
Hoofdzonden: II, 167 t/m 185; III, 43, 525. Tegen den hl. Geest: II, 185 t/m 190;
III, 54, 607, 609, 611. Van het hart: II, 190, 191. Van den mond: II, 191, 192.
Van ‘werk’: II, 192, 193. Van verzuim: II, 193, 194. Gereserveerde (aan den
bisschop): II, 194, 195, 196; (aan den paus): II, 196, 197, 198. Wraakroepende:
II, 219. Van behagen: II, 380. Van gedachte: II, 380. Doodzonde: III, 192. Tegen
de natuur: II, 225.
ZONDVLOED: II, 72.
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ZOSIMAS (oudvader): III, 368. (Zie ook onder Exempelen).
ZWAARDEN (Twee -, theorie van de): III, 617.
ZWEREN: II, 210. Van Caïphas: III, 80.
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Corrigenda et addenda.
Deel I
22, noot 32, 9 r.v.b. donee, lees: donec.
22, De Dominicaansche Ordesprovincie Francia, waarvan in noot 34 sprake is,
omvatte het gebied aan gene zijde van de Charente en de Vienne, het Rhône- en
Saône-dal, de geheele Dauphiné, de bergachtige streken tot Genève en Lausanne,
Bourgondië en Lotharingen en strekte zich van Metz af noordelijk naar Vlaanderen
en België tot Gent en Yperen uit. De kloosters van Gent en Brugge werden in 1259
door het Generaal-kapittel van de Teutonia-provincie aan Francia overgedragen.
In 1277 telde Francia 52, in 1303 58 en in 1345 66 conventen. Zie D r . A.M. W a l z ,
Compendium historiae Ordinis Praedicatorum - Romae 1930 - p. 209. 79 Aan noot
4 dient te worden toegevoegd, dat ook Dr. G.J. Hoogewerff in het eerste deel van
zijn werk Noord-Nederlandsche Schilderkunst - Den Haag 1936 - Over Hs. H van
het Britsch Museum te Londen en over S-O der Pierpont-Morgan-Library te New-York
geschreven heeft. Uit het eerste reproduceert hij als afb. 38 en 39: de ‘Vlucht naar
Egypte’ en de ‘Doop van Christus in den Jordaan’; uit het andere als afb. 41 en 42:
‘het Sacrament der Biecht’ en ‘Keizer Constantijn tusschen paus Sylvester en zijn
moeder’. Onder de ‘Aanvullingen en Verbeteringen’ (blz. 583) wordt nog even Hs.
E van Walters Art Gallery te Baltimore vermeld. - Dr. Hoogewerff meent echter (blz.
105), dat de statige, vierdeelige, Latijnsche Bijbel, welke in de Koninklijke Bibliotheek
te Brussel berust, zeker niet door den afschrijver zelf Henricus van Arnhem, doch
eerst enkele jaren later ‘verlicht’ is en dat niet op de wijze als aanvankelijk bedoeld
was. Wanneer dit geschied is, staat niet vast, maar een dateering omstreeks 1415
schijnt gewettigd op grond van het looverwerk in margine, dat een enge verwantschap
toont met de veel uitvoeriger versiering, die voorkomt in het Londensche Hs. (H)
van de ‘Tafel van den Kersten Ghelove’. Bij benadering werd dit - volgens Dr.
Hoogewerff - reeds omstreeks 1405-'10 vervaardigd, n i e t door Hendrik van Arnhem,
maar wel zoo goed als zeker in het Graafschap Holland of in het Sticht. - Dat deze
dateering hoogstwaarschijnlijk niet juist is hebben we (blz. 126-127) op tekstcritische
gronden aangetoond.
82 Wat het Hs. S-O betreft, stelt Dr. Hoogewerff vast, (blz. 109) dat dit tot dezelfde
groep behoort als de beide vorige ... De initialen in dezen codex zijn bijzonder kloek
en zelfs zóó grot van afmetingen, dat zij den tekst op de betrokken bladzijden in
verdrukking brengen. Het vergezel-
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lend looverwerk is ook lichtelijk plomp, sappig als waterkers, maar weinig sierlijk.
De voorstellingen, die binnen de groote letters zijn aangebracht, zijn met
onmiskenbaar gemak gecomponeerd, schoon dit geen zekerheid mag heeten.
Opmerkelijk is het laten van l e e g t e , dat de miniator zich veroorlooft, zonder
daarvan tot het scheppen van r u i m t e partij te trekken. Zijn figuren, hoewel zij niet
door expressie uitmunten, zijn sprekend en dat des te sterker daar, waar een
bepaalde verrichting of handeling moet worden voorgesteld. Waar aan de uitbeelding
geen actie te pas komt, is ook de teekenaar bedremmeld en aldra ten einde raad.
De ‘disputacie’ van Keizer Constantijn, bijgestaan door Paus St. Silvester en zijn
moeder de H. Helena, met de joodsche wetgeleerden - ook door ons gereproduceerd
- is daarvan een voorbeeld.
120, 7 r.v.o. Het Middelnederlandsch, lees: Het Middelnederduitsch.
172, onder QUESTEN, flochlen si, lees: flochten sie.
o

177, II, n 13, II A, 2 k, lees: I A, 2 k.
o

II, n 14, II A, 2 e, lees: I A, 2 e.
o

179, III, n 16, II, 36, lees: II G, 36.
o

180, IV, n 3, II A, 2 e, lees: I A, 2 e.
o

IV B, n 1, II A, 2 j., lees: I A, 2 k.
o

182, VI, n 5, II A, 1 i, lees: I A, 1 i.
o

183, VI, n 12, II A, 2 e, lees: I A, 2 e.
o

VII, n 1, en II A, 1 a vervalt.
o

185, VIII, n 6, II A, e j, lees: I A, 2 k.

Deel II
8, 15 r.v.o. becoringhe, lees: beroringhe.
14, I, 56 GDAB, lees: CDAB.
19, I, 7 D, lees: B.
19, 6 Ende elke yerarchie mit haren drie choren vervalt.
23, I, 36 GHD lees: 36 GHD.
24 L y n n T h o r n d i k e , vermeldt in A History of Magic and Experimental Science,
II, blz. 900, dat Peter of Albano ‘had repeated from Averroes the following association
of seven intelligences or angels with the planets: Saturn and Cassiel, Jupiter and
Sachiel, Mars and Samael, the Sun and Michael, Venus and Anael, Mercury and
Raphael, the Moon and Gabriel’ - hetgeen met de opvatting van D.v.D. overeenstemt.
29, 53 onder, lees: omder.
35, I, 87 G lees: C.
49, 57 heeft; lees: heeft,.
52, I, 123 CGHD lees: GH.
54, III, 119 noot vervalt.
59-95 swide, een niet zuiver ndfra. vorm van swinde, die ook een enkele maal in
het Westmndl. voorkomt, behoeft niet in swi<n>de veranderd te worden.
61, III, 5 Salomon kan beter in Solomon dan in Philemon veranderd worden. Vgl.
over Solomon en zijn Ars notoria L y n n T h o r n d i k e , A History of Magic and
Experimental Science, II, blz. 279-289.
75, 99 hartichdsom, lees: hartichdom.
92, 110 sin, lees: sijn.
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93, 130 Macrobins, lees: Macrobius.
108, I, 153 B h. lees: B b.
112, 243 sonden. Die, lees: sonden, die.
117, 389 die lees: di.
118, I, 130 D=A, lees: D=A (doghen).
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126, 388 minnen, lees: mijnen of minen.
127, I, 381 DA lieflike.
129, III, 423 ‘mit recht of sonder oordel’ wordt, daar 't om verdiende scout gaat,
beter verklaard: ‘met rechtspraak of zonder vonnis’.
132, I, 45 A dan.
134, 76 met, lees: mer.
134, 92 ‘longanimitas’ beteekent lankmoedigheid, geduld en niet: volharding,
zooals D.v.D. meent. - liet, lees: hiet.
135, II, 105 met Salomon, lees: niet Salomon.
136, 132 hier, lees: hiet.
139, II, 216 vgl. I Mach. 2:65.
141: 14 want, lees wschl.: van.
147, III, 135 onsichlijc is hier wellicht gebruikt in de bet.: angstaanjagend. Vgl.
386, 15 en 387, 36. Zie V e r d a m , V, 1254.
148, I, 1, 4 r.v.o. DA, lees: CGH.
159, I, 1, 3 r.v.b. DA, lees: CGH.
161, 26 ons, lees: om.
167, III, 7 ‘als ic voer gheseit heb’ zou ook kunnen slaan op 146, 102 v.v.
173, III, 124, 3 r.v.o. ‘lees’ worde geschrapt.
174, II, 141-146, 2 r.v.o. meer, lees: maar.
176, 184 onghevoelicheit, lees wellicht: onghevoechlicheit = onbehoorlijkheid,
ongepastheid, waarvan de bet. beter in den zin past.
179, I, 252 en 253 GH, lees: CH.
180, 113 hen, lees: hem.
183, 99 hroeder, lees: broeder.
190, II, 11-24, 2 r.v.b. na sensus geen komma.
204, 152 Zie Ps. 73:12.
224, 517 bi, lees: hi.
225, I, 537 C versliinen, lees: verslimen.
226, 557 seuld, lees: sculd.
230, 640 een <sijn> lees: <een> sijn.
233, III, 715, 6 r.v.o. ‘hantsalvinghe’ komt ook voor in de Doctrinael des tijts, een
gemoraliseerde grammatica uit de 15de eeuw. Zie Dr. C.G.N. de Vooys in het Album
voor Prof. Dr. J. Vercouillie, - 1927 - blz. 117.
246, 200 vroemde beteekent hier veeleer: nuttig.
250, 51 hie, lees: hiet.
251, 91 leren. Joannes, lees: leren Joannes.
251, 98 End, lees: Ende.
252, 107 plaats na geset en na herten een komma.
255, 211 wesen, lees: ruesen.
259, 294 doer, lees: daer.
261, 45 de komma na lichaem vervalt en worde geplaatst na suverlic.
278, II, 116-118, 3 r.v.o. reventia, lees: reverentia.
279, II, 137-158, nr. 2 charistis, lees: charitatis.
291, 38 opdat si, lees: opdat hi.
295, 144 salicht, lees: salich.
299, 54 in, lees: is.
299, 55 komma na paradijs.
314, II, 9-21, 1 r.v.b. Epiphani, lees: Epiphania.
317, 67 komma na pharizeen vervalt en worde geplaatst na <daer>.
350, I, 35 GDB, lees: GHB. De lezing van DA verdient de voorkeur.
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362, 98 sonden, lees: souden.
400, 138 erentrijc, lees wellicht beter: erenstrijc = vol van ijver.
406, 21 di, lees: die.
407, III, 54, 5 r.v.o. tot hem, lees: tot hen.
409, I 133 beraet, lees: bernet.
411, 137 Dit exempel wordt ook gebruikt door W.v. Hildegaersberch - ed.
B i s s c h o p - V e r w i j s , blz. 67.
412, I, 158 sonden, lees: souden.
415, II, 5-24, 2 r.v.o. autem, lees: inter.
426, 73 menichvoudelick beteekent hier wellicht onbetrouwbaar. Zie Deel I, blz.
160.
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Deel III.
19, 154 een, lees: en.
24, II, 54 Ipse, lees: Ipsa.
26, III, 102 houwer kan hier niet beteekenen: ploegmes, zooals De Vooys in Ts.
XXII en Verdam in Mnl. Handwb. meenden, daar in deze passage reeds te voren
van het couter sprake is. Die houwer des ploechs is: de ploeger. Vgl. het Mnd.
plôchholder, dat volgens A. Lübben, Miltelnd. Wörterbuch: Pflughalter = Pflüger
beteekent. Holder > houder en daar tusschen ou en e de d dikwijls > w, ontstond
houwer. (Zie Franck, § 115, 5.)
110, 457 voort, lees: woort.
179, II, 7-12 c. 56, lees: c. 66.
216, 266 alen, lees: len.
427, 98 deze regel moet geschrapt worden.
428, 145 is, lees: in.
439, II, 29-14, laatste r. piisimum, lees: piissimum.
460, 223 hiel, lees hiet.
494, 199 op, lees: of.
544, 250 inseel niet bij Verdam, maar wel: eensedele.
563, 287 vernemel van sinnen: leergierig van verstand.
601, 225 contsten, lees: consten.
648, 132 staet, lees: slaet.
659, 198 anden, lees: anders.
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