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Voorwoord
Dit proefschrift zou niet tot stand gekomen zijn wanneer mijn promotor, Prof. Dr.
A.H. Bredero, mij niet daartoe had uitgenodigd. Hij liet mij in de uitvoering de vrije
hand, maar wist mij steeds op het juiste moment de goede richting te wijzen, de
geëigende bronnen te noemen of het passende woord te vinden. Onder zijn hoede
werden stagnaties snel opgeruimd en onnodige zijwegen vermeden. Door zijn strakke
beleidvoering gepaard met suggestieve aansporingen voelde ik mij voldoende
verzekerd om het glibberige pad van de promovendus te vervolgen.
Het was eveneens een eer dat Prof. Dr. P.F.J. Obbema uit het Leidse bolwerk zich
bereid verklaarde mij te begeleiden bij het codicologisch onderzoek en het vaststellen
van de relatie tot de Moderne Devotie. Zijn wetenschappelijke belangstelling en
kritische opmerkingen waren heel inspirerend voor iemand van ‘buiten Leiden’.
Steeds opnieuw was ik verbaasd over zijn grote wetenschappelijke toewijding,
nauwgezetheid, vakkennis en belezenheid. Hierdoor werd mijn blikveld verruimd
en ontdekte ik nieuwe perspectieven. Ik voel mij heel bevoorrecht dat ik voor mijn
proefschrift hierin mocht delen.
Op dezelfde hoogte als deze ‘prelati’ in de wetenschap moet mijn referent worden
genoemd. Immers, in eerste instantie is dit proefschrift het resultaat van een opdracht
van Dr. Maaike Mulder voor mijn bijvak Middelnederlands. Deze nijvere bijenmoeder
heeft mij op het spoor gezet van de wetenschappelijke bloemenwei die in <Der byen
boeck> aanwezig is. Ook hier was van mijn kant steeds bewondering en verwondering
over gedegen vakkennis. Heel efficiënt zette zij mij, soms met een enkel woord,
steeds weer op het juiste spoor, wees onbarmhartig op zowel dwaalwegen als
overgeslagen wegen en besloot mijn lamentaties kort en bondig met: onzin, je kunt
het best. Ik ben haar heel, heel dankbaar.
Naast deze begeleiders die zich direct met het proefschrift bezighielden dient Dr.
J.J. van Moolenbroek te worden genoemd. Hoe jammer dat ik hem als eindreferent
niet mocht raadplegen; zijn adviezen zouden veel aan het proefschrift hebben
toegevoegd. Het zij zo. Zijn medeleven en bezorgdheid hebben mij veel goed gedaan.
In Nijmegen was Dr. R.Th.M. van Dijk O. Carm. zo vriendelijk mij enige
bemoedigende woorden toe te spreken, waarbij hij zijn kritiek niet spaarde. Voor
beide ben ik hem zeer erkentelijk. Het is steeds een vreugde om zijn gedegen
proefschrift te raadplegen.
Voordien, eveneens in Nijmegen, was Prof. Dr. A. Gruis zo vriendelijk om mij
mijn eerste literaire opdracht te bezorgen. Zijn colleges waren een openbaring voor
mij; hij wist precies met welke problemen de aankomende codicoloog heeft te maken.
Ik zal deze leermeester niet licht vergeten.
Hier leerde ik ook Drs. A.J. Geurts kennen in zijn kwaliteit van redacteur van een
literaire bundel. Hij heeft mij geholpen bij de eerste stappen in het codicologisch
onderzoek van de hss. van <Der byen boeck>. Tevens ben ik hem verplicht voor
vele nuttige adviezen; nooit deed ik vergeefs een beroep op zijn veelzijdige kennis.
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Bij het oplossen van Latijnse problemen kon ik altijd bij Drs. A.M.J. van Pampus
terecht. Op deze plaats spreek ik tevens mijn dank uit voor haar belangeloze en
voortreffelijke begeleiding voor het behalen van mijn colloquium Latijn.
Naast degenen die zich direct met mijn proefschrift bezighielden zijn er nog enige
namen die niet onvermeld mogen blijven. Allereerst Dr. J. Deschamps, die zo
vriendelijk was mij zijn beschrijving van het Kopenhaagse hs. te zenden. Later was
ik in de gelegenheid het hs. persoonlijk te bestuderen. Voor mijn studie waren zijn
publicaties steeds als een lamp voor mijn voeten. Graag wil ik hem op deze plaats
hiervoor eren.
Het absolute hoogtepunt in mijn leven als student vormde het bijwonen van een
college van Prof.Dr. J.P. Gumbert. Ik ben hem zeer dankbaar dat ik hieraan mocht
deelnemen.
Iedere wetenschapper is in grote mate afhankelijk van de medewerkers van
bibliotheken. Ik dank hun voor hun onuitputtelijk geduld en efficiënte medewerking,
gepaard met niet aflatende vriendelijkheid. Voor mij nemen in dit opzicht de
bibliotheek Geschiedenis van de Vrije Universiteit, en van de Oude Drukken, een
bijzondere plaats in, met name Drs. T. Groot. Mevrouw H. Peeters van de Koninklijke
Bibliotheek gaf mij meermalen spontaan belangrijke informatie.
Ook de ordebroeders van Thomas van Cantimpré hebben mij hun sympathie en
medewerking willen geven. Hierbij dank ik vooral Dr. S.P. Wolfs en Drs. C.F.J.
Brakkee, en de medewerkers van de bibliotheek.
Anderen die belangrijke hulp boden zijn, in alfabetische volgorde, Dr. H. Gechter
die mij behulpzaam was bij de Kurzfassung, Dr. E.H.P. Gemmeke O.Carm., F.
Kolsters en Prof.Dr. Th.C. de Kruijf.
Ik eindig mijn dankwoord met een bekentenis. De tweeledige auteursnaam in dit
proefschrift symboliseert een coproductie. Zonder mijn echtgenoot Roel zou dit
proefschrift nooit voltooid zijn. Ondanks zijn eigen overbezette dagtaak wist hij zich
steeds meer in te leven in de problematiek van het onderzoek, was steeds bereid mij
te vergezellen naar verre bibliotheken en congressen en stond mij onvermoeid met
raad en daad bij. In de laatste jaren is zijn aandeel in het proefschrift heel groot
geworden. Hij heeft mij geholpen met het codicologisch onderzoek en wees mij op
veel, wat mij anders ontgaan zou zijn. Ook verleende hij praktische bijstand door
het aanvullen van de bijbelverwijzingen en het opstellen van de samenvatting van
de inhoud van <Der byen boeck> en de registers. Daardoor is het proefschrift in de
loop der jaren ons boek geworden. Ik dank hem daarvoor want ik weet welke
inspanningen het hem heeft gekost, hoeveel geduld ik van hem vroeg en hoe groot
de druk was die ik door de arbeidsintensieve productie van het proefschrift op ons
bestaan heb gelegd. Evenals bij mijn universitaire begeleiders verwonderde ik mij
over zijn kennis en inlevingsvermogen. Er was geen sprake meer van een bijenkoning
of een bijenkoningin, zelfs niet van nijvere bijen, maar wel van verzamelde nectar,
die honing moet worden. Moge het zo zijn.
Doetinchem, september 1990
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1 Introductie
Tijdens de onzekere periode van het Interregnum 1254-1273) zag de Westerse wereld
gespannen uit naar de beslissing wie uiteindelijk de nieuwe drager van de keizerskroon
van het Roomse Rijk zou zijn. Kwam deze machthebber, die als ‘defensor fidei’
naast de paus van Rome de christelijke gemeenschap diende te leiden, uit het kamp
van de opstandige Staufen van Frederik II (+ 1250), of zou een aanhanger van de
pauselijke curie er in slagen, de kroon te bemachtigen? Het lijkt meer dan een
coïncidentie, dat juist in deze onzekere periode van anarchie, terreur en onderdrukking
een Brabantse dominicaan een verhandeling opstelde over de eisen, die als eerste
waarborg voor een harmonische samenleving aan een bestuurder dienen te worden
gesteld. Wel was zijn beschouwing vooral bedoeld voor het kloosterleven, maar
tevens uit hij vele malen zijn kritiek op de machthebbers daarbuiten: pausen en
bisschoppen, keizers, koningen en ridders, en geeft hij steeds blijk van zijn afkeer
van oorlog en lichamelijk geweld. Deze auteur was Thomas van Cantimpré (ca.
1200-ca. 1272); hij noemde zijn boek heel cryptisch <Bonum universale de apibus>
(Het gemeengoed van bijen; ca. 1263; hierna aangeduid als BUA)1).
Zoals Thomas in de proloog hiervan toelicht werd hij voor deze titel geïnspireerd
door een van zijn vroegere werken: <Liber de natura rerum secundum diversos
philosophos> (ca. 1238; in het vervolg bekort tot NR)2). Thomas had in Parijs de
magistergraad behaald en kwam met dit natuurkundige naslagwerk tegemoet aan de
in zijn tijd opkomende wetenschappelijke belangstelling voor de natuur. Toen enige
vrienden hem ongeveer een kwart eeuw later om advies vroegen over de omgang
tussen hooggeplaatsten en ondergeschikten, herinnerde hij zich de in zijn NR
opgenomen waarnemingen van Aristoteles en Plinius en de kerkvaders Ambrosius
en Basilius over het harmonische, ordelijke leven van honingbijen. In zijn tijd werd
men zich steeds meer bewust dat de mens deel uitmaakt van de hem onringende
natuur en trachtte men in universitaire kringen door observatie en ‘ontraadseling’
van natuurverschijnselen de doelstellingen van de Schepper te achterhalen. In deze
interpretatie kon het wonderlijke bijenleven worden beschouwd als een door de
Schepper gegeven model van een goed gestructureerde en gedisciplineerde monarchale
samenleving. Ter verduidelijking merken we hierbij op dat men als vanouds het
gezwollen lichaam van de bijenkoningin niet als een gevolg zag van de eierproductie.
Het buitensporige formaat bracht men in verband met een bijzonder krachtige
mannelijke leider, zoals in de dierenwereld gebruikelijk is. Daarom nam men aan
dat het bijenvolk werd geleid door een bijenkoning. De grote hoeveelheid larven,
mannelijk zowel als vrouwelijk, zouden als gevolg van overweldigende vruchtbaarheid
spontaan ontstaan, zonder voorafgaande paring. Daarbij verbaasde men zich over de
voorbeeldige harmonie en solidariteit in de uiterst gedifferentieerde bijensamenleving,
waarin iedere bij feilloos een specifieke taak vervulde, ondanks het feit dat men bij
de bijenkoning geen angel kon ontdekken. Gevoegd bij de uitzonderlijke voed-
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selproductie is het begrijpelijk dat men sinds de Oudheid ontzag had voor de
mysterieuze honingbij, waaraan men bovennatuurlijke, goddelijke krachten
toeschreef3).
In de passage in de NR over de ongewapende, krachtige bijenkoning, gesteund
door de liefde van zijn volk, herkende Thomas de ideale christelijke gemeenschap
onder leiding van Christus als Heer van het hemelrijk. Deze visie werkte hij uit in
een theologisch gefundeerde verhandeling, voornamelijk afgestemd op het
kloosterleven. Deze levenswijze vormde voor hem de sublimatie van de christelijke
maatschappij. Zijn materie verdeelde hij over twee boeken: het ene handelend over
bestuurders (prelati), het andere over de gemeenschap als geheel (subditi), waarbij
Christus de enige absolute bestuurder is. De driedelige hiërarchie in een bijenvolk
(moeders, vlieg- en werkbijen) paste hij toe op de drie standen, nader uitgewerkt in
het kloosterleven. Niet de gehoorzaamheid, maar de door God in vrijheid geschapen
mens staat bij hem centraal; de lekebroeder was niet minder dan de monnik en de
prior niet meer dan zijn kloosterbroeders; allen moesten God en elkaar dienen in
vrijwillig gekozen gehoorzaamheid. Want voor God is iedere mens gelijk, de sociale
structurering is slechts hulpmiddel om de aardse, menselijke activiteiten naar
vermogen te laten functioneren. Daarom bevat het boek tevens aanwijzingen voor
de geestelijke opgang van de mens naar God; evenals de bijen zoveel mogelijk honing
produceren om de winter te kunnen overleven, zo dient de mens gestadig toe te nemen
in deugden, om op die manier tot nieuw leven te kunnen komen na zijn dood. Deze
theorieën trachtte de auteur aanschouwelijk te maken door de toevoeging van
exempels, ware gebeurtenissen uit het dagelijkse leven van zijn tijd, die naar zijn
mening een bevestiging vormden van zijn inzichten4).
Wanneer Thomas van Cantimpré stierf weten we niet; misschien heeft hij nog
meegemaakt dat als keizer van het H. Roomse rijk niet de pauselijke candidaat, de
machtige Ottokar II van Bohemen, werd gekozen maar de zwakke Rudolf van
Habsburg 1273-1291), die echter zijn rivaal in 1278 dodelijk zou verslaan.
Afgezien van de NR en het BUA zijn van Thomas van Cantimpré vijf
hagiografische werken bekend. Het eerste, de vita van abt Joannes van Cantimpré
(+ ca. 1216), is tevens bedoeld als kloosterkroniek; de vier overige handelen over
vrouwen: Maria van Oignies (+ 1210), Christina van Brustem (+ ca. 1224), Margareta
van leper (+ ca. 1238) en Lutgard van Tongeren (+ 1246)5).
Dat de publicaties van Thomas, die in Leuven woonde, in zijn naaste omgeving
al gauw werden gewaardeerd blijkt uit de vroege vertalingen van zijn werken. Van
de NR verscheen misschien nog tijdens zijn leven een Middelnederlandse bewerking
<Der Naturen Bloeme> (1266) van Jacob van Maerlant6). Ongeveer in dezelfde tijd
maakte de benedictijn Willem van Afflighem een vrije vertaling van <Het leven van
Sinte Ludgart> (ca. 1274)7). Bijna een eeuw later werd de vita van Lutgard opnieuw
vertaald, tegelijk met de vita van Christina van Brustem, beide afkomstig van de
franciscaan Broeder Geraert (ca. 1370)8).
Ook het <Bonum universale de apibus> (BUA) heeft een grote populari-
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teit gekend, zoals kan worden afgeleid uit de ruim honderd afschriften, die door
Axters zijn genoemd9) en de zes drukken, waarvan de jongste uit 1627 dateert10). Een
ander blijk van waardering vormt de overname van stukken uit het BUA in andere,
jongere werken. Waarschijnlijk als eerste kan de kartuizer Hermannus Petra de
Scutdorpe (Herman Steenken + 1428) worden genoemd, die in zijn <Sermones
quinquaginta super orationem dominicam> een aantal exempels hieruit opnam11).
Voor zover bekend is het BUA het eerst in het Frans vertaald (1372). Dit gebeurde
op bestelling van een wereldse bestuurder, Karel V van Frankrijk (1364-1380)12).
Een eerste spoor in de Nederlandse literatuur is te vinden in een korte aanhaling uit
het <Liber apum> in <Het Rechtsboek van Den Briel> van Jan Matthijssen (vóór
1405). De geciteerde woorden zijn volgens deze auteur typerend voor de manier
waarop Thomas van Cantimpré het bijenleven toepaste op de christelijke maatschappij:
‘Echt heeft God dat bewijst anden onverstandighen creaturen, den heren tot enen
exempel, als anden coninck der byen, dair inden boke der byen off ghescreven staet:
rex apum sine aculeo est, noluit enim illum natura sevum esse, sed virtute constantem,
dats te segghen: die coninck der byen en heeft ghenen anghel, want nature en wilde
niet dat hy soude wesen wreet, mer ghestadich in duechden’13).
Na deze opmerking over de zachtmoedige ‘coninck der byen’ zijn er meer
voorbeelden van overname uit het BUA door andere Middelnederlandse auteurs,
meestal in stichtelijke literatuur uit de kring van de godsdienstige beweging van de
Moderne Devotie14). Dirc van Herxen (+ 1457) gebruikte in zijn ‘Dietse
Collatieboeken’ (preekboeken) de inleiding op Boek II (over de driedeling van de
‘ondersaten’) in zijn Tweede Collatieboek (vóór 1445); in het Eerste Collatieboek
vertaalde hij 13 exempels15). En een kloosterling uit het Windesheimse klooster
Mariënkamp te Esens (bij Bremen) stuurde in 1448 aan een Amsterdamse vriend
een boekje waarin een vertaald exempel uit <der byen boec> voorkomt16).
Vermoedelijk rond 1450 ontstond er zo'n belangstelling voor het BUA dat het
boek zelfs tweemaal volledig werd vertaald, beide in een Noordnederlands dialect.
Deze vertalingen hebben een grote verbreiding gehad, zoals blijkt uit de tien
handschriften en twee vroege drukken, die van de eerste vertaling bekend zijn en het
viertal handschriften, dat op de tweede teruggaat; de expliciet gedateerde afschriften
(in totaal tien) zijn gemaakt tussen 1458 en 1510; de drukken stammen uit 1488 en
151517). De vele excerpten die hierna in Middelnederlandse tractaten worden
aangetroffen gaan doorgaans terug op deze vertalingen18). Tenslotte is een volledige
Duitse vertaling aangetroffen in een laat 15de eeuws handschrift, afkomstig uit het
cisterciënserinnenklooster Lichtental bij Baden (Württemberg)19).
De belangstelling voor de integrale Latijnse tekst van het BUA bleef nog langer
voortduren, zoals blijkt uit de jongste uitgave van Georgius Colvenerius uit 162720).
Het boek verscheen echter het laatst in het Frans, in: <Le bien universel ou les abeilles
mystiques>, uitgegeven door de dominicaan Vincentius Willart (Brussel 1650)21).
Het mysterieuze leven van de bijenkoning en zijn volk bleef evenwel
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tot in de negentiende eeuw zijn aantrekkingskracht als inspiratiebron voor zedeprekers
en maatschappijkritici behouden22). In de Napoleontische tijd werd de bij verheven
tot een heraldisch symbool, verdeeld in diverse klassen; de keizerlijke kroningsmantel
was met gouden bijen bezaaid, ter vervanging van de fleur de lys. Pas in 1850 ontdekte
men de ware sexe van de bijenkoning, en werd tegelijk de asociale, luie dar
gerehabiliteerd. Het bijenleven vertegenwoordigde geen ideale monarchie, maar
werd de bekroning van het matriarchaat.
Onder invloed van de romantiek kreeg men opnieuw waardering voor de
Middeleeuwse literatuur. Met name in het Duitse taalgebied zocht men naar de
‘nationale wortels’ van het volksgeloof door deze in verband te brengen met
voorchristelijke sagen en legenden. De eerste auteur, die de aandacht vestigde op het
BUA, was P. Kirsch in zijn <Des Thomas von Chantimpré Buch der Wunder und
denkwürdigen Vorbilder> (Jena 1875)23). Deze belangstelling kreeg een terugslag
door het vernietigende oordeel van W. Wattenbach in <Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter> (Berlijn 1893), waarin korte metten werd gemaakt
met de ‘onbetrouwbaarheid van de bijgelovige Thomas van Cantimpré’24). In dezelfde
geest liet J. te Winkel zich uit in zijn <Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde>
(Haarlem 1887)25). Maar na het proefschrift van E. Berger, <Thomas Cantipratensis
Bonum universale de apibus, quid illustrandis saeculi decimi tertii moribus conferat>
(Parijs 1895) veranderde de situatie. Enige jaren later volgde posthuum van Alexander
Kaufmann de monografie <Thomas von Chantimpré> (Keulen 1899), voornamelijk
gebaseerd op het BUA. Beide studies zijn nog steeds van belang voor de bestudering
van het BUA. Berger was de eerste die een inventarisatie opstelde van de
handschriften die na de jongste uitgave van Colvenerius (Colv. 1627) bekend waren
geworden26).
Reeds eerder, in het midden van de negentiende eeuw, verschenen in de
Nederlandse literatuur integrale edities van vertaalde werken van Thomas van
Cantimpré27), maar voor het ‘Biënboec’ beperkte men zich tot het uitgeven van de
proloog en enige exempels28). In de voetsporen van Kirsch, Berger en Kaufmann
bestudeerde C.G.N. de Vooys de achtergronden van volksgeloof in de
Middelnederlandse literatuur. In zijn <Middelnederlandsche legenden en exempelen>
(1900) stelde hij als eerste vast dat in de Middelnederlandse afschriften twee
vertalingen zijn te onderscheiden29). Kort samengevat typeerde hij de inhoud van het
BUA (Biënboec) als ‘een exempelboek, waarin de moralisatie van het bijenleven
moest dienen als binding van de exempels, die de hoofdzaak vormden’30). Als gevolg
hiervan belandde het boek in de hoek van stichtelijke fabels als geestelijk
divertissement.
Onder zijn invloed volgde W.A. van der Vet deze zienswijze in <Het Biënboec
van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen> ('s - Gravenhage 1902). Hij stelde
zich tot taak een Middelnederlandse editie te bezorgen van alle exempels die in Colv.
1627 voorkomen. Hiervoor baseerde hij zich op het vroegst gedateerde handschrift
uit 145831), aangevuld met de exempels die uitsluitend in de andere vertaling aanwezig
zijn. Het hoofddoel van zijn studie was echter het onderzoek naar eventuele Germaans
mythologische achtergronden van de exempelverhalen32). Evenals De Vooys
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(en diens buitenlandse voorgangers) hergroepeerde Van der Vet de exempels volgens
specifieke onderwerpen (zoals Mariawonderen, de waarde van de hostie, manifestaties
van duivels en engelen). Deze exempels liet hij echter vergezeld gaan van exempels
uit andere literaire bronnen, die over dezelfde onderwerpen handelen. Een ander
groot nadeel is dat hij in de tekstverwijzingen van de Middelnederlandse exempels
van het BUA niet tevens de vindplaatsen in Colv. 1627 heeft aangegeven. Zonder
aan de voortreffelijke en doorgaans betrouwbare studie van Van der Vet tekort te
doen, dient te worden opgemerkt dat door de beperking tot de exempels het zicht op
de eigenlijke doelstelling en het bijzondere concept van het BUA wordt belemmerd.
Vermoedelijk is dit tevens de reden dat men van het Biënboec in bloemlezingen
slechts exempels aantreft33).
Een van de door Van der Vet bestudeerde handschriften werd door hem omschreven
als ‘Duits gekleurd’34). Kort na het verschijnen van de studie van Van der Vet gaf
N.O. Heinertz in <Die mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches von Thomas
von Chantimpré, Das erste Buch> (Lund 1906) een partiële editie van dit handschrift.
Hierin trachtte hij aan te tonen dat de tekst tot het Duitse taalgebied behoorde. Deze
mening is in 1926 weerlegd door E. Bergkvist, die vaststelde dat het taalgebruik tot
het Nederlandse grensgebied dient te worden gerekend35).
Na de studie van Van der Vet zijn nog drie Middelnederlandse handschriften van
het BUA geïdentificeerd die alle behoren tot Vert. I36). Hiervan waren nog geen
beschrijvingen in de literatuur aanwezig. Van der Vet stelde al vast dat, afgezien van
de verschillende redaktie, de inhoud van de exempels in beide vertalingen getrouw
is weergegeven in vergelijking met Colv. 162737). Bij mijn onderzoek bleek echter
dat dit niet het geval is met de sermoenen, die in feite de kern vormen van het BUA.
Ook hier is sprake van twee vertalingen, maar de sermoenen zijn in Vert. I dikwijls
bewerkt of gedeeltelijk weggelaten; in Vert. II ontbreken ze echter vrijwel volledig.
Dit is van belang omdat Thomas van Cantimpré immers was uitgegaan van de
gezagsproblematiek in de sociaal gelijkwaardige christelijke samenleving, met name
het kloosterleven, en vanuit dit standpunt zijn thema's had gegroepeerd en van
bijbehorende exempels voorzien.
Een onderzoek naar de vroege bezitters van de Middelnederlandse handschriften
heeft uitgewezen dat deze behoorden aan kloosters en huizen van vrouwen die
geïnspireerd werden door de Moderne Devotie38). Als zodanig is de inhoud van <Een
ghemeen guet van der naturen der byen> (zoals de formele titel is) van belang voor
de vrouwengeschiedenis. Uit de wijzigingen in de teksten kan worden gereconstrueerd,
wat de vertalers in de vijftiende eeuw voor hun publiek minder geschikt achtten.
Tevens kan worden onderzocht of de vertalers met deze vertaling een specifieke
doelstelling voor ogen hadden.
Om de volledige inhoud van <Een ghemeen guet van der naturen der byen> (BB)
toegankelijk te maken voor een breder publiek, en tevens om de vergelijking van de
inzichten van de 15de eeuwse vertalers ten opzichte van de opzet van de 13de eeuwse
auteur aanschouwelijk te maken, is een integrale editie van een van de
Middelnederlandse vertalingen onontbeerlijk. Ten behoeve van dit publiek is daarbij
niet gekozen voor een kritische
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uitgave op basis van een aantal tekstgetuigen, maar voor een geannoteerde editie van
een handschrift, dat in vergelijking met de jongste uitgave van het BUA uit 1627
(Colv. 1627) een redelijk betrouwbare tekst weergeeft. De voorkeur ging uit naar
een hs. van de eerstgenoemde vertaling, omdat de inhoud hiervan het meest
overeenstemt met het BUA. Het Oostnederlandse handschrift, dat afkomstig is uit
de bibliotheek van het Windesheimse klooster Frenswegen bij Nordhorn, bleek het
meest volledig39). Het hs. werd door Heinertz in 1905 eveneens als uitgangspunt
gekozen, maar hij beperkte zich in zijn editie tot Boek I (over de ‘prelaten’), dat
ongeveer een vijfde van de totale omvang van het BB omvat. Voor een beschouwing
van de strekking van het BUA is het veel meer uitgebreide Boek II (over de
‘ondersaten’) onmisbaar.
Het historisch onderzoek richt zich vooral op de vraag, waarom de tekst van het
BUA, die door een dominicaan in antwoord op gezagsproblemen werd samengesteld,
twee eeuwen daarna in een ander religieus en historisch kader zo'n belangstelling
kreeg in vrouwenkloosters in de Noordelijke Nederlanden40). Als eerste volgt een
beschouwing over de persoon van de auteur en de dominicanen orde waarvan hij
deel uitmaakte. Aangezien een hedendaagse kritische biografie van Thomas van
Cantimpré ontbreekt wordt zijn levensloop uitvoeriger geschetst dan in deze context
strikt noodzakelijk zou zijn. Deze historische gegevens worden gevolgd door enige
opmerkingen betreffende de opbouw en vormgeving van het BUA, alsmede over de
Latijnse handschriften en uitgaven, die voor de vergelijking met de Middelnederlandse
teksten zijn geraadpleegd. Daarna volgt een beknopte beschrijving van de
Middelnederlandse handschriften en drukken; deze is ten behoeve van het historisch
onderzoek toegelicht met uitgebreide mededelingen betreffende de herkomst van de
bronnen. Tevens is een tabel van weggelaten tekstdelen toegevoegd als vervanging
van de overzichtslijst van Van der Vet, aangevuld met de gegevens uit de
Noordnederlandse Latijnse handschriften die in het onderzoek zijn betrokken. Daarna
is gepoogd een aanvaardbare verklaring te geven voor de specifiek Noordnederlandse
receptie van het BUA, hetgeen de eigenlijke doelstelling vormt van deze studie. Als
sluitstuk volgt een verantwoording betreffende de typografische uitvoering. De
tekstuitgave dient allereerst als documentatie bij het betoog. Na de editie volgen de
historische aantekeningen en registers, die hierop betrekking hebben. Om tegemoet
te komen aan de algemeen bekende benaming ‘Biënboec’ is niet gekozen voor de
formele titel: <Een ghemeen guet van der naturen der byen>, maar voor de eveneens
voorkomende benaming41): <Der byen boeck>.

Eindnoten:
1) <Bonum universale de apibus>, G. Colvenerius ed. (Duaci 1627). In verwijzingen of catalogi
vaak <Liber apum>, <Liber de apibus> genoemd; ook <Apiarius> komt voor, meestal s. 15II
of daarna.
2) <Thomas Cantimpratensis, Liber de Natura Rerum. Editio princeps secundum codices
manuscriptos> I, Text, H. Boese ed. (Berlijn/New York 1973).
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C.C. de Bruin, E. Persoons en A.G. Weiler, <Geert Grote en de Moderne Devotie>
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Ph.H.J. Knierim, <Dirc van Herxen (1381-14657) rector van het Zwolsche fraterhuis>
(Amsterdam 1926); J. Deschamps, ‘De Dietse kollatieboeken van Dirc van Herxen, rektor van
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2 De historische achtergrond van het BUA
2.1 Bronnen voor de biografie van de auteur
De historische achtergrond van het BUA houdt nauw verband met het persoonlijk
leven van de auteur en de vroege ontwikkeling van de dominicanen orde, waartoe
hij behoorde. Reeds in 1927 maakte J. Huijben een kritische opmerking betreffende
de wenselijkheid van herziening van de chronologie van Thomas van Cantimpré in
de literatuur1). Tot op heden is daar nauwelijks verandering in gekomen, afgezien
van deelstudies van A. Deboutte en J. Deschamps, en de edities van H. Boese, R.
Godding en G. Meersseman2). Om de toegankelijkheid tot het BUA/BB zoveel
mogelijk te bevorderen bleek het noodzakelijk de tot nu toe bekende gegevens
opnieuw te collationeren om hieruit een levensloop te reconstrueren. Een hedendaagse,
volledige biografie blijft echter gewenst.
Vrijwel de enige bronnen die ons ter beschikking staan zijn zeven werken die aan
Thomas van Cantimpré worden toegeschreven. Deze zijn uitgegegeven onder de
volgende titels:
1. <Vita Ioannis Cantipratensis>3) (VJ),
2. <Supplementum ad Vitam B. Maria Oigniacensis a B.M. Iacobo de Vitraco
scriptam>4) (VMO),
3. <Vita beatae Christinae Mirabilis Trudonopoli in Hasbania>5) (VC),
4. <Vita preclare Virginis Margarete de Ypris>6),
5. <Vita Lutgardis>7) (VL),
6. <De natura rerum>8) (NR),
7. <Bonum universale de apibus>9) (BUA).
Naast deze werken van de auteur zijn er vroege biografische schetsen in de
verzamelwerken van A. Leander, J. Gielemans, H. Choquetius, en J. Quétif en J.
Echard10). Soms wordt onze auteur Thomas Brabantinus, dan wel Johannes of Willem
van Cantimpré genoemd. Voorts wordt een toespeling van Willem van Afflighem
in diens vertaalde bewerking van de vita van St. Lutgard op ‘die iacobite bruder
Damaes van Bellinghem’ eveneens in verband gebracht met Thomas van Cantimpré11).
De onduidelijkheid betreffende deze naam hangt samen met de nederige wens van
de auteur om anoniem te blijven, zoals destijds in kloosterkringen gebruikelijk was.
Pas aan het einde van zijn leven geeft hij zijn naam prijs: ‘Thomas, zeer
onbetekenende dominicanenbroeder te Leuven’. Deze mededeling doet hij in de Vita
van Johannes van Cantimpré, met welke Vita Thomas al in ca. 1223 was begonnen,
maar welke beschrijving hij pas voltooide omstreeks 1270, kort voor zijn dood.
Daardoor werd dit werk, waarmee hij het eerst was begonnen, het laatste van zijn
oeuvre. Zijn bijnaam ‘van Cantimpré’ bij de dominicanen is duidelijk afgeleid van
zijn voorafgaande verblijf in het regulierenklooster O.L. Vrouw van Cantimpré bij
Kamerijk. Wat de naam Johannes betreft, de verwarring met abt Johannes van
Cantimpré ligt voor de hand.
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Volledigheidshalve dienen nog enige latere auteurs te worden genoemd die gegevens
betreffende het persoonlijk leven van Thomas hebben vermeld. Dit zijn, naast de
eerder genoemde W. van der Vet, in chronologische volgorde P. Kirsch, A. Kaufmann,
E. Berger, N. Heinertz en H. Boese12). Deze auteurs voegen weinig toe aan hetgeen
de vroege biografen hadden opgemerkt. In tegenstelling hiermee hebben
bovengenoemde recente onderzoeken belangrijke correcties teweeggebracht in de
traditionele levensbeschrijving van Thomas van Cantimpré.
Uit gegevens in de zeven genoemde werken van de auteur, aangevuld met
conclusies uit de jongste onderzoekingen, is opnieuw een levensloop van Thomas
samengesteld. Ook nu leidde dit, onder voorbehoud, tot enige correctie, namelijk
betreffende de periode tussen Thomas' priesterwijding en zijn overgang naar de
dominicanen (ca. 1225-ca. 1232). Men dient zich echter te blijven realiseren dat de
nu volgende reconstructie slechts op minimale steunpunten is gefundeerd.

2.2 Jeugdjaren (ca. 1200-ca. 1217)
Zowel het jaartal van Thomas' geboorte als van zijn sterven is onbekend. De
reconstructie van zijn levensloop is daarom samengesteld op basis van zijn
vermoedelijke geboortejaar. Hiervoor zijn twee aanwijzingen. In het BUA vertelt
Thomas een verhaal dat zich afspeelt tijdens het begin van de Orde (ca. 1219), hetgeen
op dat moment ‘bijna veertig jaar geleden’ was. Met grote zekerheid was Thomas
tijdens het schrijven van dat verhaal 59 jaar13), zodat aangenomen kan worden dat hij
rond 1200 geboren is. De tweede opmerking betreft een mededeling over Thomas'
aanwezigheid tijdens de kruistochtprediking van de legaat Jacob van Vitry, welke
gebeurtenis rond 1216 moet hebben plaatsgevonden. Thomas was toen, volgens zijn
zeggen, nog geen vijftien jaar oud14).
Zoals hij meedeelt kwam hij ter wereld ‘in een dorp’15). Het betreft hier
waarschijnlijk Bellingen, ten Zuiden van Brussel, zoals we kunnen afleiden uit de
in paragraaf 2.1 aangehaalde mededeling van de benedictijn Willem van Afflighem
(1210-1299)16). Diens <Leven van Sinte Ludgart> is ca. 1274 voltooid; de benaming
‘Damaes van Bellinghem’ moet dus op Thomas' geboorteplaats worden betrokken,
want Thomas was bij zijn dood, in ca. 1272, in Leuven woonachtig. Deze
veronderstelling wordt versterkt door Thomas' opmerking, dat ‘zijn vaders tante te
St. Pietersleeuw woonde’17), welke plaats dicht bij Bellingen ligt. Dat hij Brabander
was blijkt bovendien uit zijn opmerking betreffende de regulier Julianus in het klooster
Cantimpré, ‘een landgenoot uit Brabant’18).
Thomas' vader was een ridder die zich bij het leger van Richard Leeuwenhart had
aangesloten19), vermoedelijk tijdens diens strijd in West Frankrijk om zijn rechten op
de Engelse troon te verdedigen (1196-1199). De schanddaden die tijdens deze
gevechten met name door de Brabanders tegenover de bevolking werden bedreven20)
moeten Thomas' vader zo hebben gekweld dat hij een bedevaart maakte naar het H.
Land. Tijdens zijn biecht bij een heremiet in Antiochië raadde deze hem echter
bezorgd aan, om ‘als hij een zoon kreeg, deze tot priester te laten opleiden, en als
deze
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God behaagde, zou deze wellicht door gedrag en goede werken de straftijd van de
vader in het vagevuur kunnen helpen bekorten, als God dit wilde’. Thomas was nog
een kind, toen zijn vader hem dit ‘onder tranen vertelde’. Gedurende zijn hele leven
heeft Thomas de zware druk van deze verantwoordelijkheid gevoeld, zoals hij zegt21).
Over zijn moeder spreekt Thomas één keer, als zegsvrouwe van een verhaal van zijn
grootmoeder. In dit verhaal komt naar voren hoe de doden door de tranen van
achterblijvenden, als die uitsluitend vanwege het persoonlijk gemis worden gestort,
in hun opgang naar God worden belemmerd22). Misschien was zijn vader toen zojuist
gestorven.
In Bellingen was een priorij gevestigd23), waar de vijfjarige Thomas zijn eerste
onderricht kan hebben ontvangen. Indien men echter zijn uitspraak dat hij ‘gedurende
elf jaar in een bisschopsstad’ was opgegroeid24)) op zijn volledige vooropleiding
betrekt, dus van zijn vijfde tot zijn zestiende jaar, kan dit niet Bellingen betreffen,
en evenmin Luik zoals meestal wordt vermeld, maar moet Kamerijk zijn bedoeld,
zoals Deboutte heeft aangetoond. Deze veronderstelling wordt gesteund door het
feit, dat de priorij te Bellingen sinds 1182 onder beheer van de O.L. Vrouwe - abdij
te Cantimpré was geplaatst, die in de naaste omgeving van Kamerijk was gevestigd25).
Hier zal de jongen, die tijdens zijn schooljaren veilig tussen ‘religiosi’ woonde26), de
kapittelschool van St. Gaugericus hebben gevolgd, waar hij blijvende vriendschap
sloot met een leeftijdgenoot27). Later zou Thomas zich vol afkeer herinneren, hoe in
deze stad 62 kapittelheren op hun vette prebenden teerden; geen wonder, dat God
vier van hen achter elkaar een ‘kwade dood liet sterven’28). Een andere
jeugdherinnering betreft een dansende vrouw, die na een stoeipartij met een getrouwde
man plotseling dood neerviel29). Voor Thomas moet het een traumatische ervaring
zijn geweest, gezien de heftigheid waarmee hij zich in het BUA tegen het dansen
afzet. In 1213, als puber, was hij er getuige van hoe vele jongeren zich zingend op
weg begaven om het H. Land te bevrijden. Misschien heeft hij toen verlangd zich
ook bij deze zogenaamde Kinderkruistocht aan te sluiten, welke hij nadien vanwege
de rampzalige afloop in het BUA omschrijft als ‘een duivelswerk’30). Enige jaren
later hoorde hij Jacob van Vitry als pauselijk legaat de kruistocht prediken (ca.
1215-1216). Deze regulier was afkomstig uit de omgeving van Reims. Na het behalen
van zijn doctorstitel in de theologie te Parijs had hij enige tijd in de St. Nicolaas priorij te Oignies gewoond op verzoek van de begijnenleidster Maria van Oignies,
die theologen zocht voor de verdieping van de bijbelkennis van haar groepering.
Jacob was erg gesteld op uiterlijk vertoon. Hij verscheen voor zijn predicaties in vol
ornaat, met een groot gevolg, waardoor hij bij voorbaat indruk maakte op zijn gehoor.
Thomas was echter vooral enthousiast over de manier waarop Jacob exempelverhalen
in zijn preken vlocht, en was vereerd dat de geleerde theoloog hem hierover
aansprak31).

2.3 Regulier kanunnik te Cantimpré (ca. 1217-ca. 1232)
Omstreeks 1217 trad Thomas toe tot de reguliere kanunniken van de O.L. Vrouwe
- abdij te Cantimpré32). Deze abdij was in 1180 ontstaan volgens
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de traditie van de regulieren van St. Victor te Parijs33). De stichtingsabt, Johannes (+
ca. 1210), was hiermee in contact gekomen tijdens zijn theologiestudie te Parijs. Het
dagrooster van reguliere kanunniken is voornamelijk gewijd aan het verrichten van
liturgische plichten en gezangen. De jonge, levendige Thomas had grote moeite zich
hierbij te concentreren, en kreeg de raad, tenminste een korte tijd van de dag of de
nacht te reserveren voor een daadwerkelijke inkeer tot God34).

Ontleend aan P. Geyl, <Geschiedenis van de Nederlandse stam> I (1961) 27.

Ongeveer 1223, kort voor zijn priesterwijding, begon Thomas aan de Vita van abt
Johannes35). Deze vita dient tevens als een kloosterkroniek te worden beschouwd,
want Thomas verdeelde zijn materiaal in drie delen: vóór, tijdens en na het abbatiaat
van de stichtingsabt. Betreffende de spirituele achtergrond steunde hij vrijwel
uitsluitend op schriften van Augustinus36). De in deze biografie verwerkte gegevens
moeten een grote indruk op hem hebben nagelaten, want gedeelten hieruit zijn
eveneens opgenomen in het BUA, zoals nog zal blijken. Het lijkt daarbij
waarschijnlijk, dat de apostolische levenswijze van Johannes en zijn gezellen vóór
het stichten van de abdij, Thomas' latere overgang naar de dominicanen heeft
beïnvloed. Na het behalen van de doctorsgraad leidde Johannes een bijzonder ascetisch
leven in een kapelletje bij Kamerijk, spoedig vergezeld door een aantal volgelingen,
waaronder de Brabander Julianus37). Van daar uit maakte hij rondreizen om de ernstige
tekorten in de regionale zielzorg enigszins op te heffen en te trachten de bevolking
tot een meer christelijke levenswijze te bewegen. Hierbij richtte hij zich heftig tegen
de opkomende kathaarse invloeden, die door vluchtelingen uit Zuid - Frank-
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rijk ook in Lotharingen en Kamerijk werden verbreid38). Tijdens deze reizen ontstonden
tevens inspirerende contacten met de begijnen en begardenbewegingen in Nijvel en
Oignies, waar men eveneens probeerde te leven als ‘in den beghine’ van de christelijke
ecclesia, hierin voorgegaan door personen als Johan van Lier (+ 1216), Johan van
Nijvel (+ 1233), Maria van Oignies (+ 1213) en haar echtgenoot Johannes39). Zelfs
de heersende adel kwam onder de invloed van de charismatische persoonlijkheid
van de eerder genoemde Johannes. Door toedoen van de plaatselijke heersers werd
het kapelletje vervangen door een victorijnenabdij, waarvan Johannes abt werd, en
zijn volgelingen tot de eerste bewoners behoorden (1180). Ter ondersteuning van
het levensonderhoud werden door de begunstigers de inkomsten van de eerder
genoemde priorij te Bellingen40) aan het convent toegevoegd. Als tegenprestatie waren
de regulieren van Cantimpré echter verantwoordelijk voor de geestelijke zorg van
de parochie van de St. Salvatorkerk, die aan hun abdij grensde. De Kamerijkse
bisschop zal in de abdij ongetwijfeld een politiek steunpunt hebben gezocht, want
sinds lange tijd waren bisschoppen en burgers in deze stad met elkaar in conflict41).
Ook als abt bleef Johannes een voorbeeldig leven leiden. Als zodanig werd hij
geconsulteerd door de grafelijke bewindvoerder Boudewijn IX van Henegouwen
(1171-1205) en diens echtgenote Maria van Champagne (1174-1204).
Thomas heeft de VJ echter niet in Cantimpré voltooid. Deze vita van de eerste abt
Johannes, die tevens als kloosterkroniek kan worden beschouwd, heeft Thomas
omstreeks 1228 onderbroken en pas veel later beëindigd, zoals nog zal worden
toegelicht.
Intussen was Thomas al omstreeks 1224 tot priester gewijd42). In dezelfde tijd
begon hij met het verzamelen van natuurkundige gegevens voor een encyclopedie,
die pas vijftien jaar later gereed zou komen (NR). Op zich was deze belangstelling
in zijn tijd niet opzienbarend, zoals men uit kerkelijke beeldhouwwerken en
‘dierenboeken’ (bestiaria) kan afleiden. De belangrijkste bron voor de vaak curieuze
afbeeldingen was de <Etymologiae> van Isidorus van Sevilla (+ 636). Sommigen
werden meer getroffen door sociale eigenschappen van dieren. In navolging van de
kerkvaders Basilius (+ 379) en Ambrosius (+ 397) spiegelde Hugo van St. Victor (+
1141) de communale samenleving van bepaalde diersoorten aan het monastieke leven
in zijn <Institutio monasterialis de bestiis et aliis rebus>43). Herrad van Landsberg,
de abdis van St. Odiliënberg, verbond voor het onderricht aan haar nonnen in
encyclopedische vorm natuurkundige gegevens met pedagogische en theologische
inzichten in haar <Hortus deliciarum> (ca. 1180). Sinds enige tijd kregen de
natuurwetenschappen echter hernieuwde aandacht, vooral in wetenschappelijk opzicht.
Alexander Neckam (+ 1217), die enige tijd in Parijs doceerde, trachtte in zijn <De
naturis rerum> een meer eigentijdse neerslag van Isidorus' compendium te geven44).
Door de contacten met het Midden Oosten waren inmiddels nieuwe anatomische en
kosmische gegevens bekend geworden, onder meer door Latijnse vertalingen van
werken van Aristoteles als <De animalibus>. Deze gegevens gebruikte men graag
om preken meer kracht bij te zetten of te verduidelijken. Zo deed ook de eerder
genoemde Jacob van Vitry,
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die als bisschop van Akko op reis zijn eigen waarnemingen op schrift stelde45). Thomas
heeft zich in een later stadium hierop kunnen baseren, maar in het begin bleef hij
aangewezen op bestaande klassieke bronnen. Hiervoor zal de bibliotheek in de nog
jonge abdij Cantimpré ontoereikend zijn geweest, en ook de contacten met de
Kamerijkse kapittelheren lijken niet florissant, gezien zijn opmerking over hun vette
prebenden. Hij moet dus over andere mogelijkheden hebben beschikt. In dit verband
is het interessant, dat in het BUA enige personen worden genoemd die Thomas tussen
1226 en 1229 te Parijs heeft ontmoet. Op grond hiervan kan men aannemen dat
Thomas kort na zijn priesterwijding Cantimpré voor studie heeft verlaten. Het ligt
dan voor de hand, dat Thomas in Parijs begon met de materiaalverzameling voor de
NR, en niet te Cantimpré.
De eerste van deze Parijse ontmoetingen in het BUA betreft een toespeling op
Lodewijk VIII van Frankrijk (1223-1226), de ‘vader van de huidige koning’, waarvan
hij zich niet herinnert hem ‘ooit in purper gekleed te hebben gezien’46). In het tweede
verhaal beschrijft Thomas het onbaatzuchtige leven van de hem persoonlijk bekende
Bruno, die als geestelijk begeleider ‘bij de cisterciënsers bij St. Antonius woonde’,
en tijdens een hem opgedragen reis naar Byzantium in 1227 stierf47). Het derde verhaal
betreft een mirakel, dat ‘hij met vele anderen had gehoord van bisschop Bonifatius
van Lausanne, die in Parijs theologie doceerde’48). Bonifatius (Brussel 1181 - Ter
Kameren 1260) heeft het docentschap inderdaad van 1222-1229 bekleed. Als gevolg
van de universiteitsstaking 1229-1231 raakte hij in conflict met zijn collegae, waarop
de paus hem in 1229 in Keulen benoemde. Van 1231-1239 was hij bisschop in
Lausanne, waarna hij uit politieke overwegingen naar Brabant terugkeerde. Thomas
moet hem dus vóór 1229 als lector te Parijs hebben meegemaakt.
Thomas woonde tijdens zijn opleiding te Parijs met negen andere priesters en twee
diakens in een convict. Met één van zijn tafelgenoten was hij goed bevriend. Deze
was een bijzonder goed mens, zoals Thomas schrijft, die negenmaal een
bisschopsambt had afgewezen. Toen hij zich toch tot het kardinaalschap liet overhalen,
ontpopte hij zich prompt als een der hevigste vervolgers van de dominicanen. Hij
stierf een ‘kwade dood’, hetgeen de auteur er niet van weerhield, hem in zijn
beschrijving nog vol genegenheid te gedenken49). Thomas woonde hier niet in een
dominicanen - gemeenschap en was dus nog geen dominicaan, hetgeen bevestigt,
dat hij voor 1229 al in Parijs was.49a)
De waarschijnlijkheid van Thomas' vroege aanwezigheid in Parijs wordt versterkt
door zijn vriendschap met de Westfaalse dominicaan Johan van Wildeshusen (ca.
1180-1252), ‘die hij al sinds zijn vroege jeugd kende, vóór deze bisschop werd’50).
Johan studeerde na zijn overgang naar de dominicanen in Strasbourg (1220), theologie
in Parijs. In ca. 1230 werd hij tot prior van de dominicanenprovincie Hongarije
gekozen, en in ca. 1233 tot bisschop van Bohemen benoemd. Daarna werd hij
provinciaal van Lombardije (1239) en algemeen overste (1241). De kans, dat Thomas
hem na 1230 intensief heeft leren kennen is uiterst gering. Daarvoor vormde de
Parijse studieperiode een betere gelegenheid. Evenals te Bologna hadden de
dominicanen in deze stad een studiecentrum gevestigd, dat ook door
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buitenstaanders kon worden bezocht. Vooral door toedoen van de algemeen overste
(ordemeester) Jordanus van Saksen (1222-1232) sloot meermalen een groot aantal
studenten zich bij de Orde aan, zoals Thomas memoreert51).
De dominicanen verzorgden een eigen theologische opleiding in Parijs, maar in
1229 hadden zij tevens twee magisters in de universiteit52). Gedurende de Parijse
universiteitsstaking (1229-1231) namen de dominicanen op verzoek van Willem van
Auvergne (ca. 1180-1249), die in 1228 tot bisschop was benoemd, de openbare
leerstoel theologie over. Dit ondermijnde in belangrijke mate het verzet van de
stakende docenten. Thomas' lector Bonifatius moest de stad verlaten. In verband met
deze ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat Thomas naar Cantimpré werd
teruggeroepen. Daarbij is het zeer goed denkbaar dat, als Thomas inderdaad in deze
jaren in Parijs aanwezig was, hij hier met de gedachte begon te spelen om zich bij
deze progressieve, intelligente en idealistische bedelbroeders aan te sluiten, die
evenals de reguliere kanunniken de Regel van Augustinus volgden, maar die zoveel
betere mogelijkheden kregen om het leven van de apostelen daadwerkelijk na te
volgen. En ongetwijfeld was hij door het opstellen van de Vita van abt Johannes al
ontvankelijk hiervoor geworden.
Ofschoon de VJ nog niet voltooid was begon Thomas na zijn thuiskomst in
Cantimpré aan een nieuwe opdracht. In 1229 was hij benaderd door de regulieren te
Oignies, om een supplement te schrijven voor de bestaande Vita van Maria van
Oignies. Dit boek (VMO) was al in ca. 1215 door haar biechtvader, Jacob van Vitry,
opgesteld, nog vóór hij naar Akko vertrok53). Het supplement (SVMO) is echter
vervaardigd door een anonieme ‘kanunnik N. te Cantimpré’54), en omdat enige verhalen
hierin corresponderen met gegevens in de VJ, neemt men aan dat Thomas de auteur
is van het SVMO55). Er bestonden vanouds goede betrekkingen tussen beide kloosters.
Vermoedelijk wilde men te Oignies enige wonderen, die nog na het ontstaan van de
VMO bij het graf van Maria hadden plaatsgevonden, onder de aandacht van Rome
brengen. Het zou de begijnenbeweging (en de St. Nicolaaskerk te Oignies), zeker
goed doen wanneer deze leidster eventueel heilig verklaard zou worden. Dat Thomas
hiervoor benaderd werd is overigens merkwaardig, want inmiddels was Jacob in
verband met zijn kardinaalsbenoeming te Tusculum naar Europa teruggekeerd. In
1227 had hij in Oignies Maria's gebeente plechtig in de regulierenkerk (St. Nicolaas)
bijgezet. Ook daarna volgden incidentele bezoeken aan plaatsen in de omgeving,
zoals Luik en Leuven56). Dat niet de illustere Jacob voor de belangrijke biografische
aanvulling werd gevraagd lijkt samen te hangen met Jacobs aanvaarding van zijn
kardinaalsbenoeming uit handen van zijn vriend, paus Gregorius IX (1227-1241).
In die dagen bracht men het bekleden van dergelijke hoge posten automatisch in
verband met zedelijk verval, corruptie en machtsmisbruik, zoals in het BUA
meermalen naar voren komt. Eerder is al opgemerkt dat Jacob erg gesteld was op
uiterlijk vertoon. Thomas suggereert in zijn SVMO (1229) dat Jacobs aanvaarding
van de kardinaalshoed in volkomen tegenstrijd was met de sobere idealen van Maria.
Deze mening werd ongetwijfeld ook gedeeld door de regulieren van Oignies, die
gehoopt hadden, dat de vermaarde theoloog en auteur naar hun klooster zou
terugkeren57).
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Na zijn terugkeer te Cantimpré werd Thomas belast met zijn aandeel in de zielzorg
voor de St. Salvatorparochie. In die periode vestigden zich veel begijnen in deze
omgeving59). Al spoedig60) kreeg hij als biechtvader bisschoppelijke bevoegdheden,
die hij niet alleen in de St. Gaugericuskathedraal in Kamerijk, maar ook ‘in diversis
regionibus’ mocht uitoefenen. Deze prioriteiten zou hij steeds behouden61). Tevens
leerde hij ‘veel religieuze mannen en vrouwen uit Lotharingen kennen, die hem hun
visioenen toevertrouwden, omdat hij in de omgeving was grootgebracht’62). Ook de
cisterciënserin Lutgard van Tongeren (1182-1246), die in het klooster Aywières bij
Nivelles woonde, behoorde tot zijn vertrouwelingen. Er ontstond een diepe
vriendschap tussen de vrome, wijze Lutgard en de jonge priester, die hevig leed onder
al de negatieve zaken die hem tijdens het biechthoren ter ore kwamen. Als een moeder
steunde en bemoedigde zij hem63). Deze mystica werd door velen bezocht vanwege
haar wijsheid en vroomheid64). Jacob van Vitry liet zich door haar overtuigen om een
al te intensieve vriendschap met een begijn (mulier religiosa) af te breken65).
Een andere vrouw, die grote indruk op zowel Jacob als Thomas maakte, was
Christina van Brustem (1150 - ca. 1224), een vriendin van Lutgard. Deze kluizenares
woonde in de omgeving van het St. Catharinaklooster te St. Truiden, waar zij Lutgard
in ca. 1200 had leren kennen als benedictines. Mede op aandringen van Christina
koos Lutgard bij haar overgang naar een cisterciënserinnenklooster niet het naburige
Herkenrode, maar het strengere Aywières. Christina bleef een eenvoudige leek, die
een bijzonder ascetisch leven leidde. Na een schijndood in 1182 was ze tijdens haar
begrafenis op bizarre wijze weer tot leven gekomen, met de hemelse opdracht om
aan de levenden mee te delen wat haar tijdens haar gang door het vagevuur bekend
was geworden over het lot van de zielen van overleden gelovigen. Hiernaast verrichtte
zij edelmoedig gruwelijke boetedoeningen ten behoeve van deze zielen. Deze
gegevens worden aangereikt door Jacob van Vitry, die in de VMO zijn ontmoeting
met haar beschrijft66).
Thomas was hier bijzonder door getroffen, zoals blijkt uit de overname van deze
passage in zijn volgende werk, de levensbeschrijving van Christina (VC)67). Hij achtte
Jacob niet alleen als theoloog zeer hoog, maar misschien nog meer als natuurkundig
observator68). Zoals in het BUA naar voren komt was Thomas bijzonder gevoelig
voor buitennatuurlijke gebeurtenissen, die in die tijd werden beschouwd als een
empirisch bewijs voor zowel de positieve als de negatieve beoordeling door de
hemelse rechter betreffende het menselijk handelen. Na het vernemen dat Christina
inmiddels in geur van heiligheid was gestorven en dat enige wonderdadige genezingen
in verband werden gebracht met bezoeken aan haar graf, besloot Thomas na het
voltooien van de SVMO om de mededelingen van Jacob aan een verder onderzoek
te onderwerpen. Het is kenmerkend voor zijn kritische instelling dat hij hiervoor
persoonlijk naar St. Truiden reisde om de nog levende ooggetuigen te ondervragen.
Mijns inziens was hij vooral gefascineerd door het fysisch verschijnsel van Christina's
eerste sterven, waarvoor hij een bevestiging kon vinden in Aristoteles' beschrijving
van een coma als ‘de zevende dood’. Deze beschrijving is door hem overgenomen
in de NR, waarmee hij toen nog bezig was69). Een tweede reden voor zijn
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bijzondere belangstelling kan zijn geweest dat de wonderen na haar dood het bewijs
vormden, dat haar boetedoeningen ten behoeve van derden inderdaad beloond waren
door de hemelse rechter. In verband met zijn eigen verantwoordelijkheden in dit
opzicht tegenover zijn (inmiddels overleden?) vader zal hem dit zeker hebben
aangesproken70).
In dezelfde periode voltrok zich een belangrijke verandering in het leven van de
ongeveer dertigjarige Thomas. In 1232 noemde hij zich bij het beëindigen van de
Vita van Christina van Brustem niet ‘kanunnik N. te Cantimpré’ (zoals kort daarvoor
in het colofon van de SVMO), maar: ‘onbelangrijke dominicanenbroeder te Leuven’71).
Hieruit wordt afgeleid dat hij naar de dominicanen was overgegaan en in Leuven
was geplaatst. Als gevolg van de verhuizing naar Leuven zal hij de werkzaamheden
voor het manuscript van de VJ hebben gestaakt72).
Thomas deelt nergens mee hoe hij tot deze overgang is gekomen. Godding heeft
gewezen op de contacten tussen de regulieren in Cantimpré en de dominicanen in
Lille via de gemeenschappelijke weldoenster, Johanna van Constantinopel73).

2.4 Dominicaan te Leuven (ca. 1232-ca. 1272)
2.4.1 Overgang naar de Orde der Dominicanen (Ordo Fratrum
Praedicatorum)
Het literaire werk waarin Thomas zich als dominicaan bekend maakt, de vita van
Christina van Brustem (VC), behoort tot de vroegste geschriften van leden van deze
orde. Het is niet duidelijk of Thomas de gegevens hiervoor heeft verzameld vanuit
Cantimpré of vanuit Leuven. De Vita van Christina zal voor de dominicanen zeker
welkom zijn geweest als inspiratiebron voor de vele begijnen, die aan hun zorgen
waren toevertrouwd74). Daar de cisterciënsers zich in 1228 na een opnamestop voor
vrouwenkloosters ook als geestelijke begeleiders van deze vrouwen hadden
gedistantieerd, moest door de kerkelijke autoriteiten naar andere mogelijkheden
worden gezocht. In de algemene zielzorg waren al schrikbarende tekorten ontstaan
als gevolg van de sterk expanderende bevolking. De opleiding van de doorsnee
priesters was minimaal. De ambulante dominicanen hadden allen een priesteropleiding
genoten, die bovendien volledig op de sociale geestelijke zorg was afgestemd.
Daarnaast stelden ze aan de kerkelijke overheden geen eisen voor hun
levensonderhoud. Mede op advies van kardinaal Jacob van Vitry, drong Gregorius
IX er al in 1227 bij de landelijke bestuurders op aan, dat de bedelbroeders zich voor
prediking, onderwijs en zielzorg in hun gebieden mochten vestigen75).
Wat de zuidelijke Nederlanden betreft, na de vroege stichting te Rijsel (ca. 1224)
kregen de dominicanen van hertog Hendrik I van Brabant (1165-1235) toestemming
zich op het terrein van zijn kasteel te Leuven te vestigen. In 1229 volgden
nederzettingen in Gent76) en Luik77).
Tot de redenen welke Thomas tot zijn overgang naar de nog jonge bedelorde
hebben bewogen behoorde zeker geen conflictsituatie te Cantim-
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pré, want daar had hij steeds in grote harmonie, zonder enige wanklank of ongenoegen
gewoond. Ook na zijn overgang naar de dominicanen bleven de betrekkingen
uitstekend, zoals hij in de proloog van de VJ memoreert78). Wel zal het verwerken
van de gegevens betreffende de rondreizen van abt Johannes als prediker en zielzorger
hem reeds op het spoor hebben gezet van een apostolische levenswijze. Via contacten
met gravin Johanna stond de abdij van Cantimpré al vroeg in goede relatie tot de
dominicanen te Lille; het staat vast dat Thomas deze stad heeft bezocht, en het is
interessant dat hier in 1231 het Provinciaal Kapittel plaatsvond79). Bij deze gelegenheid
is Thomas misschien als novice in Leuven geplaatst. Voordien, in 1228 toen Thomas
vermoedelijk in Parijs was, werd hier het Algemeen Kapittel gehouden, wat in
universitaire kringen niet onopgemerkt zal zijn gebleven. Het actieve kloosterleven
van deze priesters, die in evangelische armoede met behulp van hun verworven kennis
de wereld trachtten te redden zal de jonge regulier ongetwijfeld meer hebben
aangetrokken dan de zielzorg in Kamerijk. Het letterlijk opvatten van de evangelietekst
volgens Lucas 10, 1-20, waardoor de dominicanen zich beschouwden als rechtstreekse
navolgers van de 72 leerlingen, die door Christus werden uitgezonden als wegbereiders
van zijn komst, zal hem zeker hebben aangesproken (vgl. BUA II, 10 § 18). Ook de
dominicanen waren ongewapend, zelfs op reis, ‘als lammeren onder de wolven’; zij
reisden zonder beurs, reiszak of schoeisel; zij moesten onderweg eten en drinken
wat hun werd aangeboden, want ‘de arbeider was zijn loon waard’. Zij waren ervan
overtuigd dat zij, om dezelfde reden als Jezus' leerlingen, macht gekregen hadden
van de Heer om ‘op slangen en schorpioenen te treden, en te heersen over heel de
kracht van de vijand, de satan, en dat niets hen zou kunnen schaden’.
Bij Thomas' intrede bestond de orde zestien jaar; de eerste opvolger van St.
Dominicus, de actieve en begeesterde Jordanus van Saksen was algemeen overste
(1222-1237). Op het platteland werden de dominicanen tijdens hun reizen nog met
enige verbazing bekeken. In tegenstelling tot de franciscanen waren alle dominicanen
priester gewijd. Meestal werden zij al jong op pad gestuurd79a). Soms werden zij
vanwege het bedelen om levensonderhoud onderweg verward met vaganten
(gyrovagos), gesjeesde studenten of weggelopen priesters80). En de parochiepriesters
zagen hen allerminst als noodzakelijke, welkome helpers in de zielzorg, maar
beschouwden hen eerder als een bedreiging voor hun eigen inkomsten81).
Het verwisselen van de priestertoga der regulieren voor het witte (ongeverfde)
habijt der dominicanen bracht voor Thomas ook belangrijke veranderingen in het
kloosterleven mee. Wel woonde hij nog steeds als regulier priester in een autonoom
klooster volgens de augustijnse gebruiken, maar met strengere nadruk op de drie
kloostergeloften armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Voortaan beschikte hij
slechts voor studie over een eigen cel82), maar moest hij slapen in de
gemeenschappelijke slaapzaal, waar ook de prior verbleef. Zijn persoonlijke vrijheid
was sterk beknot, vooral betreffende het individuele reizen, plaatsen van overnachting
en vervoersmogelijkheden82a). In hun kloosters dienden de broeders, na het voldoen
van de kloostergetijden, een groot aantal uren aan studie
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en afschrijven te besteden. Daarnaast volgden zij preekonderricht en bijbelexegese
van de lektor, die in ieder klooster aanwezig diende te zijn. Dagelijks was er een
schuldkapittel en ondergingen de broeders een zelfkastijding (discipline). Om de
broeders zoveel mogelijk voor studie en preekreizen vrij te maken waren er conversen
(lekebroeders) voor de huishoudelijke bezigheden en eventuele
landbouwwerkzaamheden, die ter ondersteuning van het levensonderhoud dienden
te worden verricht. In de oogsttijd moest echter de totale kloosterbevolking hierin
assisteren, met uitzondering van de subprior en de gastenbroeder83). De conversen
hadden geen stemrecht en mochten geen priesterbroeders beschuldigen, maar zij
namen wel gemeenschappelijk deel aan de maaltijden, hetgeen in die dagen een grote
uitzondering was84).
De sociale gelijkheid speelde een opvallend grote rol bij de dominicanen, zeker
in deze pioniersperiode. In principe was iedere dominicanengemeenschap zelfstandig,
evenals de andere kloostergemeenschappen op augustijner grondslag. In groter
verband waren de kloosters gegroepeerd in provincies (door de dominicanen bepaalde
territoria, waarvan de grenzen meestal overeenstemden met politieke grenzen). Als
Brabander behoorde Thomas tot de provincie Teutonia85). Aan het hoofd van iedere
provincie werd jaarlijks een provinciaal prior gekozen dan wel herbenoemd. Bij
Thomas' intrede telde de orde twaalf provincies, waarvan de grenzen in het Noorden
tot Zweden reikten, in het Oosten tot het hedendaagse Rusland, in het Zuiden tot
Konstantinopel, en in het Westen tot de Atlantische oceaan. Daarbij kwam nog het
H. Land86). De provincies waren aanvankelijk onderverdeeld in termijngebieden
(preek en bedelterreinen), meestal op taalkundige grondslag, samenhangend met de
gewenste beheersing van de volkstaal ten behoeve van de volksprediking. Zeker
zullen hierbij ook politieke overwegingen een rol hebben gespeeld. Er bestonden in
deze periode zeer grote tegenstellingen tussen Brabant en de omliggende gebieden.
Om deze reden trad Thomas als Brabander te Leuven in, en niet in het Vlaamse Gent,
of het Henegouwse Rijsel87).
Ondanks de territoriale omvang was de organisatie bijzonder democratisch
ingericht. Een centraal moederklooster was er niet, want hiervoor was materieel bezit
vereist; men wenste in alles zoveel mogelijk het bezitloze, vrije leven van Christus'
leerlingen te benaderen. De grote vernieuwende opzet van de ordestichter, Dominicus
(ca. 1170-1221) hield in, dat het traditionele gezag van de kloosteroversten werd
ingeperkt door alle volmachten in handen van een Algemeen Kapittel (AK) te plaatsen.
Dit college was samengesteld uit gekozen afgevaardigden uit kloosters in de twaalf
provincies, de ‘diffinitoren’. Het AK vaardigde wetten uit en bepaalde zowel de
benoemingen als de ontslagen van de provincialen, en de omvang van de bijbehorende
straffen. De ordemagister (ordegeneraal) was belast met de supervisie en het optreden
naar buiten. Het AK kon echter volledige inzage eisen over het gedrag, bestuur en
het financieel beleid van deze ‘topfunctionarissen’. Eventueel kon de ordegeneraal
zelfs worden afgezet. Het AK vergaderde jaarlijks rond Pinksteren, aanvankelijk
beurtelings te Bologna en te Parijs (tot 1245). Dit overkoepelende orgaan werd
ondersteund door de Provinciale Kapittels, die per provincie waren
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samengesteld uit de provinciaal prior en door de kloosters gekozen afgevaardigden.
Ieder Provinciaal Kapittel (PK) vergaderde jaarlijks rond 29 september (St. Michael),
steeds in de standplaats van de laatst benoemde provinciaal prior. Hier werd het
beleid van de conventspriors beoordeeld en de benoemingen en ontslagen bepaald88).
De hele constellatie was gericht op dienstverlening aan de specifieke taken van de
dominicanen, de verkondiging van het evangelie en in het verlengde daarvan de
verdediging van het ortodoxe geloof89). Het bovenstaande was op basis van de leefregel
van Dominicus, in 1229 door Jordanus van Saksen, zijn opvolger, vastgelegd in
bestuurlijke statuten90).
Vanzelfsprekend achtten de dominicanen een universitaire opleiding van het
grootste belang, zowel voor de verkondiging als de verdediging van het geloof, ook
in intellectuele kringen. In 1237 vertrok Thomas met een of meer reisgezellen, gekleed
in een zwarte reismantel met de kap over het hoofd, voorzien van de verplichte
reisstaf, bedelend op weg naar Parijs om zijn studies te voltooien91).

2.4.2 Studievoltooiing te Parijs (1237 - ca. 1243)
Te Parijs woonde Thomas ongetwijfeld in het St. Jacobklooster van de dominicanen,
zoals voor studenten van deze orde gebruikelijk was. Hier verbleef ook de provinciaal
van Francia, Hugo van St. Cher (ca. 1200-1263), en dit was tevens het thuisklooster
van ordemagister Jordanus van Saksen, die een groot aantal studenten wist aan te
trekken92). In 1237 was de geliefde ordemagister echter gestorven, zoals Thomas in
een hymne memoreert93). Voor de opvolging ontstond tijdens het AK te Bologna in
1238 een dubbelkeuze tussen Albert de Grote (ca. 1193-1280) en Hugo van St. Cher.
Albert was op dat moment lektor in Strasbourg, en Hugo was theologiemagister te
Parijs. Als compromis koos men de Catalaanse jurist Raymond van Penaforte (ca.
1175-ca. 1275), een biechtvader van de Romeinse curie. In verband met de grote
uitbreiding van de orde werd hem opgedragen, de statuten te herzien en aan te passen.
Thomas zal hem in Parijs zeker hebben ontmoet, maar hij is opvallend terughoudend
over deze ordebestuurder94).
In hetzelfde jaar (1238) werd in de kapittelzaal van St. Jacob te Parijs een algemeen
dispuut gehouden, waarbij Thomas aanwezig was, zoals hij met nadruk vermeldt.
Hij noemt een aantal belangrijke deelnemers. Naast de Parijse bisschop waren onder
meer aanwezig de dominicanenmagisters Hugo van St. Cher, Guido van Laon,
kanselier (1237-1248) en Gaufridus van Beauvais (die hem als kanselier zou
opvolgen), en tenslotte de minderbroeder Johan van Rochelle (1200 1245), die kort
tevoren zijn magistergraad had behaald. De vergadering stond onder leiding van de
bisschop, Willem van Auvergne (1228-1247). Het onderwerp betrof de morele
aanvaardbaarheid van het bezit van twee prebenden, die tezamen meer dan vijftien
pond waard waren95). Het ambt van kapittelheer leverde te Parijs jaarlijks gemiddeld
3000 Parijse mark op96). Er waren slechts negen kapittelplaatsen in de Notre Dame.
Daarbij was het merendeel van de hieraan verbonden prebenden, die door de kanselier
werden verdeeld,
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in handen van universiteitsmagisters. Deze omstandigheid had een decennium eerder
bijgedragen tot de universiteitstrijd (1229-1231). Sinds 1230 waren de twee
theologiedocenten van de dominicanen eveneens ingeschreven als
universiteitsmagisters97). De opzet van het dispuut was onder meer om de spreiding
van de beneficies over een groter aantal personen te bewerkstelligen.
In 1236 was hier een soortgelijk dispuut geweest, waar alle theologiemagisters
zich met dit voorstel verenigd hadden, met uitzondering van de kanselier Philippus
(+ 1237) en de bisschop van Amiens, Arnoldus (1236-1247). Philippus weigerde
zelfs op zijn sterfbed halsstarrig om hierin toe te geven. In 1238 werd echter opnieuw
vastgelegd, dat men ten hoogste twee prebenden mocht bezitten tot een gezamenlijke
waarde van vijftien pond, tot groot misnoegen van de Parijse magisters. Zelf gaf
Willem van Auvergne later het voorbeeld door de opbrengst van de inkomsten van
een kapittelheer, die zonder erfgenaam was overleden zodat de inkomsten aan de
bisschop vervielen, direct onder de armen te verdelen98). Zoals Thomas toelicht werd
overigens niet in de eerste plaats de welvaart, die het bezit van veel prebenden met
zich meebracht, veroordeeld (dat moest men persoonlijk verantwoorden), maar de
verwaarlozing van de parochianen, die hieruit voortvloeide. Doordat men in feite
slechts één ambt kon vervullen werd voor de overige volstaan met invallers, die
doorgaans volkomen onverschillig en onbekwaam waren99).
Inmiddels had Thomas tussen 1237 en 1240 eindelijk zijn werkzaamheden voor
de NR afgesloten100). Ditmaal ontbreekt iedere aanwijzing betreffende de persoon
van de auteur of de orde waartoe deze behoorde, ofschoon het compendium vooral
bedoeld was als uitgangspunt voor de educatieve prediking, zoals de bedelbroeders
die toepasten101). Thomas zou twintig jaar later in zijn ‘Algemeen goede eigenschappen
van bijen’ (BUA) een aanschouwelijk voorbeeld geven, hoe men de door hem
verschafte wetenschappelijke gegevens hiertoe diende te interpreteren. Mede vanwege
de inhoudelijke relatie met het BUA dient hier nader te worden ingegaan op de
betekenis van de NR.
Het <Liber de natura rerum secundum diversos philosophos> is het enige boek
dat Thomas geheel op eigen initiatief heeft geschreven. Zoals uit de proloog reeds
naar voren komt tonen de ‘diverse filosofen’ een opvallende herkomst. Naast
vertrouwde kerkvaders als Ambrosius, Basilius, Augustinus en Isidorus van Sevilla,
noemt de auteur de nog in leven zijnde Jacob van Acco (van Vitry), en wat voor
tijdgenoten nog opmerkelijker was, de ‘heidense’ schrijvers Aristoteles, Solinus en
Plinius (de Meerdere). Per traditie werd in Parijs geen onderwijs gegeven in de
filosofie. Sinds de herontdekking van Aristoteles' <Metaphysica>, <Ethica> en <De
anima> waren schriftelijke dan wel mondelinge filosofische verhandelingen hierover
op straf van excommunicatie kerkelijk verboden, omdat men vreesde dat hieruit
verwarring zou ontstaan in het geloofsdenken. Deze verboden dateren van 1210,
1215 en 1231, en Thomas zal daarvan reeds bij de aanvang van het boek, in ca. 1225,
ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest. De dominicanen volgden deze kerkelijke
gedragslijn eveneens voor hun studenten, zoals blijkt uit kapittelbesluiten in 1243
en 1245102). Omdat
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privé - bestudering van deze boeken echter bleef toegestaan, waren de werken van
Aristoteles omstreeks 1240 reeds algemeen bekend geworden, zoals men aanneemt103).
Hiertoe zal in belangrijke mate hebben bijgedragen dat in Parijs een deel van diens
oeuvre door Michael Scotus (+ ca. 1235) inmiddels in het Latijn was vertaald.
Ongeveer tegelijk met Thomas werkte de minderbroeder Bartholomaeus Anglicus
(ca. 1190 ca. 1250) te Maagdenburg aan een dergelijk compendium (<De
proprietatibus rerum>), dat in de samenstelling grote overeenkomst vertoont met de
NR, maar veel later gereed moet zijn gekomen104). Dat neemt niet weg, dat het
verschijnen van de NR provocerend moet zijn geweest in de toenmalige universitaire
wereld. Daarom is het niet verwonderlijk dat iedere toespeling op de persoon van de
auteur of de orde waartoe hij behoorde, in de NR ontbreekt. Huijben veronderstelt,
dat de verboden die door het AK in 1243 en 1246, beide te Parijs, werden
uitgevaardigd, direct in relatie staan tot het verschijnen van de NR. Wat de kwaliteit
van dit boek betreft is het veelzeggend, dat het lange tijd is toegeschreven aan Albert
de Grote, en dat Vincentius van Beauvais, naar hij aangeeft, zijn <Historia
Animalium> (vóór 1248) baseerde op de NR105). In 1268 werd de tekst van de NR te
Parijs opgenomen in het belangrijke verzamelwerk <Le Tresor> van Brunetto Latini106),
maar in die tijd was de bestudering van de natuurkundeboeken van Aristoteles al
door toedoen van Albert de Grote gelegaliseerd107).
De NR onderscheidt zich echter niet zozeer vanwege enige provocerend geachte
bronnen, maar vooral vanwege de opmerkelijke compositie. Zoals in ieder
compendium omvat de inhoud een systematische groepering van uitspraken van
beproefde auteurs over bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn in de NR
onderverdeeld in fauna, flora, de vier elementen en de kosmos, dus in omgekeerde
volgorde ten opzichte van het Bijbelboek Genesis. De inhoud bevat uitsluitend
informatieve mededelingen, zonder toevoeging van bijbelse aanhalingen of
bespiegelingen van de auteur. Thomas begint met de beschrijving van ‘het verschijnsel
mens’ als voltooiing van de schepping, inclusief anatomische bijzonderheden van
beide seksen en de totstandkoming van de voortplanting108). Door uit te gaan van de
centrale plaats van de mens in het heelal kan Thomas gerekend worden onder de
eerste voorlopers van de renaissance.
Na het voorgaande is het merkwaardig te constateren, hoe Thomas' geavanceerde
en zelfs stoutmoedige wetenschappelijke inzichten gepaard bleven gaan met
buitennatuurlijke verklaringen, zoals hierna zal blijken in een verhaal over de
Talmudverbranding in Parijs. Hierin onderscheidt hij zich overigens in geen enkel
opzicht van zijn tijdgenoten, zelfs niet van de befaamde Humbert van Romans (+
1277)109). Omstreeks 1240 werd Thomas wederom geconfronteerd met de verregaande
geldzucht van de hoge prelaten. Ditmaal leidde dit, aldus Thomas, tot onverantwoorde
plichtsverzaking ten aanzien van de verdediging van het geloof, en het opvallende
was dat dit falen zichtbaar door de hemel werd bestraft. Hij doelde hiermee op de
plotselinge dood van de aartsbisschop van Sens110), een jaar nadat deze zich had
onttrokken aan de opdracht tot vervolging van de joodse Talmud. Met name door de
dominicanen werd
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de dialoog met de joden in de universitaire wereld nagestreefd, om zoveel mogelijk
kennis te vergaren omtrent de Hebreeuwse bijbel. Kennis van deze taal behoorde tot
de universitaire dominicanenopleiding, hetgeen vooral door de ordemeester Raymond
van Penaforte (1238-1240) werd gepropageerd111). Hiervoor zocht men bij voorkeur
contacten met geleerde joden. Dat ook Thomas het Hebreeuws beheerste, blijkt uit
zijn vertaling van een Hebreeuws boek over bijzondere steensoorten112). In de
academische disputen met joodse geleerden bleef de buitennatuurlijke verwekking
van Jezus uiteraard een twistpunt. De christenen en met name de dominicanen in
hun ideaal als verdedigers van de geloofsleer voelden zich hierin heel kwetsbaar,
zoals blijkt uit een opmerking van Thomas in het BUA113).
Na een informatie van een joodse proseliet, dat de Talmud heiligschennende
opmerkingen zou bevatten betreffende de genealogie van Jezus Christus, drong paus
Gregorius IX er in 1239 bij de bewindhebbers op aan, om zoveel mogelijk
Talmudexemplaren te confisceren en aan een juridisch onderzoek te onderwerpen.
Door de joodse bevolking de Talmud af te nemen meenden de christenen een groot
voordeel te behalen, want de inhoud was vooral afgestemd op de interpretatie van
de Thora (joodse wet) voor aanpassing aan het leven buiten Palestina. Zonder de
Talmud zouden de joodse gemeenschappen in Europa onzeker kunnen worden over
de legitimiteit van zelfstandige, noodzakelijke aanpassingen in hun godsdienstige
gebruiken. Door de afwijzing en zelfs vervolging van de Talmud in sommige
orthodoxe joodse kringen in Oost - Europa voelden de christenen zich in hun actie
gesterkt.
De Franse koning Lodewijk IX (1216-1270), die sinds 1236 zelfstandig regeerde,
had na enige aarzeling gehoor gegeven aan de oproep van de paus om alle
Talmudexemplaren te confisceren (1240). De welbespraakte dominicaan Hendrik
van Keulen (+ 1254), zijn biechtvader, had hier in sterke mate toe bijgedragen114). De
joodse leiders slaagden er echter in om de aartsbisschop, die voor de confiscatie
verantwoordelijk was, tegen een enorm bedrag om te kopen, zodat de actie geen
doorgang vond. Toen deze hoge functionaris echter exact een jaar later, en nog wel
tijdens de koninklijke rechtzitting, plotseling aan een smadelijke buikziekte overleed,
greep Hendrik van Keulen deze kans aan om de geschrokken Lodewijk van een
godsoordeel te overtuigen. Een jaar later werd de confiscatie alsnog doorgevoerd,
waarna de manuscripten op 3 maart 1242 openbaar werden verbrand. In 1248 zou
de Talmud in een kerkelijk proces te Parijs officieel worden veroordeeld115).
Intussen was in ca. 1242 Albert de Grote uit Straatsburg in Parijs gearriveerd, om
daar zijn theologiegraad te behalen116). Evenals Thomas bezat Albert een uitzonderlijke
belangstelling voor natuurkundige onderwerpen, maar hij onderscheidde zich door
begeleidende experimentele onderzoeken, wat voor die tijd heel gedurfd moet worden
geacht117). Tussen 1245-1248 vervulde hij een leeropdracht te Parijs. Vermoedelijk
zal Thomas deze ordebroeder nog wel te Parijs hebben ontmoet. Diens colleges
waaraan hij met trots refereert, heeft hij waarschijnlijk in deze jaren bijgewoond118).
Een andere, zeer dierbare ordebroeder van Thomas, Johan van Wildeshusen, was na
de abdicatie van Raymond tot opvolger
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benoemd (1241-1252). Thomas zal hem in 1241 tijdens het AK te Parijs zeker hebben
gesproken.
In datzelfde jaar (1241) sidderde de christelijke wereld onder de invallen van de
Mongolen. Uit de dominicanenvestigingen in Hongarije en elders in Midden - Europa
kwamen alarmerende berichten over broeders, die door de Mongolen waren
omgebracht. Men beefde bij de gedachte aan verdere uitbreiding van dit geweld. In
1243 trokken de invallers echter, als door een wonder, plotseling weg, zoals Lutgard
in Aywières had voorspeld119).
Eveneens in 1243, misschien een jaar eerder (in ieder geval na de
Talmudverbranding te Parijs) had Thomas zijn studies voltooid. Hij is met zekerheid
magister in de artes geworden120), maar over de magistergraad in de theologie zoals
Gielemans meldt (zie Colv. 1627), is geen aanwijzing gevonden. Voor het behalen
hiervan werd minimaal een leeftijd van 35 jaar vereist, en twee praktijkjaren als
docent, met een totale opleidingsduur van tenminste elf jaar. Wel is het zo, dat de
dominicanen in deze vroege periode het theologisch onderricht in eigen huis gaven,
waar ook een graad werd toegekend. Slechts de theologiemagisters (universitaire
docenten) waren in de universiteit ingeschreven. Maar door hun voorkeur voor sociale
gelijkheid achtten de dominicanen het doorgaans ongepast om eventuele titulatuur
te gebruiken. Men bleef gewoon ‘broeder’121).
In september 1242 of 1243 vertrok Thomas uit Parijs122). Zijn metgezel was
Nicolaas, die vóór Allerheiligen (1 november) in zijn thuisklooster in Denemarken
wilde zijn, zodat de reis via Brugge leidde, waar Nicolaas moest afvaren123). Onderweg
verbleven zij korte tijd bij de broeders te Ieper124). Hier vertelde prior Siger aan Thomas
over de dood van de vrome Margareta (1237), die, gewoon bij haar ouders thuis, erin
was geslaagd een volwaardig kloosterlijk leven te leiden. Haar ziekte en tegenslagen
verdroeg zij als een compensatie voor de tekorten van anderen, die tezeer in beslag
genomen werden door de dagelijkse beslommeringen van het leven, om zich over
hun toekomstig heil te bekommeren. Zij was beloond door veel visioenen. Het is
waarschijnlijk dat Siger daarbij aan Thomas vroeg, om Margareta's leven op schrift
te stellen ter inspiratie voor anderen. Thomas ‘noteerde alles op twee perkamenten
bladen’125). Verder reizend via Torhout126) en Brugge127), waar Nicolaas afscheid nam,
en Gent128), bereikte Thomas tenslotte zijn standplaats Leuven, met in zijn reiszak
naast de bijbel onder meer de NR, de magisterbul in de artes, en de aantekeningen
over Margareta van Ieper.

2.4.3 Magister te Leuven (ca. 1243-ca. 1272)
Na zijn thuiskomst begon Thomas aan de Vita van Margareta van Ieper129). In de
structurering van de tekst onderscheidt hij zich ditmaal als verse academicus, door
de bijzonderheden betreffende Margareta's leven methodisch in 57 korte hoofdstukjes
te vermelden. Deze werkwijze vergemakkelijkte een snel terugvinden van bepaalde
passages voor het benutten van dit geschrift in preken130). In de proloog omschrijft
hij zich als ‘broeder

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

23
van dezelfde orde, welke broeder niet genoemd hoeft te worden’. Vóór eind november
1244 werd de vita aan Siger verzonden131).
Niet lang daarna begon hij opnieuw aan het opstellen van een levensbeschrijving,
de enige vita van iemand die hij persoonlijk had gekend, Lutgard van Aywières.
Sinds 1235 was zij blind, maar zij werd daarvoor gecompenseerd door veel
visioenen132). Thomas had haar toezegging gekregen, dat hij later haar rechterpink
als reliek mocht ontvangen133). Na haar dood in 1246 bleek Lutgards abdis echter
hiertoe slechts bereid, indien Thomas voor haar een vita van Lutgard wilde schrijven.
Uiterlijk in 1248 was deze levensbeschrijving gereed134). Evenals voor de biografie
van abt Johannes (VJ) had Thomas een driedelig schema gekozen, ditmaal in een
mystieke chronologie. De drie trappen in het innerlijk leven: begin, voortgang en
voltooiing (volmaaktheid) corresponderen met Lutgards drie levensfasen: vóór haar
overgang naar de cisterciënser orde, haar verblijf te Awirs als ziende, en daarna als
blinde moniale. In de proloog maakt Thomas zich bekend als lektor en onderprior
te Leuven135). Sinds wanneer, en tot hoe lang, hij deze functie heeft bekleed is niet
bekend; er was geen vaste termijn voor bepaald.
In Leuven zal Thomas in beperkte mate met pastorale zorg zijn belast. Uit het
BUA blijkt dat Thomas, naast de cisterciënserinnen te Rijsel136), andere
vrouwenkloosters van deze orde heeft bezocht. Zo noemt hij Hertogendal en
Vrouwenpark bij Leuven, en St. Maria ter Kameren bij Brussel137). Het was voor
dominicanen strikt verboden zonder noodzaak in een vrouwenklooster aanwezig te
zijn, zodat hij hier vermoedelijk als biechtvader kwam. In die hoedanigheid was hij
ook bij Genta, de abdis van Bloemendal bij Nijvel, die hij kort voor haar sterven in
1247 bezocht138). Voor wat de begijnen betreft blijkt nergens, dat Thomas als
dominicaan nog betrokken was in hun geestelijke begeleiding. Wel werd hij in
extreme gevallen te hulp geroepen, zoals in de therapie voor de vrome Margareta,
die door de duivel was bezeten. Hierbij zullen zijn bijzondere kwalificaties als
pauselijk poenitentiarius een rol hebben gespeeld139).
Zijn persoonlijke contacten met mannenkloosters buiten de orde waren beperkt,
voor zover valt na te gaan140). Wel noemt hij meermalen de cisterciënserabdij te
Villers. In 1248 werd hier hertog Hendrik II (*1206/1235-1248) van Brabant bijgezet,
die een bijzondere voorkeur had voor dit klooster. Zoals we zagen had diens vader,
Hendrik I (+ 1235), de dominicanen al vroeg begunstigd door hen toestemming te
geven zich dicht bij zijn Leuvense kasteel te vestigen. De grootste weldoener toonde
zich echter diens kleinzoon Hendrik III de Vreedzame (*1231/1248-1261). Nadat
de broeders in 1250 ook op zijn privé - grondstuk mochten bouwen, kregen zij in
1256 het kasteel met alle bijgebouwen erbij in hun bezit. In dat jaar celebreerde
Albert de Grote als provinciaal van Teutonia (1254-1257), met assistentie van Thomas
van Aquino de eerste mis in de dominicanenkerk aldaar. Hier zou later de hertog
begraven worden. Onder de testamenaire uitvoerders waren de dominicanen Gerard
van Huldenberg, die prior was geweest, en de door Thomas meermalen genoemde
Walter van Trier/van Mesenburg aangewezen141). Thomas
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is uitermate zwijgzaam over deze genereuse hertogelijke weldoener, die hij toch van
nabij moet hebben gekend. Dit is in volkomen tegenstelling tot Lodewijk IX van
Frankrijk, een andere grote begunstiger van de orde142). Wel vermeldt Thomas de
hertogelijke weduwe, Aleida van Bourgondië143). De reden ligt misschien in het feit
dat Hendrik een kunstzinnig en levenslustig man was, die zich graag met dichters
en musici omringde. Zijn hofdichter was de Fransman Adenet le Roi144), maar hijzelf
was eveneens een verdienstelijk auteur. Dergelijke lichtzinnige activiteiten werden
door de dominicanen zwaar veroordeeld, zodat Thomas' stilzwijgen als een protest
kan worden opgevat145).
Toch onderscheidde deze hertog zich ook als een vredelievend man en een
bekwaam diplomaat. Nadat hij gedurende het Interregnum (1254-1272) Willem II
van Holland (+ 1256) als rooms koning behendig had gesteund, had hij een belangrijk
aandeel in de beëindiging van de partijstrijd tussen Avesnes en Dampierres (Brussel
1256). Bij deze gelegenheid werd hij benoemd tot keizerlijk vicaris in het Rijngebied
vanaf de Moezel tot de Noordzee146). Dit was geen eenvoudige taak, want in 1256/1257
heerste hier een oorlogstoestand als gevolg van de strijd tussen de aartsbisschoppen
van Keulen en Trier, als respectievelijke aanhangers van de pretendenten Richard,
graaf van Cornwall en Poitou (1209/1257-1272) en Alfons van Castilië (1221-1284).
Na de kroning van Richard te Aken (1257) was het conflict spoedig beëindigd. De
dominicanen Albert de Grote en Hugo van St. Cher zouden hier een aandeel in hebben
gehad. Ofschoon Thomas in 1256 in Trier was zegt hij hier niets over; wel merkt hij
terloops op dat de stad in verdediging werd gebracht, waarvoor een antiek gebouw
werd gesloopt147). Hierop wordt nog teruggekomen.
Intussen had Thomas een zekere autoriteit verworven binnen de orde, zoals kan
worden afgeleid uit zijn speciale reis naar Douai, waar een hostie werd bewaard, die
gevallen was en bij het oprapen in het Kind Jezus was veranderd (1254). Thomas
kende de deken van de kerk. Op zijn verzoek werd de hostie in een monstrans getoond,
waarna de argwanende Thomas zich kon overtuigen van de waarheid van de berichten.
Ook hij zag immers, weliswaar na lange tijd, temidden van de extatische menigte
het stuk ‘wittebrood’ veranderen in een visioen; maar het was niet het Kind Jezus,
zoals de meesten zagen, doch de Lijdende Christus, zoals hij uitvoerig beschrijft148).
De jaren 1254-1256 vormden een dramatische periode voor de orde. Na de
onverwachte dood van Johan van Wildeshusen (+ 1252 te Straatsburg) ontstond een
bestuursvacuum, waardoor de organisatie kwetsbaar werd voor invloeden van buitenaf.
Pas tijdens het AK te Buda in 1254 kon zijn opvolger worden gekozen, Humbert van
Romans (ca. 1200-1277149). Bij het ingaan van zijn bestuur als ordemeester werd
Humbert geconfronteerd met twee kernproblemen: aanpassing en uitbreiding van de
constituties, en de verdediging van de orde tegen aanvallen van de seculiere clerus
die de bedelbroeders hun onderwijsprivileges betwistte; dit feit werd nog verergerd
door de algemene politieke onzekerheid als gevolg van het Interregnum (1254-1272)
en de hernieuwde Mongolenexpansie in Europa150).
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Het eerste probleem hing samen met de enorme expansie van de orde, ook in
territoriaal opzicht. In deze periode bevatte de dominicanen orde naar schatting ca.
14.000 broeders, waarvan ongeveer 10.000 priesters, verspreid over een enorm
werkterrein151). Vanouds streefden de dominicanen naar een zo groot mogelijke
zelfstandigheid van hun kloosters en conventen, want hierdoor konden deze zich
gemakkelijker aan afwijkende plaatselijke omstandigheden en gewoonten aanpassen.
Aangaande de constituties wensten velen dat men zich slechts hiertoe beperkte, en
de Regel van Augustinus terzijde stelde. Anderen waren niet tevreden met de revisie
van de statuten door Raymond van Penaforte en drongen aan op handhaving van de
oorspronkelijke summiere statuten van St. Dominicus, met behoud van de Regel.
Unaniem wenste men echter meer uniformiteit en duidelijkheid inzake de
dominicaanse liturgie.
Het tweede probleem betrof de wat vage toezeggingen van pausen en bisschoppen
op het gebied van (godsdienst)onderwijs. Deze praktijken werden ernstig bedreigd
door hernieuwde aanvallen van de Parijse magisters op het universitaire onderwijs
door bedelbroeders. Bij voorkeur zochten de dominicanen hun volgelingen in de
universitaire opleidingen. Mede daardoor bezat een groot aantal van hen een graad
als jurist of theoloog. Om deze reden werden zij dikwijls met kerkelijk gerechtelijk
onderzoek belast. Een uiting hiervan was hun toenemende invloed in de rechtbank
van de pauselijke inquisitie, zoals tevens in de Talmudvervolging te Parijs is
gebleken152). Daarnaast werden de bedelbroeders vanwege hun mobiliteit als
kloosterling, en hun onverschrokkenheid als missionaris, zowel door kerkelijke als
wereldlijke bestuurders vaak ingezet als diplomatieke tussenpersonen, ook in
gevaarlijke situaties; tijdens de kapittelvergaderingen werden regelmatig broeders
herdacht die in Hongarije of het Midden Oosten waren omgebracht153). Dikwijls
werden zij benaderd om hoge kerkelijke ambten te aanvaarden, hetgeen echter niet
strookte met het onafhankelijkheidsstreven van de dominicanenleiding154).
De hernieuwde aanvallen van de Parijse magisters in 1254 op het universitaire
onderwijs van de bedelbroeders waren ditmaal gericht op de kwaliteit hiervan en
hadden groot effect. Vooral door de schriftelijke aanklachten van Willem van St.
Amour, die theologisch zeer aanvaardbaar tegen de ‘gyrovagi’ als ‘de antichrist’
waren geformuleerd en in grote getale werden verspreid, was zelfs het voortbestaan
van de orde uiterst onzeker geworden. Dit werd in belangrijke mate verergerd door
de steun, die Innocentius IV (+ 1254) hieraan verleende, ofschoon hij overvloedig
gebruik had gemaakt van de missionnaire activiteiten van de bedelbroeders155).
Ongetwijfeld zouden de heersende wereldlijke bewindhebbers zich hierdoor laten
beïnvloeden, en juist zij waren de directe, en vooral materiële begunstigers van de
bedelorden, waaruit zij vaak biechtvaders en testamentaire uitvoerders recruteerden.
Paus Alexander IV (1254 1261) toonde zich echter grootmoediger. De bedelbroeders
werd de gelegenheid geboden, zich tijdens een pauselijk proces te Anagni156) te
rehabiliteren.
Humbert slaagde er in het eerste probleem, de herziening van constitu-
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Plaatsen waar Thomas met zekerheid is geweest

ties en liturgie, op democratische wijze op te lossen, want iedereen kon suggesties
indienen. Al in 1256 kon Humbert de gewijzigde constituties tijdens het AK te Parijs
presenteren. De aangepaste versie van Raymond van Penaforte bleek deels weer te
zijn teruggebracht tot de oorspronkelijke verhoudingen. De Regel van Augustinus
bleef gehandhaafd, evenals de extreme nadruk op de beleving van de armoede157). In
verband met de voorlichting aan jonge novicen was er al eerder op aangedrongen,
dat de provinciaal priors moesten zorgen voor een goede begeleiding158). Om het
imago van de broeders te versterken werd tijdens het AK te Milaan (1255) verzocht
om belangrijke wetenswaardigheden betreffende de orde te noteren en onderling te
verspreiden159). Met het proces te Anagni nog in het vooruitzicht herhaalde Humbert
deze aansporing tijdens het AK te Parijs. Dit gebeurde in de nabijheid van het lichaam
van de martelaar en ordebroeder Petrus van Verona (+ 1252), dat Humbert voor deze
gelegenheid naar Parijs had laten vervoeren160). Vermoedelijk was Thomas bij dit
kapittel aanwezig, omdat hij hierop een toespeling maakt in het BUA161); zeker is
slechts dat hij in 1256 Leuven verlaten had voor een Moezelreis naar Trier162).
In september 1256 wist Albert de Grote te Anagni, mede namens de franciscanen
(waaronder Bonaventura), een glansrijke overwinning te behalen op de tegenstanders
van de bedelorden, zoals Thomas triomfantelijk memoreert163). Hiermee was het
tweede grote bestuursprobleem voor Humbert en zijn medewerkers opgelost.
De reden voor Thomas' aanwezigheid in Trier in 1256 is niet achterhaald. Wel
vertelt hij over de enorme schade als gevolg van een zware
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storm, waardoor ook talloze wijnstokken waren vernield. Misschien was hij door de
Brabantse hertog belast met een speciale missie, bijvoorbeeld in verband met het
conflict tussen de aartsbisschoppen van Trier en Keulen164). Ook is het mogelijk dat
er interne problemen waren in het Trierse klooster165). In Trier aangekomen bleek de
stad zich gereed te maken voor een vijandige aanval, waarvoor een oud gebouw werd
gesloopt. Hierbij kwam in een soort kapelletje een gaaf gebleven lichaam voor de
dag. Ofschoon Thomas hierbij slechts als gast aanwezig was liet hij op eigen gezag
de rechterhand daarvan afsnijden, welke reliek hij naar Leuven zond. Na onderzoek
in diverse bibliotheken in de stad kon hij vaststellen, dat het de martelaar Theodolphus
betrof166). Tevens blijkt zijn autoriteit uit een bezoek aan de zieke prior in het
benedictijnenklooster St. Matthias, waarbij hij op eigen initiatief een arts meenam167).
Uit Trier liet hij zich privé met een bootje over de Moezel vervoeren, hetgeen bij de
dominicanen slechts aan hogere functionarissen was toegestaan. Onderweg
(stroomafwaarts) liet hij aanleggen bij een wijnboer, waar volgens de Trierse broeders
in 1231 een wijnwonder had plaatsgevonden. Thomas kon slechts constateren, dat
het gezin ‘niet zo onbeschaafd was als de meeste wijnboeren plegen te zijn’168).
In hoeverre zijn bezoek aan Strasbourg, waarvoor hij heel ongebruikelijk een grote
omweg maakte, in verband staat met deze Moezelreis, of een andere tocht, is niet
achterhaald. Hij ging uitsluitend naar de broeders in deze stad om een mirakel te
verifiëren, de kruisvorming in het borstbeen van de in 1237 overleden prior Wulfert169).
Ook bezocht hij, na zijn bezoek aan Trier, met zijn gezel (Walter van Trier?) het
dominicanessenklooster Mariental in Luxemburg, waar Yolanda van Vianden
(1233-1283) sinds 1258 priorin was. Het is het tweede dominicanessenklooster dat
door Thomas wordt genoemd, ofschoon er in die jaren ca. dertig vrouwenkloosters
bij de orde waren aangesloten170).
In welke jaar Thomas uit Trier naar Leuven terugkeerde is niet bekend, wel dat
hij over de Rijn naar Keulen reisde in gezelschap van een aantal ordebroeders uit de
Rijnstreek171). Wellicht hoorde hij bij deze gelegenheid enige verhalen die zowel in
het BUA als in de <Dialogus miraculorum> van Caesarius van Heisterbach
voorkomen172). In Keulen was Albert de Grote enige tijd bestuurder van het studium
generale van de dominicanen, maar vanwege zijn dienstreizen als provinciaal van
Teutonia zal hij tot mei 1257 meestal afwezig zijn geweest. De kans dat Thomas
daar de colleges van Albert, waaraan hij in een exempel refereert, heeft bijgewoond,
is dus klein173).
Tenslotte moeten nog twee, in topografisch opzicht opvallende ontmoetingen
worden gemeld, met de priors van Limoges174) en van Freiburg175). Nergens blijkt dat
Thomas in deze plaatsen is geweest. Wel was de laatstgenoemde, Arnold van Freiburg,
afkomstig uit Trier. De ontmoeting met de prior van Limoges moet na 1256 hebben
plaatsgevonden, want Thomas noemt hem naar aanleiding van de stormschade in de
Moezelstreek. Wellicht ontmoette hij hem tijdens een provinciaal kapittel, of tijdens
het AK in 1259 te Valenciennes176).
Voordien, rond 1257, werd Thomas door enige ‘bijzondere vrienden’
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benaderd, om enige richtlijnen te verschaffen voor de juiste omgang tussen
gezagsdragers en ondergeschikten. Dit vormde de eerste aanleiding tot het ontstaan
van het BUA, na de NR het tweede grote werk van Thomas van Cantimpré177).

2.4.4 Ontstaan van het BUA (ca. 1257-ca. 1263) en voltooiing van de VJ
(ca. 1270); laatste levensjaren
Ofschoon uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden met welke problemen de
dominicanenleiding in deze jaren had te kampen (politiek, organisatorisch, defensief),
is een concrete aanleiding voor het verzoek van Thomas' vrienden om een
verhandeling over leiders en volgelingen te schrijven, niet aanwijsbaar. Misschien
waren zij huiverig voor een benoeming als hogere functionaris binnen de orde, of
nog sterker, voor een hoge seculiere benoeming. Pausen kozen graag dominicanen
als bisschoppen; Hugo van St. Cher was sinds 1244 kardinaal. Onder Humberts
leiding had het AK in 1255 besloten dat geen bisschopsbenoeming meer mocht
worden aanvaard, op straf van excommunicatie178). Toen Albert de Grote rond 1258
door paus Alexander IV was benaderd voor een bisschopsbenoeming in Regensburg
aarzelde deze echter. Het rondschrijven van Humbertus in 1258 waarin hij de broeders
op riep om God te danken voor de redding uit een groot gevaar, bleek voorbarig:
Albert had zojuist de benoeming aanvaard. We weten niet wanneer Thomas precies
met het BUA begon; het vroegste jaartal is 1258, de jongste gebeurtenis speelt in
1262179). Dat het eerste exempel handelt over een voorbeeldige, onbaatzuchtige
bisschopskeuze kan toeval zijn; het past volkomen in de opzet van het boek180).
Ook is mogelijk dat Thomas' vrienden in het onzekere waren over de tolerantiegrens
binnen de democratische dominicanenorganisatie. Conflictsituaties waren zeker
aanwezig, zoals kan worden afgeleid uit de vele provincialen en priors, die werden
afgezet en bestraft omdat ze van de constituties waren afgeweken181). Soms konden
meningsverschillen in de dominicanenkloosters zo hoog oplopen dat er geweld werd
gebruikt182). De veronderstelling lijkt aanvaardbaar dat Humberts onwrikbare
vasthouden aan de primitieve voorschriften uit de beginperiode van de orde, Thomas'
vrienden er toe kan hebben gebracht om Thomas te verzoeken ‘iets te schrijven over
prelaten en onderdanen’.
Thomas was ongeveer even oud als Humbert. Inmiddels was hij als een ‘veteraan’
te beschouwen, want veel belangrijke broeders uit het eerste uur had hij nog gekend,
waaronder vier ordemeesters, twee bisschoppen en een kardinaal. Hij bezat een
universitaire graad, was auteur van een aantal vita's en bovenal van de alom geprezen
NR, en zal zich te Leuven ongetwijfeld hebben gekenmerkt als een schrander en
evenwichtig pedagoog. Daarbij bezat hij een langdurige praktijk als bisschoppelijk
poenitentiarius en kon dus inzicht hebben in hetgeen er innerlijk omging bij zondaars
en heiligen, zelfs bij hooggeplaatsten. Binnen de orde had hij herhaaldelijk blijk
gegeven een bepaalde gezagspositie te bezitten183). En wat zijn celibataire leven betreft
zal hij nog als 59 - jarige zonder blaam zijn geweest184).
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Toch zag Thomas zich door het bovenstaande verzoek van zijn vrienden geplaatst
voor een netelige opdracht. Een directe benadering van gezagsproblemen binnen de
orde zou wellicht enige broeders in verlegenheid kunnen brengen. Kritische uitspraken
over het bestuur zouden hem persoonlijk kunnen schaden. Thomas had dus behoefte
aan een indirecte benadering voor het uiten van zijn commentaar, en tevens aan een
gezaghebbende referentie om zijn lezers te overtuigen. Zijn verhandeling over het
bijenleven in de NR bood hem de oplossing voor beide problemen. Deze
maatschappelijke ordening vertoonde in allegorische vergelijking inderdaad treffende
overeenkomsten met de idealen, die de dominicanen zich stelden, zoals we nog zullen
zien in de afzonderlijke bespreking van het BUA. Daarbij ontleende Thomas dit
model aan een door de Schepper vastgelegde harmonische gezagsverhouding185).
Tevens bood deze werkwijze hem de gelegenheid om een ‘gefundeerde’ toelichting
te geven betreffende normen en waarden van het kloosterleven, waaraan bij de
kloosterleiding dringend behoefte bestond. En tenslotte kon hij daarbij de tekst voor
de ‘gelovige bijen’ toelichten met exemplarische verhalen, waarmee tevens werd
voldaan aan Humberts recente verzoek aan de broeders tijdens het AK te Parijs in
1256186).
Bijenteelt behoorde in de middeleeuwen tot de huishoudelijke economie, ook in
de steden. De produkten honing en was waren, zeker in de dertiende eeuw, onmisbaar
als zoetstof, conserveringsmiddel, medicijn en als grondstof voor kaarsen, naast vele
andere utilitaire mogelijkheden. Men was dus met deze insecten goed vertrouwd.
Ook Thomas had meermalen bijen geobserveerd187). In zijn tijd was men er bovendien
nog van overtuigd, volgens Aristoteliaanse inzichten, dat de uiterst vruchtbare bijen
zich zonder voorafgaande paring voortplantten. Om deze reden werden reeds vanouds
aan bijen mystieke eigenschappen toegekend; men meende, dat zij bijzondere
goddelijke bindingen bezaten188). Derhalve waren zij exemplarisch geschikt voor een
allegorische verhandeling in een celibataire gemeenschap.
Wat het sociale leven van het bijenvolk betreft was men getroffen door de
gedifferentieerde taakverdeling. Hun hoogstaande ethische eigenschappen als vlijt,
discipline en solidariteit waren in diverse toonaarden geroemd. Virgilius (70 - 19
v.C.) en Plutarchus (ca. 46-ca. 120) zagen in dit insectenleven een model voor een
militaire monarchie189). De kerkvaders Basilius en Ambrosius dachten meer aan
vergelijkingen met het monastieke en het algemeen kerkelijke leven in hun
verhandelingen over het scheppingsverhaal, hierin nagevolgd door Hugo van St.
Victor190). Johan van Salesbury (ca. 1114-ca. 1180), bisschop van Chartres, citeerde
echter weer Plutarchus in zijn <Policraticus>. In deze vroege staatstheorie neemt
Johan het bijenleven als uitgangspunt voor ‘gelukkige steden, indien zij zich gedragen
als de bijen’191). Abdis Herrad van Landsberg maakt daarentegen heel praktisch de
volgende vergelijking in de proloog van haar ‘Tuin der lusten’: ‘Als een nijvere bij
heb ik het sap uit de bloemen van de goddelijke en filosofische literatuur opgezogen
en er een hele van honing druipende rij van gevormd’192).
Zoals zal blijken is deze procedure ook in het BUA aanwijsbaar. De tekst is door
de academisch gevormde auteur stevig onderbouwd met bij-
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belcitaten en uitspraken van kerkelijke auteurs, als zodanig geheel volgens de
richtlijnen van ordemeester Humbert193). Daarbij grijpt Thomas terug op de kerkvaders,
die de christelijke ecclesia graag vergeleken met de ideale communale samenleving
in een bijenkorf, door Thomas uiteraard geïnterpreteerd volgens Humberts nieuwe
richtlijnen en constituties. Maar in de vergelijking met het actieve bijenleven, waarin
de nectar (symbool van de christelijke deugd) buiten de korf wordt verworven, tracht
Thomas aan te tonen, hoezeer de dominicanen leefwijze meer overeenstemt met de
opvatting van de ‘vita apostolica’ uit de begintijd van de christelijke ecclesia, dan
binnen de clausuur van de traditionele kloosters mogelijk kan zijn.
Ongetwijfeld stelde Thomas zich veel van het boek voor, want hij vroeg Humbert
in de proloog, om het boek op grote schaal onder de broeders te verspreiden ‘opdat
het zaad vrucht zou dragen’. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Humbert waardering
had voor het BUA, want in de kapittelbesluiten van 1263 ontbreekt iedere verwijzing
naar dit boek. Tijdens dit algemeen kapittel, dat in Londen plaatsvond, legde Humbert
onverwacht zijn ambt neer, waarna hij zich voortaan in zijn thuisklooster te Lyon
slechts aan literaire arbeid wijdde194). Het lijkt echter eerder dat dit gebeurde uit
protest, omdat Albert de Grote een bisschopsbenoeming te Regensburg had aanvaard
(1260-1262), ofschoon Humbert hem opnieuw in een open brief ‘op de knieën’ had
gesmeekt, hiervan af te zien195).
Zoals we zagen wordt Humberts beleid gekenmerkt door een conservatieve
instelling ten aanzien van de opvattingen van de vroege dominicanen gemeenschap.
Door de angst voor verwording van de authentieke idealen van de eerste dominicanen
werd iedere aanpassing aan gewijzigde tijdomstandigheden zonder meer verworpen.
Eventuele overtredingen, ook in de topfuncties, werden zwaar bestraft, met voorbijzien
van utilitaire prioriteiten. Hetzelfde geldt voor tekortkomingen ten aanzien van de
voorschriften. Albert, die zojuist de dominicanenorde zo glansrijk had gered van de
ondergang, bleef echter onaangetast, ondanks de overtreding van het ordebevel van
1255 de veronachtzaming van Humberts wanhopige, openlijke smeekbeden196). Het
is veelzeggend dat Humberts opvolger, Johan van Vercelli (1264-1284), diens
conservatieve gedragslijn meteen verliet en zich meer concentreerde op de algemene,
internationale problematiek, zoals uit de kapittelbesluiten is af te lezen. De nieuwe
generatie had duidelijk genoeg van blinde orthodoxe vasthoudendheid. En wat het
aanvaarden van een bisschopsbenoeming betreft, Jacob van Voragine (ca. 1225-1294)
werd in 1292 aartsbisschop van Genua, zonder dat iemand zich hier nog druk om
maakte.
Dit verzetten van de bakens verhinderde echter niet dat Humberts publicaties hoog
gewaardeerd werden. Zijn uiteenzetting over de Regel van Augustinus (<Expositio
regulae beati Augustini>) functioneerde nog zeer lange tijd, ook bij andere
ordegemeenschappen197), en zijn constituties voor dominicanessen zijn uniek te noemen
in de door mannen gedomineerde wereld van die dagen198).
Wat het BUA betreft, ofschoon Thomas zich hierin zeer relativerend opstelt en
voortdurend aandringt op matiging in het beleid, had hij zijn
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beschrijving van het kloosterleven, zoals te verwachten is, toch afgestemd op
Humberts kleinschalige beleidslijnen, met name betreffende kleding, reizen en
voedsel. Uit voorzorg ontleende Thomas zijn negatieve voorbeelden overwegend
aan gebeurtenissen in andere orden. Zoals hij nadrukkelijk in de proloog zegt was
het BUA bestemd voor algemeen gebruik, dus niet specifiek voor de dominicanen
orde. Humbert en zijn medewerkers zullen het daarbij niet hebben gewaardeerd, dat
Thomas de moeilijkheden met de seculiere magisters te Parijs in niet mis te verstane
bewoordingen vermeldt, want deze kwesties worden in de kapittelverslagen vermeden
of zorgvuldig omschreven199). Ook waagde Thomas het, om Albert de Grote als
bisschop van Regensburg te noemen200).
Wat de zwijgzaamheid van Humberts opvolgers betreft ten aanzien van het BUA,
hadden zij wellicht ook bezwaren omdat Thomas opnieuw had gekozen voor een
opvallend concept, zoals eerder met de NR het geval was201). Hij noemde zijn
verhandeling niet ‘Expositie over de verhoudingen tussen gezagsdragers en
ondergeschikten alsmede over een harmonisch kloosterleven’ of iets dergelijks, maar
heel cryptisch ‘Algemeen goede eigenschappen van bijen’. Wel was hij in zijn
vergelijking met het bijenleven in goed gezelschap, zoals we zagen, maar deze is
misschien toch te ludiek geweest voor de dominicanenleiding. Ook in de volgende
kapittelbesluiten ontbreekt iedere toespeling op algemene verspreiding van dit boek202).
Toch is het BUA niet uit de circulatie genomen, zodat het alsnog ‘vrucht kon
dragen’, zij het op meer beperkte schaal. Dat het boek onder de bedelbroeders succes
had, zelfs lange tijd, kan worden afgeleid uit het ‘Mierenboek’ (<Formicarius>), dat
door de dominicaan Johannes Nider (1380-1438) is geschreven en kennelijk als
tegenhanger was bedoeld203). Ook in bredere kring is het BUA gelezen, zoals uit het
grote aantal nog bewaard gebleven afschriften blijkt. In het milieu van de Moderne
Devotie kreeg het zelfs speciale aandacht, zoals uit de Middelnederlandse vertalingen
naar voren komt. Daarbij moet worden opgemerkt dat het BUA niet door tijdgenoten
van Thomas in de volkstaal is overgezet, zoals met de NR en de vita van Lutgard is
gebeurd; wel is het in 1372 in het Frans vertaald voor de erudiete Franse koning
Karel V204).
Tegen het einde van zijn leven ontving Thomas nog een laatste opdracht, die hem
zeker veel voldoening zal hebben gegeven. De abt van Cantimpré, Anselm
(1263-1305), liet hem vragen om alsnog de VJ te voltooien. Als contactman fungeerde
Gerald, de prior van Bellingen, Thomas' geboortedorp nabij Leuven. Thomas was
ontroerd. Hij voltooide het boek in één dag, en herinnerde de broeders te Cantimpré
er aan hoe hij ruim vijftien jaar zonder enige wanklank bij hen had gewoond205).
Daarbij vroeg hij alvast om hem later in hun gebeden te gedenken, want ‘lang zou
hij wel niet meer leven, gekweld door arthritis en jicht’. Deze kwalen hangen samen
met de ‘zesde en tevens laatste leefperiode’, wanneer men boven de zeventig is, zoals
in de NR is vermeld206). Voor het eerst noemt de auteur zijn naam, vermoedelijk om
geen misverstand te wekken, als samensteller van de vita van de stichtingsabt van
Cantimpré: ‘Thomas, geringste dominicanenbroeder te Leuven’207). Als sterfdatum
wordt 1272 aangenomen208).
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2.5 Samenvattende karakteristiek van Thomas van Cantimpré
Thomas van Cantimpré/Brabantinus/van Bellingen werd ca. 1200 geboren in het
Brabantse dorp Bellingen. Zijn vader was een ridder, die zich had aangesloten bij
het leger van Richard Leeuwenhart in Bretagne, en daarna het H. Land had bezocht.
Op vijf - jarige leeftijd werd Thomas door zijn ouders bestemd voor een
klerkenopleiding, in de hoop dat hij later priester zou worden. Als zodanig zou hij
door een voorbeeldig leven met veel boetedoeningen en het lezen van missen
voldoende compensatie kunnen bieden om het zieleheil van zijn vader veilig te stellen.
Thomas werd in een daarvoor geschikte omgeving (bij ‘religiosi’) ondergebracht,
vermoedelijk in Kamerijk. Daar volgde hij de kapittelschool in de St.
Gaugericuskathedraal. In ca. 1216 raakte hij in de ban van de kruistochtprediker
Jacob van Vitry, die in zijn wervingspreken gebruik maakte van exempelverhalen.
In 1217 trad Thomas in bij de kanunniken in de O.L. Vrouwe - abdij Cantimpré bij
Kamerijk. Hier begon hij in ca. 1223 met het schrijven van de vita van de stichtingsabt
Johannes, welke beschrijving pas in ca. 1270 zou worden voltooid. Hierin is grote
aandacht besteed aan de navolging van de ‘vita apostolica’, die door deze abt en zijn
gemeenschap zo goed mogelijk werd nagestreefd. Vermoedelijk al in ca. 1224 werd
Thomas tot priester gewijd, waarna hij naar Parijs vertrok. Omstreeks 1229 keerde
hij weer terug. In deze periode werd hij door de bisschop van Kamerijk aangesteld
als bisschoppelijk poenitencier in de kathedraal. Deze bevoegdheid gold tevens voor
de omstreken. Vermoedelijk in verband hiermee bezocht hij onder meer de
cisterciënserinnenkloosters Aywières en Marquette. In Aywières vormde de mystica
Lutgard een geestelijk rustpunt voor de verwarrende zaken, waarmee Thomas tijdens
het biechthoren werd geconfronteerd. Tevens kwam hij in contact met voorgangers
in godsdienstige vernieuwingsbewegingen, zoals de begijnenleider Jan van Nijvel
en de regulieren van de Nicolaasabdij te Oignies.
Vóór 1232 ging hij over naar de orde der dominicanen. Hiervoor is geen directe
reden aanwijsbaar; de relatie met Cantimpré bleef tot het laatst uitstekend. Wel is
het aannemelijk, dat hij meer werd aangetrokken door de praktische beleving van de
‘vita apostolica’, zoals die in de zending van de 72 leerlingen van de Heer in het
Evangelie is beschreven (Lucas 10:1-21). Als Brabander werd hij geplaatst te Leuven,
uit welke omgeving hij oorspronkelijk afkomstig was. Met vrij grote zekerheid sprak
hij Frans als zijn moedertaal209). In 1237 vertrok hij voor studie naar Parijs, waar hij
in in ca. 1242 de magistertitel in de artes behaalde. Hierna keerde hij via West Vlaanderen terug naar Leuven. Zeker in 1248 bekleedde hij daar de funktie van lector
en subprior. In 1256 maakte hij een reis naar de Moezelstreek, vermoedelijk met
Trier als einddoel. Waarschijnlijk had hij voordien in mei het algemeen kapittel te
Parijs bijgewoond. In Trier onderscheidde hij zich als dominicaan van enige
importantie. Hij stierf in ca. 1272, naar men mag aannemen te Leuven.
Thomas wordt als auteur beschouwd van vijf vita's, een natuurkundig compendium
en een begeleidend handboek voor het actieve kloosterleven. De eerste vita (VJ)
betreft de stichtingsabt van Cantimpré, Johannes.
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De overige vier handelen over vrouwen, een begijn (Maria van Oignies, SVMO),
een kluizenares (Christina van Brustem/de Wonderbare, VC), een moniale (Lutgard
van Aywières, VL) en een ongehuwde lekenvrouw, die bij de ouders thuis een
voorbeeldig kloosterleven leidde als prototype van de derde orde (Margareta van
Ieper). Al deze vrouwen onderscheidden zich door een leven van uitzonderlijke
boetedoeningen en opofferingen, vooral ten behoeve van anderen. Dat hun levenswijze
genade vond in de ogen van de hemelse rechter werd bewezen door de visioenen,
waarmee zij begunstigd werden. Thomas beschreef de levens van deze vrouwen niet
uit een persoonlijke belangstelling, maar op verzoek van anderen, om als begeleidende
literatuur te kunnen dienen in pastorale werkzaamheden. Er zijn weinig tekenen voor
zijn geestelijke begeleiding als dominicaan in begijnengemeenschappen. Wel bezat
hij in die functie contacten in cisterciënserinnenkloosters, meestal met de abdis. Zelfs
op latere leeftijd was hij nog beangst om in de bekoring van wereldse vrouwen
verstrikt te raken, voor wie in onthouding levende mannen dubbel aantrekkelijk
waren. Typerend hiervoor is zijn aanhaling, hoe iemand aan Pythagoras bekende,
liever met vrouwen om te gaan dan met mannen, waarop deze antwoordde: ook
zwijnen wentelen zich liever in drek210).
Reeds als jongeman had Thomas grote belangstelling voor de natuur. Zijn
levenswerk was het naslagwerk over natuurkundige fenomenen aan de hand van het
scheppingsverhaal (NR). Hij kenmerkt zich daarbij als een vroege voorloper van de
renaissance door uit te gaan van de mens als doel van de schepping en zowel eindpunt
als beginpunt van het heelal. Tevens maakte hij daarbij openlijk gebruik van bepaalde
antieke bronnen, ofschoon deze zowel door de kerkelijke instellingen als door de
dominicanenleiding waren verboden. Het is het enige literaire werk, dat hij op eigen
initiatief heeft geschreven. Na zijn terugkeer van de Moezelreis begon hij aan het
opstellen van een begeleidend handboek voor het actieve kloosterleven (BUA), in
eerste instantie bedoeld voor de kloosterleiding door de nadruk op de juiste
gedragsverhoudingen tussen gezagsdragers en ondergeschikten. Hiervoor koos hij
opnieuw een bijzonder concept, een vergelijking met het bijenleven, een zeer
vertrouwd fenomeen in het dagelijkse leven van die dagen. Dergelijke natuurkundige
vergelijkingen waren sinds enige tijd geliefd in de universitaire wereld. In dit boek
zijn veel persoonlijke uitspraken van de auteur aanwezig, die kenmerkend zijn voor
de dominicanenmentaliteit van die dagen. Thomas onderscheidt zich echter door zijn
vrijmoedigheid, ook waar het kerkpolitieke kwesties betreft, waar de dominicanen
liever over zwegen. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan de zg.
mendicantenstrijd tussen 1254 en 1257. Andere openhartige uitspraken betreffen de
hogere clerus. Zelfs pausen kunnen zichzelf niet kerkelijk vrijspreken (absolveren)
van simonie, waarschuwt hij211). Hoge functionarissen wordt corruptie en
machtsmisbruik verweten: ‘Wee, gij prelaten, gij, bisschoppen, die de heilige kerk
trouw beloofd hebt en als bewijs daarvan een kostbare ring draagt. De rijken maakt
gij nog rijker, en de onwaardigen verheft gij, maar op de familie van de bruid, dus
de kerk, en in het bijzonder op de ledematen van de bruid zelf, dat wil zeggen de
armen, wordt geen acht geslagen. Wat nog erger is, gij on-
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derdrukt ze’212). Vol afkeer herinnert hij zich ontmoetingen met geestelijke prominenten
‘van andere orden’, die vaak hun rijke klooster tot armoede brachten door de betaalde
verwerving van het kardinaalsambt213). Betreffende wereldse vorsten citeert hij somber
Augustinus' uitspraak, dat ‘grote koninkrijken niets als moordpartijen inhouden’214).
Interessant is zijn opmerking over mensen die ‘over zee trekken met als enig doel
over andere mensen te heersen’215), ofschoon hij de waarde van kruistochten niet wil
onderschatten. Kloosterlingen, ook de actieve bedelbroeders, bleven echter gebonden
aan hun opdracht en konden om die reden geen volle aflaat verwerven in het H. Land,
tenzij als kruistochtprediker216). Vol bitterheid spreekt Thomas over anderen die voor
geld een volle aflaat krijgen in geval zij niet de vereiste bedevaart willen maken of
aan een kruistocht willen deelnemen (zoals met de strafexpeditie naar de opstandige
Stedingers in de Elbestreek het geval was). Omstandig wijst hij op de ontberingen
van de bedelorden, hun vermoeidheid als gevolg van de lange tochten, de pij stijf
van het zweet, lijdend aan honger en dorst, onzeker van een aalmoes en een
slaapplaats, doorgaans verguisd door rijke priesters en burgers, die niets met hen te
maken wilden hebben. Thuisgekomen moesten zij hun hersens pijnigen met moeilijke
studies, en de verplichte gebeden verrichten. Aan hén verleenden de pausen geen
volle aflaat217).
Onder de deelnemers van de kruistocht naar de Stedingers bevond zich ook de
opvolger van de Brabantse hertog. Thomas trok zich daar nauwelijks iets van aan.
Hierbij dient te worden bedacht, dat de Leuvense dominicanen in die tijd bijzonder
werden begunstigd door de Brabantse hertogen, en zij in nauw contact stonden met
het hertogelijke hof. Lange tijd bevonden zij zich in de directe nabijheid daarvan,
tot zij zelfs het kasteel in bezit kregen.
Ook de ridders ontkwamen niet aan zijn kritiek. Het ergste vond Thomas dat zij
de bevolking onderdrukten. Door hun toernooien werden gezinnen voortijdig van
man en vader beroofd. Het weerloze volk moest de vaak zeer hoge onkosten
opbrengen, zodat zelfs rijke boeren verarmden; het stedelijk leven raakte ontregeld,
de armen hadden nauwelijks een stuk brood te eten218). Een tweede plaag was de jacht.
Zelfs priesters en klerken namen aan deze ‘leegloperij’ deel219). Hij vond het ook
volkomen begrijpelijk dat in veel plaatsen de bevolking in opstand kwam en onder
leiding van de pastorellen moordend en plunderend rondtrok, waarbij zij zich vooral
keerden tegen de klerken en de rijke burgers220).
Ondanks zijn vrijmoedigheid in het uiten van kritiek, overheerst zijn mildheid in
het oordeel. In zijn zondebeoordeling wijst hij er impliciet op, dat alle aardse straffen
en boetedoeningen niets betekenen tegenover een oprecht berouw, dat voor Gods
genade doorslaggevend is221). Ongetwijfeld was hij naast een krachtige persoonlijkheid
een zachte, vriendelijke man, met goede contactuele eigenschappen, waardoor ook
vrouwen hem vertrouwden. Steeds drong hij er op aan, dat men als gezagsfunctionaris
niet te veeleisend moet zijn, en vooral niet te streng mag optreden; men mag slechts
verlangen wat men ook zelf zou kunnen vervullen222). Tegelijk moet men er niet tegen
op zien, om bij overtredingen een gerechtvaardig-
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de, en dus heilzame straf op te leggen223). Zijn opmerkelijke afkeer van lichamelijk
geweld hangt vermoedelijk samen met het oorlogsverleden van zijn vader. Wanneer
Thomas echter overtuigd was van een rechtstreekse confrontatie met de satan, kon
hij onverwacht agressief handelen. Dit blijkt uit zijn opmerkelijke optreden als
bisschoppelijk poenitentiarius tegenover een non, die beweerde dat haar nachtelijke
omgang met de duivel tegen haar wil geschiedde, maar bij wie hij hardhandig een
bekentenis afperste van het tegendeel. Overigens is het opmerkelijk dat ondanks de
medewerking van de berouwvolle non, Thomas er kennelijk niet in slaagde de duivel
te verjagen, want het waren uiteindelijk de gebeden en het vasten van Lutgard, die
dit teweegbrachten224).
Wat zijn kwaliteiten als academisch gevormd spreker betreft kan men de preekwijze
van de dominicanen reconstrueren uit de betogen in het BUA. De dominicanen
streefden overigens niet naar het kweken van geleerden, maar van goed opgeleide
zendelingen. Thomas is door dit boek echter het meest bekend vanwege zijn exempels,
waarmee hij de tractaten toelichtte, zoals toen vooral bij de bedelbroeders gebruikelijk
was. Evenals zijn befaamde ordebroeders Jordanus van Saksen, Gerard van Frachet,
Humbert van Romans, Stefanus van Bourbon en Albert de Grote, geloofde Thomas
in de mogelijkheid van buitennatuurlijke gebeurtenissen. Hierbij geeft hij blijk van
een kritische instelling; steeds tracht hij voor gesignaleerde mirakels een overtuigend
bewijs te vinden, of door redenering te construeren. Van de vele visioenen die hij
beschrijft zijn er slechts twee, die hemzelf betreffen: de eerste van de Gekruisigde,
en de tweede van de duivel, die hem in de persoon van een ordebroeder verscheen225).
Ondanks zijn kritische instelling wordt hij doorgaans als onbetrouwbaar beschouwd,
ofschoon hier in historisch opzicht weinig reden voor is in vergelijking met andere
eigentijdse bronnen.
Wanneer Thomas stierf is niet met zekerheid bekend, wel dat hij tenslotte ernstig
leed aan een kwaal, waaraan volgens zijn BUA, veel werelds levende mensen een
betreurenswaardige dood moesten sterven: jicht226). Zijn enthousiasme als dominicaan
heeft hij echter, naar we mogen aannemen, tot het laatst behouden.
58)
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dat in zijn tijd te Nijvel ‘waar, zoals iedereen weet, de begijnenbeweging is begonnen’, meer
dan 2000 begijnen woonden; BUA II 54 § 10 (BB 231, rr. 43-45).
vgl. noot 23. Johannes was van burgerafkomst, maar hij beschikte over uitstekende relaties, die
hem de stichting van de abdij mogelijk maakten.

41) vgl. Deboutte t.a.p., 29514.
42) ‘Ego autem, licet indignus, cum ad ordinem presbyteri aetate iuvenis accessissem nondum me
in praedicatorum ordine constituto’ --- ‘in confessionibus audiendis vices habere episcopi sum
cumpulsus’, VL II, 3, 38 (Deboutte t.a.p., 297); BUA II, 30 § 3 bevat een equivalent van deze
opmerking, maar zonder het ‘compulsus sum’. Naast deze opmerking deelt Thomas in het BUA
mee, dat hij ‘meer dan dertig jaar’ deze bisschoppelijke bevoegdheden heeft bezeten, BUA II,
11 § 1 (ego novi, qui triginta annis, et eo amplius, vices episcopi in diversis provinciis et
diocesibus habui), en II 30 § 48 (expertus sum, qui a triginta annis in diversis regionibus vices
episcoporum, confessiones audiens, exequebar), dit meer dan dertig jaar heeft gedaan. In het
laatste geval spreekt hij als dominicaan, zodat men op grond hiervan aanneemt, dat aan Thomas
deze bevoegdheden op ongeveer 28 jarige leeftijd werden toegekend, nadat hij voordien reeds
enige jaren als priester werkzaam was geweest; vgl. ook BUA II, 55 § 2, en noot 61.
43) Migne, PL 177, 97-99.
44) Deze Engelse regulier verbleef van 1180-1186 te Parijs. Volgens Urban T. Holmes baseerde
deze auteur zich voor zijn <De naturis rerum> op Solinus, Plinus, Aristoteles, Cassiodorus en
Boetius, vgl. <Daily living in the twelfth century> (Madison/Notre Dame 1952) 119-120.
Overigens was deze titel al vaker gebruikt, voor het eerst door Beda, vgl. Huijben t.a.p., 7639
45) Jacob was van 1216-1226 in het Midden - Oosten, met een korte onderbreking in 1222; in dat
jaar bezocht hij Bologna. Na 1226 was zijn <Historia orientalis voltooid naar men aanneemt,
vgl. Huijben t.a.p., 64.
46) ‘Non nisi camelini coloris vertibus avus ipsius regis, gloriosissimus Philippus rex indiscretis
anni temporibus utebatur, Ludovicum autem filium eius, seque regem gloriosum et bonum istius
regis Ludovici patrem numquam me vidisse memini purpuratum’, BUA II, 57 § 65 (BB 261,
Ex. 295). In tegenstelling hiermee merkt Joinville (in ca, 1305) op, dat deze koning in zijn jonge
jaren bij feestelijke gelegenheden bijzonder op fraaie kleding was gesteld, vgl. Jean de Joinville,
‘Le livre des saintes paroles et des bon faits de notre saint roi Louis’, in het Frans vert. door
André Mary (Parijs 1928) 353.
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47) ‘Vidi capellanum quemdam---’, BUA II, 8 § 2 (BB 67, Ex. 66). Vermoedelijk was Bruno
dominicaan. Er werden in dat jaar enige broeders naar de nieuwe dominicanenprovincie
Griekenland gezonden.
48) ‘Venerabilis Bonifacius quondam Lausanensis Episcopus, nunc(!) rector in Theologia Parisiis,
mihi tunc et multis aliis retulit...’, BUA II, 30 § 6 (BB 51-52). Aangezien Thomas niet vóór
1255 met het BUA is begonnen, en Bonifatius zich sinds 1239 te Ter Kameren had
teruggetrokken, moet voor het eerste ‘nunc’, ‘tunc’ gelezen worden.
49) BUA II, 43 § 7 (BB 184, Ex. 194) en BUA 10 § 34 (BB 80 rr. 9-10).
49a) Over de vestiging in Parijs, vgl. H. Scheeben, <Jordanus von Sachsen> (JvS) 36-37.
50) ‘Hunc ante episcopam a iuventute cognovi’, BUA II, 57 § 58 (BB 258, rr. 49-50).
51) Jordanus van Saksen nam te Parijs eens ‘zestig jongeren tegelijk’ in de orde op, BUA II, 19 §
2 (BB 98, 91). In 1219 waren er ca. 30 broeders; tevens was er een nederzetting in Orléans. In
1223 omvatte de Parijse gemeenschap in St. Jaques 120 broeders. Omstreeks 1225 traden hier
Humbert van Romans (ca. 1200-1277), Hugo van St. Cher (ca. 1200-1263) en Gerard Fraquetius
(+ ca. 1262) in, die belangrijke bijdragen zouden leveren aan het aanzien van de orde. Tijdens
het Algemeen Kapittel in 1226 voegden zich 21, en in 1228, 40 novicen bij hen, waarvan
sommigen reeds de magistergraad bezaten, H. Vicaire, ‘Dominique et ses prêcheurs’, 377-378;
Hinnebusch, ‘The Dominican Order’, 315; E. Brett, ‘Humbert of Romans’, 5-7.
52) P. Mandonnet, ‘La crise scolaire au début du XIIIe s. et la fondation de l'ordre des
Frères-Prêcheurs’, <Revue d'histoire ecclésiastique> XV (Leuven 1914) 3-18; E. Brett, ‘Humbert
of Romans’, 12-40. De dominicaan en artes magister Roland van Cremona verwierf zijn graad
in de theologie in 1229. Toen Johan van St. Giles, de seculiere theologiemagister die door de
bisschop voor de dominicanen was aangesteld, zich bij hen aansloot beschikten zij in 1229 over
twee legitieme leerstoelen.
53) <Iacobus de Vitriaco, Vita B. Maria Ogniacensis>, AASS Iunii t. IV, (23 juni), 636-666.
54) ‘Frater N. humilis canonicus coenobii cantipratensis’, proloog SVMO.
Op grond hiervan is door Quétif en Echard dit werk aan een ‘Nicolaas van Cantimpré’
toegeschreven, maar tegenwoordig neemt men aan, dat hiermee het anonieme ‘nemo’ (niemand)
is bedoeld. Een voorbeeld van een gelijkluidend fragment vormt het wonderverhaal hoe Maria
over de Sambre liep (VJ II, 8bis) dat eveneens in het SVMO II, 9, 670 voorkomt. Godding
55)

56)
57)
59)
60)
61)

62)

t.a.p., 2464.
McDonnell, ‘The beguines and beghards’, 23-24, 37-38. Na zijn benoeming tot kardinaal
(1229-1240) bezocht Jacob nog regelmatig het Rijnland en Lotharingen, vooral Luik, waar
bisschop Hugo van Pierrepont (+ 1229) tot zijn beste vrienden behoorde. Deze had in 1227 aan
Jacob opgedragen algemeen bekend te maken, dat Hugo de benoeming tot aartsbisschop van
Reims had geweigerd.
vgl. noten 14 en 31.
McDonnell, 24-25.
vgl. noot 41.
vgl. noot 35.
Na het Vierde concilie van Lateranen (1215) diende iedere kathedrale kerk een theologus en
een poenitentiarius te beschikken om in een ‘casi-reservati’ te absolveren. Dit betrof zware
vergrijpen tegen geslachtswetten, manslag, brandstichting, vervalsing in schrift, munt of zegels,
bezwering en toverij, simonie, ketterij en geloofsverzaking. In Kamerijk werd dit voorschrift
door de bischoppen nagevolgd, in tegenstelling tot Luik en Utrecht, vgl. W. Nolet en P. Boeren,
<Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen> (Amsterdam 1951) 142-143 en 231-232, waar
Thomas van Cantimpré als voorbeeld wordt aangehaald. Het bisdom Kamerijk omvatte in deze
tijd ongeveer het huidige België ten westen van de Schelde, in het Noorden tot Putte en Baarle.
Aan de Schelde lagen de steden Antwerpen, Gent, Oudenaarde, Doornik en Valenciennes; van
Doornik, zelf een bisschopszetel, lag de oostelijke helft binnen het bisdom Kamerijk. De
bisschopsstad was dus in het Zuiden uiterst excentrisch gelegen. Het bisdom Kamerijk bestond
uit de aartsdekenaten Kamerijk, Brabant, Henegouwen, Valenciennes en Antwerpen. Het maakte
deel uit van het Franse aartsbisdom Reims; vgl. de landkaart op p. 10. Ofschoon de Kamerijkse
bisschop leenman was van de Duitse keizer was het bisdom politiek sterk beïnvloed door
Frankrijk, vgl. Ch. Caspers, <De synodale statuten van het oude bisdom Kamerijk (1307-1500)
en hun betekenis voor de religieuze geschiedenis> I (doctoraalscriptie aan de Theologische
Faculteit te Tilburg 1985) 40-42.
-‘Multus in Lotharingiae partibus -- religiosos religiosesque vidi atque cognovi, quorum etiam
visiones, atque visitationes secretas accepe, utpote homo illis in partibus educatus’, SVMO 4,
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63)
64)

65)
66)
67)
68)

69)
70)

71)

72)

73)

74)

75)
76)

77)

78)
79)
79a)

27; Deboutte t.a.p., 296-297, met een verklaring betreffende de geografische aanduiding van
Lotharingen.
- vexatis exterius auribus ex auditus, internis tentationum stimulis agitari; -‘sicut ad
specialissimam mihi matrem’-, VL II, 3, 38. vgl. ook BUA II, 10 § 7 (BB 72, r. 32 e.v.).
Zoals de dominicaan Bernard, eveneens een bisschopp. poenitentiarius (opvolger van Thomas
in Kamerijk?), die door Lutgard werd gerustgesteld betreffende een eventuele voortzetting van
de inval van de Mongolen in Europa. De pijlen van de vurige gebeden in de kloosters zouden
hen verjagen, voorspelde zij hem, vgl. VL, p. 231-232 en BUA II, 2 § 3 (BB 22, Ex. 16). Ook
de ordemeester van de dominicanen, Jordanus van Saksen bezocht haar in 1228, Scheeben JvS,
63.
McDonnell, ‘The beguines and beghards’, 23.
vgl. noot 5. De beschrijving bevindt zich op p. 549. Over de vriendschap met Lutgard, vgl.
Deboutte t.a.p., 291.
Dit is opgemerkt door J. Deschamps, ‘Een middelnederlandse prozavertaling’, 7273, waarin
tevens een vertaling van de proloog van de VC is opgenomen.
vgl. noot 45. Nog in het BUA (uiterlijk 1263) noemt Thomas hem steeds ‘(bisschop) van Acco’,
ofschoon Jacob van 1229 tot zijn dood in 1240 kardinaal van Tusculum was.
Vgl. daarbij noot 100.
NR, Boese ed., p. 82.
vgl. noot 21. Het enige exempel dat Thomas betreffende Christina in het BUA heeft opgenomen
betreft het verhaal, hoe zij de graaf van Loon kort voor zijn sterven beloofde, dat zij namens
hem boete zou doen na zijn overlijden, BUA II, 53 § 23 (BB 223, Ex. 246).
‘indignus frater praedicatorum ordinis de lovanio’ (proloog VC). De datering wordt is
geadstrueerd op basis van het door Thomas vermelde sterfjaar van Christina in 1224, en hij
daarna meedeelt dat hij acht jaar later naar St. Truiden en Borgloon reisde, om de nog levende
ooggetuigen te raadplegen.
Godding t.a.p., 246-247. Godding baseert deze caesuur mede op Thomas' benaming van Jacob
als ‘bisschop van Acco’, terwijl Jacob op 31 juli 1229 als kardinaal moet zijn geïnstalleerd; vgl.
ook noot 100. Een tweede aanwijzing vormt de stichting van het cisterciënserinnenklooster
Reclinatorium (Marquette) in ca. 1228 te Lille, waarover Thomas vertelt, kort voor het
vermoedelijke einde van de eerste redactie van de VJ, vgl. Godding, 247. De eerste abdis,
Bertha, was afkomstig uit het klooster Aywières. Thomas heeft haar bezocht, vermoedelijk in
deze beginperiode, vgl. BUA II, 54 § 4 (BB ed. 230, Ex. 254).
Rijsel (Lille) was een grafelijke residentie. Het klooster werd eind 1224 door toedoen van
Johanna van Henegouwen gesticht, vgl. J. Marseille, ‘Le couvent des dominicains de Lille de
sa fondation au milieu du XVe s.’, AFP XL (1970) 75. Dominicanen uit Parijs vormden de
eerste bewoners van het klooster, vgl. W. Simons, ‘Bedelordekloosters in het graafschap
Vlaanderen’, 68-71. De bekering (conversio) van gravin Johanna zou volgens Thomas mede
door toedoen van de dominicanen tot stand zijn gekomen, vgl. VJ, Godding ed., 313.
Volgens McDonnell zouden de dominicanen er toe bijgedragen hebben, dat de begijnen zich
in afzonderlijke woonwijken vestigden, waar de broeders hen dan als geestelijk begeleider
bezochten, vgl. ‘The beguines and beghards’, 200-201; vgl. ook W. Hinnebusch, <The history
of the dominican order>, 388; over de relatie tussen dominicanen en begijnen, vgl. Simons,
‘Stad en apostolaat’, 218-220.
McDonnell t.a.p., 38.
De eerste bewoners van het klooster te Gent waren afkomstig uit Keulen, omdat de echtgenoot
van Johanna, graaf Ferrand, de voorkeur gaf aan Duitstalige dominicanen, vgl. Simons,
‘Bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen’, 7274.
De Luikse bisschop Hugo van Pierrepoint (+ 1229) nodigde de dominicanen uit zich te Luik te
vestigen, ‘teneinde de godsdienst te bevorderen en te bewaren, om er de theologie te onderwijzen,
het woord Gods over het hele bisdom te verspreiden en biecht te horen’, citaat uit Simons, ‘Stad
en apostolaat’, 115; vgl. tevens p. 108.
‘Licet enim alterius professionis frater nunc sim, tamen apud vos sine ullo, ut confido, scandalo
vel odio frater vester annis quindecim et eo amplius vixi’, proloog VJ.
Vg. Scheeben, JvS, 65.
Ook de novicen werden bij de verkondiging betrokken, vgl. H. Scheeben, ‘Prediger und
Generalprediger im Dominikaner Orden des 13. Jahrhunderts, AFP XXXI (1961) 114-141. In
BUA II, 10 § 17 (BB 75, Ex. 72) vindt men een voorbeeld hiervan. Een vrome kluizenaarster
bad tot God of zij deze ‘melkmuilen’ te zien mocht krijgen. Het was bij de dominicanen mogelijk
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80)

81)

82)

82a)

83)

84)
85)

86)

87)

88)

89)

als zestienjarige in te treden, zoals Walter van Trier, vgl. BUA II, 29 § 39 (BB 136, Ex. 130).
Hij deed daarbij afstand van een prebende in 'de hoofdkerk van Trier.
Brett, ‘Humbert of Romans’, 34; Hinnebusch, ‘The history of the dominican order’, 41. Ook
in het BUA komt een toespeling op de ‘gyrovagos’ voor in II, 10 § 13 (BB 75, r. 12); de
scheldnaam kreeg een nieuwe lading door toedoen van Willem van St. Amour, vgl. noot 155.
Zo deelt Thomas mee, hoe tijdens een reis met enige kloosterbroeders buiten Brabant een
parochiepriester weigerde hen gastvrijheid te verlenen, BUA II, 10 § 9 (BB 72-73, Ex. 70); vgl.
ook BUA I, 9 § 6 (BB, 21, Ex. 14). Naar men mag aannemen, beklaagden de vaganten zich
eveneens, omdat de bedelbroeders de aalmoezen afroomden.
De bedoeling van de studiecellen was dat de broeders eventueel 's nachts konden doorstuderen,
vgl. Hinnebusch, ‘The history of the dominican order’, 356. Het Griekse woord ‘thalamus’ in
de latijnse tekst betekent tevens ‘bijencel’.
De broeders reisden te voet, met een staf net als Dominicus, in habijt met de kap over het hoofd.
Zij hadden brieven bij zich met de reisbestemming, het doel van de reis, de geschatte reistijd
en, eventueel, de toestemming om zo nodig (bijvoorbeeld in verband met het tijdig arriveren
om een stervende bij te staan) gebruik te maken van rijdend vervoer. Onderweg moesten zij
zoveel mogelijk overnachten in huizen van de eigen, of andere religieuze orden; eten in openbare
gelegenheden was verboden, vgl. Hinnebusch, 364-365.
Thomas maakt enige toespelingen op de kloosterstatuten in BUA II, 3 § 12, BB 61 r. 45 e.v.,
en II, 10 §§ 9-12. In BUA II, 25 § 10 is hij (als subprior) gaan vissen om in de voedselvoorziening
bij te dragen, terwijl de overige kloosterbewoners met de oogst bezig waren.
Een uitvoerige uiteenzetting geeft Hinnebusch t.a.p., 204, 339-376; een beknopt overzicht vindt
men o.m. in Brett, ‘Humbert van Romans’, 119-121, en Simons, ‘Stad en apostolaat’, 168-171.
In grote lijnen kwam Teutonia overeen met het Noordduitse keizerrijk, waartoe eveneens
Lotharingen behoorde. Kerkelijk vielen de bisdommen Luik, Kamerijk en Doornik echter onder
het aartsbisdom Reims, vgl. noot 61. De eerste dominicanennederzetting in de provincie Teutonia
was Friesach in Karinthië (1221), in verband met de zendingsopdracht die de dominicanen zich
stelden; in hetzelfde jaar volgde Keulen, in 1224 Strasbourg en Maagdenburg, 1225 Bremen,
1226 Trier en Wenen. Tijdens Thomas' intrede was Conradus van Höxter/Koenraad van Saksen,
uit het klooster te Keulen, provinciaal overste (1229-1234).
De provincies waren als volgt ingedeeld: Spanje, Provence, Frankrijk, Lombardije, Romagna,
Hongarije, Duitsland, Engeland, Jerusalem, Griekenland, Polen en Denemarken (Dacia), waarvan
de noordelijkste vestiging in Zweden lag. Nicolaas van Lund, die in 1219 te Bologna was
ingetreden, stichtte in 1224 Sigtuna, samen met Simon van Zweden en Godfried, de proost van
de kerk van Sigtuna.
Hierbij kan gedacht worden aan de strijd tussen de Brabantse ‘hertog’ Hendrik I met de graven
van Namen, Limburg, Holland, Gelre, en vooral de bisschop van Luik, Hugo van Pierrepont.
Deze nam wraak voor de verwoesting van Luik in 1212 door een verpletterende overwinning
op Hendrik I in 1213 bij de slag bij Steppes. Hij werd hierbij gesteund door de graven van
Vlaanderen en Loon. In 1214 dwong de graaf van Vlaanderen echter Hendrik I, zich bij hem
aan te sluiten tegen Filips Augustus; na de slag bij Bouvines verzoende Hendrik zich met deze
Franse koning. In een later stadium werd Vlaanderen in de slag bij Westkapelle (1253) verslagen
door het Hollandse leger, dat door Brabant werd gesteund, vgl. Thomas' venijnige opmerking
in BUA II, 2 § 4 (BB 56, Ex. 58).
Hinnebusch, 345 e.v. In 1251 werden de provinciaal van het H. Land en de prior van La Rochelle
om onbekende redenen afgezet, vgl. Hinnebusch, 181; tijdens het AK te Londen 1250 werden
de priors te Newcastle en Ross afgezet omdat ze de broeders tijdens een hongersnood uit
solidariteit eveneens op een hongerdieet zetten, maar hun kloosters in schulden staken door de
gebrouwen uit te breiden; ook de Engelse provinciaal werd bestraft vanwege zijn bouwwoede;
de afgevaardigden van Newcastle werden berispt omdat ze te paard waren gekomen, Hinnebusch
184; in 1258 werd de prior van Minden voor dit laatste vergrijp bestraft; tijdens het provinciaal
kapittel te Augsburg in 1258 werden de priors van Hildesheim, Krems en Freiburg afgezet
omdat ze in hun kloosters onvoldoende de armoede hadden nagestreefd, H. Scheeben, ‘Albertus
Magnus’, 89-90. Enige broeders werden twee dagen op water en brood gezet omdat ze in
nonnenkloosters hadden overnacht, Hinnebusch 398. Vgl. ook Brett, ‘Humbert of Romans’,
103-113.
M.H. Vicaire, ‘Saint Dominique’, 81.
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90) Uitgegeven door A.H. Thomas, ‘De oudste constituties van de dominicanen’; in Engelse vert.:
R. Brooke, ‘The coming of the friars’, 89-200, vgl. haar opmerking op pp. 189-190 over andere
uitgaven.
91) P. Mandonnet, ‘Thomas d'Aquin, novice Prêcheur (1224-1246), in: <Revue Thomiste> 30
(1925) 508. Over de manier van reizen, vgl. noot 82a.
92) Het kan heel goed zijn, dat Thomas persoonlijk Jordanus heeft ontmoet, hetzij in Parijs, vgl.
noot 51, of bij gelegenheid van diens aanwezigheid in Brabant, vgl. noot 64.
93) BUA II, 57 § 51. Vermoedelijk hoopte Thomas, die de hymne ‘op verzoek’ dichtte, dat de
lofzang op de sterfdag van Jordanus in de liturgie zou worden ingevoerd. Tijdens het AK in
1262 te Bologna werd bepaald, dat in de liturgische diensten niet meer gebeden zou worden
‘una cum fratre Iordane’, maar ‘una cum venerabili patre bone memorie fratre iordane, magistro
ordinis nostri’.
94) Lit. R. Creytens, ‘Les constitutions des Frêres Prêcheurs de Saint Raymond de Penaforte’, AFP
18 (1948) 5-68; BUA II, 57 § 55 (BB 258, rr. 20-22). Als gevolg van de herstructurering van
Raymond werden de distincties van Boek I, van 25 teruggebracht tot 20, en van Boek II, van
37 tot 15, vgl. Hinnebusch t.a.p., 172. Raymond was kanunnik te Barcelona in 1220, maar trad
in 1222 bij de dominicanen in. In 1230 riep Gregorius IX hem naar Rome, waar hij werd belast
met de bijstelling van het Decretum Gratiani (<Liber Extra> (1234). Vóór 1238 schreef hij de
<Summa de poenitentia et matrimonio>.
In BUA II, 57 § 54 geeft Thomas een lovende opsomming van de vier ordemeesters, die hij
heeft meegemaakt. Bij Raymond volstaat hij veelzeggend met een mededeling (BB 258, rr.
20-22).
95) BUA I, 19 § 5 (BB 35, Ex. 28).
96) BUA II, 55 § 4 (BB 238, Ex. 261).
97) vgl. noot 52, en A.L. Gabriel, ‘The conflict between the chancellor and the university of masters
and students at Paris during the M.A.’, in <Miscellanea Medievalia> 10 (Berlijn/New York
1976).
98) vgl. noot 96.
99) BUA I, 19 § 3 (BB 34, Ex. 27).
100) De NR is zeker ná 1237 gereedgekomen, want Thomas haalt een preek van Jordanus van Saksen
‘zaliger gedachtenis’ aan over een kapoen, vgl. H. Boese, ‘Zur Textüberlieferung von Th.
Cantimpratensis' Liber de natura rerum’, 67. Thomas voltooide het boek, ook in een tweede
redactie, toen Jacob van Vitry (+ 1240) nog leefde: ‘magister Jacobus de Vitriaco, quondam
Acconensis episcopus, nunc vero Tusculanus praesul et Romanae curiae cardinalis’ (proloog
NR, Boese ed., 3). Hij vermeldt deze auteur als een van zijn bronnen.
101) Boese, ‘Thomas Cantimpratensis Liber de natura rerum’, p. VI.
102) ‘Fratres non studeant in libris phyicis nisi secundum quod scriptum est in Constitutionibus, nec
etiam scripta curiosa faciant.’ Voor de reeds bestaande ‘consuetudines’ hierover, vgl. Huijben
t.a.p., 74. Omtrent het gereedkomen van Latijnse vertalingen in het Westen, zie <Lexikon des
Mittelalters> I, 942-943.
103) Brett, ‘Humbert of Romans’, 45-46.
104) Deze Engelse franciscaan was omstreeks 1231, vóór zijn vertrek naar Maagdenburg, rector
biblicus geweest te Parijs. Het boek is vanuit dezelfde optiek als de NR samengesteld, maar
geeft ook informatie over eigen (reis)observaties. De topografische beschrijvingen, onder meer
van de Nederlanden, zijn van groot belang. Het werk is bijzonder populair geweest. Het bevat
19 hoofdstukken, evenals de oorspronkelijke versie van de NR. In een latere redactie voegde
Thomas een twintigste hoofdstuk toe. Zowel Bartholomaeus als Thomas citeerden Scotus, vgl.
Huijben t.a.p., 68. Vgl. ook ‘Utrechtse handschriften en Oude Drukken’, pp. 61-64.
105) Van 144 thans bekende afschriften van de NR wordt in ongeveer 30 manuscripten Albertus
Magnus als auteur vermeld, vgl. Deschamps, Mnl. hss., 78. Ook Jacob van Maerlant was hiervan
overtuigd, zoals in zijn <Der naturen bloeme> naar voren komt, vgl. de inleiding in Verwijs,
‘Jacob van Maerlant's Naturen bloeme’, p. XIII. Deze misvatting is recent overgenomen in
J.J.M. Timmers, <Christelijke symboliek en iconografie> (Bussum 19812) 16.
106) Huijben, ‘Bartholomaeus Anglicus en zijn invloed’, 76.
107) In 1259 werd het studieprogramma tijdens het AK te Valenciennes herzien, en tevens de studie
van de filosofie in het studieprogramma opgenomen, vgl. Brett t.a.p., 44-46.
108) Dit onderdeel werd vaak door artsen geraadpleegd en is ook in het Mnl. vertaald, L. Elaut, <Van
smeinscen lede, Een middelnederlands geneeskundig geschrift, zijn betekenis in het raam van
de medische literatuur der dertiende eeuw> (Sint-Niklaas 1956). Van de NR zijn ten minste
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109)
110)

111)

112)

113)
114)
115)

116)

117)

118)

119)
120)
121)

twee Middelduitse vertalingen bekend, daterend uit ca. 1350 (Konrad von Megenberg) en ca.
1472 (Peter Königschlaher). De laatste auteur heeft de bijbelse chronologie echter weer ‘hersteld’,
vgl. <Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg ca. 1350, Die erste Naturgeschichte in
Deutscher Sprache>, Fr. Pfeiffer ed. (Hildesheim 1962) p. XXXII.
‘The fifth master general was a product of his age in his uncritical acceptance and dependence
on hagiographical marvels’, Brett, ‘Humbert of Romans’, 95.
BUA I, 3 § 6 (BB 12, Ex. 5). De betreffende aartsbisschop was Gautier Cornut van Sens (+
1241), onder welk aartsbisdom Parijs toen nog ressorteerde. Aanvankelijk betwijfelde men de
juistheid van Thomas' mededeling betreffende de status van de corrupte prelaat, vgl. de
opmerking hierover van A. Tuillier, ‘La condamnation du Talmud par les maîtres universitaires
parisiens et les attitudes populaires ‘a l'égard des juifs au XIIIe siècle’, <Actes du 102e congrès
national des sociétés savantes> (Limoges 1977), Philologie et histoire jusqu'à 1610, t. II, ‘Etudes
sur la sensibilité au Moyen Age’ (Paris 1979) 202.
Vgl. noot 94. Raymond van Penaforte (ca. 1175-1275) voelde zich als Catalaan bijzonder
aangetrokken tot missionering onder arabieren en joden, hetgeen zijn belangstelling verklaart.
Omtrent zijn relatie met deze laatsten, vgl. J. Cohen, <The Friars and the Jews> (Ithaca/Londen
1982) 104-108.
Dit wordt door Thomas in boek 14 van de NR meegedeeld. Onder de titel ‘Cethel, aut veterum
judaeorum physiologorum de lapidibus sententiae’ is dit werk ‘ad fidem Cantipratani’ uitgegeven
door J.B. Pitra in <Spicilegium Solesmense> III (1852-1858) 335, vgl. ‘Biënboec’, 35. Daarnaast
maakt Colvenerius een opmerking over het gebruik van een term, die niet uit het christelijke
gedachtengoed afkomstig is, vgl. Notae 127. Wat echter de veelvuldige vertaling van Hebreeuwse
namen betreft in het BUA, dit hangt ongetwijfeld samen met het gebruik, dat de bijbel, die
iedere dominicaan steeds bij zich behoorde te hebben, was voorzien van een Hebreeuwse
namenlijst, opgesteld door Hieronymus; vgl. B. Walde, ‘Christelijke hebraisten Deutschlands
am Ausgang des Mittelalters’, <Alttestamentische Abhandlungen> 6 (1916), 1.
BUA II, 29 § 1 (BB 119, serm. a).
Over dominicanen als geestelijke begeleiders van vorstelijke personen, vgl. Simons, ‘Stad en
apostolaat’, 206-209.
Albert de Grote/Albertus Teutonicus behoorde tot de ondertekenaars, vgl. hierover Tuillier
t.a.p., 199-214. Over de joods - christelijke verhoudingen in het algemeen, vgl. CCM, 229-273;
Th.C. de Kruijf, ‘Antisemitismus im Neuen Testament’, <Theologische Realenzyklopädie> III
(Berlijn/New York 1978) 122 128.
Albert de Grote/Albertus Teutonicus/Albertus Magnus (ca. 1193-1280), afkomstig uit Lauingen
in Zwaben, was tijdens zijn studie te Padua door Jordanus van Saksen overgehaald om bij de
dominicanen in te treden (ca. 1228). Zijn klooster was Keulen, waar hij tijdens zijn noviciaat
niet meteen lektor was. Daar heeft hij Jordanus ontmoet, zonder dat het jaartal bekend is.
Jordanus bezocht Keulen in 1229 en 1234. In 1234 werd Albert lektor te Hildesheim, daarna
te Freiburg, Regensburg (2 jr.) en Straatsburg (1238-1242), H. Scheeben, <Albertus Magnus>,
45.
Wat bijen betreft, nadat Albert een bijenlichaam had doorgesneden proefde hij ervan en deelde
mee, dat het naar honing smaakte, <De animalibus> I, 4, tr. 1, c. 7. Over zijn experiment met
een slang, die hij dronken voerde om te onderzoeken waarom deze reptielen een voorkeur
hadden voor wijn, vgl. <Questiones super de animalibus> I, 7, q. 18.
‘Vidi, et certissime expertus sum, sicut auditor eius per multum tempus, quod venerabilis ille
frater ordinis praedicatorum, magister Albertus, ---, multis annis fere quotidie, cum tamen in
cathedra theologie regeret,’--, BUA II, 57 § 50 (BB 256, rr. 47-50). Het staat vast dat Thomas
in Keulen is geweest, hij vermeldt althans een terugreis van Trier over de Rijn naar deze stad.
Het is echter waarschijnlijker dat deze reis in verband moet worden gebracht met zijn bezoek
aan Trier in 1256, vgl. inferior, noot 173. Albert doceerde in Keulen van 1248-1252, van (mei)
1257-1260; daarna weer vanaf 1264. Hij stierf in zijn klooster in 1280. De eerste periode lijkt
voor Thomas' aanwezigheid minder waarschijnlijk, omdat Thomas toen subprior en lektor was
in Leuven; voor de tweede was hij wel wat oud. Zie ook noot 2, Deboutte, ‘Thomas (-) als
auditor van Albertus Magnus’.
vgl. noot 64.
P. Glorieux, <La faculté des Arts et des Maîtres au XIIe siècle> (Parijs 1971), nr. 441 (Thomas
Brabantinus).
vgl. Brett t.a.p., 142.
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122) In ieder geval na de Talmudverbranding te Parijs en vóór november 1244, vgl. inferior, noot
131.
123) Deze reis is heel aanvaardbaar gereconstrueerd door Meersseman, ‘Les frères prêcheurs’, 70-71.
124) Enige broeders uit Lille waren tevens als geestelijk begeleider actief in Ieper, ibidem.
125) ‘Rogante ego te mane circa ortum diei, duebu membranis parcullis memorabilia vita illius te
narrante suscepi’, proloog VMI, Meersseman ed., 77. Simons vergelijkt Margaretha's levenswijze
met ‘de derde orde’, ‘Stad en apostolaat’, 224; voor Lille /Rijsel, vgl. noot 73.
126) In Torhout bezochten de twee dominicanen het graf van het wonderlijke jongetje Achas, waar
het Thomas voorkwam, dat het ook hem niet mogelijk was om de doodpsalm ‘De profundis’
uit te bidden, zoals anderen overkomen was, vgl. BUA II, 28 § 2 (BB 116, Ex. 110). De vader
van Achas was na diens dood dominicaan geworden (in Brugge?), de moeder cisterciënserin.
127) In Brugge ontmoette Thomas in het dominicanenklooster Reinier, die door een visioen van
Maria van zijn geloofstwijfels was genezen, BUA II, 10 § 19 (BB 76, Ex. 73) (en vermoedelijk
ook de vader van Achas). Tevens bekeek hij in een kerk de zeven voet lange tand van een
narwal, die men voor de hoorn van een eenhoorn aanzag, vgl. BUA II, 29 § 32 (BB 134, Ex.
128).
128) Voor het klooster te Gent, vgl. noot 76. In 1239 was prior Egidius (Aegidius/Gilles) gestorven,
zodat Thomas hem niet meer heeft ontmoet, zoals Deboutte in zijn bijdrage veronderstelt,
passim, 290 voetnoot; vgl. BUA I, 22 § 2 (BB 43, Ex. 38) en BUA II, 1 § 14 (BB 53, Ex. 49),
en de aantekening van Colvenerius in de index van het BUA.
129) Vgl. noot 6.
130) Onder invloed van de scholastiek begon men in de 13de eeuw in Parijs teksten nader onder te
verdelen om de discussie te vergemakkelijken. De dominicanen waren hier grote voorstanders
van, vgl. M.B. Parkes, ‘The influence of the concepts of ordinatio and compilatio in the
development of the book’, <Medieval learning and literature, Essays presented to Richard
William Hunt>; J.J.G. Alexander en M.T. Gibson ed. (Oxford 1976) 132.
131) ---- ‘frater eiusdem ordinis, cuius nomen ad presens non utile est nominari’--, proloog VMI,
Meersseman ed., 106. In de proloog vraagt Thomas aan prior Siger, om namens hem de groeten
te doen aan Jacob van Halle, de voormalige prior van Rijsel en tevens biechtvader van gravin
Johanna. In een oorkonde van 29.11.1244 omschrijft de gravin hem als reeds overleden. De
vita moet toen dus gereed zijn geweest, vgl. Meersseman t.a.p.
132) Zoals haar voorspelling aan de dominicaan Bernard, dat de Mongolen uit Europa zouden
wegtrekken, vgl. noot 119. Tevens zag zij, evenals prior Arnold in Freiburg, dat Jordanus van
Saksen de eeuwige zaligheid had bereikt, vgl. BUA II, 57 § 53 (BB 257, Ex. 291).
133) VL 3, 3. 19. Oorspronkelijk wenste Thomas haar rechterhand te ontvangen (misschien omdat
zij hem daarmee begroette?), maar Lutgard vond een pink voldoende. Ook Jacob van Vitry
droeg een vinger van Maria van Oignies als reliek in een zilveren kokertje aan zijn hals, zoals
in de VL is beschreven; de reliek had hem op reis goede diensten bewezen, vgl. McDonnell
t.a.p., 24.
134) In dat jaar was de abdis overleden. Thomas bood de vita aan zijn ordebroeder Bernard aan (vgl.
noten 64 en 119), waarna in gezamenlijke redactie in 1254 een tweede versie van de VL ontstond,
VL, p. 187. Beide versies zijn in de AASS opgenomen (16 juni), vgl. noot 7.
135) ---frater officia supprior, sed fratrum praedicatorem minimum'--- (proloog VL). Volgens D.
Stracke is de Vita in wezen een toepassing van het Hooglied, in de mystieke betekenis zoals
die in de Middeleeuwen werd opgevat, D.A. Stracke, ‘Over den berijmer der Kopenhaagsche
Lutgart’, OGE 20 (1948) 75-79.
136) vgl. noot 73.
137) BUA II, 10 § 8 (BB 72, Ex. 69) en BUA II, 57 § 15 (BB. 243, Ex. 270); BUA II, 29 § 20 (BB
127); BUA II, 40 § 8 (BB 177, Ex. 184). In Vrouwenpark ontmoette Thomas de non
Catharina/Rachel, die van joodse afkomst was. In St. Maria ter Kameren was hij goed bekend
met kapelaan Godfried; tevens woonde in de omgeving hiervan Bonifatius van Lausanne, zijn
vroegere docent, die hem een aantal uiterst merkwaardige verhalen meedeelde, vgl. noot 48,
en BUA II, 51 § 4 (BB 207, Ex. 225) en BUA II, 57 § 32 (BB 250, Ex. 280).
138) BUA I, 10 § 3 (BB 22, Ex. 16). Oorspronkelijk betrof het hier een benedictinessenklooster.
Voornamelijk door de vasthoudendheid van Genta was de gemeenschap in 1218 overgegaan
naar de cisterciënser orde. Misschien dateerde de relatie reeds uit de periode van Cantimpré,
of tijdens zijn noviciaat te Leuven.
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139) In het BUA handelen slechts twee exempels over begijnen, BUA II, 51 § 12 (BB 211, Ex. 231)
en BUA II, 54 § 10 (BB 231, Ex. 256). Betreffende Margareta, BUA II, 57 § 67 (BB 261, Ex.
298), en de noten 42 en 61.
140) Zijn bezoeken aan het regulierenklooster St. Jean de Vignes te Soissons, en vermoedelijk ook
te Vaucelles vonden waarschijnlijk plaats in zijn Cantimpré - periode, want in de VJ worden
deze plaatsen ook genoemd, BUA II, 25 § 5 (BB 106, Ex. 97), 26 § 5 (BB 113, Ex. 107), BUA
I, 9 § 4 (BB 21, Ex. 13); VJ, Godding ed., 298. Hetzelfde geldt voor het hospitaalklooster te
Provins, waar hij de meesterse sprak, die voordien hofdame was geweest van Isabella van
Angoulème, echtgenote van Jan Zonder Land (+ 1216), BUA II, 30 § 53 (BB 154, Ex. 155);
VJ, Godding ed., 285.
141) E. van Even, <Louvain dans le passé et dans le présent> (Leuven 1895), 412 414; Walter was
op 16-jarige leeftijd ingetreden bij de dominicanen, nadat hij afstand had gedaan van zijn
prebende in de dom van Trier. Hij was een goed lektor en werd vaak tot prior gekozen door de
Trierse broeders. Volgens Thomas was hij eens door ‘een prins van het keizerrijk’ uitgenodigd
voor een bezoek, om hem te adviseren en om zijn biecht te horen. Bij die gelegenheid sliep hij
samen met Thomas in een kamer in een klooster, maar de plaats is niet genoemd, II, 29 § 29
(BB 133, Ex. 126) e.a.
142) Het St. Jacobsklooster te Parijs, waar 300 broeders konden wonen, werd vrijwel geheel op zijn
kosten onderhouden, ook wat de gemeenschap betreft, vgl. Hinnebusch t.a.p., 256-257.
143) BUA II, 43 § 6 (BB 183, Ex. 193). Tijdens een bezoek aan Leuven in 1253 bezocht Thomas
van Aquino ook Aleida. Hieruit resulteerde na de dood van de hertog een briefwisseling, die
bekend is vanwege Aquino's uiteenzetting ten aanzien van de bankiersfunkties van joden en
lombarden in verband met de uitvoering van Hendriks testament (De regissime judaeorum),
Van Even t.a.p., 414.
144) Van Even 36-37. Naast Adenet wordt hier ook de zanger Gilbert de Berneville genoemd. Thomas
citeert wel een ‘moderne dichter’, maar deze versregels blijken van Gautier de Châtillon (Chrétien
de Troyes), hofdichter te Rijsel, zoals Van der Vet heeft toegelicht, ‘Biënboec’, 61.
145) Tijdens het AK in 1252 te Bologna werd het zingen van wereldlijke, vulgaire of frivole liederen
verboden. In 1256 eiste het AK te Parijs correctie van broeders die aan ‘spelen’ (ludi) hadden
deelgenomen, vgl. Hinnebusch t.a.p., 363.
146) De Brabantse hertogen streefden naar beheersing van de landweg van de Noordzee naar Keulen.
Doorgaans bezaten zij een goede verstandhouding met de Engelse vorsten, in tegenstelling tot
Vlaanderen. In 1235 begeleidde hertog Hendrik II de bruid van Frederik II, Isabella van Engeland,
naar Mainz voor de huwelijksplechtigheid. Hendrik III steunde de partij van Richard van
Cornwall. De Slag bij Westkapelle (1253) tussen het Hollandse leger van rooms koning Willem
II en het Vlaamse leger gaf Thomas van Cantimpré aanleiding tot een hatelijke opmerking over
de ‘hovaardige Vlamingen’, vgl. noot 87.
147) Vgl. H. Scheeben, <Albertus Magnus>, 105. In 1258 vond het PK te Augsburg plaats, geleid
door Albert de Grote.
148) BUA II, 40 § 2 (BB 174, Ex. 178). Colvenerius meldt dat in zijn tijd (1627) dit hostiewonder
nog jaarlijks in een processie werd herdacht.
149) vgl. noot 51. Humbert was na zijn professie te Parijs in Lyons geplaatst. Daar was hij lektor
en, zeker in 1237, lektor en prior. Onder zijn bestuur bevonden zich drie opmerkelijke auteurs
in dit klooster: Stefanus van Bourbon (+ 1261), Willem Peraldus (c. 1191-ca. 1271) en Peter
van Tarentaise (1224-1276), de latere paus Innocentius V (21.1-22.6.1276), vgl. Brett t.a.p., 4.
150) Dit had ook interne gevolgen voor de Westeuropese kloosters. In 1256 tijdens het AK te Parijs
werden de broeders vermaand, de uit Hongarije gevluchte broeders liefderijk op te nemen.
Thomas wijdt in meer algemene zin enige beschouwingen hierover in het BUA.
151) Hinnebusch t.a.p., 330-331.
152) vgl. superior, noot 115.
153) Zowel Innocentius IV als Lodewijk IX zonden meermalen bedelbroeders naar de Mongolen
om hen te bekeren en diplomatieke betrekkingen te openen, vgl. G.A. Bezzola, <Die Mongolen
in abendländischer Sicht (1220-1270), Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen>
(Bern/München 1974), W.W. Rockhill, <The journal of William of Rubruck> (1900). Thomas
van Cantimpré geeft enige verwarde mededelingen hierover in BUA II, 54 §§ 13, 14 (BB 233,
Ex. 258). Hiernaast vermeldt hij twee gebeurtenissen dichter bij huis. Het eerste geval betreft
hemzelf; hij moet een familievete beëindigen, hetgeen helaas niet gelukt, BUA II, 57 § 39 (BB
252, Ex. 293). Het tweede verhaal betreft Walter van Trier, vgl. superior, noot 141.
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154) In 1233 was al besloten, dat dominicanen geen bisschopsambt mochten aannemen, vgl. Scheeben,
AM, 126, en Hinnebusch 199. Toch had Johan van Wildeshusen dit ambt in Bohemen vervuld
(vgl. superior, bij noot 50). Hij deed dit echter op een voorbeeldige wijze. Tijdens zijn reizen
liep hij naast zijn ezel, die in de bagage de bisschoppelijke attributen vervoerde, BUA II, 57 §
55 (BB 258, Ex. 292). Hetzelfde wordt verteld van Albert de Grote, vgl. Scheeben t.a.p., 129.
In 1255 was tijdens het AK te Milaan nogmaals vastgesteld, dat de broeders geen bisschopsambt
mochten aanvaarden, op straf van excommunicatie, vgl. Scheeben, 101. Eén van de nadelen
was, dat men als bisschop direct onder pauselijke leiding stond, en niet langer als dominicaan
binnen de organisatie kon functioneren. Pas toen Johan van Wildeshusen weer in Strasbourg
terug was in zijn klooster kon hij zijn benoeming tot provinciaal prior van Lombardije aanvaarden
(1240).
155) vgl. noot 153. De in noot 79 aangehaalde tekstregel over de ‘gyrovagos’ in het BUA heeft
betrekking op de publicatie van Willem van St. Amour: <De periculis novissimorum temporum>
(1256). Brett geeft een verslag van de zg. ‘mendicantenstrijd’ op pp. 12-40 van zijn studie over
Humbert van Romans. Thomas geeft enige berichten in BUA II, 10 §§ 20-27 (BB 77, Ex. 74,
en 78, Ex. 75).
156) Sinds de verdrijving van Alexander IV (1254-1261) uit Rome door Manfred van Sicilië zetelde
het pauselijk hof te Anagni, de geboorteplaats van deze paus; hij was een neef van Gregorius
IX.
157) vgl. superior, noot 94. Een weerslag vindt men in Humberts toelichting op de Regel van
Augustinus (Expositio regulae beati Augustini), vgl. Brett, 117-133. Over de armoedebeleving
Simons, ‘Stad en Platteland’, 168 171, en superior, noot 88.
158) Hinnebusch t.a.p., 349. Vgl. ook inferior, noot 198.
159) ‘Fratres qui sciunt, vel scient in antea aliqua miracula pertinencia ad beatam Dominicum. vel
beatum Petrum. que non sint scripta priori Bononiensi scribant. pertinencia ad beatum
Dominicum. priori vero Mediolanensi pertinencia ad beatum Petrum et illi habeant curam
redigendi in scriptis ad perpetuam memoriam. Quicumque frater scit, vel audivit auditu digno
fide aliquod miraculum seu visionem seu aliquod factum edificatorium dignum memoria in
ordine contigisse aut occasione ordinis ab inicio scribat magistro illud. Ut per ei diligenciam
huius modi in scriptis redigantur ad utilitatem futurorum’, vgl. ‘Acta capitulorum’, B. Reichert
ed., 77, 4-8.
160) ‘Quicumque prior sciverit vel audiverit aliquod miraculum vel factum edificatorium contigisse
in ordine vel propter ordinem scribat magistro diligenter ut possint in posterum reservari ad
utilitatem futurorum’, vgl. ‘Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum’, ‘Acta
capitulorum’, Reichert ed., 83, 3-6. De bekendste auteurs uit deze periode die hieraan gevolg
gaven zijn Gerard de Fracheto (+ ca. 1262), <Vitae Fratrum ordinis praedicatorum necnon
Chronicon ordinis>, B.M. Reichert ed., MOPH I (Leuven 1896), en Stefanus van Bourbon (+
1261), <Tractatus de septem donis Spiritus Sancti>, afgedrukt in: ‘Anecdotes historiques,
légendes et apologues, tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon’, ed. Lecoy de la Marche
(Parijs 1877). Vgl. ook noot 149. Gerard was enige jaren de secretaris van Jordanus van Saksen
(+ 1237). Ook was hij enige tijd prior van Limoges en van 1260-1262 provinciaal van Romania.
Aangenomen wordt dat hij zijn kroniek omstreeks 1258 voltooide, en dat die tijdens het AK te
Strasbourg in 1260 werd goedgekeurd, vgl. Brett t.a.p., 28.
161) ‘Et ego, quidem indignus, ex mandato vestro huius operis audaciam sumpsi; cum in quodam
capituolo generali fratribus demandastis, ut in singulis provinciis digna memoriae scriberentur,
si per fratres, vel occasione fratrum sive alias nota fratribus contigissent’. Deze opmerking is
niet in alle afschriften aanwezig. Humbert verzocht hierom zowel tijdens het AK te Milaan in
1255, als te Parijs in 1256; vgl. noot 160.
162) BUA II, 57 § 2 (BB 239, Ex. 263). Thomas constateert hierbij de toegebrachte verwoesting aan
de wijnstokken als gevolg van een storm. De wijngaarden langs de Moezel kenmerken zich
door een uiterst steile ligging op rotsige bodem. Daarbij wordt de aarde nog steeds door
mankracht met mandjes naar boven gedragen. Door een zware storm wordt de aarde weggespoeld
waardoor de wijnstokken meestal worden vernield en meegetrokken. Een dergelijke situatie
kan in het hele jaar plaatsvinden, zodat hieruit geen nadere datering kan worden afgeleid.
163) vgl. noot 155. De problemen van de franciskanen liepen hiermee parallel, aangezien ook zij
inmiddels over een leerstoel beschikten. Albert sprak mede namens hen, zoals ook uit het BUA
blijkt. Vgl. ook A.H. Bredero, ‘De aanvang van de Franciscaanse beweging en de heiligverklaring
van haar stichter’, <Franciscaanse studies> 3 (1988) 29-33. Aangezien de dominicanen groot
belang hechtten aan inspraak in het universitair onderwijs in verband met hun streven naar
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164)
165)

166)

167)
168)
169)
170)

171)
172)
173)
174)
175)
176)

177)

178)
179)

180)
181)
182)

verkondiging van de authentieke christelijke leer, was dit voor het voortbestaan van de orde
een halszaak te noemen. Een verwijdering uit het universitair onderwijs bedreigde de
geloofwaardigheid van hun optreden, en daarmee tegelijk de begunstiging door wereldse
bewindhebbers.
vgl. noot 141, en 147; over Thomas' eigen aandeel (op verzoek) in het beëindigen van een
familievete, vgl. noot 153.
Opvallend is althans, dat enige jaren later, tijdens het AK te Strasbourg in 1260 de prior van
Trier een penitentie kreeg opgelegd van drie dagen vasten op water en brood en het lezen van
drie missen, zonder dat de reden wordt vermeld.
BUA II, 53 § 2 (BB 215, Ex. 234). Deze heilige is niet geïdentificeerd, vgl. <Lexikon für
Theologie und Kirche> 10 (1938), 62. Over de middeleeuwse procedure van heiligverklaring,
vgl. CCM, 171. Colvenerius veronderstelt, dat Thomas als reliek de rechterhand koos, omdat
de heilige tijdens de Eucharistie hiermee geconsacreerd had; over de bijzondere betekenis van
de hand, vgl. <Lexikon für Theologie und Kirche> 4, 1342.
BUA II, 1 § 2 (BB 52, Ex. 46).
BUA II, 25 § 12 (BB 109, Ex. 101).
BUA I, 25 § 6 (BB 49, Ex. 43).
Hinnebusch t.a.p., 390; vgl. BUA II, 29 §§ 38-40 (BB 136-137, Ex. 129 131). Aangezien Thomas
niet aan Yolanda refereert als de priorin, moet hij hier voor 1258 zijn geweest; over dit klooster,
vgl. H. Wilms, ‘Das älteste Verzeichnis der deutschen Dominikanerinnenklöster’, QF 24, 26.
Het tweede klooster dat hij noemt is ‘Liemberchum’ (?) in Zwaben, vgl. BB, p. 145 voetnoot;
zie ook de Verklarende tekstannotaties bij p. 46, r. 29.
BUA II, 49 § 17 (BB 199, serm. e).
De verwantschappen met verhalen van Caesarius van Heisterbach zijn meermalen door Van
der Vet genoemd in ‘Biënboec, vgl. bv. p. 235, noten 2 en 3 bij BUA II, 40 §§ 6 en 7.
Vgl. de Verklarende tekstannotaties, bij p. 256, r. 47, en noot 118.
Vgl. noot 162.
BUA II, 57 § 53 (BB 257, Ex. 291); vgl. de annotaties bij de editie.
Wat de AK betreft, deze vonden vanaf 1226 tot 1244 afwisselend plaats in Bologna en Parijs;
hierna in 1245 Keulen, 1246 Parijs, 1247 Montpellier, 1248 Parijs, 1249 Trier, 1250 Londen,
1251 Metz, 1252 Bologna, (1253 niet), 1254 Buda, 1255 Milaan, 1256 Parijs, 1257 Florence,
1258 Toulouse, 1259 Valenciennes, 1260 Strasbourg, 1261 Barcelona, 1262 Bologna, 1263
Londen, 1264 Parijs, 1265 Montpellier, 1266 Trier etc. Aangaande de Provinciale Kapittels
zijn er minder gegevens, zodat het goed mogelijk is dat Thomas bij een dergelijke gelegenheid
de twee priors heeft ontmoet. Voor Teutonia was dit in 1231 Lille, 1233 Gent, 1234 Brugge,
1235 Strasbourg, 1236 Trier, 1251 Metz, 1252 Rome, 1255 Worms, 1256 Erfurt, 1257 Toulouse,
1258 Augsburg.
In de proloog noemt Thomas zich opnieuw ‘nederige broeder, die in deze (aardse) tijd niet
noodzakelijk genoemd hoeft te worden’, vgl. noot 131. Hieruit kan worden afgeleid, dat hij (in
1262/1263) geen ambt bekleedde. De volledige aanhef in de Latijnse tekst is als volgt:
‘Reverendo in Christo Patri, fratri Humberto, Magistro ordinis Praedicatorum, frater humilis,
quem ad praesens non urget necessitas nominari. Instantissime rogatus a quibusdam familiaribus
meis, librum de praelatis et subditis, multa sollicitudine et labore conscripsi.’
vgl. noot 154.
Thomas vermeldt hierbij: anno praesenti, vgl. de voetnoot op p. 253, en 130; op p. 260, r. 7 is
het jaartal 1276 vermeld, als in de meeste Lat. en Mnl. hss.; het betreft hier een brief van Maria,
koningin van Hongarije, waarin ze over een gebeurtenis vertelt die in 1262 plaatsvond; de brief
is nog bewaard, en wordt in hetzelfde jaar gedateerd, vgl. de aantekening in de annotaties bij
r. 8.
Vgl. hoofdstuk 3.4.1, en 6.2.
Vgl. noot 154.
In 1258 waren er in Oxford zelfs gewelddadige ongeregeldheden onder de dominicanen,
voornamelijk terug te voeren op nationaliteitsverschillen. Vanwege de onwil van de Engelse
bestuursleden om hier een studium generale te vestigen werd de provinciaal zwaar bestraft,
ondanks zijn hoge persoonlijke en intellectuele capaciteiten, vgl. Brett t.a.p., 52-53. Ook in
Franse cisterciënserkloosters kwamen gewelddadige conflicten voor, blijkens het volgende
citaat: ‘The statutes of the general chapter deal with numerous instances of irregularity and
turmoil; slander and infamy within monasteries, heresy, attacks by conversi on abbots, conspiracy
and robbery’ (ca. 1230), D.S. Buczek, ‘The French Cistercians and their enemies’, <Cistercian
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183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)

190)
191)

192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)

203)

204)
205)
206)

Studies Series> 13, Studies in Medieval Cistercian history presented to J.F. O'Sullivan (Spencer,
Massachusetts 1971) 103. Een bloedig voorbeeld uit een regulierenklooster vindt men in BUA
I, 16 § 2 (BB 29, Ex. 22).
vgl. noten 50, 51, 92, 100, 164, en 166-169.
BUA II, 30 § 46 (BB 152, rr. 37-38).
Vgl hoofdstuk 4, noot 3.
Vgl. noten 160, 161.
BUA II, 13 § 1 (BB 86, rr. 8-10).
Vgl. H. Kaufmann, ‘Thomas von Chantimpré’, 15-21, en hoofdstuk 1, noot 3.
Publius Vergilius Maro, <Georgica>, in Ned. vert. Ida Gerhardt, <Georgicon, het boerenbedrijf>
(1949/1969); Plutarchus, <De industria animalium>, vgl. <Ioannes Saresberiensis episcopi
carnotensis Policratici, sive de Nugis curialium et vestigiis philosophorum>, Libri VIII, II,
C.C.I. Webb ed. (1909) 58-62.
vgl. noot 43.
‘beatae civitates, si hanc sibi vivendi praescriberent formam’; vgl. de tekstverwijzing voor
Plutarchus in noot 189. Waarschijnlijk heeft Shakespeare zijn vergelijking van de ideale
koningstaat met het bijenleven hierop gebaseerd in <Henry V>, Act I, Scene 2. Bij hem staat
de gehoorzaamheid (obedience) van het bijenvolk centraal.
Geciteerd uit Régine Pernoud, <Vrouwen in de middeleeuwen, haar politieke en sociale
betekenis> (Baarn 1986) 36.
‘Kerkelijke schrijvers dienen hun uitspraken te ondersteunen met bewijzen uit de H. Schrift’,
Opera I: 463, vgl. Brett t.a.p., 118.
Brett, 9-10; voor een opsomming van zijn werken, 1-2.
Vgl. noot 154. De encycliek van Humbert is in vertaling afgedrukt op pp. 123-125, met
voorafgaand op p. 121 de openlijke dankbrief na de overwinning te Anagni.
Vgl. noten 88, 179.
Brett geeft een overzicht hiervan op pp. 117-133; vgl. ook cat. <Handschriften en oude drukken
van de Utrechtse universiteitsbibliotheek> p. 60.
<Liber constitutorum sororum ordinis Praedicatorum> AOP, 3 (1897), 346; Brett t.a.p., 57-102.
Dit is eveneens geconstateerd door Brett t.a.p., 103; vgl. ook Thomas' opmerking over de
‘gyrovagos’, waarnaar wordt verwezen in noot 80.
‘Albertus, frater ordinis Praedicatorum, et postea Ratisponensis Episcopus’, BUA II, 51 § 12
(BB 211, voetnoot).
Vgl. noot 108.
Tijdens het AK in 1260 te Straatsburg werd de kroniek van Gerard van Frachet/Gerardus
Fraquetius genoemd, vgl. noot 160. Tijdens het AK in 1264 te Parijs, waar Johan van
Vercelli/Ioannes Vercellencis (bij Padua) tot magister ordinis (ordemeester) werd gekozen (‘vir
magne prudencie et industrie’), werd de provincialen aanbevolen een speciaal handboek te
gebruiken voor begeleiding van scholieren: ‘Priores provinciales habeant curam, quod predicetur
pueris in scholis et confessiones eorum. Si ipsi confiteri voluerint, audiantur, et predicantibus
dictis pueris fiat copia de libello, qui est compilatus de huiu modi predicacione’. Waarschijnlijk
betreft dit <De instructione puerorum> van Willem van Doornik/Guillelmus Tornacencis,
uitgegeven door J.A. Corbett, in: <Text and studies in the history of mediaeval education, edited
by A.L. Gabriel and J.N. Garvin> III (Notre Dame 1955). Willem was afkomstig uit het klooster
te Lille en studeerde theologie te Parijs. Hij schreef het boek op verzoek van collegae. De
provinciaal van Francia was toen Johan van Chatillon, afkomstig uit hetzelfde klooster. Thomas'
verzoek om het BUA algemeen onder de broeders te laten verspreiden was wel aanmatigend,
maar op zich niet ongewoon.
Het ‘Mierenboek’ (<Myrmecia bonorum sive Formicarius>) bestaat uit een samenspraak tussen
luiaard en theoloog (piger et theologus), gebaseerd op de Schrifttekst Spreuken 6: 6. De proloog
begint met een verwijzing naar het ‘boek van Thomas Brabantinus over de bijen’. Het boek is
in ca. 1470-1473 in Keulen gedrukt, en in 1602 eveneens door Colvenerius uitgegeven. Enige
biografische kanttekeningen over Nider vindt men in cat. <Handschriften en Oude Drukken
van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek>, nr. 19.
Vgl. hoofdstuk 1, noot 12.
Vgl. noot 78.
‘quando ad decrepitam etatis vitam per membra defatigata devenit’, Godding ed., 258 (proloog
VJ).
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207) ‘frater Thomas de ordine predicatorum minimus in Lovanio’. De derde abt van Cantimpré, de
opvolger van Conradus, heette eveneens Thomas.
208) Dit wordt bevestigd door een colofon, in een handschrift, bewaard te Londen, British Library,
Codex Harleianum 3832, s. 15cd; vgl. hfdst. 4, par. 4., hs. LA.
209) Er zijn in het BUA enige aanhalingen in de Franse taal, in BUA II, 7 § 2; II, 30 §§ 45, 46; II,
31 § 4; II, 57 § 25, vgl. de aantekeningen bij de editie van het BB.
210) BUA II, 30 § 23 (BB 142, serm. f); vgl. ook BUA II, 30 § 46 ((BB 151, serm. o).
211) BUA II, 3 § 7 (BB 59, Ex. 59).
212) BUA I, 8 § 3 (BB 20, serm. b).
213) BUA I, 6 § 2 (BB 15, 16, serm.).
214) BUA II, 33 § 1 (BB 159, rr. 24-25).
215) BUA II, 33 § 5 (BB 160, rr. 11-15).
216) BUA II, 3 § 7 (BB 59, rr. 27-37); vgl. ook II, 3 § 4 (BB 58, rr. 44-47).
217) BUA II, 3 § 10 (BB 61, serm. b) en II, 10 §§ 8-10 (BB 72-73). Soortgelijke aflaten werden ook
verleend voor (eventueel slechts financiële) deelname aan de strafexpeditie tegen de Stedingers,
die weigerden verder tienden te betalen aan de bisschop van Bremen; en eveneens voor deelname
aan de verovering van Aken voor de kroning van Willem II van Holland.
218) BUA II, 49 § 3 (BB 194, serm. b).
219) BUA II, 49 § 16 (BB 199, serm. e).
220) BUA II, 3 § 19 (BB 62, Ex. 61).
221) BUA I, 4 § 4 (BB 14, Ex. 6).
222) BUA I, 16 § 2 (BB 29, Ex. 22) en BUA I, 17 § 1 (BB 30, serm.).
223) BUA II, 39 § 2 (BB 170, Ex. 173.
224) BUA II, 57 § 13 (BB 242, Ex. 269).
225) BUA II, 57 § 39 (BB 252, Ex. 293).
226) Vgl. noot 206.
58) Reeds in 1235 wordt bij de St. Salvatorkerk een hospitium voor begijnen vermeld, S. Axters,
‘Geschiedenis van de vroomheid’, 316. In 1240 woonden ca. 1300 begijnen rond deze kerk,
L.J.M. Philippen, <Het ontstaan der begijnhoven> (Amsterdam 1943) 12.
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3 Toelichting betreffende de vormgeving en de inhoud van het BUA
3.1 Algemene opmerkingen over de inhoudelijke structering van het BUA
De aanleiding tot het ontstaan en de doelstellingen van het BUA zijn beschreven in
de proloog. De inhoud van het BUA bestaat uit een reeks sermoenen, die thematisch
zijn gescheiden door opmerkingen van klassieke auteurs en kerkvaders betreffende
het leven van de honingbij. Deze geciteerde opmerkingen, die als hoofdstuktitels
fungeren, vormen tevens de voornaamste structurering van de tekst, waarin geen
hoofdstuknummering is aangebracht. De tekst van het BUA bevat twee delen. Het
eerste deel (Boek I) bevat 25, het tweede (Boek II) 57 ‘bijencitaten’1). De thematische
inhoud van elk deel wordt omschreven in een voorafgaande korte inleiding (praefatio).
De overgang tussen het einde van Boek I en de praefatio van Boek II is door een
opmerking gemarkeerd. In Boek II wordt na het 55ste bijencitaat aangegeven, dat
de volgende teksten een thematische variant betreffen (de vijanden van de bijen).
Boek II eindigt met een korte epiloog.
In feite bevat de overgeleverde tekst van het BUA dus zes elementen: een proloog,
thematische titels vervat in bijenkenmerken, twee verhandelingen (een over goede
leiders, een over een ideale gemeenschap als geheel) gelardeerd met exempels, en
een epiloog.

3.2 De proloog
Conform de destijds geldende voorschriften van de dominicanenleiding is de tekst
door de auteur ter beoordeling voorgelegd aan een hogere functionaris2), in dit geval
zelfs de hoogste functionaris, de ordemeester Humbert van Romans (1254-1263).
Hieruit blijkt dat het boek uiterlijk 1262 of 1263 kan zijn voltooid.
In de proloog zet de auteur duidelijk uiteen hetgeen hem tot het schrijven heeft
bewogen: het voldoen aan de bestaande behoefte aan een uiteenzetting over
gedragslijnen zowel voor bestuurders als voor leden van een christelijke gemeenschap.
Vervolgens deelt hij mee dat hij het antwoord heeft gevonden na het raadplegen van
een van zijn vrogere publicaties, de NR. De tekst over de honingbij in de NR heeft
het uitgangspunt gevormd voor zijn verhandeling. Daarom heeft hij het boek als titel
gegeven: het gemeengoed van de bijen. Het boek bevat twee delen: het eerste handelt
over bestuurders, het tweede over ondergeschikten. Tevens vermeldt hij de literaire
bronnen voor dit insectenleven. Ook deelt hij mee hoe het boek is opgesteld. In de
sermoenen heeft hij veel gebruik gemaakt van de werken van ‘filosofen’. Tenslotte
deelt hij mee, dat hij deze tekst heeft toegelicht met opmerkelijke praktijkverhalen
van hemzelf of van anderen, die van bijzonder belang konden worden geacht voor
algemene kennisname van de gemeenschap. Deze aanvulling was het gevolg van het
algemene verzoek van de aangesprokene zelf3). Hierna waagt de ‘onwaardige’ broeder
het
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de ordemeester om aanbeveling te verzoeken voor optimale verspreiding van het
BUA onder de ordekloosters4).

3.3 De beschrijving van fysieke en sociale kenmerken van de honingbij
3.3.1 De literaire bronnen
Nadat Thomas heeft gezegd dat hij voor zijn verhandeling over ‘prelati et subditi’
werd geïnspireerd door het hoofdstuk over de bijen in het boek over de natuur
(waaraan hij meer dan vijftien jaar heeft gewerkt) noemt hij de literaire bronnen die
hij voor dat hoofdstuk heeft geraadpleegd: Aristoteles, Solinus, Plinius, de kerkvaders
Ambrosius en Basilius, en Jacob van Acco (van Vitry)5). Bij mijn controle bleek dat
een ontlening aan Solinus6) niet zonder meer aanwijsbaar is; hetzelfde geldt voor
Aristoteles. De meeste aanhalingen stammen uit de <Naturalis Historiae> van Plinius7),
die echter wel berusten op natuurkundige werken van Aristoteles8). Van Basilius9) en
Ambrosius10) zijn vergelijkingen betreffende het communale en kerkelijke leven
overgenomen, die waarschijnlijk teruggrijpen op uitspraken van Vergilius over het
bijenleven11). Uitspraken over bijen van Jacob van Vitry zijn in de NR echter niet
aanwezig, evenmin als in het BUA. Door in de proloog ook Jacob als referentie op
te nemen wil Thomas vermoedelijk bereiken dat de lezer in zijn opsomming de
gelijkenis met de proloog van de NR herkent, als bevestiging van Thomas' impliciete
bekendmaking dat hij de auteur is van dit lexikon12).

3.3.2 Kenmerken van de honingbij
De door Thomas van Cantimpré thematisch gerangschikte opmerkingen over de
honingbij houden voornamelijk verband met de uitzonderlijke eigenschappen die de
bijenkoning13) bezit en het respect, waar hij recht op heeft, alsmede de samenstelling
en het gedrag van het bijenvolk als geheel. De bijenkoning wordt uit een aantal
candidaten gekozen; de anderen moeten verdwijnen, zodat ze geen tweedracht kunnen
zaaien. De bijenkoning heeft geen angel14); hij overheerst uitsluitend door het respect
dat hij inboezemt door zijn edel karakter en zijn goede reputatie, daarbij ondersteund
door de liefde van zijn volk. Zijn uitzonderlijk grote formaat en fraaie kleur houden
verband met de juiste voeding en gezonde conditie. Uiterlijke attributen om als
monarch en ordestichter (rechter) herkenbaar te zijn ontbreken echter; ze zijn onnodig.
Door zijn optimale aanwezigheid in de korf is hij altijd voor iedereen bereikbaar. De
solidariteit van zijn volk gaat zo ver, dat bij zijn dood het volk aan het rouwproces
te gronde kan gaan.
Elk bijenvolk is in drie sociale lagen verdeeld, in moeders, vliegbijen en werkbijen,
verenigd onder een algemeen gekozen bijenkoning. Na de koningskeuze volgt een
taakverdeling15). De hiermee samenhangende gehoorzaamheid aan hogere
functionarissen berust op individuele vrijheid. Alle bijen werken, behalve de
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bijenkoning, die een controlerende functie heeft. Onwerkwillige bijen worden zonder
meer gedood16). Ofschoon beide sexen aanwezig zijn, ontbreekt iedere sexuele omgang,
dus ook de paring; desondanks is de nakomelingschap zeer groot17). De nakomelingen
worden
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door de moeders grootgebracht. Het hele bijenleven is gericht op één doel: het
verzamelen van voedsel om te leven en, gedurende de winter, te overleven. De
honingbij onderscheidt zich door het onderbreken van de biologische voedselketen,
waarin de ene soort een aanslag doet op het bestaan van de andere. De bij produceert
niet slechts het eigen voedsel, maar gebruikt als enige grondstof de afscheiding van
bloemen, nectar. Geen enkele leefvorm wordt hierdoor geschaad; aan vruchten of
zaden wordt voorbijgegaan. Zelfs van aas maakt het insect geen gebruik, in
tegenstelling tot de wespen, de spinnen en de mieren. De autarkische voedselproductie
komt tot stand via een gedifferentieerd systeem, gebaseerd op onderlinge discipline.
Wanneer na het zwermen een bijenvolk een koning(in) heeft gekozen, staat de
‘taakverdeling’ van de overige bijen ook vast. Er zijn verschillende taken: broedsel
verzorgen, cellen bouwen, zorgen voor de opslag van het voedsel, adviseren, bewaken,
buitenshuis de grondstoffen voor het voedsel halen. Elk bijenvolk beperkt zich voor
het verzamelen van de nectar tot een bepaald territorium, dat nooit wordt
overschreden. In geval van afdwaling gaat de bijenkoning op zoek. De bijen eten
alle gezamenlijk, en ook hetzelfde voedsel. Hun levendigheid houdt direct verband
met hun gezondheid. Ze bouwen zelf hun woningen, met een bijzondere zelfgemaakte
grondstof, waaruit door de mens lichtbronnen kunnen worden gemaakt. Ze zijn heel
proper18). De woonplaats wordt goed verdedigd, maar eventuele bezoeken van
vreedzame andere insecten worden toegelaten. De bijen leven op bij het geluid van
handgeklap en klinkend metaal. 's Morgens en 's avonds komen ze bijeen voor een
samenzang, voor het overige wordt in de korf gezwegen. Ze weten vooruit wanneer
er een weersverandering op komst is19). Wanneer de bijen 's winters een onderdak
hebben kunnen ze overleven. Gedurende de winter eten ze het opgespaarde voedsel
op. In de lente komen ze weer tot leven. Het bijenvoedsel wordt door andere
diersoorten hoog gewaardeerd, waardoor de bij veel vijanden heeft. Het vreedzame
insect is door de natuur toegerust met een uiterst effectief wapen, de angel, waarmee
in geval van acute bedreiging de aanvaller wordt verjaagd of gedood. Deze
verdediging heeft echter onherroepelijk ook de eigen dood tot gevolg.

3.4 Enige opmerkingen over de samenstelling van de inhoud van het BUA
3.4.1 De sermoenen
In de korte inleiding (praefatio) wordt aangekondigd dat Boek I handelt over het
koningschap van Jezus Christus in zijn ecclesia als geheel, aan wie alle gelovigen
gehoorzaamheid verschuldigd zijn, evenals aan de representanten van dit koningschap
in ieder onderdeel van deze christelijke gemeenschap. Uit het hieropvolgende
‘bijencitaat’ blijkt, dat in dit boek een allegorische vergelijking wordt gemaakt met
de ‘bijenkoning’ en zijn volk. In de volgende hoofdstukken wordt elk citaat gevolgd
door een sermoen, ingeleid door een toelichtende zin, die het bijencitaat allegorisch
verklaart, als uitgangspunt voor het betoog. Volgens de wetenschappelijke traditie
van die tijd hield dit in dat Thomas voor zijn beschouwingen een selectie
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maakte uit citaten van bijbelse, kerkelijke en klassieke auteurs over het betreffende
onderwerp, zoals onder meer door ordemeester Humbert van Romans was
voorgeschreven20). De in de sermoenen aangehaalde auteurs zijn in de lopende tekst
vermeld conform Humberts voorschriften. De bijbelteksten zijn zeer overvloedig
aanwezig. Ten behoeve van het betoog worden zowel het Oude als het Nieuwe
Testament doorkruist. Soms geeft de auteur een verwijzing naar de bijbehorende
tekst, maar doorgaans schijnt hij zonder meer aan te nemen, dat zijn leespubliek even
vertrouwd is met deze teksten als hijzelf. Meestal zijn de Schriftverwijzingen correct,
maar vergissingen komen ook voor, zoals Colvenerius al constateerde. Soms is het
duidelijk dat Thomas uit het hoofd citeert of toespelingen maakt op een bepaalde
tekst, waardoor in het sermoen associatieve afwijkingen ontstaan die het vinden van
de bedoelde tekst bemoeilijken. Een voorbeeld hiervan vormt een verwijzing met
betrekking tot het silentium: ‘Omhein uw mond met dorens, zegt Salomon’, hetgeen
is afgeleid van ‘Omhein uw wijngaard met dorens en zet voor uw mond een grendel’
(Jezus Sirach 25:15).
Wat de relatie tot de door Thomas in de proloog genoemde ‘filosofen’ betreft,
blijkt dit voornamelijk werken van Seneca te betreffen, op aanbeveling van de apostel
Paulus21). Ook Aristoteles wordt enige malen genoemd. De ‘meester van het boek
van de natuur’ blijkt echter steeds Plinius te zijn. De allegorische vergelijkingen van
Basilius de Grote en Ambrosius betreffende het bijenleven met het communale en
kerkelijke leven worden in de tekst verder uitgewerkt. Naast de aanhalingen uit
Seneca overheersen de impliciete verwijzingen naar werken van Augustinus, en in
samenhang daarmee, richtlijnen van Humbert van Romans. Het eerste citaat betreft
een uitspraak van Augustinus betreffende een goede prior, door Thomas stilzwijgend
betrokken op de goede leider. Dit citaat komt ook voor in de uiteenzetting over de
Augustijnse regel van Humbert van Romans22). De broeders zullen dit ongetwijfeld
direct hebben herkend.
In Boek I wordt als plaatsvervanger van Christus niet de paus, maar de bisschop
gezien, en in kleiner verband, een abt of prior van een monastieke gemeenschap.
Hierbij is sprake van de dubbele functie als voorganger van de Ecclesia en als opperste
rechter. Slechts door een éénhoofdig bestuur kan verdeeldheid en verwarring worden
voorkomen; dit geldt voor alle hogere bestuursfuncties. Wel dienen deze
functionarissen begeleid te worden door goede adviseurs. Opvolgers van de
bestuurders worden democratisch gekozen. Het eerste hoofdstuk begint met de normen
waaraan een dergelijke bestuurder dient te voldoen, hoe men deze kan herkennen en
hoe een bestuurskeuze verantwoord dient plaats te vinden. In de volgende
hoofdstukken worden beschouwingen gewijd aan de gewenste morele eigenschappen
van bestuurders en de wijze waarop zij hun beleid moeten voeren. De behandelde
onderwerpen houden nauw verband met de destijds geldende
dominicanenvoorschriften onder het bestuur van Humbert van Romans23). In het begin
van Boek I wordt het grote formaat van de bijenkoning gerelateerd aan de grotere
hoeveelheid deugden, die de bestuurder moet bezitten om zijn ondergeschikten naar
behoren te kunnen voorgaan. Aan het slot worden deze afmetingen in verband
gebracht met de grotere hoeveelheid leed, die beleidvoerders onvermijdelijk te dragen
krijgen.
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In de inleiding van Boek II wordt verwezen naar de dubbelslachtige, hiërarchische
driedeling van het H. Roomse Rijk (bisschoppen, priesters en lagere geestelijkheid
onder leiding van de paus van Rome, en vorsten, ridders en overige bevolking onder
leiding van de keizer van Rome). Hierbij kondigt de auteur meteen aan, dat zijn tekst
voornamelijk over de eerste groepering handelt. De maatschappelijke driedeling
wordt voornamelijk betrokken op het reguliere gemeenschapsleven, waarin
functionarissen, kloosterbroeders en conversen verenigd zijn onder een prior. Opnieuw
volgt de aanhaling van de tekst van Augustinus betreffende een goede bestuurder,
evenals in de aanvang van Boek I24). De drie kloostergeloften gehoorzaamheid,
armoede en kuisheid worden besproken en het communale leven toegelicht, met
opmerkingen over zowel gastvrijheid als inhaligheid. Tevens worden de diverse
functionarissen, die een officium bekleden, kort ter sprake gebracht. In de vergelijking
met het bijenleven wordt verband gelegd tussen het verwerven van honing om te
leven en te overleven, en het verwerven van deugden, om in de hemelse ecclesia, de
Stad Gods, te kunnen voortleven. Hoofdstuk II, 54 bevat een bespiegeling over allerlei
vreugden wanneer men deze stad heeft bereikt.
De drie laatste hoofdstukken (55-57) kan men beschouwen als een appendix,
waarin de vermommingen van duivels worden beschreven: als mooie vrouw, als
vrome vrouw, als priester met een kelk met de hostie, als familielid. Ook geeft Thomas
aanwijzingen hoe men hun onzichtbare werkzaamheid kan onderkennen. In exempels
geeft Thomas aan hoe men moet handelen om de duivelse activiteiten onschadelijk
te maken. Hij geeft daarbij blijk van een grote moed; door de duivel te ontmaskeren
en misschien zelfs onschadelijk te maken kon hij immers duivelse wraakacties
verwachten die tegen hemzelf gericht waren. Deze manifestaties van het kwaad
worden met Gods goedvinden uitgevoerd door gevallen afgunstige engelen, de
duivels. Want een mens kan zelfs door een beproeving tot betere inzichten komen,
zoals de apostel Paulus na een periode van blindheid heeft ervaren25).
Tussen de bijencitaten en de inhoudelijke tekst van het BUA is een nauwkeurige
scheiding aangehouden. Afgezien van de hoofdstuktitels komen deze insecten in de
tekst nauwelijks ter sprake. In de sermoenen wordt met ‘gelovige bijen’ steeds het
leespubliek aangesproken. In één geval wordt een uitzondering gemaakt, bij het citaat
‘Wanneer de bijen samenkomen, beginnen ze lieflijk te zingen’26). Dit hoofdstuk
handelt over de eredienst. Heel opvallend is, dat ditmaal een inleidend sermoen
ontbreekt. De auteur kondigt slechts aan, dat het navolgende letterlijk verband houdt
met bijen. Hierop volgt het verhaal over de door dieven weggeworpen hostie, waaraan
de bijen eer bewezen door het bouwen van een kapelletje van was en het in
kooropstelling gezamenlijk zoemen. De zegsman was ‘een heilig abt’. Thomas achtte
het bijzonder treffend dat de nietige insecten onmiddellijk de mystieke aanwezigheid
van Christus herkenden en daarnaar handelden27).
De inhoud van de sermoenen is schematisch vooraf door de auteur bepaald; zo
schrijft hij in het hoofdstuk: ‘De bijen leven op bij het horen van handengeklap en
klinkend metaal’, dat hij in het slothoofdstuk mededelingen
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zal doen over de hinderlagen van de duivels28). Door de beperking tot voor zijn doel
geschikte bijenuitspraken zag de auteur zich soms genoodzaakt, een tekstregel over
meer hoofdstukken te verdelen (vgl. BUA II, 28, 29, 30). Tevens werd hij door de
beperking in verlegenheid gebracht ten aanzien van de persoon van Maria, de moeder
van de Heer, waarvoor geen equivalent te vinden was in het leven van de bijenkoning
en zijn volk. Maria was de patrones van de dominicanen orde29). Men eerde haar
vooral als de nieuwe Eva, omdat zij zonder meer gehoorzaamde aan de Wil van de
Vader, in tegenstelling tot de aartsmoeder in het paradijs. Haar trouw ten opzichte
van de voor haar dikwijls volstrekt onbegrijpelijke Zoon, welke trouw tot onder het
kruis bleef voortduren, was zonder twijfel door de Vader beloond. Om deze reden
komt Maria de hoogste plaats toe in het Rijk der hemelen, aan de rechterhand van
haar Zoon30). Deze visie werd tot uiting gebracht in de Mariacultus, die door de
dominicanen werd bevorderd door de verspreiding van de rozenkrans31), het Ave
Maria32), en het zingen van het Salve Regina33) gedurende de liturgie. Al deze
onderwerpen dienden een thematisch verantwoorde plaats te krijgen in het BUA. De
enige mogelijkheid om Maria in het bijenleven te situeren vond Thomas in het
bijencitaat ‘Alle bijen leven zonder enige sexuele omgang, maar hebben toch een
grote nakomelingschap’34).
Dit hoofdstuk handelt echter niet expliciet over Maria, want het betoog richt zich
op de waarde van het maagdelijke leven omwille van het Rijk der hemelen, waarvan
drie exempels worden gegeven. In het inleidende sermoen na het bijencitaat maakt
de auteur echter twee opmerkingen. Eerst richt hij zich tot de joden, die nu zelf
kunnen constateren, dat spontane verwekking in de natuur kan voorkomen. Na enige
uitspraken over Maria kondigt hij aan, dat het sermoen wordt voorafgegaan door een
reeks verhalen over Maria, ‘waar niemand bezwaar tegen zal hebben’. Deze zeer
omvangrijke reeks wordt afgesloten met een lofprijzing van Maria35). Eerst daarna
wordt overgegaan tot het eigenlijke betoog over de waarde van het ongehuwde leven;
om hieraan te herinneren wordt het bijencitaat herhaald (De bijen leven zonder enige
sexuele omgang). Als gevolg van deze ingewikkelde constructie is dit hoofdstuk
door afschrijvers soms dubbel geteld.
Afgezien van de moraliserende tractaten in de traditie van de toen geldende
dominicanenopvattingen, geeft de auteur in de sermoenen veel berichten die de orde
betreffen (vgl. superior, hoofdstuk 2). Heel merkwaardig is de lovende vermelding
van de kwaliteiten van Humbert van Romans36). Uit de proloog blijkt immers, dat
Humbert toen nog aan het bewind was. De opsomming van de ordemeesters is
opgenomen in het laatste hoofdstuk, over de listen en lagen van de duivels. Zij
worden, evenals de goede koning Lodewijk IX van Frankrijk, beschreven als de
bestrijders van het kwaad. Thomas deelt daarbij nog enige pogingen tot
duiveluitdrijving van hemzelf mee; hij laat heel eerlijk blijken dat hij daarmee weinig
resultaat behaalde.
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3.4.2 De exempels
Zoals door de auteur in de proloog is meegedeeld zijn de sermoenen toegelicht door
exempels, aangevuld met opmerkelijke wonderverhalen uit de dominicanenwereld.
De exempels worden meestal niet door de auteur als zodanig aangekondigd37). Hierdoor
ontstond vaak verwarring, want niet alle in het BUA vermelde gebeurtenissen zijn
als exempel te beschouwen38). Zoals uit het verloop van de tekst in samenhang met
de conclusies blijkt, dient in de exemplarische verhalen een buitennatuurlijke
gebeurtenis aanwezig te zijn, die het voorafgaande betoog bevestigt39). De waarde
van deze exempels voor Thomas' tijdgenoten moet vooral worden gezocht in het
menselijk verlangen naar een zichtbaar teken van een onzichtbare werkelijkheid.
Ook in Thomas' tijd werden onverklaarbare gebeurtenissen niet zonder meer als
waarheid geaccepteerd. Daarom worden door Thomas de bronnen voor de
exempelverhalen steeds verantwoord, zij het soms heel summier, als: ‘een heilig
abt’.
De literaire bronnen blijken beperkt te zijn tot een klein aantal verhalen van
klassieke auteurs, die bovendien meestal ontleend zijn aan werken van Augustinus,
vooral <De civitate Dei>40). Reeds Colvenerius wees op verwantschappen van enige
Rijnlandse verhalen in het BUA met de <Dialogus miraculorum> (ca. 1219-1223)
van de cisterciënser Caesarius van Heisterbach (+ ca. 1240). Deze verhalen heeft
Thomas vermoedelijk vernomen van Rijnlandse ordebroeders tijdens zijn reis van
Trier naar Keulen41). Van een aantal exempels is de inhoud terug te voeren op vroegere
werken van Thomas, de VJ (waarvan hij al een gedeelte voltooid had42)), het SVMO,
de VL en de NR. Vooruitlopend op de uitslag van het vergelijkend onderzoek van
Latijnse afschriften van het BUA kan worden meegedeeld, dat bovendien in de loop
der jaren exempels uit andere literaire bronnen aan het BUA zijn toegevoegd.
Aangaande de mondelinge bronnen is vastgesteld dat de meeste contacten hiervoor
uit Thomas' naaste omgeving stamden, hetzij tijdens zijn vroegere verblijf te
Cantimpré, hetzij te Leuven, met inbegrip van de contacten via het hertogelijk hof.
Daarnaast betreft het personen die hij in verband met zijn aanwezigheid te Parijs en
te Trier ontmoette, of tijdens zijn reis door Vlaanderen bezocht. Voor deze referenties
hanteerde Thomas drie criteria: zijn eigen waarneming; betrouwbare zegslieden,
liefst met name genoemd, die zelf getuige zijn geweest van de gebeurtenissen;
betrouwbare zegslieden die een bijzondere gebeurtenis van een andere betrouwbare
persoon, meestal met name genoemd, hebben gehoord. Daarnaast zijn er ‘heilige
abten’, vrome abdissen en andere anonieme zeer godsdienstige personen, die de
auteur vanwege de discretie ongenoemd wil laten43).
Wat de eigen waarneming betreft, blijkt deze uit verhalen als over het hostiewonder
te Douai, de plotselinge dood van de aartsbisschop te Vincennes, het constateren van
het kruisvormige borstbeen van de Straatsburgse prior44). Als personen met een
geleerde (en dus betrouwbare) reputatie kunnen Bonifatius van Lausanne en Albert
de Grote worden genoemd. Zij blijken overigens de zegslieden te zijn van enige (in
onze ogen) uiterst onwaarschijnlijke verhalen45). Andere met name genoemde respec-
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tabele personen zijn de abdis Genta en de dominicanenprior Walter van Trier, en de
bisschop Willem van Auvergne46); als ongenoemde respectabele personen de
dominicanen te Trier die over een wijnwonder vertelden, de broeders die hij tijdens
een Rijnreis ontmoette, en de broeders met verhalen over de bekering van Mongolen47).
Als gevolg van de betrouwbaarheidseisen waaraan de exempels moeten voldoen,
zijn deze in aantal opvallend ongelijk over de hoofdstukken verdeeld. Er was soms
geen, of onvoldoende materiaal voorhanden (BUA I, 15). In tegenstelling tot de
onderwerpen, waarvoor aan de auteur geen toepasselijk wonderverhaal bekend was,
beschikte hij voor andere daarentegen over een overstelpende overvloed. Voorbeelden
hiervan zijn de hoofdstukken 29, 52 en 57 in Boek II, waarin tenminste 34, 21 en 33
exempels kunnen worden onderscheiden48). En dat is lang niet alles: over Maria zegt
hij: ‘Al zouden alle leden van mijn lichaam en alle druppels van mijn bloed in tongen
veranderd worden, dan nog zouden mij eerder woorden, dan exempels ontbreken om
uw lof te verkondigen’49).
Als een ander bewijs voor de nagestreefde integrale samenhang tussen exempels
en voorafgaande betogen kan worden gezien dat de auteur soms verwijst naar
exempels, die in een ander hoofdstuk zullen volgen50). En tweemaal plaatst de auteur
een historische gebeurtenis in ‘het tegenwoordige jaar’ (anno praesenti), de eerste
maal halverwege de tekst van het BUA (1261), de tweede in het slothoofdstuk
(1258)51). Dit bevestigt opnieuw dat Thomas een nauwkeurige selectie heeft toegepast
in het gebruik van zijn materiaal, en niet al schrijvend de jongste gebeurtenissen
invoegde52).
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de thematische verbanden tussen
bijencitaat, sermoenen en exempels steeds zo nauwgezet mogelijk zijn aangehouden.
Exempels dienen dus steeds in samenhang met de voorafgaande sermoenen te worden
geïnterpreteerd, en niet te worden beschouwd als willekeurige tussenvoegingen ter
verstrooiing van de lezer, of als een expositie van interessante mededelingen uit het
arsenaal van een doorgewinterde volksprediker.
Tenslotte nog een opmerking over het publiek dat de auteur voor ogen had. Uit de
historische achtergrond van het BUA zijn de motieven voor het ontstaan van dit boek
reeds naar voren gekomen. Het staat wel vast dat de auteur niet slechts beleidslijnen
voor de garantie van een goed bestuurde gemeenschap wilde verschaffen, maar tevens
pedagogische adviezen wilde geven voor een hartelijke en opbouwende omgang
tussen de leden van een kloostergemeenschap. Het aantal exempels dat over vrouwen
handelt, in de wereld zowel als in het religieuze leven, is onevenredig groot. Vooral
uit de sermoenen blijkt echter, dat Thomas zich in het BUA niet, of zelden, tot
vrouwen richt53). De goede vrouwen, die hij noemt, bevonden zich bijna altijd achter
kloostermuren. Wanneer zij intelligent waren, zoals de priorin van Argensoles, die
opmerkelijke verhandelingen over de bijbel kon geven, hadden zij deze kundigheden
spontaan verworven, als gevolg van een wonderbaarlijk ingrijpen van God54). Deze
instelling deelde Thomas met Raymond van Penaforte en Johan van Wildeshusen55).
Humbert van
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Romans oordeelde wat genuanceerder. Hij merkte op, dat de vrouw niet uit aarde
was gevormd, maar uit de rib van de man was voortgekomen, en zulks niet in een
nog woeste wereld, maar in het paradijs56). De door Humbert in 1259 opgestelde
kloosterregel voor vrouwen (Liber constitutorum sororum ordinis Praedicatorum)
vormde als zodanig een uitzondering in de monastieke wereld, die door mannen werd
beheerst57).
Ook uit de epiloog blijkt dat Thomas het BUA voor een mannelijk publiek heeft
geschreven.

3.5 De epiloog
De epiloog bevat als gebruikelijk een beroep op de lezer, om onvolkomenheden in
de tekst, of in de inzichten van de auteur, te verontschuldigen. Als beloning voor zijn
moeizame werk verzoekt hij om voor hem een mis te lezen; hierbij richt hij zich in
het bijzonder tot de priesters onder zijn publiek. Hij wil zijn lezer, en eventueel de
toehoorders tijdens het voorlezen, graag in de verdiensten laten delen, die hij wellicht
door het schrijven van dit boek bij de Vader verworven heeft. Hij eindigt met een
liturgische doxologie.

Eindnoten:
1) Omdat sommige afschrijvers zelfstandig een kapittelnummering hebben aangebracht, waarbij
zij niet altijd de bijencitaten herkenden, zijn in dergelijke afschriften afwijkingen in de
nummering aanwezig.
2) Tijdens het AK in 1255 te Milaan werd bepaald dat de broeders als auteur elke tekst, voorzien
van een korte omschrijving, ter goedkeuring moesten voorleggen aan de dominicanenleiding.
(In capitulo de studentibus, in fine addatur, nulla scripta facta, vel compilata a fratribus,
aliquatenus publicentur. nisi per fratres peritos, quibus magister vel prior provincialis commiserit
diligenter fuerint examinata. Et hec habet 2 capitula.; vgl. ‘Acta capitulorum’, Reichert ed., 77.)
3) vgl. hfdst. 2, noten 159 en 160. Hieruit wordt afgeleid, dat Thomas zeker niet vóór 1255 met
het schrijven van het BUA is begonnen, vermoedelijk zelfs na 1256.
4) ‘A te, igitur, Pater sancte, laboris mei studium corrigatur, et correctum diversis domibus, filiis,
et fratribus nostris rescribendum ocius ordinetur; ut in nepotes filiorum semen sanctum uberius
transfundatur.’
5) ‘Revolui autem librum illum de natura rerum, quem ipse multo labore per annos 15 de diversis
auctoribus utilissime compilavi. In quo capitulum de apibus secundum Philosophos, Aristotelem,
Solinum, Plinium, Magnum Basilium, Ambrosium episcopum et iacobum aconensem cum
magna consideratione perspexit; ..’ Als belangrijkste filosoof beschouwt Thomas de door hem
niet genoemde Seneca (vgl. de Verklarende tekstannotaties, passim); zie ook de aantekening
van Godding bij zijn editie van de VJ, p. 311, noot b.
6) <C. iulii Solini Collectanea rerum memorabilium>, Th. Mommsen ed. (Berlijn 1958).
7) <C. Plini secundi, Naturalis historiae, Libri XXXVII>, Vol. II, XI, 5-21 en 9 40, C. Mayhoff
ed. (1909) 283-305.
8) Aristoteles, <Liber de historia animalium> V, c. 21-23 en IX, c. 40; <Liber de generatione
animalium> III, c. 4.
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9) Basilius van Caesarea, <Hexaemeron>, hom. VIII; de inhoud bestaat uit preken over de
Schepping. De uitspraken over het bijenleven zijn door Colvenerius overgenomen in zijn editie
van het BUA in het hoofdstuk ‘Testimonia SS. Patrum de eodem scripturae loco’.
10) Ambrosius, <Hexaemeron>, V, c. 21 en 22. Zijn uitspraken over het bijenleven zijn eveneens
door Colvenerius overgenomen, vgl. noot 10, en tevens in het hoofdstuk ‘Auctores aliquot, qui
praeter Cantipratani scripserunt de apibus, et earum admirabili politia’.
11) Publius Vergilius Maro, <Georgica V>.
12) Vermoedelijk betreft het de <Historia orientalis> van Jacob van Vitry: ‘Sexto loco magistrum
Iacobum de Vitriaco quondam Aconensem episcopum, nunc vero Tusculanum presulem et
Romane curie cardinalem licet meritis potiorem, quasi etate ultimum ponimus, qui de naturis
rerum et historiis, que in transmarinis partibus modernis temporibus evenerunt, eleganti sermone
conscripsit et hunc librum voluit Orientalem historiam appellari’, proloog NR, Boese ed. p. 3;
het hoofdstuk over de bijen vindt men op pp. 293, 298; vgl. ook superior, hoofdstuk 2, noten
45, 100 en 105.
13) Nog lange tijd na de Middeleeuwen nam men aan dat de sexe van de bijenkoningin niet
vrouwelijk, maar mannelijk was, vgl. p. 1.
14) Aristoteles is hier niet zeker van, in tegenstelling tot Plinius; vgl. <Liber de historia animalium>
V, c. 22. Deze veronderstelde eigenschap van de bijenkoning is meermalen in de
Middelnederlandse literatuur benadrukt.
15) De werkbijen (immen) zijn rudimentaire koninginnen, dus veel kleiner. De larven komen na
drie dagen uit de eieren in de cellen tevoorschijn en worden gedurende zes gedagen door de
jonge werkbijen verzorgd. Hierna worden de cellen afgesloten met wasdeksels, die na de
verpopping, na 12 dagen, worden stukgebeten. Ze poetsen de cellen gedurende 3 à 4 dagen.
Daarna voeden ze op hun beurt de larven, en de koningin, gedurende ca. een week. Vervolgens
worden werkbijen bewaaksters van de vliegopening, daarna veldbijen, gedurende 20 dagen.
Later in het seizoen bevinden zich onder de nieuwe larven een aantal potentiële koninginnen,
die in speciale cellen worden opgekweekt. In mei splitst een moedervolk zich in zelfstandige
volken tijdens het zwermen. Het moedervolk verzamelt zich als een dichte tros om de koningin.
In elke nazwerm worden de overtollige jonge koninginnen gedood, waarna de overblijvende
koningin tijdens de bruidsvlucht wordt bevrucht. Zodra een volk zich heeft gevestigd, ontstaat
de ‘taakverdeling’.
16) Darren (hommels) komen alleen in de zomermaanden voor. Ze zijn veel groter dan werkbijen
en hebben geen angel. Na de bevruchting van de koningin verdwijnen ze, óf omdat ze niet
langer door de werkbijen gevoed worden, óf omdat ze met geweld verwijderd worden gedurende
de ‘darrenslacht’.
17) De functie van de darren is pas sinds ca. 1850 bekend. Men nam aan, dat de larven spontaan
werden geboren. Aristoteles vermeldt als een mogelijkheid dat zij op de bladeren van olijfbomen
ontstonden, door inwerking van dauw en zonlicht. Elk bijenvolk vermeerdert zich in korte tijd
zeer overvloedig. Vergilius omschrijft deze visie heel dichterlijk in <Georgica>: ‘Dan nog iets
heel merkwaardigs in het bijenleven: zij zoeken niet de paring, die de krachten ontzenuwt in
Venus’ dienst, noch baren zij in pijn hun jongen. Die plukken ze gewoon van geurig kruid en
bladeren - zo simpel komt een koning met zijn jonge burgers, waarvoor een nieuw paleis en
rijk in was gebouwd wordt’, in vertaling geciteerd naar I.G.M. Gerhardt, <Het boerenbedrijf>
(Amsterdam 1969), rr. 197-202.
18) Gedurende de winter vormt het bijenvolk om de koningin een dichte tros. Wanneer de
temperatuur gunstig is vliegen de werkbijen even uit om zich te ontlasten (reinigingsvlucht).
19) Mede om deze reden werden aan bijen mystieke eigenschappen toegekend. Inderdaad kenmerken
deze insecten zich door, meestal eerder dan andere diersoorten, veranderingen in de atmosfeer
waar te nemen, ook van atomaire oorsprong.
20) Vgl. noot 2.
21) Vgl. BUA II, 29 § 12 (BB 73, rr. 37-38). Deze opvatting was gedurende de Middeleeuwen
algemeen. Ook in de VJ zijn aanhalingen van Seneca aanwijsbaar; Godding wijst er echter op
dat destijds ook de <Sententiae> van Publilius Syrus (1ste e.v. Chr.) aan Seneca werden
toegeschreven; vgl. p. 311, noot b.
22) Men vindt deze uitspraak van Augustinus geciteerd in Hinnebusch, ‘The history of the Dominican
order’, I, 344.
23) Diens uiteenzettingen over de Regel van Augustinus bevatten een weerslag van de
dominicanenvoorschriften onder zijn bestuur; vgl. hoofdstuk 2, noot 197.
24) Vgl. noot 22.
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25) Vgl. Handelingen 9.
26) ‘Pariter aggregatae suaviter cantant’, BUA II, 40 § 1 (BB 172, serm. a, Ex. 175).
27) Dit verhaal is eveneens aanwezig in <Dialogus Miraculorum>, l. 9, c. 38, van de cisterciënser
Caesarius van Heisterbach (ca. 1180-ca. 1240/45), maar de redactie wijkt enigszins af.
28) BUA II, 49 § 20 (BB 236, rr. 15-23).
29) BUA II, 10 § 19 (BB 76, Ex. 73).
30) BUA II, 30 § 25 (BB 143, serm. a).
31) BUA II, 29 § 8 (BB 122, rr. 15-22 en Ex. 114).
32) BUA II, 29 § 28 (BB 133, Ex. 125).
33) BUA II, 10 § 20 (BB 77, serm. e); vgl. Hinnebusch t.a.p., 352.
34) ‘Integritas est cunctis apibus corporis virginalis. Nullo inter se concubitu miscentur, nec in
libidinem resolvuntur. Apes quidem, licet nequaquam coitu misceantur, maximum tamen
filiorum examen emittunt’ (BUA II, 29, 30, 31).
35) BUA II, 29 § 34 (BB 135, rr. 34-38).
36) BUA II, 57 § 60 (BB 259, serm. x).
37) In sommige manuscripten hebben afschrijvers naar eigen inzicht het woord ‘exempel’ in de
tekst geplaatst, waar zij dit nodig achtten. Deze aanduidingen blijken vaak onbetrouwbaar te
zijn.
38) Voorbeelden hiervan zijn BUA I, 2 § 3 (BB 10, Ex. 2); BUA I, 6 § 3 (BB 16, rr. 3-9) en BUA
I, 7 § 2 (BB 16, Ex. 7). Dit laatste exempel heb ik ten onrechte deze kwalificatie gegeven.
39) Zoals BUA I, 1 § 4 (BB 7, Ex. 1), en BUA I, 3 § 4 (BB 11, Ex. 3).
40) De mededeling over Tarentinus in BUA II, 18 § 3 (BB 97, serm. b) is eveneens ontleend aan
<De civitate Dei>, en niet rechtstreeks aan Valerius Maximus, zoals Colvenerius vermeldt. In
feite maakt Thomas nauwelijks of geen gebruik van klassieke literaire bronnen voor zijn betogen
en exempels. Uitzonderingen vormen mededelingen van Boethius, BUA I, 21 § 4 en II, 49 §
5.
41) Vgl. hoofdstuk 2, noten 171 en 172.
42) In feite beslaat de voltooiing van de VJ nauwelijks meer dan een pagina, vgl. Godding ed.,
315-316.
43) Van doorsnee mensen kon men geen visioenen verwachten. Thomas kondigt in de proloog aan
dat hij uit discretie sommige, nog levende personen zal omschrijven (opdat ze niet door
nieuwsgierige lieden belastigd zouden worden), vgl. de proloog: Et ego quidem in pluribus hoc
vitavi, ut terras, civitates, vel opida nominatim non ponerem in quibus rerum gesta patrata sunt:
eo quod personis adhuc viventibus, et hunc favorem gloriae fugientibus, verecundia facere
formidare.
44) Vgl. hoofdstuk 2, noten 148 (Douai), 110 (Vincennes), 169 (Strasbourg); bij het laatste exempel
kan nog worden opgemerkt dat Thomas koningen interpreteert als leiders (prelati, van Lat.
preferre, voorgaan) en als rechters, vgl. BUA II, 34 § 1 (BB 160, r. 45). Het kruis wordt in de
iconologie als attribuut vaak in verband gebracht met de rechtvaardige rechter c.q. bestuurder,
vgl. de afbeelding van de kroning van Hendrik de Leeuw, waarbij hij omringd wordt door
voorouders, waarbij alle vorstelijke personen een kruis in de handen houden. Hierbij wordt de
Schrifttekst Matt. 16:24 vermeld, vgl. <Heinrich der Löwe und sein Evangeliar>, Cat. Herzog
August Bibliothek, Wolfenbüttel. De drie laatste exempels van Boek I (BUA I, 25 §§ 6-8; BB
49-51, Ex. 43-45) betreffen naast prior Wulfert van Straatsburg (+ 1237) twee leken, een
gestigmatiseerde vrouw en een martelaar, die na zijn dood een kruis in het hart bleek te bezitten.
45) Van Bonifatius: BUA II, 30 § 6 (BB 138, Ex. 134), II, 51 § 4 (BB 207, Ex. 225) en II, 57 § 32
(BB 250, Ex. 280); vgl. ook superior, hfst. 2, noot 48; van Albert: BUA II, 51 § 11 (BB 211,
Ex. 230); BUA II, 57 § 18 (BB 244, Ex. 271); BUA II, 57 § 34 (BB 250, Ex. 282).
46) Vgl. hoofdstuk 2, noten 138 (Genta), 80, 141 en 171 (Walter) en 95 (Willem).
47) Vgl. hoofdstuk 2, noten 172 en 155.
48) Het staat niet vast welke exempels tot het originele werk van Thomas van Cantimpré behoren.
49) Vgl. noot 35.
50) In BUA II, 40 § 12 (BB 179, Ex. 187) kondigt hij aan, dat hij op deze persoon zal terugkomen;
dit gebeurt in BUA II, 46 §§ 5-6 (BB 188, Ex. 198).
51) vgl. hoofdstuk 2, p. 28, noot 179.
52) Vgl. BUA II, 29 § 22 (BB 130, Ex. 121) en BUA II, 57 § 42 (BB 253, Ex. 286). De overige
jongste dateringen in het BUA reiken niet verder, vgl. de herbegrafenis van Johan van
Wildeshusen te Strasbourg, BUA II, 57 § 58, BB 259, Ex. 294 (over het jaartal 1276, vgl. de
annotaties bij p. 259, r. 6), en het noemen van Albert de Grote als bisschop van Regensburg
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53)
54)

55)

56)
57)

(1260-1262), en de vermelding van de brief van Maria van Hongarije aan de dominicanenleiding.
Deze brief is in de kapittelverslagen overgeleverd en moet in 1262 worden gedateerd; vgl. de
Verklarende tekstannotaties, p. 262, r. 28. Het laatste exempel in het BUA is veel vroeger
gedateerd; het is door Colvenerius in verband gebracht met ketterverbrandingen in 1233 in de
omgeving van Kamerijk; vgl. ook de Verklarende tekstannotaties, p. 262, r. 28.
Vgl. in het Middelnederlands bepaalde weglatingen in Vert. I, zie hoofdstuk 5.1.1.
BUA II, 45 § 5 (BB 188, Ex. 198). Ook wordt in de opsomming van ‘goede senioren’ in de
aanvang van Boek II geen vrouw genoemd, ofschoon Genta hier voortreffelijk in zou passen,
vgl. superior, hoofdstuk. 2, noot 138.
Brett, ‘Humbert of Romans’, 62-64; BUA II, 30 § 43 (BB 149, Ex. 151). St. Dominicus merkte
op dat hij liever naar jonge dan naar oude vrouwen luisterde, vgl. R. Brooke, <The coming of
the friars>, 174-175.
Brett, ‘Humbert of Romans’, 66-68.
Brett vermeldt enige afwijkingen ten opzichte van de mannenconstituties, vgl. pp. 75-80. Een
opmerkelijk verschil is al, dat de monialen niet aanwezig mochten zijn bij de Algemene en
Provinciale Kapittels. Vgl. ook R. van Dijk, <De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters
vóór 1559>, 268-269.
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Georgius Colvenerius, Douai 1627; Utrecht, UB, rariora F oct. 18
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4 Beknopte beschrijving van de Latijnse drukken en van drie
handschriften van het BUA uit de Noordelijke Nederlanden
4.1 Algemeen overzicht
Zoals in de introductie is meegedeeld1) zijn van het BUA ongeveer honderd
handschriften bewaard gebleven en is de tekst zesmaal gedrukt. In de voorgaande
hoofdstukken is voor de verwijzingen steeds gebruik gemaakt van de paragraafindeling
in de jongste editie uit 1627 van Georgius Colvenerius.
In de nu volgende beschrijving worden de drukken met sigla aangeduid: LX voor
de Keulse incunabel uit ca. 1473, LY voor de Keulse incunabel uit ca. 1478-1480,
en LZ voor de druk uit Parijs uit 1516. Hiervan zijn voor ons vooral LX en LY van
belang voor vergelijking met de Middelnederlandse vertalingen. Voor wat betreft de
drie edities van Colvenerius wordt volstaan met de bespreking van de jongste uitgave
(Colv. 1627).
Omdat aangenomen mag worden dat de twee Middelnederlandse vertalingen in
de Noordelijke Nederlanden zijn opgesteld2), zijn uit de inventarisatie van Axters3)
de Latijnse handschriften die met zekerheid uit deze gebieden afkomstig zijn, bij de
vergelijking betrokken. Typerende overeenkomsten met de inhoud van de
Middelnederlandse vertalingen kunnen immers aanwijzingen bevatten voor de
herkomst hiervan. Het betreft drie handschriften uit het bisdom Utrecht: uit Hoorn
(LA), uit Dordrecht (LB) en uit Utrecht (LC). De resultaten van dit vergelijkend
onderzoek zijn opgenomen in de overzichtstabel in hoofdstuk 5, paragraaf 3. In het
volgende is, evenals in de teksteditie, steeds verwezen naar de onderverdeling van
de tekst in Colv. 1627.

4.2 De drie vroegste drukken van het BUA
LX

<Liber qui dicitur Bonum universale de
apibus>, Drukker van Augustinus, <De
fide>, (Keulen ca. 1473); IDL 4346;
COP. 1218; Voulliéme 1177.
De hoofdstuktitel is tevens het incipit van
het BUA. In de proloog ontbreekt de
passage ‘Et ego, quidem indignus...
contigissent’4), en de exempels BUA II,
1 §§ 3 t/m 11, en § 15, en 29 §§ 11 t/m
16. De slotzin van Boek I is ingekort; van
‘nunc autem, ut gratius ad apum populos
transeamus, pausationis modicae
interstitio respiremus’, is vanaf
‘pausationis’ de resterende zin
weggelaten. Er zijn meer omissies, zoals
de laatste zin van BUA II, 10 § 21 (Qui
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etiam.... iudicandus). Opvallend is de
toevoeging in de volkstaal bij het woord
‘gyrovagos’, ‘Id est umloopers’, in BUA
II, 10 § 14 (door Colvenerius abusievelijk
gedrukt als ‘vinloopers’ in zijn ‘Praefatio
ad lectorem’). De hoofdstuktelling van
Boek II wijkt af, zodat het lijkt of er in
plaats van 57, slechts 56 hoofdstukken
zijn opgenomen.
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LY

<Liber qui dicitur Bonum universale de
apibus>, Johannes Koelhoff de Oudere
(Keulen ca. 1478-1480); IDL 4347; HC*
(Add) 3644; Voulliéme 1178.
Deze incunabel bevat een herdruk van
LX, maar een drukfout op de eerste
bladzij is hier hersteld. De inhoud is
gelijk aan LX5).

LZ

<Liber Apum aut de Apibus mysticis sive
de propietatibus Apum; seu universale
bonum, tractans de prelatis et subditis
ubique sparsim exemplis notabilibus>;
Venalis habetur in vico sancti Jacobi apud
sanctum Benedictum ad signum sancti
Georgii (Parijs ca. 1516, gedrukt door
Wolfgang Hopyl in opdracht van Franz
Birckmann te Keulen), ed. Nicolas du
Puy, bijgenaamd Bonaspes6).
Op het titelblad een houtsnede van Maria
staande op de maansikkel met daaronder
de Arma Christi en de woorden ‘Spes
christiana’. Zij heeft op de linkerarm het
Jezuskind dat een druiventros vasthoudt;
in de rechterhand een rozenkrans. Twee
engelen houden haar een kroon boven het
hoofd. Zij wordt geflankeerd door de
aartsengel Michael die zijn zwaard heft
tegen de duivel en door St. Joris die zijn
lans in de draak steekt. Links van de
Arma Christi onderaan een schare
biddende gelovigen met rozenkransen,
een staande vrouw met een banderol met
de letters B S (Bona Spes?) wijst naar
Maria; rechts een schare studenten die
college volgen, onder het gehoor is ook
een vrouw (Scholastica?).
Op het laatste blad zijn in een
architecturaal kader in drie etages
afbeeldingen geplaatst. Bovenaan troont
de Maagd Maria in een zetel met het
Jezuskind op schoot (Sedes sapientiae?).
Om haar heen de Drie Koningen die
geschenken aanbieden, een heft zijn hand
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naar een ster. Linksboven is een schild
met het stadswapen van Keulen, met in
het bovenste veld drie kronen en
daaronder vijftien vurige tongen of
hermelijnstaartjes; rechts een schild met
het drukkersmerk van Wolfgang Hopyl
die tot 1490 in de Rue St. Jaques ‘onder
S. Barbara’ te Parijs woonde en daarna
naar een andere straat verhuisde7). De
tweede afbeelding is van Ursula die met
pijlen in de handen haar mantel
beschermend boven haar volgelingen
houdt, boven haar is een banderol met de
woorden ‘Ima per mutat brevis, hora
summis’, het devies van Franz
Birckmann8). Op de onderste afbeelding
is een grote kuip boven een laaiend vuur
waarin zeven knapen (?) en een biddende
vrouw met aureool. Zij is slechts gekleed
met een sluier. Misschien betreft het de
jonge Vitus, die met zijn voedster
Crescentia en enige vrienden op deze
wijze werd gemarteld.
In de proloog ontbreken de passage ‘Et
ego... fratribus contigissent’ en de
exempels BUA II, 1 §§ 3-11, en 15. De
slotzin van Boek I is compleet (vgl.
incun. LX). De hoofdstuktelling is
correct. De tekst is nader onderverdeeld
in paragrafen, maar de nummering
daarvan verschilt van Colv. 1627. Na de
tekst van het BUA volgt een biografische
notitie van Thomas van Cantimpré,
aangevuld met een verwijzing naar
Johannes Trithemius, <De scriptoribus
ecclesiasticis> (1494): ‘Claruit sub
Rodulpho imperatore. Anno domini
M.CC. lxx’9).
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Nicolaas Bonaspes, Parijs ca. 1516; frontpagina (druk LZ) Amsterdam, VU, XC 00173
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Nicolaas Bonaspes, Parijs ca. 1516; achterblad (druk LZ) Amsterdam, VU, XC 00173
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4.3 De drie edities van Georgius Colvenerius
Georgius Colvenerius te Douai10) publiceerde in 1597 een eerste editie, die gevolgd
werd door twee andere in 1605 en 1627. De proloog van 1627 is opgedragen aan abt
Antonius de Montmorency van het Andreasklooster te Kamerijk. Hierin deelt hij
mee dat de eerste editie onder de titel van <Boni universalis> uit 159711) zo'n succes
had, dat na twee maanden 400 exemplaren waren verspreid. Na een herziene herdruk
in 160511a volgde een meer uitgebreide heruitgave in 1627, waarin de oorspronkelijke
titel werd hersteld: <Thomae Cantipratani Th. Doctor, Ordinis Praedicatorum, et
episcopi suffraganei Cambracensis, Bonum universale de apibus. Omni hominum
scatui, tam Praelatis, quam subditis utilissimum>11b. Bij mijn onderzoek heb ik gebruik
gemaakt van deze editie.
In de ‘Praefatio ad lectorem’ geeft Colvenerius een verantwoording van zijn wijze
van uitgave. Hij baseerde zich op vier handschriften en de drukken LX, LY en LZ.
De vier handschriften gaf hij als sigla s, p, b en c. Het eerste handschrift (s) was
afkomstig uit het H. Grafklooster te Kamerijk; het was volgens Colvenerius
nauwkeurig gecorrigeerd en het maakte een zeer betrouwbare indruk12). Het tweede
handschrift (p), geschreven in 1489, was afkomstig van de dominicanen te Douai13).
Het week nauwelijks af van s, maar het was niet zo goed gecorrigeerd en het leek
van jongere datum te zijn. Handschrift b was hem ter beschikking gesteld door een
kanunnik uit de Waltrudiskerk in Bergen (Mons)14). Naar de mening van Colvenerius
vertoonde het grote overeenkomst met de Parijse druk LZ, die hij echter minder
betrouwbaar achtte15). Het vierde handschrift (c) kreeg hij pas later onder ogen; het
week weinig af van hs. b en de druk LZ. Volgens zijn mededeling was hs. c afkomstig
van de kartuizers te Valenciennes16).
Zoals Colvenerius zelf aangeeft is de editie uit 1627 voornamelijk gebaseerd op
het Kamerijkse hs. Uit de aantekeningen bij deze editie (in de marge en in de
toegevoegde Notae) blijkt dat de door Colvenerius geconstateerde verschillen vooral
het aantal exempels, de hoofdstuktelling en de varianten in de tekst betreffen. Zestien
exempels waren uitsluitend aanwezig in het Kamerijkse hs. (s). De afwijkende
hoofdstuktelling in Boek II in LX en LY trof hij eveneens aan in het dominicanenhs.
uit Douai17). De weglating van de zin in de proloog in de drukken LX, LY en LZ
wordt door hem niet vermeld.
Evenals Bonaspes in LZ bracht Colvenerius een onderverdeling aan in particulae
door middel van subtitels en een nummering. Vermoedelijk heeft hij zich voor deze
onderverdeling georiënteerd naar een indeling in een hs. Dat onderverdeling door
middel van subtitels in het BUA al in de vijftiende eeuw voorkwam blijkt uit het
door ons onderzochte hs. LC (vgl. par. 4.4). De nummering van Colvenerius in de
editie van 1627 wordt nog steeds algemeen toegepast voor verwijzingen naar het
BUA.
De biografische gegevens van Thomas zijn in de eerste plaats ontleend aan de
‘Gesta venerabilis Thomae de Cantiprato’ uit <Hagiologium Brabantinorum> van
Johannes Gielemans (1427-1487), een regulier kanunnik van Rooklooster. Deze
korte biografie is aangevuld met mededelingen
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van enige andere auteurs18). Colvenerius' grootste verdienste vormen ongetwijfeld de
verwijzingen in de marge naar bijbelteksten en andere literatuur, die door Thomas
dikwijls slechts impliciet worden aangeduid. Voor de verwijzingen naar Seneca
gebruikte Colvenerius de editie uit Bazel van 155719). Interessant is een glossarium
met Laatlatijnse woorden. Er zijn diverse registers.
De editie van 1627 heeft een titelblad met een gravure in drie etages. De bovenste
heeft een zittende bisschop, geflankeerd door allegorische voorstellingen van de drie
theologische deugden geloof, hoop en liefde. Op de tweede staat een pilaster met de
titel. Thomas van Cantimpré wordt daarin als suffragaanbisschop van Kamerijk
aangeduid, hetgeen berust op een foutieve interpretatie van Thomas' mededeling, dat
hij meer dan dertig jaar bisschoppelijke volmachten bezat ten aanzien van het
biechthoren20); ter linkerzijde een vrouw die een schaaltje (?) in de hand houdt,
misschien een allegorische voorstelling van Hebe met een schaal nectar?; rechts een
man die lachend op een bekken slaat bij een bijenkorf naar analogie van BUA II, 49
(Gaudent plausu et tinnitu aeris). Hierin handelt het sermoen over de prediking van
de H. Schrift met als uitgangspunt ps. 47: 2: ‘Alle gij volken, klapt in de handen,
schalle voor God de klaroen van uw jubel’. De korf is hoog opgetrokken, hetgeen
wijst op een overvloedige honingoogst. Op de derde gravure twee engeltjes temidden
van drie omgevallen, lege bijenkorven; ze houden een schild omhoog met daarop de
woorden: ‘Duaces. Typis et sumptibus Baltasari Belleri, Anno 1627.’

4.4 Latijnse handschriften uit de Noordelijke Nederlanden
LA

Londen, British Library, Harl. 3832; s.
15.
Perkament, 160 ff., 205 × 137 mm.
ff. 2a-158 b: Bonum universale de apibus;
schrift: l. gothica hybrida, 2 kol.
De volgende mededeling, geschreven op
de versozijde van het schutblad is ten dele
onleesbaar door de strakke binding van
het boek: ‘Liber monasterii beate marie
noue lucis ordinis regularium prope
hoern’ (hand van de kopiist).
(andere hand, s. 15) ‘Jstum librum scripsit
vel composuit originaliter quidam frater
de ordine predicatorum dictus Thomas
de louanio ex brabantie partibus oriundus/
qui fuit auditor alberti magni in
theolog[ia] ut in primo libro refert. et
floruit anno domini m.cc.. [.] et
post/videtur fuisse quasi centum annorum
in extremis vicarius episcoporum in
audiendis confessionibus in diversis
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dyocesibus [..] ad minus [..] hic scribit
xxx annos.
De inhoud is gelijk aan Colv. 1627, ook
wat betreft de kapittellijst en de
alfabetische exempellijst. De
hoofdstukken zijn niet genummerd en er
zijn geen rubrieken. Het colofon eindigt
met een verwijzing naar Thomas'
bevoegdheden als pauselijk
poenitentiarius die hij meer dan dertig
jaar had uitgeoefend, zoals door hem
wordt meegedeeld in BUA II, 30 § 4821).

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

53

Het hs. is afkomstig uit het
regulierenklooster St. Maria te Nieuwlicht
bij Hoorn, gesticht in 1392. Het was de
tweede dochterstichting van het Kapittel
van Windesheim. In 1450 werd het
klooster besloten, vgl. Mon. Wind. III,
321-333, met name 325.
LB

Londen, British Library, Ar. 141; s. 15.
Perkament en papier, 89 ff., 294 × 209
mm.
ff. 2r-88v: Bonum universale de apibus;
schrift: l. gothica hybrida, 2 kol.
f. 1v: Liber conventus fratrum minorum
in dordraco. (Eigendomsmerk in andere
hand, s. 15).
In het hs. zijn van de meerregelige
initialen slechts de representanten
aanwezig, met uitzondering van f. 18r,
waar in de initiaal een leeuw is getekend
(praefatio Boek II).
De samenstelling van de inhoud is gelijk
aan Colv. 1627, met weglating van de
passage in de proloog ‘Et ego, quidem
indignus... contigissent’, en de exempels
BUA II, 1 §§ 3-11 en § 15, en 29 §§ 11
16. De hoofdstuknummering van Boek
II begint pas bij de tweede hoofdstuktitel,
zodat het ten onrechte lijkt of het laatste
hoofdstuk (57) ontbreekt (vgl. LX en
LY).
Het hs. heeft toebehoord aan het klooster
van de minderbroeders in Dordrecht, die
hier al in de 13de eeuw gevestigd waren.
Van de 15de eeuwse geschiedenis van de
Dordtse minderbroeders is als gevolg van
het verlies van het archief vrijwel niets
bekend.
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Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 299;
voltooid 1461.
Perkament, 127 ff., 292 × 213 mm.
ff. 1r-127r: Bonum universale de apibus;
schrift: l. gothica hybrida, 2 kol., vgl.
CMD - NL II nr. 681.
f. 127r colofon: Explicit liber apum editus
per fratrem thomam brabantinum
quondam suppriorem louaniensem ordinis
predicatorum.
(zelfde hand) Jssent M.C. quater anni
dum vigesies ter/ ac semel adicias. finis
fuit ante kalendas/ codicis istius/ decimo
sextoque decembris/ Est quo completus
hic liber apum reputetur/Faxint inter apes
celites ut celibes. Amen. Liber
canonicorum regularium in traiecto.
De samenstelling vertoont veel
overeenkomst met Colv. 1627 en sluit
ook in kapittellijst en rubrieken over het
algemeen hierbij aan. Evenals in LB,
ontbreken echter de passage in de proloog
‘Et ego, quidem indignus... contigissent’
en de exempels BUA II, 1 §§ 3-11, § 15,
en II, 29 §§ 11-16, en begint de
hoofdstuktelling in Boek II pas bij het
tweede hoofdstuk in plaats van bij het
eerste.
Het hs. is afkomstig uit het
regulierenklooster H. Maria en de twaalf
apostelen te Utrecht. De gemeenschap
was enige tijd aangesloten bij de
Congregatie van Neuss, die echter in
1430 als geheel werd opgenomen in het
Kapittel van Windesheim. Tijdens het
‘Utrechtse Schisma’ (1423-1433) volgden
de regulieren het pauselijke standpunt en
moesten als gevolg van het daarmee
samenhangende interdict verspreid
uitwijken naar enige huizen elders
(1427-1432). Na terug-
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keer had de sterk gekrompen
gemeenschap te kampen met veel
moeilijkheden. In 1439 was het aantal
leden door de pest geslonken tot twee. In
1451 werd het klooster door kardinaal legaat Nicolaas van Cusa bezocht;
inmiddels was het aantal regulieren weer
gestegen tot twaalf. Door de toekenning
van de uitgestelde jubileumaflaat werden
de materiële omstandigheden spoedig
verbeterd en kwam de gemeenschap weer
tot bloei, vgl. Mon. Wind. III, 427-452.
Ook de bibliotheek die grotendeels
verloren was gegaan werd voor zover
mogelijk teruggekocht en aangevuld.
Opmerkelijk is dat van de Regel van
Augustinus beide versies, voor vrouwen
en mannen, aanwezig waren. In een
afschrift van de laatstgenoemde tekst is
in de enige versierde initiaal een
afbeelding van een fabeldier, dat
overeenkomst vertoont met het schaapje
dat in een Mnl. hs. van het BUA bij de
aanvang van Boek II (over de ondersaten)
is getekend (vgl. inferior, par. 5.3,
beschrijving hs. D). Tevens is in 1447
een afschrift gemaakt van de <Expositio
regulae S. Augustini> van de dominicaan
Humbert van Romans22).

4.5 Conclusies
Uit het voorgaande blijkt dat de hss. LB, LC en de drukken LX en LY met elkaar
verwant zijn. Steeds ontbreekt een bepaalde zin in de proloog, zijn dezelfde zestien
exempels niet aanwezig en begint de hoofdstuktelling in Boek II van het BUA pas
bij het tweede, in plaats van bij het eerste hoofdstuk. LZ stemt hier in zoverre mee
overeen dat naast de zin uit de proloog, slechts tien in plaats van zestien exempels
ontbreken; de hoofdstuktelling is correct.
Alleen LA vertoont gelijkenis met Colv. 1627. We herinneren er echter aan dat
ook Colvenerius afwijkingen constateerde in de door hem onderzochte afschriften
en drukken. Uitsluitend in het Kamerijkse hs. waren de zestien exempels aanwezig
die in LB, LC en de drukken LX en LY lijken te ontbreken. In de drie overige door
Colvenerius bestudeerde hss. trof hij deze dus evenmin aan. De foutieve nummering
van de hoofdstukken in Boek II was behalve in LX en LY ook gevolgd in het al
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genoemde hs. van de dominicanen uit Douai. Voor zijn editie genoot het Kamerijkse
hs. de voorkeur omdat het zorgvuldig was gecorrigeerd en meer betrouwbaar leek23).
Het is bevreemdend dat LA en LC, welke hss. beide uit Windesheimse
mannenkloosters afkomstig zijn, onderling verschillen. In kringen van de Moderne
Devotie, waar deze kloosters een belangrijke plaats innamen, besteedde men veel
zorg aan de keuze van het tekstvoorbeeld24).
Om na te gaan of ook andere hss. de gesignaleerde afwijkingen vertonen heb ik
drie hss. uit de Zuidelijke Nederlanden, waarvan twee uit kringen van de Moderne
Devotie stammen, op de bovengenoemde afwijkingen gecontroleerd. Op dezelfde
wijze werd het Middelfranse afschrift, waarvan de tekst in 1372 werd opgesteld in
opdracht van de Franse koning Karel V, onderzocht25).
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De drie Latijnse hss. zijn:
- Namen, Musée Archéologique, 14; voltooid 1389, afkomstig uit de
Norbertijnenabdij Floreffe26);
- Wenen, Nat. Bibl., 14073; voltooid 1422, afkomstig uit het Windesheimse
regulierenklooster Bethlehem bij Leuven27);
Brussel, Kon. Bibl., 2144; s. 15, afkomstig uit het Windesheimse regulierenklooster
St. Paulus te Rooklooster28).
De bewuste zin in de proloog (Et ego... contigissent) ontbrak uitsluitend in het
Middelfranse afschrift. Voor het overige zijn geen afwijkingen geconstateerd ten
aanzien van LA, en dus ook niet van Colv. 1627, zij het dat de volgorde van de
exempels soms verschilde. Hieruit volgt dat de hss. LB, LC en de drukken LX en
LY, en in zekere zin ook LZ behoren tot een afwijkende tekstfamilie van het BUA.
Het is interessant de afwijkingen nader te analyseren. De zin in de proloog (Et
ego... contigissent) lijkt opzettelijk te zijn overgeslagen. De foutieve rangorde in de
hoofdstuktelling van Boek II berust vermoedelijk op het niet herkennen van de eerste
hoofdstuktitel, die als onderdeel van de praefatio werd beschouwd29). De eerste acht
weggelaten exempels (BUA II, 1 §§ 3-10) bevatten mirakelverhalen over Johannes
Vincentinus, een dominicaan uit Bologna30). Het daarop volgende handelt over een
Spaanse dominicaan Petrus, die doden opwekte (BUA II, 1 § 11). Het laatste in deze
reeks betreft Dodo in Friesland (BUA II, 1 § 15)31). In dit hoofdstuk32) getuigt Thomas
van voorbeeldige senioren, die hij had gekend, en welke bij hun dood werden
begunstigd met een duidelijk zicht op een zalig leven in het hiernamaals. De
mededelingen zijn doorgaans beperkt van omvang, in tegenstelling tot de acht
mirakelverhalen over Johannes Vincentinus, die Thomas blijkbaar niet persoonlijk
heeft gekend.
De overige weggelaten exempels betreffen wonderen die personen overkwamen
die een bijzondere voorkeur voor Marialiederen of een andere Mariadevotie toonden
(BUA II, 29 §§ 11-16)33).
De Latijnse traditie is dus niet eensluidend. Dit is evenmin het geval in het
Middelnederlands, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.
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Eindnoten:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

Vgl. hoofdstuk 1, noten 9 en 10.
Ibidem, noot 17.
Ibidem, noot 9.
Deze passage is geciteerd in hoofdstuk 2, noot 161.
In verband met de Moderne Devotie is het interessant dat een exemplaar afkomstig is uit het
Heer Florenshuis te Deventer, vgl. M.E. Kronenberg, <Catalogus van de incunabelen in de
Athenaeumbibliotheek te Deventer> (Deventer 1917) nr. 257.
Vgl. Brigitte Moreau, <Inventaire chronologique des éditions Parisiennes du XVIe siècle d'après
les manuscrits de Ph. Renouard> II 1511-1520 (Parijs 1977) nr. 1486.
Vgl. E.C. Bigmore en C.W.H. Wyman, <A bibliography of printing> I (New York 1945) pp.
343-344. Een exemplaar is aanwezig in Amsterdam, Vrije Universiteit, XL00173.
De uitgever (vanaf 1526 tevens drukker) Franz Birckmann was afkomstig uit Venlo. Hij plaatste
bij veel drukkers opdrachten. Het eerste in zijn opdracht gedrukte werk verscheen in 1513 in
Parijs, gedrukt door Wolf Hopyl. De plaat op de versozijde van het laatste blad van het BUA
is tevens gebruikt voor het voorblad van een <Missale Coloniensis> uit 1520, vgl. P. Heitz,
<Die Kölner Büchermarken, mit Nachrichten Über die Drücker von O. Zaretzky> (herdruk
1970), pl. XIII nr. 37 enpl. XXII-XXIII. De beide prenten maken deel uit van de resp. eerste
en laatste katern van het BUA. Vgl. ook J. Benzing, <Die Buchdrucker des 16. und 17.
Jahrhunders im deutschen Sprachgebiet> 239 nr. 27.
Joannes Trithemius, <De scriptoribus ecclesiasticis> (1494). Door mij werd de herdruk uit 1581
geraadpleegd, f. 90b. De biografische aantekeningen over andere auteurs betreffen Johannes
valeys alias gallensis natione anglicus (+ 1270) en ‘Jacobi magni heremitorii que sophologium
sapientiae conscripsit (+ 1480). Als bladvulling volgt een godsdienstige opwekking in dichtvorm.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

10) Georgius Colvenerius (Joris Kolvenier), ook wel Alostanus genoemd, was in Aalst geboren
(1564-1649). Aanvankelijk werd hij voor de krijgsdienst opgeleid, maar nadat hij op 18 - jarige
leeftijd in het leger van Parma de bloedige verovering en plundering van Antwerpen had
meegemaakt (1583) nam hij ontslag en ging in Douai theologie studeren (1584). Hier werd hij
proost van het collegiale stift St. Petrus en kanselier van de toenmalige universiteit van Douai.
Als zodanig gaf hij een aantal bestaande werken in druk uit, het eerst het BUA (1597), gevolgd
door <Myrmecia bonorum sive formicarius Ioannis Nyder> (‘Formicarius’, Mierenboek, van
de dominicaan Johannes Nider (1380 1438) in 1602; zie hierover superior, hfdst. 2, noot 203);
vgl. <Biographie Nationale des Sciences, des Lettres et des Beaux - Arts de Belgique> III
(Brussel 1872) kol. 311-312.
11) De volledige titel is <Thomae Cantipratani, S.Th. Doctoris, ordinis S. Dominici, et episcopie
suffraganei Cameracensis, Miraculorum, et exemplorum memorabilium sui temporis, libri duo.
In quibus praeterea, ex mirifica Apum Republica universa bene et Christiane instituendae ratio
(quo vetus, Boni universalis alludit inscriptio) traditur, et artificiose pertractatur. Duaci, Ex
typographia Baltazaris Belleri sub Circino aureo, anno 1597. Een exemplaar is aanwezig in
Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant.
11a De titel van de herdruk uit 1605 is dezelfde als in 1597, maar in de toelichting volgt na
‘pertractatur’: Ad exemplaria complura cum mss. turn excusa, collati, ab in numeris mendis
expurgati, aucti, et notis illustrati. Opera et studio Georgii Colvenerii Alostensis, S. Th. Licent.
et Professoris, ac Librorum Academia Duacensi Visitatoris. Duaci. Ex typographia Baltazaris
Belleri sub Circino aureo, anno 1605.
11b Dit is de titel op de geïllustreerde voorpagina. De volledige titel luidt: ‘Thomae Cantipratani
S. Th. Doctoris, Ordinis Praedicatorum, et episcopi suffraganei cameracensis, Bonum universale
de apibus. In quo ex mirifica apum republica universa vitae bene et Christiane instituendae ratio
traditur, et artificiose pertractatur, Opus varium et iucundum, insertis ubique miraculis et
exemplis memorabilibus sui temporis; Ad exemplaria complura cum mss., tum antiqua excusa
collatum, a mendis typographicis expurgatum, et notis amplioribus illustratum. Opera Georgii
Colvenerii S. Theol. Doctoris, et eiusdem in Academia Duacena regii et ordinarii professoris,
Collegiatae ecclesiae S. Petri Praepositi et Canonici, et dictae Academiae Cancellarii. Duaci,
Ex Typographia Baltazaris Belleri, sub Circino aureo, Anno 1627.
12) Cambrai, Bibliothèque publique, 966; perkament, s. 15; ‘Pertinet abbatie Sancti Sepulchri
Cameracensis’; ‘.. quod omnium erat correctissimum et probatissimum, ad quod hac editione
universa collata sunt.’
13) Douai, Bibliothèque municipale, 435; perkament.
14) Dit hs. heb ik niet gevonden.
15) ‘In his duobus exemplaribus, quae multum discrepant a quatuor prioribus, quispiam, volens
forte styli simplificatem interdum expolire, a genuina auctoris scriptura et sententia saepe
deflexit.’
16) Vermoedelijk betreft dit hs. Valenciennes, Bibliothèque de la ville, 234 (225), ‘De apibus’;
papier en perkament. Het eigendomsmerk van het minderbroederklooster is een gedrukt etiket.
Zie ook de verklarende tekstannotaties bij p. 247, r. 40.
17) Vgl. Colvenerius, Notae, 37; de opmerking over de hoofdstuktelling is in Notae, 36.
18) Vgl. <Analecta Bollandiana> 14 (1895) 1580; Mon. Wind. I, 108-130.
19) Vgl. ‘Praefatio ad lectorem.
20) Vgl. superior, hoofdstuk 2, noot 42.
21) Ibidem.
22) Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 359; s. 15II. De initiaal bevindt zich op f. 2r. en is afgebeeld
in de cat. <Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek> (1984)
p. 59 (nr. 16). Vgl. ook hoofdstuk 2, p. 30, noot 197.
23) ‘Primo exemplar eleganti manu in membrana descriptum suppeditavit insignis abbatia sancti
Sepulchri in urbe Cameracensi, quod omnium erat correctissimum et probatissimum, ad quod
hac editione universa collata sunt. Hoc exemplar notamus ms. s.’
24) Vgl. W. Lourdaux, ‘Het boekenbezit en het boekengebruik bij de Moderne Devoten’, in: <Archief
en Bibliotheekwezen in België>, extra nr. 11 (Brussel 1974) 247-325; A.J. Geurts, ‘Boeken
maken in het regulierenklooster te Windesheim bij Zwolle’, in: <Windesheim. Studies over een
Sallands dorp bij de IJssel>, F.C. Berkenvelder ed. (Kampen 1987) 57-76, met name 59.
25) Vgl. hoofdstuk 2, noot 12, en C. Gaspar en F. Lyna: <Les principaux manuscrits à peintures de
la Bibliothèque Royale de Belgique> I (1984) 382 383, met een afbeelding van f. 1r; zie over
dit hs. ook hoofdstuk 6, noot 25.
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26) CMD - B I nr. 90. Dit hs. was geschreven in opdracht van Petrus van Herentals
(1322-1390/1391), die in Floreffe enige tijd prior was geweest (‘excellens prior noster’, zoals
uit een colofon in dit hs. blijkt). Petrus was enige tijd afwezig geweest als gevolg van het
aanvaarden van een prebende in een kapittelkerk, maar omdat men daar ‘leefde als in Babylon’
keerde hij terug naar Floreffe, vgl. U. Berlière in: <Annales de la Société archéologique de
Namur> 18 (1889) 325-337. Het afschrift van het BUA is dus kort voor zijn dood gemaakt.
27) CMD - AU II nr. 14073 (1422). De kopiist was Joannes de Pomerio. Het klooster was het eerste
gesloten mannenklooster buiten de kartuizer orde; het was in 1414 gesticht en werd in hetzelfde
jaar besloten. De gemeenschap kende een moeilijke aanvangstijd, de eerste prior trad meteen
af; vgl. Mon.Wind. I, 18-30.
28) CMD - B II nr. 141. Het St. Paulusklooster was het eerste filiatieklooster van Groenendaal; in
1412 werd deze kloostervereniging geïncorporeerd in het Kapittel van Windesheim, vgl. Mon.
Wind. I, 46-66. Zie ook P. Obbema, ‘The Rooklooster register evaluated’, in: <Quaerendo>
VII nr. 4 (1977) 326-353.
29) De titel is: ‘In tribus distribuuntur ordinibus apum plebes’, vgl. BB ed., p. 51 r. 36. Thomas
paste dit toe op de maatschappelijke driedeling. Vermoedelijk werd men voor de telling misleid
door het onderwerp ‘subditi’, (ondergeschikten), waarover Boek II volgens mededeling van de
auteur handelt; de tweede hoofdstuktitel is: ‘Secunda pars illarum apum est, quae iuuentutis
vigore opera multa praestant’ (vgl. BB ed., p. 55 rr. 33-36).
30) Deze verhalen komen voor in de biografie van S. Dominicus van Theodorus de Apoldia, vgl.
Colvenerius, Notae p. 37.
31) Dit exempeltje is nader belicht in H. Platelle, ‘Vengeance privée et réconciliation dans l'oeuvre
de Thomas de Cantimpré’, in: <Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis> XLII (1974) 269-281.
Albertus Leander merkt in zijn <De viris illustribus ad praedicatorum> (1517) op, dat een
dominicaan van die naam hem niet bekend is, wel een heremiet in Friesland, vgl. de verklarende
tekstannotaties bij p. 52, r. 46).
32) Het sermoen van hoofdstuk II, 1 begint als volgt: ‘Pars autem prima illarum est, quae matres,
et emeritae sunt, ceterisque maiores existunt: istae autem officiis singulis et operibus praesunt’
(vgl. BB ed., p. 51 rr. 41-42).
33) Dit hoofdstuk handelt over de deugd van de kuisheid: ‘Integritas est cunctis apibus corporis
virginalis’.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

57

5. De overlevering van het BUA in het Middelnederlands
5.1 Algemeen overzicht
Van het BUA zijn twee Middelnederlandse vertalingen bekend1). De eerste vertaling
(Vert. I) is vermoedelijk in 1451 vervaardigd; het vroegst gedateerde afschrift is in
1458 voltooid en wordt in Utrecht of de omgeving daarvan geplaatst2). De tweede
vertaling (Vert. II) is in vergelijking met Colv. 1627 sterk bekort, en lijkt afkomstig
uit het hertogdom Gelre. Wanneer deze vertaling is vervaardigd is niet bekend; het
oudst gedateerde hs. is in 1491 voltooid.
Van Vert. I zijn tot op heden tien handschriften en twee drukken bekend. Een hs.
dat in de Universiteitsbibliotheek te Leuven werd bewaard is tijdens de Tweede
Wereldoorlog verbrand; ons rest slechts een beschrijving. Het was afkomstig uit het
St. Agnesklooster te Tongeren3). Zes hss. zijn reeds beschreven door Van der Vet
onder de sigla A-F4). De sigla M, N, Q, R zijn door mij toegevoegd voor de vier hss.
die pas na Van der Vets studie bekend zijn geworden. De twee drukken van Vert. I
zijn door Van der Vet met S (Zwolle 1488) en Z (Leiden 1515) aangeduid5).
De sigla G, H, K, L zijn door hem gebruikt voor zijn beschrijving van de vier hss.
van Vert. II6). De sigla P en X reserveert hij in zijn stamboom voor de verloren
voorlopers van Vert. I, en met hetzelfde doel het siglum O voor Vert. II7).
Van alle handschriften en de drukken zijn gedeeltelijk voor het eerst, gedeeltelijk
opnieuw beschrijvingen opgesteld. Om praktische redenen zijn deze niet gegroepeerd
naar de twee vertalingen, maar alfabetisch gerangschikt. De partiële weglatingen in
vergelijking met Colv. 1627 zijn vastgelegd in een overzichtstabel in paragraaf 5.3,
aangevuld met de resultaten uit de vergelijking met de Latijnse hss. LA, LB en LC,
en de drukken LX, LY, LZ (vgl. hoofdstuk 4). De gevolgtrekkingen uit de
beschrijvingen en de tabel worden besproken in paragraaf 5.4.

5.1.1 Kenmerken van Vert. I
Van Vert. I zijn bekend:
de hss.
A 's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 75 E 14; 1458
B 's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 26; 1469
C 's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 78 I 63; 1469
D Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 360; 1461
E Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 19407; 1481
F Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2100; s. 15II.
M Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Thott 3142 Fol.; s. 15II
N 's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 C 23; 1486
Q Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde, 9; 1510
R olim Leuven, Universiteitsbibliotheek, G 230; 1485
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de drukken
S Zwolle, Peter van Os; 1488
Z Leiden, Jan Severszoon; 1515.
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat een ‘bye boec’ voorkomt op de
15de eeuwse bibliotheeklijst van het Barbaraklooster te Delft8). Aangenomen wordt
dat het hier Vert. I betrof. De vermelding van dit hs. wordt slechts betrokken in de
bespreking van de receptie van het BB (vgl. hoofdstuk 6).
Zoals Van der Vet reeds impliciet heeft vastgesteld kunnen deze hss. en drukken
dialectisch in een ‘Utrechtse’ groep (A, B, C, D, E, M, Q) en een Oostnederlandse
groep (F, N, S en Z) worden onderscheiden; Z is een wat meer westelijk gekleurde
herdruk van S9). Hierin zijn A en F als archetypen te beschouwen. We noemen deze
groepen de A - familie en de F - familie.
In Vertaling I zijn ten opzichte van het Latijn volgens Colv. 1627 weggelaten:
- Uit de proloog de zin: ‘Et ego, quidem indignus, ex mandato vestro huius operis
audaciam sumpsi; cum in quodam capitulo generali fratribus demandastis, ut in
singulis provinciis digna memoriae scriberentur; si per fratres, vel occasione fratrum,
sive alias nota fratribus contigissent’; (‘En ik, ofschoon onwaardig, heb de
stoutmoedigheid genomen om dit werk te schrijven, mede omdat u aan de broeders
tijdens een Algemeen Kapittel hebt gevraagd om uit de eigen provincies10)
gedenkwaardige gebeurtenissen op te schrijven die door de broeders tot stand waren
gekomen, of waaraan zij hadden meegewerkt, of die op een andere manier aan de
broeders bekend waren geworden’)11);
- 27 sermoenen of onderdelen daarvan: BUA I, 3 § 7; I, 9 § 5; I, 19 § 4; I, 20 § 9;
II, 3 § 6; 10, §§ 11, 14, 23, 28, 30, 31, 32, 33; II, 29 § 36; II, 30 §§ 21, 48, 49, 50,
54, 56; II, 34 §§ 2, 3, 5; II, 46 § 3; II, 57 §§ 16, 44, 51, 65.
- 18 exempels: BUA II, 1 §§ 3-11, 15, 18; 29 §§ 11-16; 30 § 55.
- Uit de epiloog de zin: ‘Peto autem suppliciter, ab his maxime, quorum manus
Cristi sanguine consecratae sunt in altari; quatenus pro me specialiter, et pro cunctis
fidelium animabus, unam missam celebrent; vel, si sacerdos non est, celebrare faciat
lector libri’; (‘Ik verzoek echter, vooral aan diegenen wier handen door het bloed
van Christus geheiligd zijn op het altaar, om speciaal voor mij en voor alle zielen
van de overleden gelovigen, een mis op te dragen, of, als de lezer van het boek geen
priester is, een mis te laten opdragen’).
- een aantal eigennamen, als in ed. BB, p. 14, voetnoot r. 37, en p. 28, voetnoot r.
39.
Uit andere literaire bronnen zijn de volgende excerpten toegevoegd:
- volgend op BUA II, 29 § 9: een gedeelte uit ‘Het boek der bijzondere genade'
van Mechtild van Hackeborn’, Revelacien I 4212);

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

59
- ter vervanging van BUA II, 30 § 48: een gedeelte uit de <Moralia in Job> van
Gregorius de Grote, hfdst. 26 c. 3513);
- volgend op BUA II, 40 § 1: twee exempels, een uit de <Dialogus miraculorum>,
IX, 8 van Caesarius van Heisterbach14),
- de ander is niet geïdentificeerd15).
Kenmerkend voor Vert. I is ook dat slechts de eerste acht hoofdstuktitels (Boek I)
zijn voorzien van een inleidende passage (rubrieken); deze komen daarna niet meer
voor. In de kapittellijst zijn ze ten onrechte beschouwd als hoofdstuktitels.
De kapittelnummering van Boek II begint vanaf het tweede, in plaats vanaf het
eerste kapittel, zodat het lijkt of er 56, in plaats van 57 hoofdstukken zijn. Deze
vergissing komt ook voor in Latijnse hss., zoals Colvenerius al heeft opgemerkt16).
In alle hss. en de beide drukken is in de volgende zin: ‘Super mortuum plora,
defecit enim lux eius’, het woord ‘licht’ (Lat. lux) vervangen door ‘lichaam’ in: ‘Op
den doden screye want sijn lichaem ontbreket’ (A f. 185v, F f. 237c, editie BB. p.
223, r. 29).
De A - familie vertoont ten opzichte van de F - familie een aantal fouten, waarvan
hier enige voorbeelden volgen17):
1. In de kapittellijst:
- Boek I, cap. 20: Is dat daer enige bye moede is of bi enen tuun dwaelt daer vlieget
die coninc mit sinen roke; bi enen tuun, ls.: bi auenturen (Lat. aut forte aberravit);
- Boek II, cap. 23: Onder den bien sijn mennigerhande ampte een deel byen
tymmeren die ander maken slecht ende zuuerlic. die ander raden totten anderen delen
dat daer gehaelt is; raden totten anderen delen, ls.: die ander raden toe. die ander
deilen dat daer gehaelt is (Lat. aliae suggerunt, aliae distribuunt ex eo quod allatum
est).
2. In de tekst:
A- f. 5d, tueven (ls.: tavonde, F: BB ed. p. 8, rr. 24-25; Lat. vespere);
- f. 9b, ongehoerde letteren (ls.: ketterie, F: BB ed. p. 13, r. 3; Lat. haereses);
- f. 62a, pestilencien (ls.: popelsien, F: BB ed. p. 77 r. 20; Lat. paralysi);
- f. 104b, schoen vuerige cloten (ls.: seven, F: BB ed. p. 125, r. 49; Lat. septem);
- f. 143c, op ten heiligen korsdach (ls.: paesch dach, F: BB ed. p. 174,
- f. 203b, nam hi die zelue ioffer sijn zuster op den choer (ls.: schoet, F: BB ed.
244, r. 45; Lat. in gremio).
In het volgende citaat ontbreekt in de A - familie de tussen haken geplaatste
passage:
- Do toende he siner moder ene grote borde waters de he in synre hoyken droech.
ende sede. Se moder dit sint de tranen de du unnuttelicke vor my vth ghestort heuest.
ende mit deser borden werde ick ghehindert dat ic den anderen nicht volghen en kan.
(Hijr vmme storte tranen to gode ende inder teghenwordicheit des lijchames cristi
bidde vor my mit
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enen goddenstighen ende ynnighen herten to gode. ende ghif aelmissen den armen
ende dan sal ick verloset werden van den verdrete dar ick nu mede beswart byn.);
vgl. BB ed., p. 221, 33. 45-52;
Lat.:
Ecce, inquit, mater lacrymae, quas pro me inaniter effudisti, quarum pondere ab
aliorum prosecutione retardor. Ad Deum ergo lacrymas commutabis, et in presentia
sacrificii corporis Christi, cum eleemosynis pauperum, pro me cor pium et devotum
effundas, et tunc liberabor ab incommodo, quo nunc gravor. (BUA II, 53 § 17)
3. In Boek II, cap. 56 (BUA II, 57) is de volgende tekstaanpassing karakteristiek:
A- Totten kunnen der horneten werden oec mede toegevoeget drierhande kunne
van anderen wormen. Alse vleder muse wevelen ende ander diere. Hierin werden
beteikent drierhande manyere van duvele. (f. 198d)
F- To der kunne der hornten werden oeck mede to gheuoghet drierhande kunne
van anderen wormen. Alse vleder muse, weuele ende (). Hijr ynne werden betekent
vierrehande maneer der duuele. (BB ed. p. 239, rr. 17-20).
Lat.:
Vespari generi trium vermium species aiunguntur, blacte, crabrones, atque
stupestres; et his quattuor daemoniorum species figurantur (BUA II, 57 § 1).
Het onbegrijpelijke ‘stupestres’18) werd in A opgelost door ‘ander diere’ en het
getal gewijzigd. In F liet de kopiist een ruimte open, vermoedelijk om het later in te
vullen; N, S, Z geven ‘stupestres’.
Van alle hss. en drukken in Vert. I is F het meest betrouwbaar en het meest volledig,
in vergelijking met Colv. 1627. Het hs. onderscheidt zich door
1. de correcte overname van
- de naam ‘Humbert’ in de proloog19);
- de volgorde ‘wyuen en de mannen’ (Lat. in mulieribus et in viris) in de zin: ‘Laet
vns vaste holden dat de iuncferlicke werdicheit beide is in wyuen ende in mannen’
(f. 180a, BB ed. p. 135, rr. 42-43); overige hss. en drukken ‘in mannen ende in
wyuen’;
- een aantal woordgroepen die in de meeste andere hss. en drukken zijn weggelaten,
zoals bijvoorbeeld ‘want du hevest my lange truwelike ende sunder underlaet ghedent’
(f. 94b, BB ed. p. 12, r. 37); Lat.: quia mihi longo tempore feliciter et infatigabiliter
deservisti;
- ‘He waert doer wghetoghen ende begraven’ (f. 96b, p. 17 rr. 2-3), (Lat.: extractus
est et sepultus); in de overige hss. en drukken is ‘doer’ vervangen door ‘doot’.
2. Het weglaten van een zinnetje, dat overigens ook in A en C, en N ontbreekt:
- rechteuoert riep die proefst mit bliscapen ende seide het gescie also ende het
werde gevesticht (ende rechtevoert wert dese kiesinge geuestiget) mit volboert alle
der canoniken' (f. 91b, BB ed. p. 8, rr. 14-17); (Lat.: Mox decanus subridens, sic fiat,
inquit, et fiat. Et mox facta est postulatio consensu omnium, et firmata.)20)
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat de legger van A en F tot eenzelfde tekstfamilie
(door Van der Vet P genoemd) behoorde.
Ook in F zijn enige afschrijffouten, zoals ‘enicheit’ in plaats van ‘ewicheit’ (BB
ed., p. 6 r. 3; deze fout treft men ook aan in E).
In vergelijking met de overige hss. en drukken van Vert. I komt de inhoud van F
het meest overeen met Colv. 1627. Aangezien in Vert. II de sermoenen bijna geheel
ontbreken, geldt dit ook voor de vergelijking van F met de hss. in deze vertaling. F
is afkomstig uit het graafschap Bentheim; wanneer we de Duitse kleur van dit
grensgebied buiten beschouwing laten kan F als de beste vertegenwoordiger van
Vert. I. worden gezien.

5.1.2. Kenmerken van Vert. II
Van Vert. II zijn de volgende hss. bewaard:
G Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1016; 1491.
H Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1017; s. 15d/16a
K 's - Gravenhage, Koninklijke bibliotheek, 135 F 11; s. 15II
L Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Germ. F 1033;
1639.
Deze hss. kunnen in twee groepen worden verdeeld: GH en KL; L is een heel late
copie van K en blijft verder onbesproken21). G bevat van de drie hss. de meeste
exempels. Er zijn in GH geen interpolaties. Beide hss. zijn in feite te beschouwen
als een stichtelijk exempelboek omdat de sermoenen vrijwel ontbreken. In K is het
raam van de sermoenen in grote lijnen gehandhaafd, maar sommige exempels kregen
een andere plaats, 57 exempels zijn weggelaten en 35 exempels zijn met veel zorg
ingelast uit andere literaire bronnen, waardoor in feite van een nieuwe redactie sprake
is.
In G en H is de proloog vervangen door het exempel BUA I, 4 § 4 (over de
vreselijke straf in het hiernamaals van bisschop Guido van Laon van Kamerijk, die
te wreed was voor degenen, die onder hem stonden), waarna wordt vervolgd met de
eerste hoofdstuktitel van Boek I; in K is de proloog wel aanwezig, maar sterk bekort.
Ofschoon tussen G en H enerzijds, en K anderzijds, redactioneel grote verschillen
optreden, en elk zijn eigen weglatingen heeft, is er toch voldoende verwantschap
aanwezig om een vertaling te onderscheiden, die afwijkt van de tekst van Vert. I.
Hiervan volgen enige voorbeelden uit G en K, geplaatst naast dezelfde tekstdelen in
F.
Als eerste voorbeeld is de tekst gekozen van BUA I, 4 § 1, waarmee GH beginnen
ter vervanging van de proloog, maar die zich in K op de normale plaats bevindt:
G

doe seide oen die broeder. hoe ist mitti
vader. doe seide hie. ic bin gestoruen
ende heb betalt die gemeynte scolt. die
alle mynsche sculdich sijn. Ende siet ic
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gae tot zwaren pinen eer ic totter glorien
comen mach. doe seide die broder. ende
wat is die zake dynre pijnen. Doe
antworde hie want ic minen onderzaeten
toe strenge heb geweest. dat doit mij pine
lijden. (f. 191r)
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K

Doe sprack die bruder tot hem. hoe ist
myt dy vader. hie antworden ick bin
gestoruen ende heb betaelt die gemyn
scult welcke alle menschen sculdich sijn.
ende siet ick gae tot swaren pinen eer ick
tot glorien comen mach. Doe vrachde die
bruder om wat saeken hie die pine
verdient had. Doe antworden hie om dat
ick mynen ondersaeten te strenge heb
geweest. (f. 8r/v)

F

ende de broder sechde to em. vader wo
isset mit dy. He antworde ic bin
ghestoruen. ende hebbe betalt de ghemene
scult der menscheliker naturen. De broder
sechde. wo. he antworde se ic ga to seer
swaren pinen. daer ic ynne gherenighet
sal werden eer ic to der glorien come. De
broder sechde. wat is de sake diner pine.
He antworde alte grote wreetheit heuet
mi sculdich ghemaket. daer vmme moet
ic gherenighet werden. (BB ed., 14 Ex.
6)

Lat.:

Cui frater: Quomodo, inquit, pater tibi
est? Et ille: Mortuus, inquit, sum, debitum
commune soluens conditionis humanae;
et ecce ad satis graves transeo poenas,
expurgandus priusquam ad gloriam
transferar. Et mox frater: Quae, inquit,
poenae causa? Cui ille. Nimia severitas,
inquit, me culpabilem reddidit et
purgandum. Constat inter auctores, quod
rex apum nullum habet aculeum,
maiestate tantum armatus. (BUA I, 4 §
4)

Als tweede voorbeeld volgt een exempel uit BUA II, 7 (over de verwerpelijke
praalzucht van prelaten):
G

Mi gemueten een abt van eenen hogen
oirden mit stercheit van vele peerden ende
mit groten gesien. alsoe dat ic hadde
mogen meynden. dat hie een hertoge of
een greue had gewest. en had ickes in den
aensicht niet gekent. hie versmaden in
den priesteren een ronde cap des

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

gemeynen habits. ende had enen tabbart
aen gedaen den die walen heiten een hont.
Sijn cleder waren van den besten
scaerlaken mit costeliken bont geuodert
nauwe aen sijn knyen reikende. leersen
had hie aen sijn beyn recht of sie on
ingewasschen waren sonder vauwe sij
wtstreckende. Ende on en ontbrack anders
niet daen een craens in sijn hoeft. dat hie
een ridder hadde schinen te wesen.
Leyder wair was dat auentmael onses
princes Christi in iherusalem comende.
Waer was des edels sunte iohans baptist
gordel. dat van scarpen ruwen haer des
camelen was. Waer was sunte benedictus
haren cleet. (f. 195)
K

Op een tijt gemueten my een abt van enen
hoegen oirden myt stairlicheit van voel
peerden ende groet gesynne. alsoe dat ick
had moegen mennen dat hie een hertoech
of een greue had geweest. en had icks in
den aensicht niet gekent hie versmaden
in den priesteren een ronde cappe des
gemeynen habijts. Ende had enen tabbert
aengedaen den die waelen heiten een
hont. Sien cleder van den besten
scarlaken mijt den besten bont gevoedert
nauwe aen sijn knyen reikende. leersen
had hie aen sijn been recht of sie hem in
gewassem weerem sonder einige rympen.
Ende hem en ontbrack anders niet dan
een crans in sijn hoeft. dat hie een ridder
had moegen schinen. leider waer was dat
auentmael dat otmodige geselscap den
esel ons princen
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ihesu cristi otmodeliken in iherusalem
comende. waer was des edelen sunte
iohan baptisten gordel dat van scarpen
rouwen haer des camelen was waer was
sunte benedictus haeren cleet. (f. 10)
F

My quam ens in den weghe to ghemote
een abbet mit velen peerden ende mit
groten ghesinne also dat ic meer ghelouet
solde hebben dat et een hertoghe ofte eyn
greue ghewest hadde hed ic es in den
anghesichte nicht bekant. He hadde
versmaet de runde kappe der ghemenen
presters. ende hadde anghetoghen enen
tabbert. sine cleder weren van
schaerlaken. ende ghenghen nowe an dat
knee. ende sine leersen seten em seer
slicht an sine beine. recht of se daer
anghewassen weren. ende daer en brack
anders nicht an te schene te wesen een
nye ridder anders dan he ghinen krans vp
den houede en hadde. Och arme waer was
Cristus vnses princen cledinghe. do he to
iherusalem quam. waer was des alren
edelsten mans Johannes baptisten gordel
dat ghemaket was van ruwen hare der
camelen. Waer was sunte benedictus ofte
hilarionis melote ofte haren cleet. (BB
ed. p. 16, Ex. 7)

Lat.:

Occurrit mihi in via quidam altioris
ordinis abbas, cum multorum equorum
robore atque familia, ut potius Ducem,
aut Comitem credidissem, nisi eum in
facie cognovissem. Spreverat in
sacerdotibus rotundam communis habitus
cappam, et tabardum, quem Gallici canem
dicunt, (id est, vlieger,) induerat. Vestes
eius ex scarleta forrata vario, duplices,
vix genua contingentes. Ocreas habebat
in cruribus, quasi eis innatae essent, sine
plica orrectas. Nec aliud defuit, nisi
sertum in capite, quod non novi tirocinii
militem loqueretur. Proh dolor! Ubi
senatus principis Christi in Hierusalem
venientis? Ubi nobillissimi Ioannis
Baptista ex pilis hirsutis camelorum
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zona? Ubi melota, vel cilicium beati
Benedicti, aut Hilarionis? (BUA I, 7 § 2)
Als derde voorbeeld is een passage gekozen uit het exempel van de kerstening
van de joodse Rachel (BUA II, 29 § 20, editie BB p. 126, rr. 23-29)22):
G

Ick heb in den lande van brabant een non
gesien van sunte bernardus orde. dese was
een ioedynne geboren ende dat werc der
glorioser moeder Christi seer groteliker
in dese. Doe sie noch in oire olderen huys
woenden. ende en was noch mer vier iaer
alt. begonde sie in oeren syn te peynsen
hoe dattet bi quaem. dat die ioeden ioeden
hieten. ende die kersten kersten. Want die
kersten ende die ioeden van enen aensicht
ende van eenre spraken waren. (f. 239r)

K

Ick heb in den lande van brabant een
nonne gesien van sunte bernts orde. Dese
was een ioedinne geboiren Ende dat
werck der glorioser moeder Christi
scheen groeteliken in deser. Doe sie noch
in hoire alders huus woenden ende was
noch meer vier iaer alt began sie in hoir
seluen te dencken hoe dattet bi queem dat
die ioeden ioeden heiten. Ende die kersten
kersten want die kersten ende die ioeden
van eenre formen ende sprake waren. (f.
112r)

F

Ic hebbe in brabant gheseen ene nunne
van der orden cisters, de bekert was van
der iodesscap. in welker dat werck der
moder Cristi seer

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

64

glorioselike ghewracht hadde. Do de
nunne noch een kindeken was began se
in den huse horre olderen dat ioden weren
in horen ghemode an te merken. woer
vmme dat dar weren vnderscheidinghe
der namen als der kerstenen vnde der
ioden. ende het nochtan menschen weren
van eenre sprake ende ansichten. (BB ed.
p. 126, Ex. 119)
Lat.:

Vidi in Brabantiae partibus cisterciensis
ordinis monialem de Iudaismo
conversam, in qua opus divae Mariae
matris Christi gloriosius excellebat.
Annorum non plene quinque, in domo
parentum Iudaeorum advertere coepit
animo: cur distinctio nominum fieret
Iudaeorum pariter et Christianorum, cum
unius vultus atque loquelae homines
essent utriusque gentis. (BUA II, 29 §
20).

Twee hoofdstuktitels in Vert. II zijn niet goed vertaald: BUA I, 11: ‘Et in officio
illius omnes conspici se gaudent’ is vertaald in ‘Ende die coninc der bien verblyt
sich daer in dat hie in sinen offici gesien wort’ (G, f. 198v, evenals K, f. 16v; vgl.
BB ed. p. 23, rr. 34-35). De titel in BUA II, 10 ‘Nullus cum per caelum licuerit otio
perit dies’ is vrijwel gelijkgesteld aan die van II, 45 ‘Si dies futurus est mitis, provolant
universae’:
- Als die dach zuet ende scoen is soe en laten die byen niet ouergaen sie en arbeiden.
(G f. 217v, K f. 61r; BB ed. p. 69);
- Als die toecomende dach is sacht soe vliegen die byen al wt. (G f. 262v, K 166v;
BB ed. p. 186).
Hoofdstuk BUA II, 15 waarin geen exempel voorkomt, ontbreekt in G, hoofdstuk
II, 17 dat handelt over de nadelen van een te slap beleid, is overgeslagen in K (BB
ed. pp. 91 en 94). Eigennamen, die in Vert. I dikwijls zijn weggelaten, zijn in G en
K meestal wel aanwezig, soms zelfs uitgebreider dan in Colv. 1627: in BUA II, 22
§ 4 is ‘in Gallia’ vertaald ‘in digon in burgondien’ (G f. 227r, K f. 85v, BB ed. p.
103 r. 9). Ook zijn namen anders vertaald: in BUA II, 40 § 2 is in plaats van duacensis
(Douai), pickerdien geschreven (G f. 257r, K f. 153r, BB ed. p. 174 r. 11).
Door de bekortingen in de tekst is het moeilijk zich een beeld te vormen van
overgeslagen regels. Zowel in G als in K is een regel overgeslagen in BUA I, 3 § 6:
‘ut prius instigante dicto fratre Henrico’ (vgl. BB ed. p. 13 r. 7; G f. 193v, K f. 7v).
De fouten die in de A - familie in Vert. I voorkomen, zijn in Vert. II niet aanwezig.
De ontbrekende zinnen in II, 53 § 17 in de A - familie zijn hier wel vertaald.
Soms zijn exempels anders gerangschikt. Zowel in G als in K is exempel I, 9 § 8
geplaatst tussen §§ 4 en 5.
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Binnen het bestek van mijn studie was er geen aanleiding om Vert. II verder te
bestuderen. Volstaan wordt met de conclusie, dat de opmerkingen van Van der Vet
over deze vertaling herziening behoeven, al was het maar omdat hij als
vanzelfsprekend aannam dat K volgde op G, en geen rekening hield met andere
mogelijkheden.
Kenmerkend voor Vert. II in vergelijking met Colv. 1627 zijn:
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- De proloog, die alleen in K voorkomt, is sterk bekort;
- De vertaling van hoofdstuktitel van BUA I, 11 is niet correct;
- De hoofdstuktitel van BUA II, 10 is aangepast;
- Het begin van de sermoenen is summier aanwezig in K, ze ontbreken doorgaans
in GH; de sermoenfragmenten BUA I, 3 § 7; I, 9 § 5; II, 10 § 30; II, 57 § 65 (slot),
die in Vert. I niet zijn opgenomen, zijn hier wel aanwezig (in G respectievelijk ff.
194a, 197d, 221b, 294a).
- 8 exempels ontbreken: BUA II, 1 § 15; 3 § 9; 22 § 3; 30 § 35; 35 § 5; 36 § 3; 49
§ 12; 57 § 51 (laudatio voor Jordanus van Saksen).
- exempel I, 9 § 8 is geplaatst tussen I, 9 §§ 4 en 5.
- De epiloog is volledig overgenomen (uitsluitend in K).

5.2 Beknopte beschrijving van de handschriften en drukken
In de volgende beschrijving zijn elementaire kenmerken23) opgenomen die voor het
vergelijkend onderzoek van belang kunnen worden geacht. Voor de benaming van
het BB wordt de titel aangehouden zoals die in het hs. is gebruikt, zonder auteursnaam.
De katernformule is van belang voor de handenscheidingen. De watermerken geven
soms een aanwijzing voor de datering. Aan de hand van de mise - en - page kan men
de oorspronkelijke schriftspiegel reconstrueren van de afbeeldingen die aan deze
paragraaf zijn toegevoegd. De materiaalbeschrijving en de katernformule, het
eigendomsmerk en het colofon hebben betrekking op het hele boekblok, de overige
gegevens betreffen uitsluitend het BB.
In de tekstgeleding van het BB geef ik alleen de structurering van de tekst. Voor
de presentatie van de citaten uit de hss. en drukken, zie de inleiding op de tekstuitgave
in hoofdstuk 7, paragraaf 2. In de rubriek ‘Opmerkingen’ wordt verslag gedaan van
de specifieke redactie van de tekst. De beschrijving van de decoratie dient slechts
om een algemene indruk te geven en heeft geen kunsthistorische pretenties. Wat
betreft de band wordt volstaan met een aanduiding van het bandtype. In verband met
de doelstelling van het proefschrift wordt in de rubriek ‘Geschiedenis’ uitvoerig
ingegaan op de vroege bezitters van de hss., die het uitgangspunt vormen voor
hoofdstuk 6. De literatuur in de handschriftbeschrijvingen is alfabetisch vermeld.
Handschrift A (Vert. I)
's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 75 E 14
<Een gemeen goet van der natueren der byen>.
Voltooid 20 oktober 1458 (f. 219r).
Utrecht, waarschijnlijk in het klooster Maria te Bethlehem, vgl. hs. D.
Kopiist: noemt zich ‘scrijfster’.
Papier; 224 ff., 1 + 219 (moderne foliëring 1-219) + 4 ff.; 287 × 201 mm.
Katernformule: 1 - 28/8 (de laatste 4 ff. zijn onbeschreven).
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Watermerken: P met kruisbloem en tangvoet, vgl. f. 45, f. 221; anker met kruis, vgl.
f. 33; door mij niet geïdentificeerd.
Mise - en page BB: 2k, 34 rr (op f. 6r), 28 <63> 8 <67> 33 (138) × 50<180> 29 .
Gr. 5,9.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand, die ook hs. D en een afschrift van het
Passionaal schreef, vgl. D.
Tekstgeleding: ff. 1r-3r kapittellijst: ‘Hier beghinnen die capittelen des boecs’ Dat
erste capittel is dat die prelaet---hate; ff. 3r-v proloog: ‘Hier begint dat boec dat
geheten is een gemeen goet van de natueren der byen. Dat prologus’ Een oetmoedich
brueder --- onser oerden; ff. 3v-39v Boek I: ‘Dat Cristus --- te wesen’ Alle gelouige
menscen --- weynich tijts rusten; ff. 39v-219r Boek II: ‘Hier eyndet dat eerste boec
der byen van den prelaten. Hier beghint dat ander boec van den ondersaten.’ Al die
clercscap --- een god sonder eynde. Amen; f. 219r dubbel colofon; f. 219r bladvulling.
f. 219r: Hier eyndet dat boec der byen. dat begonnen wert ouer te setten int gulden
iair op S. matheus auont ende geeyndet wert op onser lieuer vrouwen auont
Annunciacio. Jtem wi bidden die dit boec ouer geset hebben dat alle die geen die dit
lesen of horen lesen voer ons lesen willen onser lieuer vrouwen kransken.
(f. 219r:) Dit boec is gescreuen Jnt iaer ons heren M.CCCC. ende lviii. ende wert
geeyndet op der XIm maechden auont. Deo gracias. Een Aue maria van mynnen om
gods wil voer die onnutte scrijfster. (colofon van de kopiiste)
f. 219r: Dat zuuerlike werck van desen byen. moet ons allen verbliden. mitter
genaden gods van binnen. ende geue ons te uerwinnen alle die gebreken. die tegens
die goede punten van desen byen spreken. ende maec ons mit sijnre genaden starc
hier in der tijt ende geue ons sijn glorie in der ewicheit. (bladvulling van de kopiiste)
Rubricatie: De hoofdstuktitels zijn onderstreept, evenals de meeste eigennamen en
het eerste colofon; de verbindende teksten (rubrieken) voor de eerste 8 hoofdstukken
(BUA I, §§ 1-8) zijn in rood geschreven, de overige titels hebben geen rubrieken.
De exempels zijn door het woord ‘exempel’, of een paragraafteken (een ‘haal’) in
rood aangegeven.
Decoratie: een opengewerkte initiaal op f. 3r (6rr., proloog), f. 3v (7rr., Boek I),
en op f. 39v (5rr., Boek II), alle in blauw, ingevuld met rood, met penwerk in rood
en paars; de hoofdstuktitels worden voorafgegaan door 3rr. initialen in rood, de
kapittellijst opent met een 2rr. initiaal in rood.
Band: omslag van dik perkament, s. 18. (vgl. Deschamps, Mnl. hss. nr. 66).
Opmerkingen: Dit hs. is representatief voor een aantal afschrijffouten, die eveneens
in de hss. B, C, D, E, M en Q voorkomen (vgl. superior, paragraaf 5.2).
De volgende fout komt alleen in A voor: - ende bleef gesont thent tot onser tiden
toe (Lat. usque ad mortem), f. 204 b; vgl. BB ed., p. 241, r. 36.
Het hs. werd oppervlakkig betrokken in de hss. vergelijking van N.O. Heinertz in
diens <Die mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches von Thomas von
Chantimpré, das erste Buch>.
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GESCHIEDENIS
De kopiiste beëindigde het afschrift op 20 oktober 1458, de vooravond van de feestdag
van de Elfduizend maagden (St. Ursula en haar gezellen). Volgens het

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

67
eerste lid van het colofon is men met de vertaling van deze Middelnederlandse tekst
begonnen op 20 september 1450, waarna het op 24 maart 1451 werd voltooid (‘gulden
iair’ is het Jubeljaar 1450); vgl. H. Grotefend, <Zeitrechnung des deutschen
Mittelalters und der Neuzeit> I (Hannover 1891) 102.
Op f. 219r is geschreven: ‘J. Kaldekerck heeft dit boek gecocht die Maij Anno domini
1641’. Deze persoon is mij verder niet bekend.
LITERATUUR
<Catalogus codicum manuscriptum Bibliothecae Regiae> I ('s - Gravenhage 1922)
nr. 612; CMD - NL II nr. 463; Deschamps, Mnl. hss. (1972) nr. 66; N.O. Heinertz,
<Die mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches von Thomas von Chantimpré,
das erste Buch>, (diss. Lund 1906) VII1, IX; 87-99; C. Stutvoet, ‘Het Bijenboek van
Thomas van Cantimpré in relatie met de Moderne Devotie’, in: <Middeleeuwse
boeken en teksten uit Oost - Nederland>, A. Geurts ed. (1984) 30-46; W.A. van der
Vet, <Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen>, (diss. 's Gravenhage 1902), teksthandschrift; C.G.N. de Vooys, <Middelnederlandse legenden
en exempelen>, (Groningen, Den Haag 19262), met name 23-27.
Handschrift B (Vert. I, A - familie)
's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 26
Dirc van Delf, <Tafel van den kersten ghelove ende der ewen> (ff. 1r-106v);
<Boeck der byen> (ff. 107r-260v).
Voltooid 20 juni 1469 (f. 260v).
Haarlem of omgeving.
Kopiist: Allardus Reyneri de Akersloet (vgl. f. 260v), van wie drie, vermoedelijk
vier andere hss. bekend zijn (vgl. CMD - NL II nr. 432).
Behoorde aan: Agnies Stevensdochter en Rikelant Stevensdochter, begijnen in het
Begijnhof te Haarlem; daarna het St. Agathaconvent in het Begijnhof (vgl. f. 260v).
Papier: 266 ff.; 2 + 260 ( moderne foliëring 1-260) + 4 ff.; 292 × 213 mm.
Katernformule: 1/2; 2 - 23/12, de 4 laatste bladen van k. 23 zijn wel gelinieerd
maar onbeschreven; het eerste en het laatste blad van het boekblok zijn vastgeplakt
tegen de band.
Watermerken: ossekop met ster op f. 134 en f. 140; P met kruisbloem op f. 264,
door mij niet geïdentificeerd.
Mise - en page BB: 2k., 38 rr. (op f. 263r) × 30 <60> 20 <60> 43 (140) × 63 <190>
40, Gr. 5,1.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding BB: f. 107r - v kapittellijst: ‘Hier beghint die tafel van dat eerste boeck
der byen. van den prelaten.’ Dat eerste capittel is van den prelaten --- ende si aen.
‘Hier eyndet die tafel van dat boec der byen. dat ghedeilt is in tween boecken. daer
dat eerste boeck in heeft. XXV capittelen. ende dat ander boeck. LVI capittelen.’;
(geen proloog) ff. 108r-136r Boek I <Hier beghint dat eerste boeck der byen van den
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prelaten. Dat Cristus die ouerste prelaet is der heiligher kercken. Wien alle prelaten
sculdich sijn gehoersam te sijn.’ Alle gelouige menschen - - - - weynich tijts rusten.
Amen); ff. 136r-260v Boek II ‘Hier eyndet dat eerste boeck der byen van den prelaten.
Hier beghynt dat ander boeck der byen van den ondersaten’ Alle die clercscap ---ewelic sonder eynde. Amen; f. 260v colofon; f. 260v twee eigendomsmerken.
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f. 260v: Jste liber apum scriptus et finitus est per manus allardi reyneri oriundi de
akersloet. Anno domini Mo cccco lxixo mensis junii die xxa. Dit boec der byen is
gescreven van allart reynerszone Jnt iaer ons heren dusent vierhondert ende neghen
ende tsestich in die maent van iunio opten twintichsten dach. god si geloeft.
f. 260v eigendomsmerk, andere hand (Rikelant Stevensdochter?): Dit boec toebehoert
agnies steuensdochter ende rikelant steuensdochter beghinen des groten beghynhoues
bynnen haerlem. Ende hoer beyder wtterste wille is. dat sinte aechten conuent des
houes vorscreuen sel hebben dit tegenwoerdich boeck in een testament nae hoerre
beyder doot ende begheren dat die beghinen des conuents vorscreuen voer hem
bidden om die mynne gods.
Jnt iaer ons heren Mcccc ende lxxvii op sinte gallen dach starf agnies steuens
dochter vorscreuen wes ziel moet rusten in vrede.
(f. 260v) zelfde hand, maar de woorden tussen haken zijn door een andere hand
ingevuld: Jnt iaer ons heren M cccc ende lxxxv (opten seuenden dach in april) starf
rikelant steues dochter vorscreven wes ziel moet rusten in vrede. Amen (ende was
doe op ten goeden vridach).
f. 260v, eigendomsmerk, andere hand, littera cursiva: Dit boeck hoort toe maritgen
van craenhals gecoft int iaer ons heeren 1612.
Rubricatie BB: Het woord exempel is steeds in rood. De hoofdstuktitels, de meeste
eigennamen, het slotwoord ‘Amen’ en de Latijnse tekst van het colofon zijn
onderstreept.
Decoratie BB: Een opengewerkte initiaal, 7rr., in blauw ingevuld met groen, met
rood en paars penwerk, bevindt zich op f. 107r (Boek I, 1) en op f. 136r (Boek II,
praef.). De kapittellijst en de hoofdstukken worden ingeleid door 3rr. initialen,
afwisselend in blauw en rood.
Band: contemporain, houten platten overtrokken met bruin leer, voor- en achterzijde
versierd met blindstempeling (filets en kleine roosstempels); resten van 2 koperen
sloten.
Opmerkingen: De kapittellijst is sterk gecomprimeerd, maar de inhoud is in
overeenstemming met de hoofdstuktitels.
GESCHIEDENIS
Volgens het colofon in het eerstgenoemde afschrift (‘Dit boec is gescreuen in het
iaer M.cccc ende lxix op S. Anthonysdach’, vgl. f. 106v) beëindigde Allard van
Akersloot dit op 17 januari 1469; het BB werd dus een half jaar later voltooid. Zijn
naam heb ik in de Haarlemse archieven niet gevonden. Zoals uit het colofon in een
ander door Allard geschreven afschrift van de ‘Tafel van den kersten gelove’ blijkt,
was hij in 1480 koster (custos) te Velsen (CMD - NL nr. 433). Dit laatstgenoemde
hs. had eveneens een Haarlemse bestemming, het klooster St. Catharina. De
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Begijnhofgemeenschap te Haarlem (gesticht 1262, vgl. Koorn, ‘Begijnhoven’, 8, 9)
bezat in de vijftiende eeuw veel onroerend goed in Akersloot (vgl. Haarlem, GA,
68, Fundatieboek Begijnhof, ff. 116r 117v). In 1455 was een Jan Reyners schout in
Akersloot (BBH 16 (1891) 120). Misschien benadrukte Allard zijn afkomst uit
Akersloot, om zich te onderscheiden van de Haarlemse familie Reyners, die enige
betrekkingen had met het Grote Begijnhof te Haarlem. In het Fundatieboek (f. 26r)
wordt een begijn Diewaer Reynersdochter (+ 1440) genoemd. In de kiesgroep van
1450 voor een nieuwe pastoor, waarin 13 begijnen zitting hadden, bevonden zich als
de twee
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meestersen Vroukina Reynersdochter en Kathryn Steffensdochter; de naam van de
nieuwe pastoor was Boudewijn Reynerszoon (Gonnet, 47).
Kathryn (+ 1473) en Alyt Steffensdochter (+ 1451) waren zusters (vgl.
Fundatieboek, f. 25r), misschien ook van de begijnen Agnies (+ 16 oktober 1477)
en Rikelant (+ 7 april 1485), de bezitsters van het BB. In de statuten van het Begijnhof
van 1402 wordt als een der stedelijke afgevaardigden ‘Steuen van Hairlem’ vermeld
(Gonnet t.a.p., 19). Volgens de memorielijst in het Fundatieboek dienden op dezelfde
dag missen gelezen te worden voor Jan Allerzoen en zijn vrouw Aef, voor Steuen
en Griet, en hun dochters Agnies (+ 16 oktober 1477) en Rikelant (+ 7 april 1485).
Rikelant was evenals voordien Kathryn Steffensdochter, een meesterse van het
Begijnhof.
Uit het Begijnhof is nog een hs. bekend, dat afkomstig is van Agnies en Rikelant,
en vermoedelijk eveneens door Allard werd geschreven (Gent, Rijksuniversiteit,
1269; vóór 1477; vgl. Vaske, 323). De inhoud bevat Sermoenen van Bernard van
Clairvaux Winter- en Zomerstuk, ‘Een reghel der reinicheit’, en een aantal exempels,
voornamelijk over S. Agnes. Volgens een gelijkluidend colofon (Vaske, afb. e) was
het hs. door Agnies en Rikelant gelegateerd aan het St. Geertruidenconvent.
Naast een groot aantal zelfstandige woningen waren in het Begijnhof vijf
conventshuizen, waar in ieder huis ten hoogste 12 vrouwen communaal leefden. Eén
daarvan was het St. Agathaconvent, waar de meestersen woonden, die om de twee
jaar plenair gekozen werden op St. Mattheusavond (20 september), waarbij ook de
statuten werden voorgelezen. Tevens werden hier de begijnen gehuisvest vóór hun
definitieve, plechtige intrede (willekoer) (Koorn, Begijnhoven, 55 57; Vaske,
315-318).
De Begijnhofgemeenschap kwam al vroeg onder invloed van de Moderne Devotie,
vooral door toedoen van een financiële weldoener van de gemeenschap, Hugo Wouters
Goutsmit, die naderhand met Geert Grote bevriend was geraakt. Na de dood van zijn
vrouw liet Hugo zich tot priester opleiden; zijn eerste mis vond plaats in de
Begijnhofkerk (1382), waarna hij als predikant door Holland reisde. Hij had veel
intensieve contacten met grondleggers van de Moderne Devotie (Vaske, 313; 3374).
Het St. Agathaconvent was vermoedelijk in ca. 1405 gesticht door de begijn Alijt
Hughendochter (+ 1443), een dochter van Hugo Goutsmit, die de eerste meesterse
hiervan was (vgl. Koorn, ‘Begijnhoven’, 56; Vaske, 331-332). Een overgang naar
een Derde Ordeklooster was voor de gemeenschap kennelijk een te grote stap, vgl.
Koorn, ‘Ongebonden vrouwen’, t.a.p.
Een Maria van Craenhals, het ‘jongste klopje in de Maechden van den Hoeck’
(hoekhuis aan de St. Janstraat/Begijnhof) stierf 1640, in de leeftijd van 66 jaar, vgl.
Graaf, 10; Vaske, 333-334).
LITERATUUR
Over het hs.: CMD - NL II nr. 432, 433; Heinertz, ‘Die mittelniederdeutsche Version’,
VII-IX; 87-99; P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de middeleeuwse geestelijke
literatuur in de Nederlanden’, OGE 59 (1985) 247; Van der Vet, ‘Biënboec’, 409
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410; B.A.M. Vaske, ‘De handschriften van het Haarlemse Begijnhof’, OGE 62 (1988)
311 348.
Over het Begijnhof: F. Allan, <Geschiedenis en beschrijving van Haarlem> II
(1874, 19732); 582-585; C. Gonnet, <Het beggijnhof te Haarlem> (Haarlem 1877
(herdrukt in de studie van Allan); J.J. Graaf, ‘Levens der Haarlemse Maechden van
den Hoeck’ (BBH 10 (1882) 10; F.W.J. Koorn: <Begijnhoven in Holland en Zeeland
gedurende de
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Middeleeuwen> (Leiden 1982), vooral 55-57; Idem, ‘Ongebonden vrouwen.
Overeenkomsten en verschillen tussen Begijnen en Zusters des Gemenen Levens’,
OGE 59 (1985) 393-402.
Handschrift C (Vert. I; A - familie)
's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 78 J 63
<Een ghemeen guet van der naturen der byen> (ff. Ir-CXCIIv); Gregorius de Grote,
<Moralia in Job>, lib. 17 (ged.): Nu dencke ic te spreken mitter hulpen gods van
desen drien duechden ons tot eenre leringhe (ff. 194r-196v).
Voltooid 15 mei 1469; vgl. f. IIIv.
Haarlem.
Kopiist: mogelijk dezelfde als van Leiden, UB, Lttk 258, vgl. de opmerking in
CMD - NL II - nr. 477.
Behoorde aan: klooster St. Margareta, Derde Orde van St. Franciscus, Haarlem;
vgl. f. Ir.
Papier, 204 ff.; 2 (moderne paginering I-IV) + 192 (door de kopiist gefolieer I-CXCIII,
na f. CLXXVI volgt door telfout f. CLXXVIII) + 10 (moderne foliëring 194-200)
ff.; 202 × 133 mm.
Katernformule: 1/4; 2/6; 3/10; 4/6; 5/10; 6/6; 7/10; 8/6; 9/10; 10/6; 11/10; 12/6;
13/10; 14/6; 15/10; 16/6; 17/10; 18/6; 19/10; 20/6; 21/10; 22/6; 23/10; 24/6; 25/10
(blad 9 einde BB, 10 blanco); 26/6 (excerpt Moralia); 27/10 (blanco).
Mise - en page BB: 2k., 32 rr (op f. 72r), 19 <41> 12 <41> 22 (147) × 36 <48>
18 . Gr. 4,7.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding BB: ff. IIr-IIIv (ongenummerd) kapittellijst: Hier beghinnen die
capittelen des boecs. dat eerste capittel--- oncuysheit; ff. Ir-IIr proloog: ‘Hier beghint
dat boec dat gheheten is een ghemeen guet van der naturen der byen in den eersten
dat prologus’ Een ootmoedich broeder --- onser oorden; ff. IIr LVIIIv Boek I: ‘Dat
Cristus --- wesen’ Alle ghelouighe menschen --- weynich tijts rusten; ff.
LVIIIv-CXCIIv Boek II: ‘Hier eyndet dat eerste boec der byen van den prelaten.
Ende hier beghint dat ander boec van den ondersaten.’ Al die clercscap -- creaturen;
f. IIIv (moderne foliëring): colofon.
f. IIIv: Dit boeck wert ghescreven ende gheeyndet int iaer ons heren M cccc lxix
opten viertienden dach in meye. Benedictus deus in donis suis.
f. Ir: Dit boec hoert tot sinte margrieten conuent binnen haerlem der besloten
susteren van sinte franciscus oerde.
Rubricatie BB: Inleidende rubrieken en titels in rood, evenals de paragraaftekens
rood, en het woord ‘exempel’.
Decoratie BB: Initialen in blauw, ingevuld met groen, en rood en paars penwerk
bevinden zich op f. IIr (7rr., kapittellijst!), op f. Ir (5rr., proloog) en op f. IIv (7rr.,
Boek I); op f. LVIIIv een is onversierde initiaal (5rr., Boek II). Het eerste hoofdstuk
(De coninc) heeft een 3rr. initiaal op f. IIv, de overige titels worden voorafgegaan
door kleinere initialen, afwisselend in rood en blauw.
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Band: s. 19, versierd met stempelwerk in goud; rugtitel: <De moralien van vader
Gregorii I>.
Opmerkingen: Het eerste (f. I, moderne foliëring) en het laatste blad (f. 202, on-
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genummerd) zijn vastgeplakt aan de band. De tekst van het BB beslaat 191 ff., het
daarop volgende blad is wel afgekaderd, maar onbeschreven (f. XCXIII, ls. f. CXCII).
De tekst eindigt na hfdst. II, 29, over de waarde van de maagdelijkheid (BUA II, 30
§ 53, vgl. BB ed., ex. 155). De kapittellijst stemt hiermee overeen; hierna volgt het
colofon.
C onderscheidt zich van de overige hss. door een aanpassing op f. CXXVIIv, waar
in plaats van het woord ‘gheilicheit’ (Lat. luxus), samengedrongen ‘begeerlicheit’
is geschreven (BUA II, 30 § 49, vgl. BB ed., p. 153, r. 42).
Het excerpt uit de ‘Moralia in Job’, volgend op het BB, is van dezelfde kopiist;
de inhoud bevat eveneens uiteenzettingen over de maagdelijkheid. In verband met
dit excerpt is het interessant, dat het hs. van de ‘Moralien van Job’ in 's Gravenhage,
KB, J 64-66, ook afkomstig is van het Margaretaklooster. Tevens dient te worden
opgemerkt, dat in Vert. I een gedeelte uit het BUA (II, 30 § 49) is vervangen door
een hoofdstuk uit dit boek (liber 26, ca. 35); misschien werd de aandacht van de
kopiist hierdoor op de Moralia gevestigd, want kort hierna eindigt C plotseling (na
BUA II, 30 § 53).
GESCHIEDENIS
Het gebouw van het Margaretaklooster was gevestigd in de huidige Margrietenstraat
te Haarlem, dicht bij de voormalige Kruispoort en het Begijnhof. In 1446 kregen de
zusters de gebruikelijke privileges voor een eigen altaar, kerkhof e.d. van de
parochiepastoor Dirc van Wassenaar. Volgens een schrijven van bisschop Rudolf
van Diepholt aan Adrianus, de algemeen overste van de Derde Orde, werd deze
gemachtigd om de zusters in te sluiten met het recht een eigen biechtvader aan te
stellen (1449). De kapel werd op 20 juni 1449 gewijd, en werd in 1451 door kardinaal
Nicolaas van Cusa aangewezen als een van de zeven Haarlemse kerken, waar men
de (uitgestelde) Jubileumaflaat kon verwerven (Allan, 481). Het klooster behoorde
tot het Tertiarissenkapittel van Utrecht (Van Heel, 89, 153-154).
LITERATUUR
Betreffende het hs.: Van der Vet, ‘Biënboec’, 410-411 en 424-426; CMD - NL II nr.
477; Heinertz, ‘Die mittelniederdeutsche Version’, VI-X, 87-99.
Over het klooster: F. Allan, <Geschiedenis en beschrijving van Haarlem> II, 481
483; Van Heel, ‘Tertiarissen’, 89, 153-154, 328; Mon. Bat. I, 94.
Handschrift D (Vert. I, A - familie)
Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 360
<Een gemeen goet van der natueren der byen>.
Voltooid 17 juli 1461 (p. 460).
Utrecht.
Kopiist: noemt zich ‘scrijfster’ (p. 460); waarschijnlijk dezelfde die hs. A, en een
afschrift van het Passionaal schreef, Utrecht, Centraal Museum, 1469, voltooid 2
maart 1450 (vgl. CMD - NL II nr. 761).
Behoorde aan: klooster St. Maria te Bethlehem, Derde Orde van St. Franciscus,
Utrecht (f. Iv, ongenummerd).
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Papier, 233 ff.; 1 (ongenummerd) + 230 (gepagineerd 1-460) + 2 (ongenummerd,
blanco) ff., 275 × 200 mm.
Katernformule: 1/2; 29/8.
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Watermerk: P met kruisbloem en tangvoet, op p. 14 en op het laatste ongenummerde
blad, niet geïdentificeerd.
Mise - en page: 2k., 36 rr. (op f. 32), 32 <62> 13 <62> 31 (137) × 23 <199> 55 .
Gr. 6, 2.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding: pp. 1-2 kapittellijst Boek I: ‘Hier beghinnen die capittelen des
boecs’ Dat eerste capittel is dat die prelaet - - - so bescreyen syt zeer; pp. 2-3 proloog:
‘Hier begint een boec dat geheeten is een gemeen goet van der natueren der byen
dat prologus’ Een oetmoedich brueder --- onser oerden; pp. 2-76: Boek I: ‘Dat Cristus
die ouerste prelaet --- te wesen.’ Alle gelouige menschen hebben in der enycheit der
heiliger kerken --- so laet ons een weynich tijts rusten; pp. 76-80 kapittellijst Boek
II: (p. 76a) ‘Hier eyndet dat eerste boec der byen van den prelaten’, (p. 76b) ‘Hier
beginnen die capittelen van den anderen boec.’ Dat ander deel van den byen --- wt
natuerliken hate; pp. 81-460 Boek II: ‘Hier beghint dat ander boec der byen van den
ondersaten.’ Al die clercscap --- een god ewelic sonder eynde. Amen; p. 460 dubbel
colofon; p. 460 bladvulling.
p. 460: Hier eyndet dat byen boec dat beghonnen wert ouer te setten in den gulden
iaer op S. matheus auont ende geeyndet wert op onser lieuer vrouwen auont
annunciacio. Item wi bidden die dit boec ouer geset hebben dat alle die geen diet
lesen of horen lesen voer ons lesen willen onser lieuer vrouwen kransken. (hand van
de kopiiste)
(p. 460:) Dit boec is gescreuen int iaer ons heren. M cccc ende lxvi. ende wert
geeyndet op sint alexius dach Deo gracias. Een ave maria van mynnen om gods wil
voer die onnutte scrijfster.
f. Iv (ongenummerd): Dit boec hoert den besloten Convente van Bethleem by
utrecht. (hand van de kopiiste).
Rubricatie: De titels zijn onderstreept, evenals de meeste eigennamen en het eerste
colofon; de inleidende rubrieken, paragraaftekens en het woord ‘exempel’ zijn
doorgaans in rood.
Decoratie: Een opengewerkte initiaal in rood en blauw, op p. 2 (6rr., proloog), op
p. 36 (7rr., praefatio Boek I) en op p. 81 (7rr., praefatio Boek II); in de laatstgenoemde
is een liggend lam getekend. Hoofdstuktitels worden voorafgegaan door 3rr. initialen
in rood.
Band: s. 18; platten bekleed met dik perkament, versierd met filets en stempels;
rugtitel: <Dat Byen boec>.
Opmerkingen: Alleen in dit hs. is de kapittellijst in twee stukken verdeeld,
voorafgaand aan Boek I en Boek II. Hs. D onderscheidt zich door de toevoeging van
een plaatsbepaling in BUA II, 7 § 4 (vgl. BB ed., p. 67 r. 7): ‘ende ginc totten bisscop
van vtrecht te biecht. ende biechte die sonden mit groten rouwe.’ (Lat.: adiit
diocesanum episcopum, et cum omni dolore confessus), vgl. f. 388a.
Het derde hs. dat vermoedelijk eveneens door deze kopiiste is geschreven, behoorde
ook aan het Bethlehemklooster te Utrecht; het bevat een gedeeltelijk afschrift van
de Zuidnederlandse vertaling van de Aurea legenda van Jacob van Voragine (vgl.
Deschamps, Mnl. hss., nr. 69). Dit hs. werd op 2 maart 1450 voltooid, doch de kopiiste
refereert hier, in tegenstelling tot A en D, echter niet
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aan het bijzondere karakter van het ‘gulden iair’ (het Jubeljaar was reeds op Kerstmis
1449 ingegaan).
F. van Lelyveld stelde in zijn heruitgave van de <Proeve van Taal- en dichtkunde>
van B. Huydecoper vast, dat hs. D ‘genoegzaam overeenkomt’ met de eerste druk
‘in het Nederduitsch’ uit 1488 (vgl. inc. S). Tevens vergeleek hij hs. D met hs. H
(Vert. II); zie Van der Vet, ‘Biënboec’, 4131.
GESCHIEDENIS
Het Derde Ordeklooster Maria te Bethlehem was ontstaan uit een uithof van het
Ceciliaklooster, dat in Utrecht aan de Neude was gelegen. Het ‘Bethlehemklooster’
was gevestigd aan de Weerdzijde buiten de stadsmuur. Hier konden zieke zusters
‘rumer lucht’ krijgen. Het terrein grensde aan het Windesheimse vrouwenklooster
Jeruzalem (Mon. Wind. III, 609). In 1425 werd de kloostergemeenschap van
Bethlehem zelfstandig, en bij die gelegenheid werd het tevens besloten. Van de zeven
tertiarissenconventen in Utrecht (Agnes/Barbara, O.L. Vrouw in de Zon, Ursula,
Maria Magdalena, Nicolaas, Cecilia en Bethlehem), waren alleen de drie
laatstgenoemden aangesloten bij het Tertiarissenkapittel van Utrecht, de twee laatste
als slotkloosters; zij stonden onder rechtstreeks toezicht van het St. Gregoriushuis
(Fraterhuis) in Zwolle, vgl.<Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione
domus clericorum in Zwollis>, M. Schoengen ed. (Amsterdam 1908) XX.
LITERATUUR
Over het hs.: <Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal>, art.
940, 33; C.C. de Bruin en C.G.N. de Vooys, <Middelnederlands geestelijk proza>,
(Zutphen 1940) 200-204 en 342; CMD - NL II, nr. 575; N. Heinertz, ‘Die
mittelniederdeutsche Version’, V-X, 87-99; B. Huydecoper, <Proeve van Taal en
Dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van
Ovidius>, heruitgave van F. van Lelyveld, ‘met byvoegsels en vermeerderingen van
den schryver, en eenige aanteekeningen van den Uitgever’, I (Leiden 1782> 208 210;
G.I. Lieftinck, <Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui
in bibliotheca universitatis asservantur> I (Leiden 1948) 211; Van der Vet, ‘Biënboec’,
411-413, 424-426; J. van Vloten, <Verzameling van Nederlandsche Prozastukken
van 1229-1476> (Leiden/Amsterdam 1851) 281-296; C.G.N. de Vooys,
Middelnederlandse legenden en exempelen, (Groningen/Den Haag 19262), met name
237-239; idem, ‘Middelnederlandse stichtelijke exempelen’ in: <Zwolse drukken en
herdrukken voor de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden> nr. 1
(Zwolle 1953) 7-9; J. te Winkel, <Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde> I
(Haarlem 1887) 565.
Over het klooster: Van Heel, ‘De tertiarissen’, 211, 339-340; cat. MDFF 314 315;
Mon. Bat. I, 183-184; S. Muller, <Catalogus van de bij het Stadsarchief bewaarde
archieven> I (1911) 8.
Handschrift E (Vert. I, A - familie)
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 19407.
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<Een ghemeen goet van der naturen der byen>
Voltooid 5 oktober 1481 (f. CLIv).
Amersfoort of omgeving.
Behoorde aan: klooster St. Agatha te Amersfoort, regularissen (f. CLIv.)
Papier; 153ff.; 2 (moderne paginering A, B) + 151 (gefolieerd door de kopiist
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in rood I-CLI, moderne foliëring op f. 1 en f. 151) ff.; 271 × 198 mm.
Katernformule: 1-19/8; 20/8+1, f. CXLIII is tussengevoegd.
Watermerken: hond met rechte staart, onvoldoende zichtbaar, vrij regelmatig vanaf
f. XXXVIII; P met kruisbloem, veelvuldig vanaf f. LXV., gelijkend op Piccard,
<Wasserzeichen Buchstabe P> VIII nr. 472, vgl. CMD - B t. V nr. 596.
Mise - en page: 2k., 40 rr. (op f. 38v), 22 <68> 19 <69> 24 (156) × 40 <212> 19
. Gr. 5.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding: pp. A-B kapittellijst: ‘Hier beghinnen die capittelen des boecs’ Dat
eerste capitel is dat die prelate wesen sal van goeden --- mit (!) natuerliken hate; f.
Ir/v proloog ‘Hier beghint dat boec dat gheheten is een ghemeen goet van der naturen
der byen dat prologus’ Een oetmoedich broeder --- eeren onser oerden; ff. Iv-XXXIIr
Boek I ‘Dat Cristus die ouerste prelaet is der heiliger kerken - - een weynich tijts
rusten; ff. XXXIIr-CLIv Boek II ‘Hier beghint dat eerste boec van den ondersaten.’
Alle die clercscap - - -een god ewelic sonder eynde Amen; f. CLIv colofon.
f. CLIv: Dit boec is ghescreuen int iaer ons heren dusent vierhondert ende LXXXI
gheeynt op sunte Remigius dach (colofon van de kopiist).
f. CLIv: Dit boec hoert toe den conuent van sunte aechten tamersfoert op die spoye
(eigendomsmerk van de kopiist).
Rubricatie: Sommige titels in Boek II zijn rood onderstreept, zoals: I, VI, IX,
XXIII; dit geldt ook voor het colofon. Eigennamen zijn dikwijls onderstreept, vooral
van Augustinus. Het woord exempel is in rood.
Interpunctie.
Decoratie: Er zijn 4 opengewerkte initialen in blauw, met rood penwerk, 2rr. op
f. A (kapittellijst), 4rr. op f. Ir (proloog), 3rr. op f. Iv (praefatio Boek I) en op f.
XXIXv (praefatio Boek II). De hoofdstuktitels beginnen met een 2rr. initiaal in rood.
Band: s. 19; rugtitel: Ghemeen goet van de naturen der byen 1481.
Opmerkingen: De kopiist heeft telfouten gemaakt in de nummering van de bladen:
het getal LXVII ontbreekt; na f. LXVI volgt LXIX, daarna LXVIII, daarna LXX.
Hierna is de volgorde correct, afgezien van f. CXXXVII, dat tweemaal voorkomt;
daardoor komt men toch uit op 151 ff.
Er zijn weinig correcties, soms is de betekenis van een zin door doorhalingen
veranderd, zoals op f. XCV (na: oft dat quaet te bedenken). In het laatste capittel van
Boek II is de titel na ‘Die horneten’ veranderd in: ‘Die horneten of ghenoemt
torrenewevele - -’. Van der Vet constateerde al dat de volgorde van vijf exempels in
E is gewijzigd, vgl. ‘Biënboec’, 413. Een relatief groot aantal exempels (28) is in E
niet opgenomen, vgl. de tabel in par. 5.3; hieronder is ook het verhaal over Mechtild
van Hackeborn, een interpolatie van de vertaler na BUA II, 29 § 9. Hs. C eindigt na
BUA II, 57 § 42.
Interessante gebruikersmerken zijn: een kruisvormig merkteken op f. CI bij het
exempel ‘Die stat Zwessen’ - - (BUA II, 40 § 7; ed. BB Ex. 183), en op f. XCVIIv
is bovenaan in de marge geschreven: ‘Item dit leest men op des heilighen sacraments
dach’ (hierna begint BUA II, 40). Oorspronkelijk was dit in zwart geschreven (door
een andere hand, s. 15d/16a), daarna zijn de woorden met rood nagetrokken.
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GESCHIEDENIS
Het klooster St. Agatha op het Spui bevond zich vlak bij de Koppelpoort te
Amersfoort. Het gebouw was in ca. 1380 ontstaan uit een schenking door een echtpaar
van twee huizen, bestemd voor een zusterhuis des gemenen levens. In 1404 namen
de bewoonsters de Derde Regel van Franciscus aan. Vermoedelijk werden zij toen
al opgenomen in het Tertiarissenkapittel van Utrecht. In 1416 werd het klooster
besloten. De gemeenschap stond onder geestelijk toezicht van het Fraterhuis St.
Hieronymusberg te Hulsbergen. De zusters hielden zich bezig met de ziekenzorg in
het naburige St. Pietersgasthuis en het beheer van een aantal begijnwoningen.
Omstreeks 1450 was het klooster een der rijkste van de stad, maar de zusters waren
bijzonder vrijgevig. Na de voltooiing van de stadsmuur in 1450 kwam het klooster
binnen de stad te liggen. In 1455 ging de gemeenschap over naar de Regel van
Augustinus, in 1458 werden zij besloten. Bisschop David van Bourgondië gaf hiertoe
opdracht aan de prior van Windesheim (Muller, 79). In 1463 werden de kerk, in 1468
het paterhuis en het koorgestoelte gewijd. Er zijn geen aanwijzingen dat St. Agatha
in de Congregatie van Windesheim is opgenomen, maar in de laatste decennia van
de 15de eeuw werd er door de geestelijke begeleiders wel naar gestreefd. In 1486
hebben ‘de Susteren op de vermaning en begeerte der prior van Windesheim het
lesen der priesterlijke getyden aangenomen’ (Bemmel, 271).
In 1468 moesten de zusters van St. Agatha, evenals van St. Agnes en St. Barbara
(‘die drie Bagyne huse bynnen onse Stat’) bijdragen in de onkosten voor het herstel
van de stadsmuur. In 1469 kwam het bevel dat ‘men die begyn binnen ons stat hoir
guet vercope sell voir dat zy de muer niet vast en hebben’ Rootselaar I, 90-91). In
1475 eiste de stad ook morgengeld (belasting op landerijen) van de geestelijke
goederen, maar rector Hendrik slaagde er in dat de stad hiervan afzag (Muller, 79).
Opvallend is hoe de gemeenschap in deze ‘tweede bisschopstad’ politiek actief bleef,
met name rector Hendrik van den Broek (1451-1483). Men onderhield zowel
betrekkingen met bisschop David van Bourgondië als met zijn tegenstander, de hertog
van Kleef (Bemmel, I, 251-252). Hs. E werd voltooid tijdens de aanvang van de
Stichtse burgeroorlog (1481-1483). In deze periode moest de rector om
ouderdomsredenen zijn ambt neerleggen; hij stierf kort daarna.
Tenslotte is nog vermeldenswaard dat het klooster in het bezit was van het Tweede
Dietse Collatieboek' van Dirc van Herxen (+ 1457), waarin een aantal exempels uit
het BB is opgenomen, vgl. hoofdstuk 1, noot 15. Deze exempels zijn niet dezelfde
als die welke in E zijn weggelaten.
LITERATUUR
Over het hs.: CMD - B t. V nr. 596; J. van der Gheyn, <Catalogue des manuscrits
de la Bibliothèque Royale de Belgique> III (Brussel 1906) nr. 2074; Heinertz, ‘Die
mittelniederdeutsche Version’, V-X, 87-99; Van der Vet, Biënboec, 413-414, 424-426.
Over het klooster: de kroniek van het St. Aechtenconvent is bewaard gebleven in
een verkort afschrift van J. van Ingen, vgl. J. Kemperinck, ‘Johan van Ingen,
Geschiedenissen’, AAU 74 (1957) 1-155; MDFF 250-260; A. van Bemmel,
<Beschrijving der stad Amersfoort> I, 251-256; Mon. Bat. II, 14; S. Muller,
<Catalogus van de bij het stadsarchief bewaarde archieven> 10, 8, 79; W.F.N.
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Rootselaar, <Amersfoort (777-1580)> (Amersfoort 1876-1878) I, 90-91, 100-101;
416, 448-449; 454-458 en II, 26; over het Fraterhuis in Hulsbergen, <Middeleeuwse
boeken uit Zutphen> A. Geurts red. (Nijmegen 1981) 25.
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Handschrift F (Vert. I; teksthandschrift)
Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2100
<Gregorius Dialogus> (Dialogus van Gregorius de Grote) ff. 1r-86v; <Een ghemeen
guet van der naturen der byen> (ff. 87r-263v).
s. 15II.
Graafschap Bentheim, Westfalen
Behoorde aan: St. Mariënwold, regulierenklooster te Frenswegen bij Nordhorn
(vgl. B. Nonte, ‘Untersuchungen über die Handschriften des Augustiner
Chorherren-Stiftes Frenswegen bei Nordhorn’, p. 139).
Perkament, 263 ff. (moderne foliëring 1-263), 283 × 204 mm.
Gregoryregel h/vv/hh/vv/h. Het perkament is geschuurd.
Katernformule: 1-15/8; 16-17/6 (blad 6 verso van kat. 17 is slechts voor een kwart
beschreven, f. 132v); 18-21/8; 22/4 (blad 4 verso is slechts voor een kwart beschreven,
f. 168v); 23-33/8; 34/8-1 (blad 8 is weggesneden, waarschijnlijk blanco). Het BB
begint op blad 6 van kat. 11.
Mise - en page: 2k., 40 rr. (op f. 89v), 25 <61> 15 <61> 39 ] (137) × [21 <212>
50] Gr. 5,3.
Schrift: littera gothica hybrida, 3 handen; handscheiding op f. 133r en f. 169r.
Tekstgeleding BB: ff. 87r-88v kapittellijst: Dat de prelate wesen sal van guden
leuene ende van gueden gheruchte. dat 1. capitel. - - - wt natuerliken hate. LVI.
capitel; ff. 88v-89v proloog: ‘Hijr begint een boeck dat gheheten is een ghemeen
guet van der naturen der byen. Dat eirste boeck is van den prelaten. ende dat ander
is van vndersaten. Prologus.’ Een oetmodich broder - - - tot der ere onser orden.; ff.
89v-120r Boek I: ‘Dat Cristus de ouerste prelate is der hilghen kerken wen alle
prelaten sculdich sin gheorsam te wesen’ Alle ghelouighe menschen hebben in der
ewicheit der hilghen kerken een houet dat is Cristus - - - so laet vns en wenich tiden
posen ende ruesten; ff. 120r-164v Boek II: ‘Hijr endet dat eirste boeck der byen van
den prelaten. Hijr beghinnet dat ander van den ondersaten. Dat ander deel van den
byen sint de byen de in der kracht der ioghet vole werken vullenbrengen ende in der
disciplinen der moder vnderdanich sin ende nochtan nicht en doen sunder de ghebode
der ouersten.’ Al de clercschop der hilghen kerken wort ghedelt in dreen - - - een
god ewelike sonder eynde. Amen.
‘Hijr endet der byen boeck’.
Rubricatie BB: De eerste 8 inleidende rubrieken van de hoofdstukken zijn in rood.
De volgende hoofdstuktitels zijn dubbel geschreven, eerst in rood. Eigennamen en
Latijnse citaten zijn meestal onderstreept.
Decoratie BB: Een 5rr. initiaal bevindt zich op f. 89r (proloog), en een 7rr. initiaal
op f. 89v (Boek I), in blauw, met penwerk in sepia, vulwerk in olijfgroen. De 6rr.
opengewerkte initiaal op f. 120r (Boek II) is slechts in rood uitgevoerd. Voor het
overige is de decoratie in het hele boek gelijk: 3rr. rode initialen, voorzien van
representanten, aan het begin van de hoofdstukken en de twee delen van de
kapittellijst. Aan het begin van sommige sermoenen en exempels is een meer-regelige
initiaal in rood aangebracht, door hand 2 zelfs bij vrijwel ieder exempel.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Band: s. 19, dikke eikenhouten platten, rug van leer.
Opmerkingen: Op het laatste blad van <Gregorius Dialogus> (f. 86d) is geschreven:
‘Hijr eyndet dyalogus gregorij’. Daarna volgt onderaan: ‘Hijr beghinnen de capi-
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telen van den eirsten boke der byen ende sint vijf ende tvintich’ (zelfde hand als de
kopiist).
Het hs. is door drie personen geschreven. De eerste schreef Gregorius Dialogus
en een deel van het BB tot f. 132v, dat slechts voor een kwart is beschreven; helemaal
onderaan de bladzij rechts is de titel van hoofdstuk BUA II, 9 geschreven, gevolgd
door: ‘Hijr en is gheen ghebreeck. Leset voert an’. Op f. 133r begint hand 2 opnieuw
met de hoofdstuktitel, maar nu is deze in plaats van 9, 10 genummerd, in
overeenstemming met Colv. 1627. Het daaropvolgende hoofdstuk is echter weer 9
genummerd, zodat het getal van het laatste hoofdstuk 56, in plaats van 57 is, evenals
in de meeste hss. Deze hand eindigt op f. 168v, welk blad slechts gedeeltelijk
beschreven is. Op f. 169r begint hand 3. Hand 1 schreef dus Gregorius Dialogus en
de kapittellijst, BUA I-9; hand 2 de hoofdstukken BUA II, 10-28; hand 3 de
hoofdstukken BUA II, 29-57. In tegenstelling tot hand 1 en hand 2, die ‘teghen’
afwisselen met ‘keghen’ (bijvoorbeeld op p. 61: 12 keghen en rr. 8 en 15 teghen; op
p. 77: 39 keghen, 77:41 tegen) schrijft hand 3 uitsluitend ‘teghen’.
Dit hs. is het uitgangspunt voor de F - familie, waarmee N en de drukken S en Z
verwant zijn, vgl. hoofdstuk 5.1.1; over het taalgebruik, vgl. hoofdstuk 7.1. De inhoud
is wat uitvoeriger uit het Latijn overgenomen, en bepaalde kopiistenfouten uit de A
-familie komen hier niet voor. Kenmerkend voor F is echter dat op f. 191c het getal
‘tsestich’ is verbeterd in ‘viertich’ (BB ed., p. 152, r. 48), waar alle hss. in beide
vertalingen en ook de drukken dit gehandhaafd hebben. Kennelijk was het voor de
oplettende kopiist volstrekt ondenkbaar dat een vrouw van zestig jaar (Lat.
sexagenaria) een jongere klerk kon verleiden. Tevens onderscheidt F zich van de
overige hss. en de drukken door ‘rustens’ in plaats van ‘tastens’ (Lat. tactus) op f.
145a; BB ed. p. 85, r. 32). In positieve zin is uitsluitend in F de volgorde ‘in wyven
ende in mannen’ (Lat. mulieribus et in viris) gehandhaafd; in de overige hss. en
drukken is de volgorde omgedraaid; in Vert. II ontbreekt dit sermoendeel (BUA II,
29 § 35, BB ed. p. 135, serm. l). Er zijn weinig afschrijffouten.
Op f. 1 onderaan is de oude signatuur vermeld: L. germ. 176, naast een zegelafdruk
van de ‘Stadt- und Landesbibliothek Strasbourg’.
Ten onrechte vermeldt Nonte dat F in de 14de eeuw moet worden geplaatst; dit is
op grond van het schrift af te wijzen. Vermoedelijk baseerde Nonte zich op een
mededeling van Löffler; deze nam voetstoots aan dat F behoorde tot het aantal hss.
dat bij de verhuizing uit Almelo naar Deventer werd meegenomen (p. XXV, noot
10).
Van der Vet concludeerde vrij abrupt in de hss. vergelijking aan het einde van zijn
studie, dat Vert. I vóór 1450 tot stand moet zijn gekomen (door hem hs. P genoemd,
vgl. zijn stelling 3 en ‘Biënboec’, 426). Hij besloot hiertoe op grond van de meer
volledige en nauwkeurige tekst van F, waardoor het geen afschrift kon zijn van een
van de overige hss. en ook niet van de drukken, die met F verwant zijn (S en Z).
Kennelijk ging hij er van uit dat de eenstemmige colofons in A en D, die de
ontstaansperiode van Vert. I onthullen, niet van toepassing waren op F.
Enige jaren daarna verscheen de partiële editie van Heinertz (Boek I, ff. 89r-120r).
Deze vermoedde al dat Van der Vets visie onjuist moet zijn, en dat er twee families
zijn (p. X); vgl. superior, hoofdstuk 5.1.1.
E. Bergkvist heeft de editie van Heinertz (die slechts Boek I bevat) uitvoerig
betrokken in zijn editie van <Dat boec van der Ioncfrouscap> (ook wel genoemd
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edi-
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tie een hs. dat afkomstig is uit het vrouwenklooster Mariengarden in Schüttorf, vlak
bij Frenswegen. In de proloog wordt een vergelijking gemaakt met het bijenleven
(zoals: een ‘nerenstighe bye’, die ‘eyn honich zeem’ gemaakt heeft in ‘tyen yemen’).
Hieruit blijkt opnieuw de populariteit van deze allegorische vergelijking gedurende
de Middeleeuwen.
GESCHIEDENIS
Het klooster Mariënwold is in 1394 ontstaan uit een broederhuis te Almelo. De
stichter, de arts Everhard van Eze had zich als weduwnaar tot priester laten wijden,
daartoe geïnspireerd door Geert Grote. Op uitnodiging van de graaf van Bentheim
werd de gemeenschap in samenwerking met de pastoor van Schüttorf omgezet in
een regulierenklooster te Frenswegen bij Nordhorn, dat in 1396 door de bisschop
van Münster werd gewijd. In 1400 werd het klooster Mariënwold echter
geïncorporeerd in het Kapittel van Windesheim, en viel het buiten de jurisdictie van
het genoemde bisdom. Vier bewoners waren het niet eens met de aansluiting bij
Windesheim en vertrokken naar een broederhuis in Goch. Kort daarna ontstond
hieruit het klooster Maria te Gaesdonck, dat (via het kapittel van Neuss) alsnog in
het Kapittel van Windesheim werd opgenomen. De verstandhouding tussen
Frenswegen en Gaesdonck bleef uitstekend (Mon. Wind. II, 154-167). Frenswegen
heeft grote invloed gehad op de hervorming van de kloosters in Noord-Duitsland,
die de Windesheimse observantie wilden volgen. Een van de eerste kloosters was
Mariënkamp bij Esens (Kohl, 19 28; vgl. ook superior, hoofdstuk 1, noot 16).
Gedurende het Utrechts schisma woonden de regulieren van Windesheim in
Frenswegen (1423-1433, vgl. hoofdstuk 6, noot 16).
Zeker vanaf 1416 bevond zich ook een Zusterhuis des gemenen levens op het
terrein van Mariënwold, deels bewoond door familieleden van de regulieren.
Aangenomen wordt, dat het mannenklooster ook de geestelijke zorg bezat. Tijdens
het bezoek van kardinaal Nicolaas van Cusa in 1451 waren er zes zusters (Kohl, ‘Die
Schwesternhäuser’, 64, par. 9). Aan het hoofd stond een mater. In die tijd was
Hubertus Oudecoep uit Utrecht prior van het klooster Mariënwold (1441-1487)
(Kohl, ‘Augustiner Chorherren, 90-91). In 1463 werd door de bisschop van Münster
bevolen dat alle zusterhuizen van het gemene leven naar een orderegel moesten
overgaan; aangenomen kan worden dat kort hierna Mariënwold, Mariengarden en
Engelendaal in Groenlo (de enige tertiarissenkloosters die zich als zodanig nog
gehandhaafd hadden) dit bevel opvolgden, (Rehm, 170). In 1493 affilieerde het
naburige zusterhuis Mariengarden te Schüttorf zich met het zusterhuis Mariënwold
te Frenswegen.
Een van de belangrijkste arbeidsvormen in Frenswegen naast de
landbouwwerkzaamheden was het afschrijven van boeken, grotendeels voor eigen
gebruik. Twee Mnl. handschriften waren volgens de colofons bestemd voor het
zusterhuis Mariënwold; ze waren geschreven door de donaat Arnold van Almelo
(+1480), die bakker was in het klooster (Strasbourg, Bibl. Nat. & Univ., 2103 en
2105; vgl. Zuidema, ‘Suverlike boekskens’; Kohl, ‘Augustiner - Chorherren’, 166).
Het BUA komt niet voor op de bibliotheeklijst van Frenswegen die door Nonte, voor
zover mogelijk, is gereconstrueerd.
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Mariënwold werd in 1809 door de Franse overheersing opgeheven. De bibliotheek
kwam in het bezit van de graaf van Bentheim, die in 1870 hiervan een schenking
maakte aan de stad Strasbourg, nadat daar de bibliotheek door Duitse
oorlogshandelingen was verwoest.
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Handschrift G (Vert. II)
Utrecht, Universiteitsbibliotheek 1016 (5 D 6)
Koenraad van Eberbach <Van claren ouden verluchten mannen des oirdens van
cystersen> (ff. 1r-189v); <Der byen boeck> (ff. 191r-295r); ‘exempelen van den
heligen sacrament’ (ff. 295r-296v); <Van Gwidonis geest en(?) apenbaringe> (ff.
296v-307v); Jacob van Vitry, ‘Van der heligen Maria van Ogines gebaren uut
Walslandt> (ff. 307v-323v; vier exempels (ff. 316v-323v).
Voltooid 8 juli 1491 (f. 323v).
Nijmegen of omgeving.
Kopiist: Adam Daemszoon (f. 323v).
Behoorde aan: Maralde van Zallant, subpriorin van het klooster St. Agnes te
Neerbosch bij Nijmegen, regularissen (f. 323v).
Papier, 324 ff. (moderne foliëring 1-323, in de nummering is echter tussen ff. 190
en 191 een blanco blad overgeslagen, f. 190a); 291 × 210 mm.
Katernformule: 1-15/12; 16/10+1 (blad 1, f. 181, is voor de kat. geplakt, blad 10
is het einde van ‘Van claren ouden-- -’, blad 11, f. 190a, is wel afgekaderd, maar
onbeschreven); 17-19/12; 20/14; 21-26/12 (in kat. 25 eindigt het BB op blad 7, f.
295r); 27/8+3 (3 losse bladen met beschreven strookjes aan elkaar geplakt, blad 1 en
2, ff. 313 en 314; blad 3, f. 323, is om de katern gevouwen). Custoden zijn regelmatig
zichtbaar.
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Watermerk: kan met kroon, lijkt op Briquet nr. 4591 (Brussel 1490), onder meer
op ff. 190r (onbeschreven), 191v, 217r, 218r, 219r, 226r.
Mise - en - page: 2k., 36 rr. (op f. 239r); 46 <64> 19 <64> 20] (147) × [29 < 207>]
54 . Gr. 6,4.
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Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding BB: ff. 191r (geen kapittellijst, geen proloog) ‘Hier begynt der byen
boeck’ Die meisters die weten wal dat die coninc der byen geen angel en heft mer
hie is alleen gewapent myt mogentheit. Hier op lesen wi een exempel. Die erwerdige
gwiaert - - - Hier wt sullen die prelaten leren. dat sie sonder noitzaeke niet te strenge
en syn. mer sie sullen mit macht gewaepent syn. op dat hoer onderzaeten sie tsamen
ontsien. ende lief hebben. dat ander capittel; ff. 191r-209v Boek I, hfdst. 1: Die coninc
der byen is van verwen als honich. ende is gemact van eenre wtverlesen blomen ende
wt aller ouervlodicheit. Wat verstaen wy in den honich daen die puerheit der zeden.
ende wat in der bloemen. daen goeden we(r)ken eens goeden geruchtes. Hier van
lesen wy een exempel. in vrancryck - - - - - ende die tiraen verwonderende wart thans
gelouich ende mit alle den genen die oen toe hoirden ontfinck hie die dope; f. 209v
‘dat ander boeck der byen. dat irste capittel’; ff. 210r-295r Boek I: Alle die ordinancie
der heiliger kircken is gedelt in drien stucken, in bisscoppen, in priesteren ende in
clercken. - - soe bid ic alle priesteren want oir hand in den altair van den bloit christi
geheilicht sijn. dat sie sonderlinge voir my ende voer alle gelovige zielen eens mys
willen lesen. ende en is die lezer des boecs geen priester dat hie voir my een mys
doe lesen. Ende oic soe bid ic of ic ommermeer in desen arbeid ende in anderen
arbeiden iet verdient heb, dat oir dier deelachtich mact onse heer ihesus christus die
mitten vader ende mitten heligen geest leeft ende regnirt god over alle werelde ewelick
sonder eynd amen. Deo gracias semper; (f. 323v colofon).
f. 323v: Jtem dit boeck hevet gescreven te lave gades der heiliger Jofferen sent
Agnete te eren. om bed(e?) wil Suster Maralde van Zallant suppriorynne. here Daem
daemsz Conventuael in der Gaesdonck. een natuerlick brueder here Johannes van
den haeff ons rectoirs Nu ter tijt een geselle des voergenoemden rectoirs Ende hevet
geeynt Jn den Jaer ons heren M CCCC ende xcj.
Jtem dit boeck heeft gescreuen te laue gades heren Adam n Daemszoon
Conuentuael in der Gaesdonck een natuerlick brueder here Johanne van den haeff
ons Rectoirs. ende een geselle des voer genoemden rectoirs. Geeyndet Jn den jaer
ons heren M CCCC ende xcj opter octauen sancte peter ende sancte pauwel der
heiliger apostelen.
Beide colofons zijn van dezelfde hand, maar niet van de kopiist; het eerstgenoemde
colofon was onderaan 323d geschreven, maar werd naderhand met een stuk papier
weggeplakt, dat inmiddels is verdwenen; vervolgens werd het colofon bovenaan
323d opnieuw geschreven, maar nu zonder de naam van de opdrachtgeefster (vgl.
CMD - NL II nr. 721).
Rubricatie BB: De hoofdstuktitels zijn onderstreept, evenals het incipit van het hs.
(Die meisters-- -) en de praefatio van Boek II, steeds in rood; soms zijn regels in de
tekst onderstreept, meestal in zwart. De tekst is gerubriceerd.
Decoratie BB: Een 8rr. opengewerkte initiaal bevindt zich op f. 191r (Die meisters)
in blauw, ingetekend met rood en ingevuld met wat geel, zwart penwerk opgehoogd
met geel, en een 7rr. initiaal op f. 210r (praefatio Boek II), in blauw met wat penwerk
in zwart. De hoofdstukken worden ingeleid met 3rr. initialen in rood.
Band: s. 18 of 19.
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Opmerkingen: De proloog en de praefatio van Boek I (vgl. editie BB, p. 6, rr. 3-8)
zijn vervangen door de titel van BUA I, 4, en de aanvang van het sermoen (BUA I,
4 § 1) gevolgd door een verkorte vertaling van BUA I, 4 § 4 (het exempel over
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de vagevuurstraf van bisschop Guiardus van Kamerijk (Guido van Laon), die in zijn
bestuur te streng was geweest, met aansluitend de conclusie van dit hoofdstuk. Dit
exempel is niet aanwezig in het betreffende hoofdstuk 4; na de titel volgt de aanvang
van het sermoen (Boek I, 4 § 1): ‘bi der angel verstait men in der helige scryften
strengicheit off wreetheit. Dese angel deerfde die prince der herden Christus. die syn
discipulen leerden ende seide. leert van my want ic sachtmodich bin ende otmodich
van herten. ende gy sult vinden roist in uwen zielen.’, direct gevolgd door: ‘Dat vijfte
capittel.’ (ff. 194 r/v, vgl. BB ed., pp. 14 en 15).
De volgorde van de hoofdstuknummering is onbetrouwbaar, men moet zich dus
naar de hoofdstuktitels oriënteren; hoofdstuk II, 15 (dat geen exempel bevat)
ontbreekt, II, 16 wordt als 15 geteld; II, 29 wordt echter halverwege doorgenummerd
(hoofdstuk 28, f. 234r en hoofdstuk 29, f. 245r), zodat hierna de telling weer conform
Colv. 1627 is. Van de sermoenen zijn meestal de beginregels, soms ingekort,
overgenomen. Een uitzondering vormen enige korte hoofdstukken, die geen exempels
bevatten. Hier heeft men de in het sermoen voorkomende referentie aan een persoon
(Bernard van Clairvaux), een situatie (interdict) of een gedragslijn (gelijke behandeling
van kloosterbroeders en conversen) als een exempel opgevat en het sermoen verkort
weergegeven. Het betreft BUA I, 5, 6; BUA II, 5, 15, 19, 23, 33.
Twee exempels zijn van plaats verwisseld (BUA II, 1 §§ 16 en 17; ff. 213a en
213b). In vergelijking met de overige hss. in Vert. II zijn in G 5 exempels (BUA II,
26 § 8; 29 §§ 11, 14, 17, en 54 § 5 (in feite een opmerking in een sermoen) niet
opgenomen.
Het explicit van Boek I ontbreekt, maar uitsluitend in dit manuscript is de epiloog
volledig aanwezig.
G kenmerkt zich door een leesfout in BUA II, 43 § 6, waar hertogin Aleida van
Brabant ‘Heilwich’ wordt genoemd in plaats van ‘Alysen’.
Het hs. was voorzien van 4 klavieren van leer, eindigend in een gevlochten bolletje,
aan de rechterzijde van ff. 50, 150, 166 en 191; de drie eerste zijn nog aanwezig, het
laatste (begin BB) is verdwenen.
GESCHIEDENIS
De kopiist Adam Daemszoon (of Adamszoon; + 1519, vgl. Hövelmann, 75) was
socius van het regularissenklooster Nazareth in Oene in Salland, voordat hij als
medewerker van de rector van St. Agnes in Nijmegen werd aangesteld (Hövelmann,
75). In het schepenboek van Nijmegen van 1483 wordt Johannes van Have als
procurator van dit klooster genoemd (Van Schaik, 47). Adam was regulier koorheer
in het Windesheimse klooster Maria te Gaesdonck in Goch. Dit klooster was in 1400
mede ontstaan door enige broeders, die uit Frenswegen waren vertrokken (vgl. F,
geschiedenis). De prior van dit klooster was als ‘commissaris monialium’ belast met
het toezicht over twaalf regularissenkloosters, die niet tot het Kapittel van Windesheim
behoorden. Om deze reden was de prior slechts verantwoording verschuldigd aan
de kerkelijke autoriteiten (vgl. Van Dijk, ‘De constituties’, 29, 30, 106). Hiertoe
behoorde ook Nazareth in Oene, dat voordien deel had uitgemaakt van het Kapittel
van Utrecht (Van Heel, 89). Deze kloosters probeerden zo goed mogelijk te leven
volgens de Windesheimse statuten. De statuten van St. Agnes zijn bewaard gebleven
(MDFF nr. 114).
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De zusters van St. Agnes schijnen zich beziggehouden te hebben met de bereiding
van medicijnen; hierin werd vaak de geneeskrachtige honing verwerkt. Het klooster
lag buiten de stadsmuur bij Neerbosch, in de nabijheid van Mariënberg. Na de ommu-
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ring van de stad in 1467 werd het klooster versterkt met een wal, een gracht, en een
poort. Tijdens de oorlog met Karel de Stoute (1473) vormden de gebouwen een
hinderpaal voor de verdediging, zodat ze gesloopt werden. De zusters zouden binnen
de stadsmuren compensatieruimte krijgen, maar dit gebeurde niet. Daarna vestigden
zij zich opnieuw bij Neerbosch.
Het hs. is sinds de 18de eeuw in het bezit van de universiteit van Utrecht.
LITERATUUR
Over het hs.: Bouwstoffen MNW, 71 sub 2; CMD - NL II, nr. 721; cat. <Handschriften
en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek> (Utrecht 1984) nr. 109;
G. Hövelmann, ‘Die Handschriften der Klosterbibliothek Gaesdonck’, <Gaesdoncker
Blätter> 21 (1968) 75; <Scriptorium> 21 (1967) en 24 (1970); ‘Biënboec’, 413, 415
417, 427-430.
Over het klooster: R.Th.M. van Dijk, ‘De constituties der Windesheimse
vrouwenkloosters vóór 1559’, in: <Middeleeuwse studies>, Band III - 1 en III - 2
(Nijmegen 1986), deel I, 30, 106; idem, ‘Een vrouwenklooster onder Windesheimse
invloed’, MDFF nr. 112; F. Gorissen, <Stede - Atlas van Nijmegen> (Brugge 1956)
122; Van Heel, ‘De Tertiarissen van het Utrechtse kapittel, 66-88; R. van Schaik,
‘Mariënburg’, <Nijmeegse Studiën> IV (1973) 47.
Handschrift H (Vert. II)
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1017.
<Boeck der byen>
s. 15II/16I.
Zutphen of omgeving.
Behoorde aan: St. Catharinahuis te Zutphen, Derde Orde van St. Franciscus.
Papier, 171 ff.; (1 + 170, recente foliëring 1-170) ff.; ca. 206 × 140 mm.
Katernformule: 1/12-1 (blad 1 is niet meer aanwezig); 2-18/10.
Mise - en - page: 2k., 27 rr. (op f. 110v); 13 <45> 10 <47> 28] (102) × [11 <140>
11]. Gr. 5,4.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding: ff. 1r-8v exempellijst ‘Hier beghint die tafel van dat boec der byen.’
Van hoe dat die deken ende proest hoer bisscoplike koer ouergauen in mauricius
handen. - - - Van hoe dat een beseten clerc een ketter verbernden mit motten die hem
veynsde beseten te wesen; ff. 9r-9v: ‘Hier beghint een boeck welck ghenoemt wert
in latijnscher spraken Liber apum. Mer in duutscher spraken heittet dat boeck der
byen welc zeer nutte is gheesteliken luden te lezen’ Die meysters der natueren die
weten wal dat die coninc der byen gheen anghel en heeft. Mer hi is alleen ghewapent
mit mogentheit. Hier op lesen wi een exempel. Die weerdige gwiaert - - -; ff. 9v-48r
Boek I: Die coninc der byen is van verwen als hoenich ende hi is gemaect van eenre
wtverlesenre bloemen ende wt alre overvloedicheit - - - ende die tyran verwonderende
wert tehans geloeuende ende mit alle den ghenen die mi toehoerden ontfinc hi die
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doepe. ‘Dat ander boec der byen’; ff. 48r 170r Boek II: Alle die ordinancie der
heyliger kerken is gedeylt in drien stucken - - - Ende sonder merren alst ordel gods
geschiet was wort die clerc van den duuel verlost ende wert gesont ende sterc. Deo
Gracias; eigendomsmerk op het eerste ongenummerde blad (verso).
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f. 1v (ongenummerd): Dit boec hoert toe den susteren te zutphen tot sancten katharinen
huus op ter nyer stat in der loken straet bi der staet muer. Ende henet (!) ons ghegeuen
onse suster vrede brants toe testament. (andere hand, contemporain).
Rubricatie: De titels zijn met rood onderstreept, sommige regels (in de tekst) met
zwart (f. 9r). De laatste zin van het explicit van Boek I in rood (Dat ander boec der
byen). Meestal zijn dubbelgeschreven woorden doorgestreept in rood, soms in zwart.
Eveneens in zwart onderstreept zijn een aantal regels van het sermoengedeelte, dat
handelt over het grammaticale onderscheid tussen ‘fratres praedicantes’ en ‘fratres
praedicatores’ (BUA I, 9 § 5, f. 20r; vgl. G, f. 197d, afgedrukt in ‘Biënboec’, 323).
Decoratie: Een 4rr. initiaal bevindt zich op f. 1r (exempellijst), een 8rr. initiaal op
f. 9r (Die meysters der natueren), een 5rr. initiaal op f. 41r (praefatio Boek I) en een
3rr. initiaal op f. 48r (Boek II, hfdst. 2, Dat ander deel - - ), alle in rood, opengewerkt,
ingevuld met pentekening in rood (bladeren), en opgesierd met penwerk in rood.
Ook de initialen aan het begin van de hoofdstukken zijn in rood.
Band: s. 18, met leer beklede platten; rugstempel: <Het boeck der byen>.
Opmerkingen: De proloog en de praefatio van Boek I zijn vervangen door de
hoofdstuktitel van BUA I, 4, het exempel van bisschop van Guiardus uit Kamerijk
(BUA I, 4 § 4), en de conclusie van dit hoofdstuk; vgl. G. Evenals in G, komt dit
exempel niet terug in het betreffende hoofdstuk, wel wordt daar in H naar het exempel
in het incipit van het hs. verwezen. De volledige tekst in dit hoofdstuk is als volgt:
‘Die meisters weten wal dat die coninc der byen gheen angel en heeft mer hi is
ghewapent mit machten. Bi den agel (!) verstaet men in der heyliger scryft ieren
strenghicheit oft wreetheit als die tornlike cracht. Dese anghel derfden die prince der
eerden Cristus die syn discipulen leerden ende seiden. Leert van my want ic
sachtmoedich van herten bin ende ghi sult vynden rust in uwer zielen. Leest hier dat
exempel dat in den beghin van desen boec gheset is.’ (f. 14v). Hierna volgt meteen:
‘In enen byestoc en is er mer een die als een coninc heerschappie draget bauen alle
die ander’ (titel hoofdstuk 5).
Er is geen hoofdstuknummering, in overeenkomst met de oorspronkelijke Latijnse
tekst. Men dient zich naar de hoofdstuktitels te oriënteren, die, in tegenstelling tot
G, alle aanwezig zijn. Hoofdstuk 2 van Boek II krijgt hier bijzondere nadruk, door
de aanvang met een meerregelige initiaal (vgl. G). De sermoenen zijn niet in de
vertaling opgenomen, vier sermoendelen uitgezonderd (vgl. G). De inhoud van H
stemt overeen met die van G, afgezien van 57 exempels, die hier ontbreken, waardoor
de hoofdstukken II, 53 t/m 57 bijna helemaal zijn vervallen; veel van deze exempels
zijn evenmin aanwezig in K/L (vgl. overzichtsgrafiek). De epiloog ontbreekt geheel.
Het hs. is in het bezit geweest van B. Huydecoper, die veel aantekeningen in het
hs. heeft gemaakt. Daarna werd het eigendom van G. Oosterdijk, die het ter
beschikking stelde aan F. van Lelyveld (vgl. hs. D). Na vergelijking met hs. D en de
Latijnse tekst van hs. LC en inc. LY consteerde deze, dat hs. H als ‘niet meer dan
een uittreksel, voornamelijk van exempelen, die in het Latijnsche Werk voorkomen,’
dient te worden beschouwd.
GESCHIEDENIS
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Het St. Catharinaklooster, oorspronkelijk Heer Hendriks- of Wolfshuis genoemd,
ontstond in 1403 als Zusterhuis des gemenen levens in het huis van Hendrik van
Heusden, kapelaan te Zwolle. De huisregels waren in overleg met Heer Hendrik
opgesteld (1408; Van Heel, 224). De statuten van het ‘Katharinenhuis’ zijn bewaard
gebleven. In 1414 kregen de zusters vergunning om in eigen huis de Eucharistie te
vieren, echter zonder klokgelui in verband met een interdict. In 1447 legden 52
zusters de geloften af, waarbij een akte werd opgemaakt in verband met het
testamentair afstaan van hun bezittingen. Drie zusters legden geen gelofte af,
waarschijnlijk omdat zij de zg. buitenzusters zouden zijn. Onder de namen komt
geen Frederika Brants voor (Smelt, reg. nr. 715). In 1456 behoorden zij officieel tot
de Derde Orde van St. Franciscus (Smelt, reg. nr. 786). Tevens maakten zij deel uit
van het Tertiarissenkapittel van Utrecht, maar wanneer zij daarin werden
geïncorporeerd is niet bekend. Sinds 1458 hadden zij toestemming van de stad om
vier getouwen te bezitten vanwege hun armoede. Als tegenprestatie mochten zij
voortaan alleen dochters van de stedelijke bevolking toelaten. In 1478 trad Alijt
Egberts uit en werd schadeloos gesteld voor alles wat zij had ingebracht (Smelt, reg.
nr. 1070). In 1487 werd opnieuw een testamentaire akte opgemaakt, voor elf zusters,
maar ook nu ontbreekt de naam van zuster ‘Vrede Brants’. Was zij misschien een
meesterse (mater)?
Het gebouw was gevestigd op de Nieuwstad bij Baggeroord, dicht bij de stadsmuur.
Al spoedig kregen de zusters de helften van de twee aangrenzenden huizen als
schenking van de weduwe Griete Wolffs en haar twee dochters. In 1830 was een
gedeelte van het gebouw nog aanwezig, in de nabijheid van het Oude en Nieuwe
Gasthuis en het Pesthuis (BMG XXX, 75). Het lijkt waarschijnlijk, dat de zusters
zich bezighielden met ziekenzorg, of de bereiding van medicijnen (vgl. het St.
Agnesklooster te Nijmegen); in 1462 kregen zij een huis van Bele, de huishoudster
van de overleden dominicaan Johannes Medicus, voor de diensten ‘die Biele vake
ontfangen heeft wten conuente’ (Smelt, reg.nr. 1422). Aan het ‘Katharinenhuis’ was
tot 1601 een weeshuis verbonden (BMG XXX, 109). In Zutphen waren nog 2
zusterhuizen des gemenen levens, het klooster St. Maria Magdalena (Ysendoorn),
dat eveneens deel uitmaakte van het Tertiarissenkapittel van Utrecht (Van Heel, 91),
en het klooster St. Agnes (Adamanshuis), dat onder toezicht stond van het Fraterhuis
in Deventer (K. Meinsma, <Middeleeuwsche bibliotheken> 289-290).
LITERATUUR
Over het hs.: B. Huydecoper, ‘Proeve van Taal - en Dichtkunde’, heruitgave met
commentaar van F. van Lelyveld, I (Leiden 1782) 208-210; Van der Vet, ‘Biënboec’,
413, 417 441.
Over het klooster: Van Heel, ‘De tertiarissen van het Utrechtse kapittel’, 59,
224-225; J. Gimberg, ‘Armenzorg’, in: <Bijdragen en Mededelingen voor de
geschiedenis van Gelre> (BMG) XX, 109; idem, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van
het geestelijk leven te Zutphen in de Middeleeuwen’, BMG XXX, 72-75; K. Meinsma,
<Middeleeuwsche bibliotheken> 289-290; W. Smelt, <Het oud-archief van de
gemeente Zutphen>, reg. nrs 785, 776, 786 en 1070.
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Handschrift K (Vert. II)
's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 135 F 11.
‘Een boeck van den prelaten ende ock van den ondersaeten’ (ff. 1r-230v); ‘Dit is
een devote materie van den eerwerdighen heligen sacrament’ (ff. 231v-268r).
s. 15II.
Nijmegen of omgeving.
Behoorde aan: klooster St. Mariënburg, Nijmegen, regularissen van het kapittel
van Windesheim.
Papier, 268 ff.; (foliëring s. 18 vanaf 1-231, daarna moderne foliëring op ff. 232,
233, 238, 240, 241, 251, 256, 261, 265, 266 en 267) + 1 ff.; 199 × 143 mm.
Katernformule: 1-26/10; 27/4+3 (ff. 261, 262, 263 zijn tussengevoegd); f. 268 is
tegen de band geplakt.
Mise - en - page: 2k., 30 rr. (op f. 29r); 14 <45> 9 <54> 17](108) × [24 <159>
15].
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding BB: (geen kapittellijst) ff. 1r proloog: Den eerwerdigen vader in christo
bruder hubert die ouerste van der prediker oerden. ich een otmoedich bruder wes
naem in tegenwordicheit niet noet en is te noemen - - - totter eren al ons ordens; ff.
1r-39r Boek I: Alle die gelouigen - - - Ende wat is den wil den vaders in der hant des
soens gesacht te werden. dan dat sommige ongelouigen totten kiersten geloue werden
bekeert aenstaende goden wercken ende tot den rijch te coemen dat geen eynde en
heft; ff. 39r-47v Boek II: Alle die ordinancie der heliger kerke is gedeilt in drien
stucken - - - Jst dat een kersten mensche slapet ofte waktet ofte studiert ofte wandert
ofte soe wat hi duet die sich altoes teken mytten cruce ons here welck een edel teiken
alre doecht is tegens die boese geesten. Ic wil nu dit boeck besluten. Ende ic bid
mynen gemynden behalder of ick in desen werck of in den anderen ye wat verdient
heb dat my des deelhaftich wil maken onse heer jhesus cristus die mytten vader ende
den heligen geest leuet ende regniert in de ewicheit. (f. 230v colofon).
f. 230v: Dit boeck heft gecopuliert bruder iohan van voirvelt geboiren in brabant en
glorioes doctoer van der prediker orden. (hand van de kopiist)
Rubricatie BB: De hoofdstuktitels zijn met rood onderstreept, somds ook bepaalde
regels in de tekst (zoals ff. 8r en 9r).
Decoratie BB: Op f. 1r zijn twee 6rr. initialen (proloog en Boek I); ook Boek II
opent met een 6rr. initiaal, alle in rood, opengewerkt en ingevuld met paars en groen,
paars en groen penwerk. De praefatio van Boek I en de hoofdstukken worden
voorafgegaan door een initiaal in rood.
Band: s. 18.
Opmerkingen: De proloog is sterk ingekort. De hoofdstukken zijn niet genummerd.
Hoofdstuk BUA II, 15, dat in G ontbreekt, is enigszins ingekort overgenomen. Dit

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

hoofdstuk bestaat slechts uit een sermoen. De redactie vertoont weinig of geen
gelijkenis met Vert. I (BB ed. pp. 92-94). In K is het laatste stuk hiervan vervangen
door een interpolatie (f. 79r, ‘Myn alre liefsten en laet v niet swaer duncken hier
penitencie te doen...’). Ook in K ontbreekt een hoofdstuk, BUA II, 17 (BB ed. pp.
94-95). Hierin handelt het exempel over een abt, die een te slap beleid voerde. De
titel van hoofdstuk 29 wordt halverwege nogmaals vermeld, evenals in G. In de
hoofdstukken is doorgaans slechts het begin van de sermoenen (volgend
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op de hoofdstuktitel) overgenomen, steeds min of meer ingekort.
In vergelijking met G zijn 57 exempels minder opgenomen (vgl. de tabel); van
andere is de inhoud meestal bekort. Daarentegen zijn in K 5 exempels opgenomen,
die ook in Vert. I aanwezig zijn, maar in G zijn weggelaten (BUA II, 26 § 8 (f. 94d);
II, 29 §§ 11 (f. 104b), 17 (109c); II, 32 § 5, 6 (f. 143c). De redactie stemt niet overeen
met Vert. I. Eén exempel komt uitsluitend in dit afschrift voor (f. 108v, BUA II, 29
§ 14, vgl. Van der Vet, ‘Biënboec’, 107-108). De rangorde van de exempels in het
laatste hoofdstuk is gewijzigd: na BUA II, 57, §§ 64, 63, 61 volgen nog 24, 25, 26
en tenslotte 30 (vgl. editie BB p. 250, tot r. 10).
In K zijn 35 exempels ingevoegd uit andere bronnen, waaronder het <Exordium
magnum> (Van claren ouden mannen van cisters) van Koenraad van Eberbach,
Scaecspul, Vitae patrum, Gesta Romanorum, Dialogus miraculorum; vgl. Van der
Vet, ‘Biënboec’, 418-420. Voor het afschrift van het ‘Scaecspul’ raadpleegde hij het
hs. 's Gravenhage, KB, X 55 (vgl. Biënboec, 2321). Aan zijn opgaven dienen nog
enige sermoenen te worden toegevoegd, die in K op ff. 79a en 86b zijn ingelast.
Opvallend is het verhaal over de christen, die werd gestraft omdat hij een jood
vermoordde (f. 163c).
Samenvattend maakt de inhoud de indruk van een zorgvuldig opgebouwd stichtelijk
boek, dat trouw het raam van de hoofdstuktitels van het BUA volgt, maar hier en
daar een andere rangschikking aanbrengt (hfdst. 57) of sermoenen vervangt door
fragmenten uit andere bronnen. Zo wordt het ingekorte aanvangssermoen aangevuld
door het verhaal, hoe koning Lodewijk IX van Frankrijk eens vroeg, waarom er in
zijn tijd geen wonderen meer gebeurden (f. 1v), waarna heel harmonisch het exempel
over de bisschopsverkiezing van Mauritius volgt (BUA I, 2 § 1). Zwaarwichtige,
filosofische passages zijn dikwijls vereenvoudigd of overgeslagen. Men krijgt de
indruk dat de kopiist het boek heeft aangepast aan de kloostergemeenschap als geheel,
zoals door de inlassingen in hfdst. II, 3 (over de gehoorzaamheid, ff. 50r-51v). De
overige exempels zijn toegevoegd aan BUA II, 3 § 4 (ff. 50a, 51 r/v); BUA II, 7 § 4
(ff. 56v-60r); BUA II, 22 § 5 (f. 86c); BUA II, 29 § 34 (ff. 123r-127v); BUa II, 30
§ 53 (f. 138v); invullen verder). Opvallend is het verhaal over de christen, die gestraft
werd omdat hij een jood vermoordde (f. 163c).
K kenmerkt zich door de toevoeging ‘Senica secht’ in plaats van ‘philosophus’,
vgl. BUA II, 26 § 8 (f. 95a, BB ed. p. 115 r. 2). De tekstregel is inderdaad ontleend
aan Seneca. Een afschrijffout bevat f. 229b onderaan, waar in plaats van ‘broeder’,
‘moeder’ is geschreven, die in de ‘predicker oirde’ ging. Aleida, de hertogin van
Brabant, wordt echter op f. 164b ‘Alysen’ genoemd, terwijl G ‘Heilwich’ schrijft (f.
262a).
De naam Joan van Voisvelt is een verbastering van Johan van Voisvelt, de letterlijke
vertaling van Joannes Cantipratensis, van ‘Cantus in pratu’, zoals Thomas van
Cantimpré dit laatste zelf toelicht in de VJ (vgl. Godding ed., 261). De verwisseling
van de naam van abt Joannes van Cantimpré en die van de auteur Thomas van
Cantimpré komt vaker voor (vgl. hoofdstuk 2, p. 7). Misschien was de naam Joannes
als auteur aanwezig in het colofon van het Latijnse afschrift van het BUA, dat door
de kopiist is geraadpleegd, of is het zelfs de basis geweest voor Vert. II.
GESCHIEDENIS
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Het regularissenklooster Mariënburg te Nijmegen kwam voort uit een begijnenhuis
dat buiten de stad was gevestigd. Tussen 1412 en 1426 schijnt het in een Zusterhuis
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van het gemene leven te zijn veranderd. Al in 1427 moeten de zusters tot de Regel
van Augustinus zijn overgegaan, want de naam komt voor op de lijst van
regularissenkloosters die tot het Kapittel van Neuss behoorden. De hierbij aangesloten
conventen volgden de statuten van Windesheim, tot in 1430 volledige incorporatie
in dit Kapittel werd toegestaan. In 1431 kregen de zusters van Mariënburg pauselijke
goedkeuring om besloten te worden, maar dit gebeurde slechts onder voorbehoud
omdat de zusters nog niet aan de vormingseisen voldeden. Sinds 1436 werd echter
een opnamestop ingesteld vóór de gemeenschap juridisch was gelegaliseerd. Op
voorspraak van kardinaal Nicolaas van Cusa vond de incorporatie in 1453 alsnog
plaats. De zusters stonden onder geestelijke leiding van het aangrenzende
Windesheimse klooster St. Catharina, dat eveneens tot het Kapittel van Neuss had
behoord (Mon. Wind. 348).
Wat de bewoonsters van Mariënburg betreft is weinig bekend. Evenmin als andere
Nijmeegse kloosters reageerde Mariënburg op de stedelijke verordeningen tegen
beperking van de ‘bruidschat’ (dos) bij intrede in het klooster. Van Schaik noemt
enige namen, die op afkomst uit poorterfamilies in de omgeving wijzen. Hieronder
waren vier zusjes. Evenals in de overige Nijmeegse vrouwenkloosters hield men zich
bezig met het bakken van hosties, het wassen van kerklinnen en het vervaardigen
van liturgische gewaden. Na het voltooien van de stadsmuur in 1467 kwamen beide
kloosters binnen de stad te liggen.
LITERATUUR
Over het hs.: Deschamps, Mnl. hss., nr. 67; Van der Vet, ‘Biënboec’, 418-420,
427-432.
Over het klooster: J. Acquoy, <Het klooster te Windesheim> III, 223; <Monasticon
Windeshemense> III, 622-632; R. van Schaik, ‘Mariënburg’, <Nijmeegse Studiën>
IV (1973).
Handschrift L (Vert. II)
Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Germ. fol. 1033.
‘Van Marien Magdalenen wie sy bekiert wart dat Isidorus der lierer bescryft (ff.
XXVIr-XXIXr); sermoenen (ff. XXIXr-XLr); ‘Hier volgen etzliche Exempelen van
der moder Gottes Maria’ (ff. XLr-XLVIIIv); sermoenen (ff. XLVIIIv-LVIr); <Beien
Buch> (ff. LVIIr-CLXXVIv); sermoenen (ff. CLXXVIv-CCIIIIv); ‘Dit is die
disputatie van St. Catharina’ (ff. CCIIIIv-CCVIv); ‘Hier begint de disputatie die St.
Augustinus hatte mit synen sohn Adeodatus’ (ff. CCVIv-CCXv).
Kopiist: noemt zich ‘schryverse’.
Ripuarisch (grensgebied zuidoostelijk van Maastricht)
30 juli 1639 (f. CLXXVIIv)
Papier, 215 ff.; (foliëring door de kopiist, van I-CCX; het getal XCI is door de kopiist
overgeslagen) + 4 ff.; 308 × 190 mm.
Katernformule: 1-21/8; 22/6; 23/10; 24/6; 25/10-1 (tussen ff. CXCVII en CXCVIII
is door de kopiist een blad uitgescheurd); 26/6; 27/10.
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Watermerken: een grote dubbele adelaar, met kroon, daaronder een N, en een
kleine, dubbele adelaar; sporen van een ander watermerk, slecht zichtbaar (vgl. Van
der Vet, ‘Biënboec’, 418-419).
2k, 35rr. (op f. 57r); dit hs. is door mij op microfilm bestudeerd.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
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Tekstgeleding BB: f. LVIv ‘Beien Buch Vom Standt der Obersten und onderthanen
am meisten der Closter personen’ ff. LVIIr proloog: Den ehrwerdigen vader in cristo
broeder Hubertus der Ouerster van der prediger Orden. Ich ein oitmoedich broeder
wes name in tegenwoerdicheit niet noet en is zu noemen - - - Ure vaderlicheit blyue
gesont. und die guedicheit cristi muss vch bewaren in lanckheit der dagen zu der
ehren onser Ordens; ff. LVIIr-LXXVIIIr Boek I: Alle die gelouigen hauen einen
ouersten welcher Cristus jesus is. und ym sullen sy gehorsam syn als Cristus koninck
- - - Und wat is den will des vaders in der hant des sohnes geschickt zu werden. Als
dat etzliche ongelouigen werden bekiert. aenstaende goede wercken und zu dem rich
zu kommen deit geyn eynde en hat; ff. LXXVIIIr CLXXVIv Boek II: Alle die
ordinantie der heiliger kirchen - - - und ich bidden mynen gesontmecher off ich in
disen werck oder in den anderen ic etwat verdient hauen. vnd was dar guet van kompt
das ir mich deilhaftich wilst machen alle guete. onsen heren Jesum Cristum der mit
den vader und den heiligen geist in der Ewicheit left und regniert Amen.; f. CLXXVIIv
colofon.
f. CLXXVIIv: Bidt um Gotz wil ein Ave Maria vur de schryverse. Hier eindet das
beyenboich welch zu samen gesatzt hat ein edel doctor van der Prediger orden genant
broder Joan van Voisvelt. Dit boich is geendicht im iair ons Heren MVICXXXIX
den xxx Julii. (hand van de kopiist).
Decoratie BB: Er zijn drie opengewerkte initialen in rood, versierd met penwerk in
blauw en groen, 7rr. op f. LVIIr (proloog), 6rr. op f. LVIIr (Boek I, 1, Er spricht) en
5rr. op f. LXXVIII (Boek II, inc., Alle); een 4rr. in rood op f. LXXXIIv (Boek II,
hfdst. 2, Dat ander deil is van die byen). Doorgaans zijn de titels in rood geschreven,
het begin van de tekst heeft dan een 2rr. initiaal. Ook de exempels worden vaak
voorafgegaan door 2- of 3rr. initialen in rood of blauw (vgl. Van der Vet t.a.p.).
Band: contemporain, met koperen sluithaken en benen beslag aan de onderranden.
Opmerkingen: De inhoud is een ripuarische copie van hs. K (vgl. Biënboec, 432),
maar het bevat 26 exempels minder (vgl. de tabel).
Volgens opgave van de bibliotheek in Berlijn is het hs. in 1965 gerestaureerd.
LITERATUUR
Axters, BDNM 79; Deschamps, Mnl. hss., 191; Van der Vet, ‘Biënboec’, 420-421,
432; C.G.N. de Vooys, ‘Middelnederlandse legenden en exempelen’ (19262) 271.
Handschrift M (Vert. I, A - familie)
Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Thott N 3142 Fol.
<Een gemeen goet van der natueren der byen>.
Amsterdam of omgeving.
Behoorde aan: klooster St. Mariënveld ten nyen Lichte, of Oude Nonnen,
regularissen van het Kapittel van Windesheim, Amsterdam (f. 4v.).
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Papier, 145 ff.; 1 (in het midden over de lengte half afgesneden) + 144 (moderne
foliëring 1-144, f. 1 is onbeschreven) ff.; ca. 300 × 223 mm.
Katernformule: 1/2; 2-3/12; 4/10+1, tussen blad 2 en 3 is een blad tussengevoegd
(f. 28); 5-13/12.
Watermerken: eenhoorn, regelmatig vanaf f. 99, slecht zichtbaar; vertoont gelijke-
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nis met Piccard X, nr. 2069 (Utrecht 1457); op het schutblad voorin is een anker met
kruis, gelijkend op Piccard nr. 393.
Mise - en - page: 2k, 43 rr. (op f. 13); 15 <72> 15 <72> 49](159) × [24 <228>
48]. Gr. 4.9.
Schrift: littera gothica hybrida, de (acht) inleidende rubrieken tussen de
hoofdstukken in littera textualis, evenals de kapittelnummers en het woord exempel,
waarvoor door de kopiist voor ieder exempel ruimte is opengelaten. Op het
ongenummerde eerste blad, dat in het midden overlangs is afgesneden, is door een
andere hand, einde 15de eeuw, geschreven: Dit is dat bien boec.
Tekstgeleding: ff. 2r-3v kapittellijst: ‘Hier beghinnen die capittele des boecs’ Dat
eerste capittel is dat die prelaet wesen sel van gueden gerucht. - wt natuerliken hate;
ff. 3v proloog: ‘Hier beghint dat boec dat gheheeten is een gemeen goet van der
natueren der byen dat prologus’ Een oetmodich brueder wes name geen noet en is
te nomen op dese tijt - - - onser oerden; ff. 3v-29r Boek I: ‘Dat Cristus - - te wesen.’
(f. 4r) Alle gelouige menschen - - - een weynich tijts rusten; ff- 29r-144r Boek II:
‘Hier eyndet dat eerste boec der byen van den prelaten. Hier beghint dat anderde
boec van den ondersaten’ Al die clercscap der heiliger kercken - - - een god sonder
eynde amen. ‘Hier eyndet dat boeck der byen’; f. 4v eigendomsmerk.
f. 4v: Dyt boec hoert tot den ouden nonnen tsunte marien velde in die nesse van
augustinus oerde in aemstelredam. (andere hand, littera cursiva, s. 15?).
Rubricatie: De rubrieken voor de eerste acht hoofdstuktitels zijn in rood geschreven.
De hoofdstuktitels zijn onderstreept. Er zijn weinig paragraaftekens.
Decoratie: Een opengewerkte initiaal in rood bevindt zich op f. 2r (3rr., kapittellijst,
op f. 3v (5rr., proloog), op f. 4r (4rr., praefatio Boek I), op f. 5r (3rr., Hoedanich die
prelaet wesen sel, halverwege hfdst. 1), op f. 6r (3rr., hfdst. 3) en op f. 29r (5rr.,
praefatio Boek II). De eerste hoofdstuktitel wordt voorafgegaan door een 3rr. initiaal
in rood, daarna worden de titels meestal afwisselend voorafgegaan door 2rr. initialen,
en 3rr. opengewerkt, alle in rood.
Band: contemporain, dik perkamenten overslagband, maar de overslag is
weggesneden; het koperen oog van het slot is midden op het voorplat nog aanwezig;
312 × 220 mm. De katernen zijn op twee strookjes wit leer genaaid, waaraan ook de
band is vastgehecht.
Opmerkingen: Aan de hand van de bladsignaturen en de kim kan worden vastgesteld
dat f. 28 later werd tussengevoegd. Helaas gebeurde dit niet op de juiste plaats; f. 28
hoort te volgen op f. 36. Er zijn veel doorhalingen en correcties, meestal van een
andere hand. Dit gebeurde met veel zorg. Zo is in BUA I, 7 § 5 in het Latijn een
afwijking in een citaat, dat de auteur ontleende aan Seneca: ‘Quis est pauper? qui
sibi videtur pauper’ (Mnl. die dunct dat hi arm is), in plaats van: ‘qui sibi videtur
dives’, door de corrector gewijzigd in: die dunct dat hi rijc is (f. 9d, onderaan). Deze
Latijnse afwijking is ook gesignaleerd door Colvenerius, en is aangetroffen in alle
onderzochte afschriften en in de gedrukte teksten van het BUA, vgl. Colvenerius,
Notae, 12. Het moet hier dus om een zelfstandige ingreep handelen van de corrector
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van M. Ondanks de vele afschrijffouten heeft het hs. door de zorgvuldige correctie
de minste afwijkingen in de A - familie.
Het eigendomsmerk op f. 4v (in de marge boven het begin van Boek I) is een met
beverige hand geschreven aantekening; was het misschien als een legatering bedoeld?
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GESCHIEDENIS
In 1389 ontstond het klooster Marienveld oorspronkelijk als een zusterhuis van het
gemene leven, maar in 1393 wensten twaalf zusters ‘na der manieren van den cloester
van Eemsteyne’ te leven. Het kloostergebouw was gevestigd aan de Nes te
Amsterdam. De gemeenschap stond in nauw contact met de plaatselijke reguliere
kanunniken van St. Jan Evangelist; beide waren stichtingen van de priester Gijsbert
Dou, die een biechtvader was geweest van Geert Grote. Sinds 1400 werden beide
kloosters in het Kapittel van Windesheim geïncorporeerd, maar Gijsbert liet zich in
Mariënveld begraven (1420).
Amsterdam ontwikkelde zich geleidelijk tot een belangrijke handelstad, vooral
door de steun van Philips van Bourgondië. De lakenweverij werd aangemoedigd,
waaraan de vrouwenconventen ook deelnamen ((vgl. H. Brugmans, Geschiedenis
van Amsterdam I (19722) 112-117)). Mariënveld werd al spoedig heel welvarend.
De jaarlijkse bijdrage aan het Kapittel van Windesheim bedroeg meestal 1 Rijnse
gulden, maar voor dit klooster werd het bedrag verdubbeld. Nadat de gebouwen in
1452 door brand waren verwoest kon het door voldoende fondsen heel snel weer
herbouwd worden.
Sinds 1445 stond de gemeenschap onder voogdij van de prior van St. Jan te Utrecht
(Vredendaal, vgl. Chron. Wind. III, 561)). In 1453, na de brand, was Diewair
Jacobsdochter tot mater benoemd, in 1463 Dieduwe Jacobsdochter. Het is niet
duidelijk of het twee verschillende personen betreft. In 1460 kreeg het klooster
pauselijke toestemming om, wanneer dit nodig was, een priorin en een procuratrix
aan te stellen en gemeenschappelijk een biechtvader te kiezen (Van Eeghen, 275).
Misschien werd in deze periode het afschrift van het BB geschreven.
Er waren in ca. 1450 13 vrouwenkloosters in Amsterdam, alle oorspronkelijk
gesticht als zusterhuizen van het gemene leven. Hiervan behoorden 8 tot het
Tertiarissenkapittel van Utrecht (Van Heel, 88-89) en waren 6 veranderd in
regularissenkloosters. Slechts van 4 regularissenkloosters is bekend dat er geschreven
werd; Mariënveld behoorde daar niet toe (Van Eeghen, 5, 12-13, 26-27).
LITERATUUR
Over het hs.: Deschamps, Mnl. hss., 190.
Over het klooster: I.H. van Eeghen, <Vrouwenkloosters en begijnhof te Amsterdam
van de veertiende tot het eind der zestiende eeuw>, (Amsterdam 1941) 5-27, 273-276;
<Monasticon Windeshemense> III, 557-558.
Handschrift N (Vert. I, F - familie)
's - Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 C 23
<Boeck der byen> (ff. 1r-137v); ‘Het was enen soldaen en hadde al te schonen
dochterken’ (ff. 138 r/v); Otto van Passau, <Boeck des guldenen throons of der
XXIIII olden> (ff. 139r-264v).
Voltooid 20 augustus 1486 (f. 264v).
Oost-Nederland.
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Papier en perkament, 266 ff.; 1 + 265 (moderne foliëring 1-264, na f. 30 volgt f. 30a)
ff.; 278 × 190 mm.
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Katernformule: 1/2; 2-4/8; 5/10-1 (blad 2 is uitgescheurd, tussen ff. 27 en 28); 6-7/10;
8/10-3 (blad 7-10 zijn uitgescheurd, na f. 61); 9-19/10 (in katern 16 eindigt het BB
op blad 7); 20/10-1 (blad 1 is uitgescheurd); 21/10; 22/10-1 (blad 9 is uitgescheurd,
tussen ff. 198 en 199); 23/10; 24/10-1 (blad 6 is uitgescheurd, tussen ff. 214-215);
25-28/10; 29/10-1 (blad 1 is verwijderd, blad 10 is tegen de band geplakt). De eerste
katern is een dubbelblad van perkament, de volgende katernen zijn steeds gevouwen
van 1 blad perkament met daartussen papieren bladen.
Watermerk: P met kruisbloem en tangvoet, onder meer op ff. 8, 20, 130, 179.
Mise - en - page: 2k, 38 rr. (op f. 78r), ca. 13 <64> 11 <69> 32 (144) 56 <205>
19. Gr. 5,3.
Schrift: littera gothica hybrida, 1 hand.
Tekstgeleding BB: ff. 1r-2v kapittellijst: ‘Hier beghinnen die capittelen van de
naeuolghenden boeke’. Die capittele van den ersten boeck. Dat eerste die prelaet sal
wesen van gueden leuen ende van gueden gheruchte. Dat eerste capittel. - - - wt
natuerliken hate; ff. 3r-3v proloog: ‘Een oetmodich brueder - - - totter eren onser
orden; ff. 3v-27v Boek I: ‘Dat Cristus die ouerste prelaet is der hiligher kerken wien
alle prelaten schuldich syn ghehoersam te wesen’ Alle ghelouighe mensche - - pausen ende rusten; ff. 27v-137v Boek II: ‘Hier eyndet dat eerste boeck der byen
van den prelaten. Hier beghint dat ander boeck der byen van den ondersaten’ Al die
clercscap der hiligher kerken wort gedielt in drien - - - gode ewelike sonder eynde.
Amen.
f. 264v colofon: By der gracien godes ghescreven ende gheeyndet op sante bernaerdus.
Jnt iaer ons heren MCCCC ende LXXXVI Deo gracias (dezelfde hand).
Rubricatie BB: De inleidende rubrieken van Boek I en Boek II zijn onderstreept. De
hoofdstuknummering is in rood, evenals de acht rubrieken, die de eerste acht
hoofdstukken van Boek I inleiden. De exempels worden niet voorafgegaan door het
woord ‘exempel’.
Decoratie BB: Een 9rr. initiaal bevindt zich op f. 3r (proloog), een 7rr. initiaal op
f. 1v (Boek I, hoofdstuk 1), een 3rr. initiaal op f. 29r (Boek II, hoofdstuk 2!), alle in
blauw en rood, met groen, blauw en rood penwerk, soms eindigend in zaadkokertjes.
De kapittellijst en alle hoofdstukken, ook de praefatio van Boek II, beginnen met
2rr. initialen, afwisselend in blauw en rood. De fouten zijn met rood doorgehaald
(evenals in het hele boek).
Band: contemporain, houten platten met bruin leer overtrokken, versierd met
lijndecoraties aan beide zijden; resten van twee klampen.
Opmerkingen: De volgorde van de hoofdstuktitels in kapittellijst en tekst is correct,
maar de hoofdstuknummering is uiterst onbetrouwbaar. Zo zijn in Boek II
achtereenvolgens twee hoofdstukken XVIII genummerd, voor hfst. XXIII wordt
abusievelijk XIV geschreven, tweemaal achter elkaar. De samenstelling van de tekst
in vergelijking met het BUA is moeilijk na te gaan als gevolg van het uitscheuren
van vier bladen in het gedeelte van het BB. Als gevolg hiervan is in vergelijking met
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de editie van F de tekst op p. 111, r. 52 (‘gift’) tot en met p. 116, r. 34 (‘sweren’),
niet aanwezig (vgl. de tabel in par. 5.3).
Afgezien hiervan is door de afschrijver een aantal tekstdelen weggelaten: BUA I,
19 §§ 5 t/m 10; 20 § 9; 21 § 4; 23 § 3; 24 § 4; BUA II, 30 §§ 20, 29, 38, 39; 36 § 4;
40 §§ 2-6, 8; 43 §§ 5-7; 49 §§ 4, 15, 18, 22; 50 § 11; 53 § 6; 57 §§
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11, 12, 14, 15, 17 (ged.), 18-22 (vgl. de tabel). Opmerkelijk is dat deze ook ontbreken
in de drukken S en Z. Het staat vast, dat het afschrift van het <Boeck des gulden
throens> een copie is van de Utrechtse incunabel uit 1480, vgl. G. Jaspers, ‘Otto van
Passau in Nederlandse handschriften’, 307. Het afschrift van het BB is fraaier
gedecoreerd, maar het ziet er zeer beduimeld uit.
GESCHIEDENIS
Op het eerste schutblad is de volgende aantekening: ‘gechochft tot amsterdam van
een boeckvercooper op die nieue brug anno domini 1632’. Hieruit leidt Jaspers af,
dat het handschrift afkomstig kan zijn uit een van de 19 in het kader van de alteratie
(1578) opgeheven Amsterdamse kloosters.
LITERATUUR
CMD - NL II nr. 482; Deschamps, Mnl. hss., nr. 83 (over Otto van Passau); cat. <De
verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek> ('s Gravenhage 1985) nr. 286; G. Jaspers, ‘Otto van Passau in Nederlandse handschriften’
in: OGE 60 afl. 4 (December 1986) 306.
Handschrift Q (A - familie)
Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 9.
<Boeck der byen> (ff. 1r-157v); kalender voor homelien van Beda (ff. 159v 159r);
‘Omelien van Beda’ (ff. 160r-265v); ‘Omelien van sinte augustinus’ (ff. 266v-291r).
Haarlem
Voltooid in 1510 (f. 157v).
Kopiist: Griet Lodewicxdochter van Antwerpen (f. 157v).
Behoorde aan: klooster Maria Magdalena te Haarlem, Derde Orde van St.
Franciscus?
Papier, 291 (moderne foliëring 1-291) ff.; 285 × 205 mm.
Katernformule: 1-19/10; 20/10-1 (blad 2 is uitgescheurd, tussen ff. 191 en 192);
21-22/10; 23-31/8, het laatste blad is tegen de band geplakt.
Watermerk: P met kruisbloem en tangvoet, onder meer op ff. 16, 19, 20.
Mise - en - page: 2k., 41 rr. (op f. 35r), 23 <60> 20 <60> 41 (140) × 55 <200>
30; Gr. 5,1.
Schrift: gothica hybrida, 2 handen, handscheiding op f. 158v (kalender omelien
van Beda); ff. 158r en 266r zijn onbeschreven.
Tekstgeleding BB: (geen kapittellijst, geen proloog) ff. 1r-27v Boek I: ‘Hier beghint
dat eerste boeck der byen van den prelaten.’ Dat Christus - - - tyts rusten; ff. 27v
‘Hier eyndet dat eerste boeck der byen vanden prelaten. Hier beghint dat ander boeck
der byen van den ondersaten. prologus (!) Dat ander deel - - -ouersten’; ff. 28r-157v
Boek II: Alle die clercscap der heilgher kercken wort ghedeylt in drien - - - een god
ewelic sonder eynde. Amen; f. 157v colofon.
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f. 157v: dit boeck heeft ghescreven suster griet lodewicxdr van antwerpen bidt voer
hoer en voer hoer ouders anno Anno M.D.X. Die horneten vervolghen oec die byen
ende si aenvechtense wt natuerlike hate.
Rubricatie BB: De meeste eigennamen zijn onderstreept. De hoofdstuktitels zijn door
de kopiiste slechts in grotere letters geschreven. Hoofdletters zijn met rood opgehoogd.
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Decoratie BB: Op f. 1r bevinden zich een 6rr. initiaal (praefatio Boek I) en een 4rr.
initiaal (hfdst. 1); op f. 28r is een 4rr. initiaal in de rubriek (Dat ander deel) en een
5rr. initiaal bij de praefatio van Boek II; op f. 2v is een 4rr. initiaal (‘Hoedanich’ bij
BUA I, 1 § 5) evenals op f. 49r (begin BUA II, 34, Als die byen een coninck kiesen),
alle opengewerkt, in rood. De hoofdstukken beginnen met 3rr. initialen.
Band: s. 19/20; rugstempel: Der byen boeck.
Opmerkingen: Het boek is voorzien van een groot aantal papieren bladwijzertjes,
meestal voorzien van een letter, in alfabetische volgorde. De meeste zijn onleesbaar
geworden; bij f. 29 staat aan de versozijde ‘cleen kint’. Het verwijst naar BUA II, 1
§ 21.
Er zijn veel dialectische wijzigingen aangebracht, meestal in een andere hand,
zoals ‘sel’ veranderd in ‘sal’ (f. 2v, in: Voer v sel hi in der eren), ‘volboert’ in
‘consent’. Ook zijn er merktekens, onder meer in hoofdstuk BUA II, 30 (over de
kuisheid). Eén exempel is weggelaten: BUA II, 53 § 17, over de nutteloosheid van
tranen, die voor de doden worden vergoten).
GESCHIEDENIS
Op het schutblad is aan de versozijde geschreven: ‘Den auteur van dezen Bieën Boek
is den eerbiedwaardighe Bisschop Toma Cantybatensis Sect den zerm. Pater de
Rider’. Twee daaronder geschreven regels zijn weggekrast. Dan volgt opnieuw: ‘den
auteur van dezen Biën boek is de eerbiedwaardige bisscop Tomas sect den zerm.
pater de Rider. Dit boek is gescreven te Antwerpen door zuster Griet Lodemeyds
Anno MDX’ (s. 19?).
Vermoedelijk is de kopiiste dezelfde als Griet Lodewixdochter die tezamen met
haar zuster in het Maria Magdalenaklooster te Haarlem woonde. Dit kan men afleiden
uit de beschrijving van het colofon en het eigendomsmerk van een verloren gegaan
handschrift met als inhoud de ‘Tafel des kersten ghelove’ van Dirc van Delf en ‘Die
historie van die heilighe drie coninghen’ (olim Leiden, UB, Letterk. 338). De tekst
van het colofon was: ‘Dit boeck hoert toe die susteren van den magdalenen bynnen
haerlem. Ende heeft ghescreven suster griet lodewicx dochter van antwerpen bid
voer hoer ende voer hoer ouder ende voer lysbeth lodewycx dochter die hier oec een
professyde suster was om gods willen. Dit boeck hoert toe die susteren vanden
magdalenen bynnen harlem op crayenhorst ende heeft ghescreven suster griet lodewicx
dochter’ (f. 138v). De colofons zijn vermeld door Allan en Römer. In Haarlem
woonden veel Vlaamse wevers, hetgeen een zware belasting vormde voor de stad,
waar de grootste ruimte binnen de muren reeds werd ingenomen door de 21 kloosters.
Daarnaast waren er bezwaren vanwege de concurrentie met de gilden. Misschien
waren de zusters Margriet en Lysbeth samen met hun ouders uit Vlaanderen gekomen.
Het klooster ‘Bekeerde Sondaerssen’, of ‘Susteren van den bekeerden leven’ werd
in 1474 door een parochiepriester gesticht. Het gebouw lag tussen de Margaretastraat
en de Stadsvest, dicht bij het Margaretaklooster en het Begijnhof (vgl. hss. B en C).
Het klooster maakte deel uit van het Tertiarissenkapittel van Utrecht. Er is weinig
over bekend.
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LITERATUUR
Over het hs.: BDNM, 320-321.
Over het klooster: F. Allan, <Geschiedenis en beschrijving van Haarlem> II, 1973
(Herdruk uit 1874-1888) 490-493; R.C.H. Römer, <Geschiedkundig overzicht van
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kloosters en abdijen in de voormalige graafschap van Holland en Zeeland> II, (Leiden
1854) 672.
Handschrift R (Vert. I, A - familie; ingedeeld volgens overgeleverde beschrijving)
olim Leuven, Universiteitsbibliotheek, G 230.
<Gemeyn goet van den bien>.
Tongeren.
Voltooid 28 juni 1485 (f. 342r).
Behoorde aan: klooster St. Agnes te Tongeren, Derde Orde van Franciscus (vgl.
Th. Coun, ‘Limburgse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leuven vóór
1940’, 122.
Papier, 342 ff. (moderne foliëring 1-341); 205 × 137 mm.
Katernformule: 1/12+1 (tussen blad 5 en 6 is een blad met een afbeelding
toegevoegd, f. 6v); 2/13/12; 14/12-1 (blad 7 is weggesneden door de kopiist); 15
28/12.
Schrift: 1 hand, littera gothica hybrida?.
Tekstgeleding: f. 1r kapittellijst: ‘Hier beghynnen die capittelen van den eersten deil
des boics van den byen ende es van den prelaten ende ouersten.’ Dat ierste cappittel
es dat die prelaet wesen sal van goeden leuen ende van goiden gheruechte; f. 4r
proloog: ‘Hier beghint die prologe des boecs dat men heit gemeyn goet van den bien
ghemaect van eynen doctor der predicar orden’ Een oetmoedich brueder wies naem
gheyn noet en es te noemen op desen tyt - --; f, 7r Boek I: - ‘Hier begint dat eerste
boick datmen heit dat ghemeyn goet vanden bien. Dwelc spriect vanden prelaten’
Alle ghelouige menschen hebben in der ewicheit der heiligher kircken Een hoeft dat
es cristus - -f. 76v Boek II: ‘Hier nae volget dat ander boick vanden bien’ - - - des
heiligen gheests een god ewelyc sonder eynde Amen Amen; f. 342r colofon.
f. 342r: Desen boec es gheschreuen ende volleynt int iaer na der saliger geborten ons
heren jesum christum doen men screef M.CCCC ende lxxxv op den auont der heiligher
apostelen Sinte peters ende paulus. Ende het heeften ghescreuen een arme suster
woenende in den besloten cloester te tongeren. onder eynen werdigen pater ende
moeder doen ter tijt wesende geheiten her iohan moens van herentals ende diemoeder
suster iuette lansmans. wilt om gods wil voer hon lesen eyn aue maria synt si leuende
ofte doet dat hon god help wt alre noet.
Decoratie: Op f. 7r was een 8rr. opengewerkte initiaal in blauw, in rode omlijsting
met groen penwerk, uitlopend in ranken met groene bladeren (Boek I); de op f. 74r
(Boek II) voor een initiaal opengelaten ruimte werd niet ingevuld. Op f. 6v was een
gekleurde afbeelding van een dominicaan op een zetel in een bloeiende wei, omringd
door bijen, met rechts drie bijenkorven. In zijn linkerhand hield hij een stilus, in de
rechter een vel perkament met de tekst: ‘ich scrijf die edel natuer der bien tot eynen
exempel alre goeder menschen’.
Opmerkingen: Deze gegevens berusten op de beschrijving van W. de Vreese, die in
de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta te Leiden bewaard is gebleven.
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GESCHIEDENIS
Volgens Coun (‘Het oude land van Loon’, 122) behoorde dit hs. tot het klooster St.
St. Agnes (Agnetenberg) Dit klooster was in 1418 ontstaan en toegewijd aan Agnes,
Cecilia en Joannes Evangelist. In 1428 werden de zusters besloten, in 1438
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legden vijf zusters als Tertiarissen de eeuwige gelofte af. Het klooster kan worden
beschouwd als het belangrijkste van de vier Derde Orde - kloosters in Tongeren. De
zusters stonden onder de geestelijke leiding van het Kapittel van Zepperen. Hierin
waren ook de kloosters Eikendonk (Den Dungen), Elisabeth en Agnes in
Geertruidenberg opgenomen, evenals de tertiarissenkloosters in Oisterwijk en Ommel.
Omstreeks 1485, het ontstaansjaar van het hs., was de politieke situatie zeer onrustig
in het graafschap Loon. Het verzet van graaf Willem van der Marck tegen de
bourgondische overheersing in de persoon van bisschop Jan van Horn eindigde in
1484 met de Vrede van Tongeren; in 1485 werd Willem terechtgesteld, waarna zijn
broer Everhard de strijd voortzette. Het hele gebied leed door plundering, roof en
brandstichting, tot in 1492 de vrede werd hersteld.
Het handschrift werd vóór 1928 aangekocht door de Universiteitsbibliotheek van
Leuven (cat. Nijhoff nr. 43). Voordien was het beschreven door W. de Vreese voor
de BNM te Leiden. Op 16 mei 1940 is het manuscript in de bibliotheek verbrand
tijdens het bombardement van Leuven.
LITERATUUR
Over het hs.: S. Axters, ‘Bijdragen tot een Bibliographie’, in: OGE VI (1932) 21-22;
Th. Coun, ‘Limburgse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leuven vóór
1940’, in: <Het oude Land van Loon> (1974) 123-125; J. Deschamps, cat.
<Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen>, (Hasselt
1954) 8.
Over het klooster: Th. Coun t.a.p., 122; <Monasticum Batavum> I, 210-211
(kapittel van Zepperen); G. Remans, ‘Twee Franciskaanse Instellingen te Tongeren’,
127-136; MDFF 32-33 (kapittel van Zepperen).
Incunabel S (Vert. I, F - familie)
<Dit is der bien boeck>
15 januari 1488 (f. CLXXXVIIv).
Zwolle, Peter van Os (f. CLXXXVIIv).
IDL 4348; Campbell 1658.
Op f. Aj (titelblad) is een houtsnede (vgl. p. 96). Bovenaan zijn twee bijenkorven in
een bloeiende wei; de rondzwermende bijen worden aangevallen door wespen
(hoornaars).
Onder elke korf is een versje: (1) Ghelijc als die bien eendrachtich/ Dat honich
vergaderen waerachtich/ Also ontfanct god in vrouden groet/ Alle die salighe sielen
in sinen schoet (2) Die bien vlieghen tot allen bloemen/ Ghelijc die duuels totten
menscen comen/ Ende becoerse alle tot sunden groet/ Om te brenghen in die helsche
gloet (.)
Onder het eerste vers is een afbeelding van God de Vader die de ‘zalige zielen’
in zijn kleed omhoog houdt; onder het tweede vers zijn de zondige mensen verzameld
die naakt door monsterlijke duivels worden weggevoerd; onder de zondaars zijn er
twee met een kroon, een andere heeft een mijter op het hoofd.
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Tekstgeleding: f. Aij r kapittellijst: ‘Hier beghint die tafel deser tegenwoerdighen
boeckes welcke ghenomet is der byen boeck. Ende dit eerste boec is inholdende xxv.
capittelen ende veel schoenre exempelen die men na den ghetal van den bladren een
yeghelick capittel vinden mach. Item dat ander boeck is inholdende lvj capittelen
mit veel schonen exempelen’ Dat eerste capittel. Dat die prelate sal wesen van goeden
leuen ende gheruchte - - - - Dat LVI. capittel. Dat die byen ghemeen-
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Peter van Os, Zwolle 1488; frontpagina (druk S) Deventer, Athenaeumbibliotheek 113 B 4
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lycken worden aengeuochten wt natuerliken hate. c. LXIX. Jtem dit teghenwoerdighe
capittel is inholdende 6 exempelen. ‘Hier eyndet aldus die tafel des byen boecks.
Amen.’; ff. Ir-IIv proloog: ‘Hier beghint een goet boeck dat ghehieten is een ghemeyn
guet van der naturen der byen. ende werdt gedeylt in tween deelen. Dat eerste deel
is van den prelaten. dat ander deel is van den ondersaten. Dit is dat prologus’ Een
oetmoedich broeder - - - totter eren onser oerden; ff. Iv-XXVIIv Boek I: Alle
ghelovighe menscen - - pausen ende rusten Amen; ff. XXVIIv CLXXXVIIr Boek
II: ‘Hier eyndet dat eerste boeck der byen welckes capittelen ghetracteert hebben
van den prelaten. Hier nae volghet dat ander deel ofte dat anderde boeck deses werckes
welck ghenoemt is der byen boec. Ende dat anderde boeck is inhouwende LVI
capittelen. welcke capittelen inhouwende zijn vele schoender exempelen. Ende
ghelijckerwijs als dat eerste deel deses boekes tracterende is van den prelaten. soe
is dit anderde deel tracterende van den ondersaten. Amen. Hier beghint dat anderde
boeck van den byen ende tracteert sine capittelen ende exempelen van den ondersaten
hoe si onderdanich sullen wesen haren prelaten ende oversten. Van den ondersaten.’
Alle die clerckschap der heyliger kerken wort ghedeylt in drien. - - -mit gode den
vader in enicheyt des heren; f. CLXXXVIIv colofon.
f. CLXXXVIIv: Dit tegenwoerdighe boec dat daer is ghenoemt der byen boeck is
voleyndet ende volmaket totter eren godes ende tot stichtinghe ende beteringhe alre
goeder menschen die dit lesen ofte horen lesen bi my Peter van os prenter tot Swolle
int iaer ons heren MCCCCLXXXVIII des anderen daghes nae sinte ponciaens dach.
Decoratie: Op f. Ir (proloog) is ruimte opengelaten voor een 7rr. initiaal, op f. Jv
idem voor een 8rr. initiaal (Boek I, hfdst. 1) en op f. LIIr voor een 6rr. initiaal (Boek
II, praefatio). De hoofdstuktitels en de exempels is ruimte opengelaten voor een 2rr.
hoofdletter.
Opmerkingen: In de hoofdstuknummering zijn fouten gemaakt, men had kennelijk
moeite met de romeinse cijfers; in Boek I komt bijvoorbeeld het derde kapittel
achtereenvolgend twee keer voor, en in plaats van hoofdstuk XLVII, is dit in S:
LXVII. Aan alle hoofdstukken gaan inleidende rubrieken vooraf, de hoofdstuktitels
gaan zonder enig onderscheid over in de tekst. In de kapittellijst zijn deze rubrieken
consequent als hoofdstuktitels beschouwd; na iedere titel is het daarin voorkomende
aantal exempels vermeld.
Over het geheel genomen vertoont de samenstelling van de tekst veel overeenkomst
met hs. N (vgl. de tabel in par.- 5.3), maar in S is de tekst vaak ingekort; tevens zijn
39 exempels weggelaten uit Vert. I (vgl. de tabel in par. 5.3). Van de interpolaties
in Vert. I is slechts het gedeelte uit de ‘Moralia in Job’ gehandhaafd. Daartegenover
is een legende toegevoegd over Julianus, afkomstig uit de <Gesta Romanorum> (ff.
LXX r-LXXI v); deze Gesta is in druk verschenen zowel bij Leeu (1481) als bij Van
Os (1484), maar daar ontbreekt de legende (Hellinga 341). Van der Vet merkt op dat
de legende ook voorkomt in de <Legenda aurea> (‘Passionaal’) van Jacobus de
Voragine (‘Biënboec’, p. 422 noot 1); dit werk werd in het Mnl. eveneens door Van
Os gedrukt, maar pas in 1490.
Wat de structurering van de tekst betreft, worden narratieve mededelingen of
verklaringen in de sermoenen soms als afzonderlijke exempels behandeld (zoals in
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BB ed., p. 143, r. 16, Wat versteet men in den bome anders ..). Opvallend zijn de
soms wat tendentieuze wijzigingen in de inleidende rubrieken, af en toe in de tekst
zelf. In plaats van ‘se wonen alle te samen’, geeft S: ‘Hoe dattet behoerlick is broeders
in een te woenen’ (BUA I, 10); in plaats van: ‘De coninck is altoes
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sorchuoldich bynnes huses, ende en let em nicht lichtelike buten seen sunder sake’
(BUA I, 18), geeft S: ‘Hoe dat die prelaet sorchvoudelike zijn huys regeren sal ende
niet vele costes maken daer buyten’; of in plaats van: ‘De byen werden besloten
binnen den palen eens landes’ (BUA II, 47): ‘Die byen die werden besloten ende
seer nauwe bewaert omme binnen den palen des landes toe blijuen’. Dergelijke
versterkingen van de tekst komen ook inhoudelijk voor, zoals in BUA II, 30 § 27
(editie BB, ex. 143): ‘he versmade die (stinckende) oncuysscheyt ende vloe van haar’
(het woord tussen haken is toegevoegd). Daartegenover zijn, als gezegd, ook
bekortingen in de tekst aangebracht, zoals ‘beduden die goddienstige manieren’, in
plaats van: ‘beduden de bequame ende goddienstige manieren’ (vgl. editie BB, 190,
. rr. 11-12).
Na het colofon volgt het drukkersmerk van Peter van Os.
GESCHIEDENIS
Peter van Os (van Breda) (+ 1510) vestigde zich omstreeks 1480 in Zwolle. Hij
werkte als drukker geheel zelfstandig. Zijn naam wordt steeds samen genoemd met
Jacob van Breda, vermoedelijk zijn broer, die bindersarbeid en dergelijke verrichtte.
Beiden werkten veel voor de broeders in het Heer Florenshuis te Deventer en het
Gregoriushuis te Zwolle. Van Os woonde naast het laatstgenoemde broederhuis (vgl.
Schoengen, <Narratio, ‘Plattegrond van het Clerkenhuis en zijne belendingen’). Er
waren tevens contacten met het Windesheimse klooster Agnietenberg. Van Os volgde
voor de keuze van zijn teksten de inzichten van deze broeders (Hellinga 329).
LITERATUUR
Over de incunabel: <Het begin van de boekdrukkunst in de Nederlanden>, cat.
Centraal Museum Utrecht (1973); M.F.A.G. Campbell, <Annales de la typographie
néerlandaise au XVe siècle> ('s-Gravenhage 1874) nr. 1658; W. Hellinga en L.
Hellinga - Querido, <500ste verjaring boekdrukkunst in de Nederlanden>, cat.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel (1973), 329, 334-335); J.M.M. Hermans, ‘Wat
lazen Friezen aan het einde van de Middeleeuwen? Verkenningen rond boekproduktie,
boekenbezit en boekengebruik in Westerlauwers Friesland’, in: <De vrije Fries>
LXX (1990) 7-38; <Incunabula in Dutch libraries (IDL). A census of fifteenth century
printed books in Dutch public collections>, ed. G. van Thienen e.a. (Nieuwkoop
1983); M.E. Kronenberg, ‘De bibliotheek van het heer Florenshuis te Deventer’,
NAKG IX (1912) 252-300; Van der Vet, ‘Biënboec’, 422-423, 426 427; Helmi
Weggelaar, <Boeken in Zwolle gedrukt van 1478-ca. 1470> (Zwolle 1978).
Over de drukker: Hellinga, ‘500ste verjaring boekdrukkunst in de Nederlanden’,
329, 334-335; MDFF, 30-31; Stutvoet, ‘Een zeldzaam teken van begrip voor het
jodendom’, SE 87-108; <Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione
domus clericorum in Zwollis>, M. Schoengen ed. (Amsterdam 1908), ‘plattegrond
van het Clerkenhuis en zijne belendingen’.
Druk Z (Vert. I, F - familie)
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<HJer beghint der byen boeck ende is tracterende van den prelaten ende den
ondersaten>
16 november 1515 (f. CXXVIv).
Leiden, Jan Severszoon (f. CXXVIv).
Nijhoff/Kronenberg 2009.
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Op f. Ai (titelblad) is een houtsnede. Bovenaan zijn drie bijenkorven in een bloeiende
wei, omringd door bijen; daaronder is geschreven: Hjer beghint der byen boeck ende
is tracterende van den prelaten ende den ondersaten; hierna volgt een afbeelding van
Jezus, predikend temidden van een menigte, in een landschap. De pagina is afgesloten
met een uit twee ongelijke delen bestaande randversiering.
Tekstgeleding: ff. Aij-Aiiij (ongenummerd) kapittellijst: ‘Hier begint die tafel des
tegenwoerdigen boeckes welc genoemt is der bien boeck. Ende dit eerste boec is
inhouden xxv capittelen ende veel schoenre exempelen die men na den getal van den
bladen een yeghelic capittel vinden sal. Item dat ander boec is inhoudenste lvi
capittelen met veel schonen exempelen.’ Dat eerste capittel. Dat die prelaet sal wesen
- - - Hier eyndet aldus dye tafel des byen boeckes Amen; ff. Aiiij r/v (ongenummerd)
proloog: ‘Hier begint een goet boeck dat gehieten is een gemeyn goet van der naturen
der byen. ende wert ghedeylt in tween deelen. Dat eerste deel is van den prelaten.
Dat ander deel is van den ondersaten. Dit is dat prologus.’ Een oetmoedich broeder
- - totter eren onser oerden; f. Aiiijv Boek I, praefatio: ‘Dat cristus dye ouerste prelaet
is der heiligher kercken wien alle prelaten sculdich sijn ghehoersaem te wesen’ Alle
ghelouige menschen - - - in den eersten beginne. ‘Hyer begint dat eerste deel of dat
eerste boec des werkes. welc genoemt is dat ghemeyn goet van den byen of anders
genoemt der byen boec. Ende dit eerste boec wert gedeylt in xxv capittelen. welcke
capittelen inhoudende syn vele schoender exempele. Dat eerste capittel. Dat die
prelaet sal wesen van goeden leuen ende oeck mede van goden geruste.’
Ir-XXIv Boek I: Die coninc der bien - - een wenich tiden pausen ende rusten.
Amen. ‘Hier eyndet dat eerste boeck der byen welckes capittelen getracteert hebben
van den prelaten.’ ff. XXIIr-CXXIIIr Boek II: ‘Hier begint dat anderde boeck van
der byen ende tracteert sine capittelen ende exempelen van den ondersaten hoe si
onderdanich sullen wesen haren prelaten ende haren ouersten. Ende is inhoudende.
lvi. capitelen. Van den ondersaten.’ Alle de clerckscap der heiliger kerken worden
ghedeylt in dryen. - - Dat gonne hem die ghene de daer leuet mit gode den vader in
enicheit des heiligen gheestes een god ewelijck sonder eynde Amen; f. CXXVIv
colofon.
f. CVVIv: Totten love gode ende tot heijl ende salichheyt alre kersten menschen
soe is hyer voleijnt der byen bock anderwerf gheprent ende ghecorrigeert ende
verbetert tot leijden bij mij Jan Zeuersz int iaer ons heren MCCCC ende 15 opten
16de dach van november. lof god van al.
Decoratie: er zijn drie gedrukte, versierde initialen, op f. Aiiij r (ongenummerd) is
een 7 rr. initiaal (proloog); f. Ir (Boek I) is een 5 - rr. initiaal, op f. XXIIr (begin Boek
II) een 8 - rr. initiaal. De exempels worden voorafgegaan door het woord ‘Exempel’
op een afzonderlijke regel; de tekst begint steeds met een 2 - rr. initiaal.
Opmerkingen: de kapittellijst is vrijwel gelijk aan S. Ook de tekst vertoont grote
overeenkomst met de inhoud van S, maar is dialectisch aangepast. Dit is vooral goed
merkbaar in de evenals in S, toegevoegde Julianuslegende. So is ‘wolde’ veranderd
in ‘woude’, en ‘salste’ in ‘sulste’, ‘olders’ in ‘ouders’. Vermoedelijk zijn dit de
correcties waar Severszoon naar verwijst. De omvang van de tekst is opnieuw
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besnoeid ten opzichte van het Latijn, er zijn nu 2 exempels meer weggelaten (BUA
II, 57 §§ 33 en 53), vgl. de tabel in hoofdstuk 5.3.
Na het colofon volgt het drukkersmerk van Jan Severszoon.
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5.3 Tabel van weggelaten tekstdelen in Latijnse en Middelnederlandse
hss. en drukken in vergelijking met Colv. 1627
N.B. In de hss. van Vert. II zijn de sermoenen niet, of sterk ingekort, aanwezig. Dit
geldt niet voor de onderdelen BUA I, 3 § 7; 9 § 5; BUA II, 10 § 30 en II, 57 § 65 en
de hoofdstukjes I, 5; I, 6; II, 15; II, 19; II, 34. De sermoenen zijn voor zover het Vert.
II betreft niet in de tabel opgenomen.
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5.4 Vergelijking van de twee Middelnederlandse vertalingen
5.4.1 Vertaling I
Na beschouwing van de tabel is het duidelijk dat men voor Vert. I gebruik heeft
gemaakt van een Latijns afschrift dat gelijkenis vertoont met de hss. van de
minderbroeders te Dordrecht (LB) en de regulieren te Utrecht (LC), evenals met de
Keulse drukken LX en LY. Daarentegen zal Vert. II zijn gebaseerd op een hs. dat
verwant is aan LA vanwege de zestien exempels die ook in Vert. II voorkomen,
evenals met de drie hss. en de Middelfranse vertaling die op deze afwijking zijn
getoetst (vgl. par. 4.5).
De afschriften van Vert. I zijn opvallend eenstemmig. Uitgaande van een basistekst
waarin de bovenbedoelde zestien exempels niet aanwezig waren, zijn in Vert. I slechts
twee exempels weggelaten: BUA II, 1 § 18 en BUA II, 30 § 55.
Het aantal weggelaten sermoenfragmenten is veel groter. Deze delen betreffen
- ingewikkelde kritische uitlatingen over de hogere clerus (I, 3 § 7 en II, 30 § 48),
- filosofische betogen (BUA I, 19 § 4; II, 34 §§ 2, 3; II, 46 § 3 en II, 57 § 16),
- concrete waarschuwingen in de richting van de celibataire kuisheid (II, 29 §§
35, 36 en II, 30 § 54),
- gebeurtenissen die van historische belang zijn voor de bedelbroeders (BUA II,
9 § 5; II, 10 §§ 11, 14, 23, 28, 32, 33)24).
Verder zijn soms minder geschikt geachte regels overgeslagen. Een voorbeeld vormt
de mededeling dat bisschop Walter de Marevis als dat nodig was, zelf meehielp met
lichamelijke arbeid (BUA I, 15 § 2; BB ed., p. 28, voetnoot). De meeste omissies
betreffen echter sexuele onderwerpen, zoals de opmerking van Aristoteles dat geen
dier zijn zaad verspilt (in BUA II, 30 § 7), en ook, dat men aan de oren van een merrie
kan zien of ze tot paring bereid is: ‘Aristoteles testis est in libro de animalibus, quod
quam diu sus sollicitante mare rigidas aures tenuerit, non consentit in coitum: ubi
vero laxare aures incoeperit, ad luxuriam stimulatur. Quid evidentius hoc exemplo?
Et nota quod idem philosophus dicit, quod omne animal habet aures mobile
praeterquam homo. Rigidas ergo et immobiles aures habes, et cum aspide, cauda
exitus rei, quae tibi suggeritur, eas obtura, ne exaudias, id est, ex corde audias
incantantem.’ (in BUA II, 30 § 42)25). De dramatische ontmoeting van een priester
met een jonge non is echter behoedzaam ingekort (BUA II, 30 § 20; BB p. 142 Ex.
142). Dat is ook het geval met BUA II, 29 §§ 35, 36, waarin het betoog van Albertus
Magnus over de betrekkelijke waarde van het bewijs van fysieke maagdelijkheid
van vrouwen is weggelaten en de overige tekst is afgezwakt (BB p. 153 serm. L, vgl.
de verklarende tekstannotaties). De uiteenzettingen over de rampzalige gevaren van
het kussen zijn weggelaten (BUA II, 30 §§ 48-49) en vervangen door een interpolatie,
maar de meeste verhalen die specifiek de mannelijke sexuele eigenschappen betreffen
zijn gehandhaafd26). Vaak zijn filoso-
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fische bespiegelingen vervallen (zoals BUA II, 46 § 3, over de wijsheid). Het weglaten
in de epiloog van de passage waarin de auteur aan ‘zijn priester lezers’ verzoekt om
voor hem een mis te lezen, biedt steun aan de veronderstelling dat de vertaler een
ander publiek voor ogen stond dan waarvoor het boek oorspronkelijk bedoeld was.
Naast zorgvuldig overwogen weglatingen zijn er ook inlassingen. Soms betreft
dit een vervanging van een ongeschikt geachte tekst, soms de versterking van het
vrouwelijke element in het BUA. Zo is een gedeelte uit de Moralia in Job in de plaats
gekomen van het betoog over de gevaren van het kussen. De versterking van het
vrouwelijke element vindt men in een Mariavisioen van Machteld van Hakkeborn
(BB ed. p. 123, Ex. 116) dat is toegevoegd aan de vier verhalen van Thomas over
mannen die een Mariavisioen mochten beleven (BUA II, 29 §§ 6-9). In een ander
geval is het geringe aantal verhalen waarin echte bijen een rol spelen uitgebreid met
twee ‘bijenexempels’ van andere auteurs (BB ed. pp. 172-173, Ex. 176 en 177). In
de Middeleeuwse huishouding was men over het algemeen vertrouwd met het houden
van bijen.
Soms is het moeilijk om de oorspronkelijke tekst van Thomas van Cantimpré te
onderscheiden. Over het geheel genomen is deze vertaling in vergelijking met Colv.
1627 echter heel betrouwbaar te achten en is de vertaler met grote vakkennis en
toewijding te werk gegaan.
De vroege verschijning in gedrukte vorm van Vert. I wijst op de belangstelling
die men in 1488 voor het boek koesterde (vgl. S). De gedrukte tekst is echter
belangrijk bekort, voornamelijk door het weglaten van exempels (vgl. de tabel).
Naast enige verhalen waarvan de inhoud voor joden uiterst belastend moet worden
geacht28) betreffen de coupures overwegend visioenen en duivelsverschijningen. Zelfs
het Christusvisioen van Thomas van Cantimpré verdween (BUA II, 40 § 2). Terecht
zijn de twee hieraan voorafgaande ingelaste bijenverhalen29) verwijderd, maar in een
ander hoofdstuk voegde men opnieuw een exempel toe (over Julianus, vgl. S).
De Leidse uitgave van 1515, verzorgd door Jan Severszoon, bewijst dat men in
drukkerskring nog steeds rekende op belangstelling voor ‘dat ghemeyn goet van den
byen’ (vgl. Z). De inhoud bevat nagenoeg een copie van S, maar de taal is Westelijk
gekleurd. Twee exempeltjes zijn weggelaten, zoals men in de tabel kan vaststellen.

5.4.2 Vertaling II
De oorspronkelijke inhoud van Vert. II is veel moeilijker te bepalen door de grote
afwijkingen tussen GH en K. Het is mogelijk dat er hss. verloren zijn gegaan die de
acht exempels die in deze vertaling ontbreken wel hebben bevat (vgl. de tabel). Het
gaat om: het exempeltje over Dodo in Friesland (BUA II, 1 § 15); een beschouwing
over de goedbeloonde kruistochten en de miskende opofferingen van de dominicanen
en franciscanen (II, 3 § 9); over Diogenes (II, 22 § 3); een mooie jongeman die zich
verminkt (II, 30 § 35); over de hogepriester Heli (II, 35 § 5); over de tovenaar
Ciprianus (II, 36 § 3); over Scipio Nasica (II, 49 § 12) en de laudatio voor Jordanus
van Saksen (II, 57 § 51). Er lijkt geen reden te bedenken waarom juist deze

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

109
exempels in de vertaling zouden zijn weggelaten. Soortgelijke verhalen uit de Oudheid
en de Bijbel zijn immers wel gehandhaafd. In G zijn de hoofdstukken waarin geen
exempels voorkomen heel verkort aanwezig, en een narratieve mededeling hierin is
als exempel beschouwd. Het betreft BUA I, 5 § 6; I, 6 § 3; BUA II, 5 § 2; II, 19 § 2;
II, 34 § 1; hoofdstuk II, 5 ontbreekt geheel. In K zijn deze hoofdstukken juist vrij
uitvoerig overgenomen, maar hoofdstuk II, 17 is hier overgeslagen.
Wel staat vast dat Vert. II berust op een tekst zoals die aanwezig was in het
Windesheimse regulierenklooster in Hoorn (LA). Als we de gegevens van hfdst. 4.5
hierbij betrekken, geldt dat tevens voor het Kamerijkse hs. s, de drie Latijnse hss. en
het Franse hs, die door mij zijn gecontroleerd.

5.4.3 Wanneer en waar ontstonden de Middelnederlandse vertalingen?
Vert. I was vrijwel zeker in het voorjaar van 1451 gereed. De twee vroegst gedateerde
afschriften van Vert. I stammen uit 1458 (A) en 1461 (D). Ze zijn vermoedelijk door
dezelfde kopiiste geschreven. In beide hss. is in een gelijkluidend colofon de
ontstaansperiode van de vertaling vermeld, van 21 september 1450 tot 24 maart 1451:
‘Hier eyndet dat boec der byen. dat begonnen wert ouer te setten int gulden iair op
S. matheus auont ende geeyndet wert op onser lieuer vrouwen auont Annunciacio.’
In Vert. I kunnen drie redateuren worden onderscheiden30):
a) BUA I, 1 - II, 9.
Deze redacteur heeft uitsluitend de eerste acht hoofdstukken (BUA I, 1 8) van
inleidende rubrieken voorzien; hij vertaalt het Latijnse ‘pulver’ met ‘stoue’ (vgl. BB
ed. p. 91 r. 4 en 92 r. 1;
b) BUA II, 10 - II, 28.
Redacteur b) heeft consequent het woord ‘philosophus’ door ‘Arestotiles’ vertaald.
Hij (?) heeft blijkbaar aangenomen (ten onrechte) dat met ‘philosophus, Aristoteles
was bedoeld31). Redacteuren a) en c) geven de voorkeur aan ‘philosophus’;
c) BUA II, 29 - II, 57.
Redacteur c) geeft het woord stoue weer door ‘stubbe’ (vgl. BB ed., p. 215, rr. 5,
6, 7-8).
Deze redactionele kenmerken treft men aan in alle hss. en de drukken van Vert. I.
Men kan een bevestiging van de meerhoofdige redactie vinden in de
meervoudsvorm in een tweede gelijkluidend colofon in A en D: ‘Item wi bidden die
dit boec ouer geset hebben dat alle die geen die dit lesen of horen lesen voer ons
lesen willen onser lieuer vrouwen kransken’. Het verzoek van de vertalers om een
volledig rozenkransgebed te bidden, dat onder meer drie maal vijftig Ave - Maria's
inhoudt, is niet gering. De ‘onnutte scryfster’ vraagt voor haar kopieerwerk slechts
één Ave Maria.
Van der Vet, die N niet kende en vermoedelijk F niet persoonlijk had bestudeerd32)
heeft al verondersteld dat de F - familie een betere vertaling vertegenwoordigde dan
de ‘Utrechtse’ A - familie. In een stamboom noemde
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hij de voorvader van de F - familie: P, die van de A - familie: X. Omdat het
ongedateerde Oostnederlandse F een Duitse kleur vertoont, nam hij voetstoots aan
dat de ontstaansperiode 1450-1451 van Vert. I, zoals in de colofons in hss. A en D
is vermeld, slechts van toepassing was op de A - familie. Als gevolg hiervan dateerde
hij het ontstaan van P (dus van Vert. I) vóór 145033).
Enige jaren hierna publiceerde N.O. Heinertz zijn partiële teksteditie van F in <Die
Mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches von Thomas von Chantimpré, das
erste Buch> (Lund 1906). Hierin merkt Heinertz op dat Van der Vet een voortijdige
conclusie had getrokken. Heinertz veronderstelt dat de A - familie en de F - familie
gelijkwaardige afstammelingen zijn van de originele vertaling (door Van der Vet P
genoemd), helaas zonder zijn bewering toe te lichten34).
Dat de A - familie op een Oostnederlandse tekst teruggaat blijkt uit sommige
Oostnederlandse woorden, zoals het volgende ‘segen’ (geiten):
A Jc besweer v ghi dochteren van iherusalem bi den herten ende bi den segen der
campen. (f. 19v; F: BB ed., p. 26, rr. 15-16)
Lat.: Adiuro vos filiae Hierusalem per capreas, cervosque camporum (BUA I, 13
§ 1; ontleend aan Hooglied 3: 5),
en ‘stubbe’ voor ‘stoue’ (stof, Lat. pulver):
A... want die lichame schulen in den graue. Dat die propheet daniel noemt te slapen
in den stubbe... (f. 178r; F: BB ed., 215, rr. 4-5)
Lat.:... et hoc corpore in sepulchris; quod Daniel propheta in pulvere dormire dicit.
(BUA II, 53 § 1).
Deze afwijkingen zijn steeds aanwezig in alle hss. en de drukken van Vert. I. Een
ander voorbeeld vormt het Oostnederlandse ‘hent’ (tot) in F, dat in A als ‘thent’
meermalen voorkomt, zoals op ff. 40a, 71c, 105b, 108d, 131a, 145b, 204b. Deze
afwijkingen zijn niet uitputtend onderzocht; ze zijn ook aangetroffen in D en M.
De A - familie en de F - familie zullen dus beide teruggaan op een Oostnederlandse
vertaling van het BUA die in 1451 is voltooid. Van deze vertaling vormt F de meest
volledige en betrouwbare representant, zoals in par. 5.1.1 is gebleken.
Van de vier hss. van Vert. II zijn twee gedateerd (G, 1491 en L, 1639). Vermoedelijk
dient K echter vroeger te worden geplaatst (ca. 1475)35). Wanneer de vertaling is
vervaardigd, is niet te achterhalen. Gezien de taal van de afschriften van deze vertaling
zal deze waarschijnlijk ook in Oost-Nederland zijn vervaardigd, maar op basis van
een meer uitgebreide tekst van het BUA zoals die voorkomt in hs. LA uit het klooster
Maria te Nieuwlicht in Hoorn.
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Reproductie op ware grootte van fragmenten uit de hss. A - Q

hs A, f. 3 recto

hs B, f. 108 recto

hs C, f. II recto

hs D, f. 3 recto

hs E, fl. 1 verso
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hs F, f. 89 recto

hs F, f. 133 recto

hs F, f. 169 recto

hs G, f. 191 recto

hs H, f. 9 recto
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hs K, f. I recto

hs L, f. 57 recto

hs M, f. 4 recto

hs N, f. 3 verso

hs Q, f. 1 recto
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hs A, f. 3r
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hs B, f. 108r
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hs C, f. IIr
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hs D, f. 3r
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hs E, f. 1v
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hs F, f. 89r (hand 1)

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

120

hs G, f. 191r
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hs H, f. 9r
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hs K, f. Ir
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hs L, f. 57r
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hs M, f. 4r
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hs N, f. 3v
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hs Q, f. 1r
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Peter van Os, Zwolle 1488; f. Ai r (druk S) Deventer, Athenaeumbibliotheek 113 B 4
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Eindnoten:
1) Vgl. hoofdstuk 1, noten 17 en 29; W. van der Vet, <Het Biënboec van Thomas van Cantimpré
en zijn exempelen> (1902) 69; 424.
2) Vgl. Van der Vet, ‘Biënboec’, 407.
3) De beschrijving is afkomstig van W. de Vreese en wordt bewaard in de Bibliotheca Neerlandica
Manuscripta te Leiden. Publicaties hiervan verschenen van Th. Coun, J. Deschamps, en verkort
van S. Axters, vgl. inferior, par. 2, hs. beschrijving R.
4) ‘Biënboec’, 407-414.
5) Idem, 422-424.
6) Idem, 415-421.
7) Idem, 433-434.
8) Vgl. W. Moll, ‘De boekerij van het St. Barbaraklooster te Delft in de tweede helft der vijftiende
eeuw’, NAKG 4 (1866) 209-285. Op de bibliotheeklijst komt onder nr. 41 ‘dat bye boec’ voor.
Het werd door Moll geplaatst in de tweede helft van de vijftiende eeuw; vgl. ook MDFF nr. 27.
9) Vgl. ‘Biënboec’, 424-427. De Hollandse kleur in Z komt vooral tot uiting in het exempel over
Julianus, dat in S en Z is ingelast, vgl. S, ff. LXXv-LXXIv en Z, ff. XLVIIIv-XLIXv.
10) Hiermee wordt verwezen naar de territoriale bestuurlijke indeling van de dominicanen; Thomas
behoorde tot de provincie Teutonia, vgl. hoofdstuk 2, noten 85, 86.
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11) Vgl. hoofdstuk 2, noot 161, en hoofdstuk 4, par. 2 en par. 4.
12) <Het boek der bijzondere genade van Mechtild van Hackeborn>, uitgegeven naar een Nijmeegs
handschrift, R.L.J. Bromberg ed. (Zwolle 1965); I, pp. 433-435. De tekst van het BB is niet
hieraan gelijk. Toch is de Latijnse tekst reeds in de eerste helft van de 15de e. vertaald, vgl.
Bromberg t.a.p., 119 en 123. Vermoedelijk is de inlassing in het BB rechtstreeks uit het Latijn
vertaald.
13) Dit hoofdstuk handelt over de maagdelijkheid. Een korte samenvatting van de Latijnse tekst
van de <Moralia in Job> vindt men in cat. <Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek> (1984) nr. 16. Het daar besproken hs. dateert uit 1448 en was een
schenking aan het Windesheimse klooster St. Maria en de Twaalf apostelen te Utrecht; vgl. ook
hoofdstuk 4.3, hs. LC.
14) Het exempel is rechtstreeks hieraan ontleend. Stefanus van Bourbon vertelt het verhaal eveneens
en noemt als bron een verhaal in verzen; vgl. De Vooys, <Middelnederlandse legenden en
exempelen> 237-238. De <Dialogus miraculorum> is zowel in de Zuidelijke als de Noordelijke
Nederlanden vertaald; de tweede (Noordnederlandse) vertaling is zeker vóór 1454 tot stand
gekomen. Beide vertalingen zijn echter slechts gedeeltelijk bewaard gebleven; vgl. Deschamps,
Mnl. hss., 185-188.
15) Vgl. De Vooys t.a.p., 238-239.
16) Vgl. superior, hfdst. 4, paragraaf 4.3.
17) Vgl. ook Van der Vet t.a.p., 424-427.
18) ‘Stupestres’ is correct volgens de NR (De vermibus, XLII). Thomas baseerde zich op Isidorus
van Sevilla, vgl. <De natura rerum> Boese ed., p. 309. In naslagwerken is het woord echter
onvindbaar. Colvenerius meende dat het ‘bupestres’ moest zijn, vgl. Notae, p. 151.
19) Ook de s aan het eind van de namen ‘aristotiles solinus plinius’ is later bijgeschreven na
verwijdering van het abbreviatuurteken op de voorafgaande letters; vgl. ook Heinertz, ‘Die
mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches’, p. 3 voetnoot. In de hss. A en M, en de drukken
S en Z zijn deze namen nog ‘aristotelem solinum plinium’ geschreven; de overige hss. zijn hier
niet op gecontroleerd.
20) Heinertz stelt dit vast voor A tegenover E, waar het zinnetje wel aanwezig is, vgl. p. VII, noot
1.
21) Vgl. ‘Biënboec’, 418-420. Dit hs. (gedateerd 1639) is door mij slechts op microfilm bestudeerd.
De herkomst is niet bekend.
22) Dit voorbeeld is tevens gekozen voor de vergelijking met de vertaling van dit exempel zoals
het voorkomt in het hs Amsterdam, I G 18, vgl. hfdst. 1, noot 15. Het begint als volgt: ‘Men
leest in der byen boec datter was een yodinne ende begheerde kersten te werden. Jn welken dat
onse lieue vrouwe te louen ende te eren was. Want doe dese yodinne was van vijf iaren ende
si noch woende mit haren ouders in der yoedscap. began si an te merken waer om so ondersceit
was in den namen tuschen den yoden ende den kersten. dat si nochtans alleens van sprake ende
van ansichte waren. beide kersten ende yoden.’ (ff. 153r/v).
23) Zo nodig kan men hiervoor raadplegen: <Codicografie en computer; Proeve van een leidraad
voor het beschrijven van handschriften>, A.J. Geurts, A. Gruijs, J. van Krieken ed. (Nijmegen
1983) 19-40.
24) Via de voetnoten in de editie kan men de ontbrekende Latijnse tekst vinden in de verklarende
tekstannotaties.
25) Voorbeelden van weggelaten zinsneden, die kennelijk onbetamelijk werden geacht, vindt men
in BUA II, 34 §§ 3 en 4; 46 § 3; 57 §§ 39, 44 en 56; vgl. noot 24.
26) Zoals in BUA II, 30 §§ 6, 10, 12; vgl. BB ed. p. 138, ex. 135; p. 140, ex. 138 en 139.
28) C. Stutvoet, ‘Een zeldzaam teken van begrip voor het jodendom’, SE 87-108.
29) Vgl. noten 14 en 15.
30) Volgens Van der Vet is slechts sprake van ‘pluralis humilitatis’, vgl. p. 413.
31) Deze vertaling is overigens onjuist, want het betreft steeds verwijzingen naar Seneca; vgl.
hoofdstuk 3, noot 21 en beschrijving hs K, opmerkingen.
32) In Den Haag is in het dossier van hs. 135 F 11 (K) een brief van Van der Vet, gedateerd 3
augustus 1900, waarin de volgende passage voorkomt: ‘... vijf handschriften van dit werk heb
ik reeds bestudeerd, van een uit Straatsburg en een uit Brussel heb ik de beschrijving; ..’; Zijn
dissertatie is 8.03.1902 verschenen.
33) Dit verklaart Van der Vet over X plotseling in zijn stamboomvergelijking: ‘Dit hs. moet een
afschrift zijn van P, dat nauwkeurig den Latijnschen tekst volgde, maar door X hier en daar
verkeerd gelezen werd. We weten nu, hoe de fouten in A B C D en E zijn gekomen, en bovendien
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staat het nu vast, dat het ‘Liber Apum’ reeds vóór 1450 is vertaald', vgl. ‘Biënboec’, 426-427
en stelling III van Van der Vet.
34) Heinertz, ‘Die Mittelniederdeutsche Version’, VIII en X. Hij baseerde zijn constatering
vermoedelijk mede op het overgeslagen (?) zinnetje in A en E; vgl. superior, noot 20.
35) Vgl. Deschamps, Mnl. hss, nr. 67.
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6 De aanleiding voor het ontstaan van <Der byen boeck>
6.1 Inleiding
Zoals is gebleken is het BUA meer dan een exempelboek. Thomas van Cantimpré
schreef deze verhandeling als een antwoord op vragen over de sociale orde van zijn
tijd. Hij benaderde zijn onderwerp via de weg van gezag en gehoorzaamheid in
navolging van Christus, waar iedere mens onderdaan is maar soms tevens prelaat
kan zijn. Het prototype van een ideale christelijke samenleving zag hij in het
kloosterleven. Het harmonische monarchale bijenleven in combinatie met een
vermeende buitennatuurlijke voortplanting beschouwde hij als een model dat door
de Schepper in de natuur was vastgelegd. Zijn sermoenen in deze allegorie
onderbouwde hij met een groot aantal exempels, die over het algemeen niet aan
andere auteurs waren ontleend1).
Het BUA behoort tot de reeds lang bestaande geestelijke literatuur die in de
vijftiende eeuw in de Nederlanden is vertaald voor aanhangers van de Moderne
Devotiebeweging2). Dit gebeurde tweemaal; een vertaling is tussen 1450 en 1451 tot
stand gekomen (Vert. I), de andere vertaling (Vert. II) kon niet worden gedateerd.
Beide stammen uit het Oosten van de Noordelijke Nederlanden, maar zijn in de
literatuur bekend onder dezelfde titel (<Biënboec> of <Der byen boeck>3).
We hebben gezien dat Vert. I teruggaat op een Latijnse tekst die verwant is met
twee Latijnse incunabels van omstreeks 1475 (LX en LY)4). Vert. II volgt een andere
Latijnse teksttraditie, die overeenkomt met Colv. 1627 en hs. LA5). Deze Vert. II
heeft door het vrijwel volledig weglaten van de sermoenen veel meer het karakter
van een exempelboek6). De hss. van Vert. I houden zich daarentegen aan de opzet
van het oorspronkelijke werk. Toch is de tekst niet klakkeloos vertaald maar in de
sermoenen met grote zorgvuldigheid aan een specifiek publiek aangepast7). Het is
onbekend in hoeverre bij vertalingen van andere werken eenzelfde afstemming
plaatsvond.
Men zou kunnen menen dat de populariteit van <Der byen boeck> voornamelijk
is gebaseerd op het grote aantal exempels (meer dan driehonderd) dat daarin voorkomt.
Het is echter opvallend dat alleen Vert. I, waarin het bijzondere karakter van het
BUA gehandhaafd bleef, werd gedrukt, het eerst in 1488 (S), later nog eens in 1515
(Z). Klassieke exempelbundels als de <Dialogus> van Gregorius de Grote en
<Dialogus miraculorum> van Caesarius van Heisterbach maakten eveneens opgang
en werden evenals het BUA meermalen vertaald, maar deze Middelnederlandse
teksten zijn niet in druk verschenen8), evenmin als Vert. II. Drukkers namen evenmin
als nu graag risico's. Er moet dus in 1488 nog bijzondere belangstelling zijn geweest
voor <Der byen boeck> in Vert. I, en niet alleen vanwege de exempels.
Blijkens de bewaarde hss. werd de Latijnse tekst (BUA) gelezen in
mannenkloosters, de Middelnederlandse teksten (BB) in communiteiten en kloos-
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ters van vrouwen van de Moderne Devotie. Dit beeld stemt overeen met de
bevindingen van Gumbert in zijn onderzoek van de gedateerde hss. in de
Nederlanden9). De zorgvuldige aanpassing van de inhoud van Vert. I aan een specifiek
publiek, de grote verspreiding in het bisdom Utrecht, de opmerkelijke eenstemmigheid
in de overlevering en de verwijzing naar het jubeljaar 1450 doen echter vermoeden
dat er een bijzondere aanleiding was voor de vertaling.
Uit de herkomst van de Mnl. hss. kan worden geconstateerd dat deze aan kloosters
en communiteiten behoorden die waren overgegaan naar een strengere regel of
daarnaar tendeerden10). De spiritualiteit in vrouwenkloosters van de Moderne Devotie
was uiteraard gericht op de inzichten van de daartoe behorende kloostervereniging
(kapittel) van Windesheim. Nog voor 1443 kregen de Windesheimse vrouwenkloosters
een eigen wetgeving. Deze was voor een groot deel afgestemd op de constituties
voor monialen van de dominicanen orde11).
In de tweede helft van de vijftiende eeuw is een duidelijk streven waarneembaar
om de ongebonden vrouwengemeenschappen van de Moderne Devotie te bewegen
een strengere kloosterregel aan te nemen12). Thomas van Cantimpré schreef zijn BUA
tevens als toelichting op voorschriften en gebruiken in het reguliere kloosterleven,
dat door hem als het ideale christelijke leefmodel werd beschouwd. Een samenhang
tussen de Middelnederlandse vertaling van het BUA in 1450/1451 en het gereedkomen
van de constituties voor Windesheimse vrouwenkloosters lijkt daarom niet
onwaarschijnlijk.
De datering van Vert. I is gebaseerd op een gelijkluidend colofon in de twee vroegst
gedateerde hss. A en D: ‘Hier eyndet dat boec der byen. dat begonnen wert ouer te
setten int gulden iair op S. matheus auont ende geeyndet wert op onser lieuer vrouwen
auont Annunciacio’. Met het ‘gulden iair’ refereert het colofon aan het kerkelijk
jubeljaar 145013), een jaar dat na een lange periode van onrust, oorlog en verwarring
eindelijk vrede en voorspoed beloofde, in het bijzonder in het bisdom Utrecht. De
omschrijving ‘gulden iair’ geeft ons aanleiding om ons te verdiepen in de historische
contekst van het BB en te zoeken naar eventuele parallellen met de inhoud en de
contekst van het dertiende - eeuwse BUA. Daarna zal worden onderzocht welk belang
<Der byen boeck> kon hebben voor vrouwenkloosters die in de vijftiende eeuw
streefden naar een strengere opvatting van het monastieke leven.

6.2 Historische achtergronden en parallellen
Omstreeks de tijd dat Thomas met het schrijven van het BUA begon (ca. 1258) was
Alexander IV door de keizerlijke pretendent Manfred van Sicilië uit Rome verjaagd
en streden twee kandidaten om de Duitse koningskroon, ieder gesteund door
sympathiserende bisschoppen14). Thomas van Cantimpré begint zijn BUA met eraan
te herinneren dat uitsluitend Christus het hoofd is van de kerkgemeenschap als geheel.
Ik citeer naar het Middelnederlands15):
Alle ghelouighe menschen hebben in der enicheit der hilghen kerken
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een houet dat is Christus. ende desen arbeiden se gheorsam te wesen alse
den ouersten koninghe. Vnder desen koninghe heft elke kerke oeren
sunderlinghen prelaten. alse koninghe vnder den ouersten koninck gheset
sijn. (vgl. BB ed., p. 6).
Iedere kerkelijke funktionaris (prelaat) moet worden gekozen op grond van zijn
kwaliteiten; hij kan zich niet zelf meester maken van de macht:
De coninck der byen is van honich varwe. ende is ghemaket van der
wtuerkorener blomen. (...) Men sal merken dat de text seghet. van der
wtvercorener blomen want de prelate sal ghekoren werden van den soten
roke des ghueden gherochtes. ende en sal em seluen daer nicht in steken.
Want nimant en nymt sick soluen ere an. mer de gheropen wort van gode
alse aaron. He sal ghemaket wesen wt aller ouerulodicheit. Want de daer
misdoet in enen de wort sculdich in allen. (BB ed., p. 6, rr. 11-12, 44 -49).
Om deze reden handelt het eerste hoofdstuk over de eisen waaraan christelijke leiders
dienen te voldoen. In samenhang hiermee handelt het eerste exempel over een ideale
bisschopskeuze in een politiek gedemoraliseerde stad, Le Mans. In dit geval staakten
de stemmen; men kwam uiteindelijk tot een oplossing door de bemiddeling van een
kluizenares in te roepen en te vragen of zij wilde bidden voor de juiste keuze. In een
visioen zag zij dat hiervoor een bepaalde regulier buiten het kapittel moest worden
aangezocht. Niet het verstandelijk overleg maar het gebed van een vrome vrouw
bracht dus uitkomst, want Mauritius bleek inderdaad de ideale persoon te zijn die
alle partijen weer verenigde en het verwaarloosde bisdom in alle opzichten wist te
saneren (vgl. BB ed., p. 7 ex. 1).
Twee eeuwen later kampte men in het bisdom Utrecht met soortgelijke problemen.
De bevolking had gedurende het Utrechts schisma (1423-1433) zwaar geleden onder
de aanwezigheid van twee bisschoppen die zich ieder wettig verklaarden. Als gevolg
daarvan moesten bewoners van kloosters die de tegenpartij steunden, tijdelijk elders
onderdak zoeken. Zo huisden de regulieren van Windesheim in die jaren in
Frenswegen (vgl. hs. F) en de Utrechtse regulieren (H. Maria en de twaalf apostelen)
moesten uitwijken omdat zij de door de paus bevestigde (dus legale) Bourgondische
kandidaat Zweder van Kuilenburg (+ 1433) steunden16). Na diens dood ontstonden
opnieuw moeilijkheden door het optreden van een Hollandse tegenkandidaat in de
persoon van Walraven van Meurs (1434-1449) tegenover de heersende Rudolf van
Diepholt (1423-1455). De laatste zou uiteindelijk zegevieren. In 1449 legde Walraven
zich hierbij neer. De verwarring steeg ten top toen Rudolf in een merkwaardig
compromis zijn voormalige tegenstander steunde in diens strijd om de Munsterse
bisschopszetel (Munsterse Stiftsfehde 1450-1457). Er ontstonden moeilijkheden
omdat Rudolf hiervoor zelfs de fondsen van de Utrechtse geestelijkheid wilde
aanspreken. Zijn eigenmachtig optreden en nepotisme leidde tot een strijd tussen
bisschop en kapittel, tot verbijstering van de gelovigen17).
Over zulke machthebbers had Thomas een uitgesproken mening:
Eya ghi prelaten ghi bisscope de de hilghe kerke ghetrouwet hebben. ende
in den ghetughe der truwen dreghe ghi ringhe mit kostelen stenen.
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och of ghi iuwer bruet morghengaue. ende oer guet nicht quelliker dan
ouervlodelike to en brechten. De riken make ghi noch riker ende de
vnwerdighen verhoghe gi. ende dat ghesinne der bruet ende vele meer de
lede der bruet dat sin de armen en achte gi nicht. ende dat quader is ghi
verdrucket se. (vgl. BB ed., p. 20 rr. 24-30).18).
Wat de bestuurlijke verdeeldheid betreft, merkt Thomas op dat er in een bijenkorf
nooit twee koningen zijn en verbindt dit met een uitspraak van Christus:
In enen ymme korue en is mer ene prince de ouer de anderen herscopie
heuet alse een coninck. Ende na werliken (wereldlijk) ende gheesteliken
rechte de in olden tiden sin ingheset sal daer meer een keiser wesen ende
in enen coninckrike en sal mer een coninck wesen. ouer een volc nicht
meer dan een prince in ener prouincien een richter. ende in ener stat en
sal mer een bisscop wesen. Ende dat sal men holden vmme eendrachticheit
willen ende vastheit des vreden. na den worden godes als he inden
euangelio secht. nimant en mach twen heren denen. want alle rike de in
em ghedelt sin sullen vernilet werden. Hijr vmme en salstu ghine twe
houede maken in enen lichame. (vgl. BB ed. p. 15).
Hierna herinnert Thomas aan de rampzalige gevolgen van een dubbel pausschap
tijdens een periode voor zijn tijd, die de gelovigen nog vers in het geheugen lag:
Ghedenke wo grote confusie ende schande ende twidracht de hilghe kerke
leet van den dat die keiser frederic (Barbarossa) den pauwes allexander
(III) verdreef ende teghen em enen anderen pawes to rome sette. Do men
daer vmme binnen rome ende ouer dat gheberchte interdickt heelt ende
ghine misse ende ghetide en sanck beuleckende de ketters de hillighe kerke
also seer dat men se nouwe weder renighen en kan / nicht allene in anderen
lande ende in vromden wlke (volken) mer oc in de naeste ende alre edelste
prouincie lumberdien. (ibidem)
In de vijftiende eeuw was er eveneens verwarring als gevolg van het Westers schisma
(1378-1417), waarin tussen 1409-1417 zelfs drie pausen regeerden: in Rome, Avignon
en Pisa. Dit kon tot gecompliceerde omstandigheden leiden: in het bisdom Doornik
funktioneerden lange tijd twee bisschoppen naast elkaar, die ieder een deel van het
diocees onder zich hadden. In eenzelfde vorstendom konden soortgelijke scheidslijnen
ontstaan. Zo neigde onder het bestuur van Albrecht van Beieren (onder meer graaf
van Holland en Henegouwen 1389 1404) het bisdom Kamerijk met Henegouwen tot
Avignon, en Holland en Zeeland met het bisdom Utrecht tot Rome19).
Zelfs de eenheid van kloosterorden liep gevaar. In de dominicanerorde trad een
splitsing op. De algemeen overste Elias Raymond koos in 1379 voor Avignon, maar
de Franse en Spaanse ordeprovincies bleven Rome trouw, waarop een nieuwe
‘ordemeester’ werd gekozen, Conrad van Pruisen20).
De gelovige bevolking trachtte zich godsdienstig zo goed mogelijk te handhaven.
Voor velen betekende dit het onderhouden van devoties en het
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maken van bedevaarten. De ontmoedigde geestelijkheid hield zich voornamelijk
bezig met het veilig stellen van de eigen situatie door het najagen van prebenden.
Het is echter opvallend dat velen die studies hadden gemaakt in de hoop een kerkelijke
carrière te maken, er de voorkeur aan gaven zich terug te trekken in een kartuizer
klooster21). Evenals andere goedwillenden zochten zij inspiratie in geestelijke literatuur
om het gebrek aan kerkelijke stimulering te compenseren. Daartoe behoorde ook
Thomas' verhandeling over ‘prelati et subditi’22). We kunnen dit afleiden uit de
bestelling van een afschrift in 1389 door Petrus van Herentals (+ 1390). Deze
Norbertijn leed zwaar onder de kerkelijke verdeeldheid als gevolg van het Westers
schisma, zoals hij een vriend schreef23). Het lijkt erop dat het BUA hem aantrok
vanwege de nadruk op het eenhoofdig leiderschap in een geordende maatschappij.
Ook de Franse vertaling van 1372, waarvan slechts een hs. bekend is24), moet misschien
tegen die achtergrond worden bezien. De opdrachtgever Karel V was blijkens zijn
bibliotheek sterk gericht op een rechtvaardig en harmonisch bestuur. Zelf was hij
een bekwaam jurist. De afbeelding met vier miniaturen aan het begin van Boek I
toont hem als gebruikelijk temidden van zijn raadgevers, een kardinaal, bisschoppen,
een franciscaan en een dominicaan en enige onvoldoende zichtbare anderen. Hij
houdt een boek (BUA) in de hand en wijst naar twee bijenkorven (de geestelijke en
de wereldlijke ecclesia) en een vluchtende bijenzwerm met hun koning, die door
kikvorsen en bijeneters (vogels) wordt aangevallen, ongetwijfeld een zinspeling op
de heersende politieke situatie25). Bij het begin van Boek II (de subditi) is de paus
afgebeeld terwijl hij spreekt met kardinalen en bisschoppen26).
De splijtzwam van het schisma vroeg om een nieuwe benadering van het kerkelijke
gezag. Dit leidde tot de conciliaire theorie, die in beginsel werd aanvaard door het
concilie van Constanz (1414-1418). In de constitutie <Sacrosancta> werd vastgesteld
dat een algemeen concilie de hele Kerk vertegenwoordigde, zijn gezag direct aan
Christus ontleende en door iedereen moest worden gehoorzaamd, ook door de paus.
De pausen van Rome en Pisa deden vrijwillig afstand, die van Avignon werd afgezet
en een nieuwe paus werd gekozen, die algemeen werd erkend. Na de dood van
Martinus V (1417-1431) ontstond echter opnieuw een dubbelkeuze. Ditmaal was dit
het gevolg van de weigering van paus Eugenius IV (1431-1447) om zich aan het
concilie te Basel (1431-1449) te onderwerpen. Ook weigerde hij voor het concilie
te verschijnen om zich te verantwoorden. Het conflict eindigde met de keuze van
een nieuwe paus (Nicolaas V, 1447-1455), die na de dood van Eugenius IV naar
Rome vertrok. De conciliaire opvatting stierf een stille dood27).
Strikt genomen bevond het bisdom Utrecht zich in het ‘gulden jaar’ 1450 eindelijk
in een ideale harmonische situatie, althans volgens de normen van het BUA. Na het
definitieve einde van de Utrechtse bisschopsstrijd en de nederlaag van de conciliaristen
in Basel werd het bestuur weer gevormd door één bisschop, één koning en één paus.
De bisschop was Rudolf, graaf van Diepholt, die in 1449 algemeen in het bisdom
was aanvaard. De koning was Frederik III van Habsburg (1415-1493), sinds 1440
rooms ko-
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ning; in 1452 zou hij te Rome tot keizer worden gekroond. De paus was Nicolaas V
(1447-1455) die sinds 1449 weer te Rome zetelde.
De vreugde om het herstel van orde en rust na een lange periode van onzekerheid
en verwarring kreeg een bezegeling in de afkondiging van een jubeljaar, waarin de
gelovigen de gelegenheid werd geboden om een volle aflaat te verwerven. Hiermee
greep Nicolaas V terug op enige precedenten.
Sinds de Late Middeleeuwen is het bijbelse jowel- of vrijlatingjaar28) in verband
gebracht met het begin van de Messiaanse tijd (vgl. Jesaja 60:1-3) en de komst van
Christus als Verlosser, die alle mensen vrij maakte van de slavernij van de zonde en
alle schulden uitwiste (vgl. Lucas 4:14-21). Om die reden kon men in een jubeljaar
door een bedevaart naar Rome te maken een volle aflaat verwerven, wat anders alleen
mogelijk was door een kruistocht. De eerste viering was vermoedelijk in 1300, dus
na Thomas' dood29). Bonifatius VIII (1294-1303) stelde de herhaling op elke 100 jaar.
Clemens VI (1342-1352) veranderde die periode in vijftig jaar, Urbanus VI (1378
1389) in 33 jaar (de duur van het leven van Christus op aarde). Als gevolg van het
Westers schisma bleven de vieringen lange tijd achterwege.
Door het jubeljaar weer te verbinden met het getal 50 van het joweljaar kon
Nicolaas V voor 1450 een jubileumaflaat afkondigen. Hierdoor zou de algemene
aandacht opnieuw op Rome worden gericht en kon een aanvang worden gemaakt
met het herstel van de kerkelijke tucht.
Het succes van de afkondiging van het jubeljaar was enorm. Na de langdurige
malaise in het geestelijk leven als gevolg van het verval in het kerkelijk bestuur
bestond er een dringende behoefte aan nieuwe geloofsinspiratie. Menigeen verliet
have en goed of verkocht zijn bezittingen om de tocht naar Rome te maken. De
aantrekkingskracht van de volledige aflaat van straffen was zo groot dat ook monniken
hun kloosters verlieten omdat ze de waarde van de aflaat hoger stelden dan de
kloosterregel. Dit gebeurde zelfs in het vrome Agnietenberg zoals Thomas van
Kempen meedeelt30)
Soortgelijke gebeurtenissen waren in de dertiende eeuw in kloosters eveneens
voorgekomen na een kruistochtafkondiging. Thomas van Cantimpré merkt hierbij
waarschuwend op:
Gi cloesterlude anmerket ihesum den princen vnser selicheit de nicht
ghecomen en is vp dat he sinen willen doen wolde. (-) ende he en hadde
nicht vry hande noch vote want se weren stif ghenagelt an den cruce. ende
al sin hilghe licham was vnbeweghelic en hadde allene synen munt vri to
bedene. (vgl. BB ed., p. 58, rr. 3-8)
Een guet heil ende selighe verghifnisse aller sunde. ende we dese verdenen.
de moghen em wal to rechte vervrowen. mer de religiose ofte
cloestermensche en sal em ghins sins vermoden dese vergifnisse in
dusdanighen weghe to verkrighen. dat he teghen sine lofte sunder orlof
sinre ouersten dat cruce anneme ofte in ienigher anderen manere vmme
vergifnisse sinre sunde ienighen wech der pelgrimasien annemen. We
hebben ghesecht dat di de vote ghebunden sin ende di sin ock de hande
ghebunden. we sal di vntbinden vp dat tu wanderst. (vgl. BB ed., p. 61,
rr. 42-48)
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Daarmee had het boek van Thomas voor de monastieke lezer in de vijftiende eeuw
een onvermoede aktualiteit. Dit geldt ook voor het volgende:
Van den aflate dat men den ghenen prediket de de cruce annemen. en mach
ghin ghelouich mensche an twiuelen se vntfanghen ghehelichlike
vergifnisse aller sunde. also veer alse se waer berowe hebben ende ware
bicht doen. ende sin se in den begheerliken willen dat ze vor den kerstenen
ghelouen oftet so to passe queme begherden to steruen. werden se
gheheelichlike gheabsoluert van pinen ende van schult / van desen allen
heb ic vasten ghelouen ende ic en twiuele daer nicht mit allen an ten si
also alse vnse ouerste bisscop ouermits den legaten sinre macht kundigen
let. Mer (...) als em de arbeit des weghes mishaghet ofte als se seen dat de
tide eers ghewinnes em vntgaen so soken se dispensacie ende de hof van
rome maket vele legaten de se ouermits den ghelde hillich maken ende
breuen gheuen dat se vri sin van den sunden. (vgl. BB ed., p. 61, rr. 19-37)
Volgens Thomas kon men door eenvoudig zijn kloosterplichten te vervullen evengoed
verzekerd zijn van Gods goedgunstigheid:
(-) Meer o wo vele monike sin in der orden van cisters ofte in anderen
cloestern de gheleden hebben lange vastene ende lange tijt sware discipline
bina stedich silencium scharpe cledinghe lange waken ende in al desen
nowe noetdroft hebben ende nowe enighen troest en hebben ende nochtan
en hebben se ghinen breef vntfangen van der vergifnisse erre sunden. (vgl.
BB ed., p. 61, rr. 37-42)
Hierbij herinnert Thomas eraan dat uiteindelijk niet de paus, maar de Heer over
dergelijke genadegaven beschikt:
Ic gheloue di o paule ende ic gheloue dinen navolgers in der apostelscap
/ ic gheloue di de daer ghesecht heuest wt eynen waren munde dat de here
enen iegheliken weder gheuen sal na sinen arbeide. (vgl.BB ed. p. 61, rr.
42-45)
Tot zover zal het duidelijk zijn dat het BUA voldoende elementen bezat om met
name rond 1450 met interesse gelezen te worden. Zoals we zullen zien moeten het
echter Thomas' opvattingen over het kloosterleven zijn geweest die de directe
aanleiding vormden om tot vertaling over te gaan.

6.3 <Der Byen Boeck> en de Windesheimse observantie
6.3.1 Nadere bepaling van de lezerskring
De belangstelling voor het BUA is in de Noordelijke Nederlanden vrijwel uitsluitend
geconstateerd in kloosters en conventen van de Moderne Devotie31). De enige
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uitzondering vormen de franciscanen te Dordrecht (LB). De twee overige Latijnse
hss. behoorden aan Windesheimse mannenkloosters in Hoorn (LA) en Utrecht (LC,
1461). Het feit dat de Utrechtse regulieren een alfabetisch register aan het BUA
hebben toegevoegd (LC) veronderstelt een toepassing van citaten in preken en
tractaten32). We kunnen tevens aannemen dat het ‘Liber apum’ aanwezig was in de
broeder-
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huizen in Zwolle en Deventer, beide belangrijke centra van de Moderne Devotie.
Voor Zwolle is dit afgeleid uit een bericht over het afschrift dat Dirc van Herxen (+
1457) maakte33). Dirc heeft bovendien een groot aantal exempels en de praefatio van
Boek II overgenomen in zijn <Dietse collatieboeken> (voor 1445)34). Wat Deventer
betreft, in een meditatieschema uit het Heer Florenshuis (ca. 1450) is vier maal het
‘Liber apum’ aangehaald, hetgeen er op wijst dat deze tekst ook hier aanwezig was35).
De Middelnederlandse hss. zijn gelezen in een bonte schakering van
vrouwenkloosters, alle behorend tot de Moderne Devotiebeweging. Er is een hs. van
een begijnenconvent:
- St. Agathaconvent van het begijnhof te Haarlem (B),
van een zusterhuis van het gemene leven:
- Marienwold te Frenswegen (naar we mogen aannemen); na 1463 moet dit klooster
zijn overgegaan naar de regel van St. Augustinus (F);
er zijn zes hss. van kloosters van de derde orde van boetvaardigheid van St.
Franciscus:
- St. Margareta te Haarlem, behorend tot het kapittel van Utrecht (C),
- Maria te Bethlehem te Utrecht, idem; het klooster stond rechtstreeks onder toezicht
van Zwolle (D),
- St. Catharina te Zutphen, idem, ook wat het toezicht betreft (H),
- St. Barbara te Delft, idem; het hs. komt voor op een bibliotheeklijst36);
- St. Agnes te Tongeren, behorend tot het kapittel van Zepperen (R),
- HH. Maria en Magdalena te Haarlem (naar we mogen aannemen) (Q);
twee hss. van regularissenkloosters:
- St. Agatha te Amersfoort (E),
- St. Agnes te Nijmegen (G);
twee hss. van regularissenkloosters geïncorporeerd bij het kapittel van Windesheim:
- Marienburg te Nijmegen (K),
- Marienvelt te Amsterdam (M).
Op Q na (waarvan te weinig bekend is) hebben de kloosters als gemeenschappelijke
noemer dat zij ontstaan zijn als begijnhuis/zusterhuis van het gemene leven. Om die
reden zullen wij bij de geschiedenis van deze instellingen moeten stilstaan.
De Moderne Devotiebeweging wordt algemeen beschouwd als een reactie op het
kerkelijk verval door de Babylonische ballingschap en het Westers schisma, nog
versterkt door de depressie na de Zwarte Dood in ca. 1348. In de veertiende eeuw
ontstonden haarden in Lombardije, in de jonge universiteitstad Praag, de Rijnstreek
en de Nederlanden. In de Zuidelijke Nederlanden was de mysticus Ruusbroec
(1293-1381) de grote drijfkracht, in het Noorden de Deventenaar Geert Grote
(1340-1384). De beweging van Geert Grote zou tot ver in de buurlanden invloed
uitoefenen. Na zijn dood formeerden een groot aantal van zijn aanhangers zich in
twee groeperingen: de eerste onderverdeeld in de broederhuizen en de zusterhuizen
van het gemene (communale) leven, waarvan later een groot aantal
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was verenigd in het kapittel van (het bisdom) Utrecht, de tweede in de vereniging
van regulierenkloosters van het kapittel van Windesheim37).

6.3.2 De broeder- en zusterhuizen van het gemene leven; de
tertiarissen-kapittels
De broeder- en zusterhuizen ontstonden op particulier initiatief van priesters of leken,
die huis en goed beschikbaar stelden voor alleenstaande mannen of vrouwen die in
gemeenschap een christelijk leven wilden leiden als in de oerkerk. Als aanhangers
van de ‘moderne’ devotie streefden zij naar directe vereniging met God, dus niet
zozeer via de weg van aflaten en heiligendevoties. Zij hadden een afkeer van
intellectualisme en kerkpolitiek en wensten te leven in eenvoud en praktische
vroomheid in getrouwe navolging van Christus38). Om zich zoveel mogelijk voor een
‘verinnerlijking’ tot God vrij te maken werd materieel welzijn op de achtergrond
geplaatst39). In een wat later stadium deed men in de ‘woongroepen’ van de broeders
(waartoe ook priesters behoorden) en zusters van het gemene leven afstand van
privébezit en nam genoegen met een uiterst sober bestaan op basis van een
gemeenschappelijke kas (‘vita communis’); het overige was voor de minderbedeelden.
Bedelen uit nederigheid was verboden. Giften (woonhuizen en legaten) werden wel
aanvaard40).
De ‘woongroepen’ waren in principe zelfstandig, maar ze bleven ondergeschikt
aan parochies en stadsbesturen. Kenmerkend voor de broeders is dat zij als priesters,
klerken of leken verbonden waren aan het stedelijk onderwijs of bij de parochiële
zielzorg waren betrokken41). Bekendheid met de H. Schrift achtten zij voor iedere
gelovige van groot belang. Daarnaast bevorderden de ‘devoten’ het lezen van goede
literatuur en het overwegen daarvan. Zij waren het vooral die zorgden voor vertaalde
literatuur en afschriften daarvan voor hen die geen Latijn beheersten. Om niet te
verstarren in eigen inzichten waren er collaties, samenkomsten met een preek en
daarop volgend een gemeenschappelijke bespreking. Voor die doeleinden werden
door de broeders meditatieschema's en preekboeken geschreven en ontstond het
gebruik van ‘literatuursprokkels’ (Lat. rapiaria)42). De belangrijkste centra waren het
Heer Florenshuis in Deventer43) en het St. Gregoriushuis in Zwolle44).
Wij zullen ons voor het BB in het bijzonder met de zusterhuizen bezighouden.
Helaas is de geschiedenis hiervan nog heel diffuus, zeker in vergelijking met de
broederhuizen en de Windeheimse kloosters. Tot voor kort ging men er van uit dat
de zusterhuizen slechts van ondergeschikt belang waren in de geschiedenis van de
Moderne Devotie. Ondanks het veel grotere aantal zusterhuizen in vergelijking met
de broederhuizen (in de vijftiende eeuw is de verhouding drie tot een) werd aan de
vrouwen uitsluitend een passieve rol toebedeeld. Onwillekeurig werd de indruk
gewekt dat deze alleenstaande vrouwen die slechts over beperkte, of onvoldoende,
middelen beschikten, sociale zekerheid zochten. Rehm heeft in zijn studie over de
zusterhuizen opgemerkt dat dit niet helemaal terecht is; hun levenswijze als devote
vrouwen oefende grote aantrekkingskracht uit op de buitenwereld45). Ik beperk mij
slechts tot de lezerskring van het BB. Wel kan men

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

138
aannemen dat de ongetrouwde vrouw in de vijftiende eeuw, evenmin als in de tijd
van Thomas van Cantimpré, nauwelijks aanzien genoot; meestal werd zij door
familieleden uitgebuit als werkkracht, of als inzet voor een voordelige
huwelijkstransactie46). En zoals we zullen zien wisten deze nijvere vrouwen zich in
de zusterhuizen uitstekend te handhaven, ook materieel, en vormden daardoor geen
belasting voor de centrale kas.
Begijnhuizen (als variant van hofjeshuizen) bestonden al langere tijd, maar in de
beweging van de Moderne Devotie kregen zij als zusterhuizen een specifieke betekenis
door het voortdurende streven naar meer godsdienstkennis en persoonlijke vereniging
(‘verinnerlijking’) met God. Door gezamenlijk te leven volgens de ‘vita communis’
onderscheidden deze alleenstaande vrouwen zich van de ‘hofjesbegijnen’47). In
onderling overleg werd een huisregel opgesteld en een ‘meesterse’ gekozen48). Voor
het algemeen en geestelijk beleid werden de zusters van het gemene leven bijgestaan
door een rector, meestal een parochiepriester.
Voornamelijk onder druk van stedelijke en kerkelijke intanties die het spook van
‘ketterse invloeden’ vreesden, werden veel van deze broederen begijnhuizen min of
meer gelegaliseerd door het aannemen van de derde regel, die door Franciscus van
Assisië voor leken was opgesteld49). Voor de geestelijke begeleiding wendden
gemeenschappen van ‘tertiaren’ of ‘tertiarissen’ van de ‘Derde orde voor
boetvaardigheid’ zich gewoonlijk tot franciscanen. De devotengemeenschappen
deden dit niet en kozen rectoren en biechtvaders uit het devotenmilieu. Voor de Derde
orde hoefden geen kloostergeloften te worden afgelegd en kon worden volstaan met
de belofte van een deugdzaam leven. Eventueel kon men de gemeenschap dus nog
verlaten. Zo verliet een zuster in 1400 na een conflict het Delftse St. Agathaklooster,
maar niet uit onvrede met het ‘gemene leven’, want zij stichtte opnieuw een zusterhuis
(St. Barbara) 50). Nog in 1478 kon in Zutphen een zuster het (besloten) St.
Catharinaklooster verlaten en werd zij schadeloos gesteld voor alles wat zij had
ingebracht (vgl. hs. H).
Hiernaast bestond de mogelijkheid om wel kloostergeloften af te leggen, en zich
tevens aan de wereld te onttrekken door zich te beperken tot het eigen woongebied
(clausura). Kenmerkend voor de kloosters van de derde orde is dat zij niet in strikte
zin tot de Orde van Franciscus behoorden, zoals de minderbroeders (Eerste orde) en
clarissen (Tweede orde). Men bleef een semireligieuze kloostergemeenschap binnen
parochieverband. Wel was het gebruikelijk dat de plaatselijke bisschoppen voor de
visitatie (controle) franciscanen benoemden.
Voor tertiaren- of tertiarissengemeenschappen die de drie tijdelijke geloften
aflegden en tot een kloosterslot (clausura) overgingen was bisschoppelijke
goedkeuring vereist. Voortaan moest men speciale kleding dragen om als zodanig
herkenbaar te zijn. Men mocht niet deelnemen aan wereldse vermaken, ook niet aan
dansen. Iedere dag moesten de zeven getijden worden gebeden en op vaste tijden en
volgens bepaalde afspraken heerste een silentium (stilzwijgen). Men sliep en at
gezamenlijk. Door taakverdeling werden bestuur en werkzaamheden gestructureerd.
En ieder moest drie maanden na intreding een testament maken (vgl. hs. H). Bij de
professie, die notarieel werd vastgelegd, moest men tenminste vijftien
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jaar zijn. Hierna kon men niet meer in de wereld terugkeren, wel naar een andere
orde overgaan51).
De overgang had ook materiële consequenties. Werkzaamheden buitenshuis
behoorden nu tot het verleden. Meestal werden die vervangen door weefarbeid of
andere activiteiten die intern konden worden verricht, maar daardoor kwam men al
gauw in conflict met de plaatselijke gilden52). In verband met de ‘clausura’ (het
kloosterslot) werd het kloosterterrein ommuurd en moesten voorzieningen worden
getroffen voor een kapel, een patershuis en een eigen begraafplaats (C, D, E, G, H,
Q en Barbara te Delft). In alle gevallen bleef men echter min of meer deel uitmaken
van de plaatselijke parochie. Soms duurde het enige decennia voor aan de materiële
voorwaarden was voldaan, zodat deze semireligieuze gemeenschappen lang een vaag
karakter behielden.
De meeste devote broeder- en zusterhuizen, besloten en niet besloten, waren
verenigd in het kapittel van (het bisdom) Utrecht. Deze kloostervereniging was in
1399 gesticht op initiatief van een aantal priesterdevoten die bij de zielzorg in deze
huizen waren betrokken. Het kapittel stond onder leiding van een minister - generaal
(algemeen overste), bijgestaan door een diffinitorium; het kwam jaarlijks bijeen53).
In 1401 werd door Bonifatius IX (Rome) aan de leden toegestaan de gelofte van
eeuwige zuiverheid af te leggen; als privilege mocht het kapittel zelf visitatoren
aanwijzen, uit eigen kring.
Al het jaar daarop achtte de paus het nodig om mee te delen dat de toezegging
uitsluitend leden van het kapittel van Utrecht betrof en waarschuwde ten overvloede
dat iedereen die na de professie zonder vergunning het klooster verliet en na
aanmaning niet terugkeerde, geëxcommuniceerd was54). Zes jaar later verschenen
bisschoppelijke richtlijnen voor de clerus betreffende tertiarissen die het klooster
verlieten, hun ordekleed aflegden of zich op andere manier misdroegen55). In 1414
bekrachtigde Johannes XXIII (Rome) de privileges van zijn voorganger aan het
kapittel, met als aanvullende opmerking, dat de gelofte van eeuwige zuiverheid
evenals in andere orden een blijvende huwelijksbelemmering was, met alle gevolgen
van dien56). Bisschop Frederik van Blankenheim deed bij de afkondiging van de
pauselijke bul een beroep op de wereldlijke overheid om hem hierbij behulpzaam te
zijn. Zijn beleid werd in de volgende jaren door de graven van Holland duidelijk
gesteund57).
Mijns inziens ontstaat sterk de indruk dat kloosterverlating niet zozeer het gevolg
was van conflicten of teleurstelling over de gemeenschap waartoe men behoorde,
maar verband hield met een ander perspectief, het huwelijk. Gezien de jeugdige
leeftijd (15 jaar) waarop men geprofest mocht worden is dit niet verwonderlijk. Voor
degenen die niet geprofest waren bleef de mogelijkheid tot kloosterverlating, na
verkregen toestemming, bestaan. Misschien slaagden sommige geprofesten erin
dispensatie te krijgen, en vertrouwden verliefde weglopers hier bij voorhand op.
Natuurlijk had een opname in een kloostervereniging als het kapittel van Utrecht
organisatorische consequenties. De kloosters bleven daarbij in zoverre zelfstandig
dat de statuten plaatselijk konden afwijken. Hiermee werd in de controle (visitatie)
rekening gehouden58). De mater (meesterse)
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moest echter haar beleid afstemmen op de richtlijnen van het kapittel, waar de
vrouwen zelf geen inspraak in hadden. Het kon nu voorkomen dat een mater door
het kapittel werd afgezet en door het kapittel door een andere werd vervangen, zoals
in 1424 in het St. Michaelklooster te Kampen gebeurde59).
Voor besloten kloosters die naar behoren in de vrije natuur waren gevestigd en
een flink territorium bezaten was het kloosterslot niet zo bezwaarlijk. Aangezien de
zusterhuizen echter meestal voortkwamen uit schenkingen van stadswoningen werd
de bewegingsvrijheid wel erg beperkt (vgl. hss. C, E, H, M). Het Ceciliaklooster te
Utrecht zocht een oplossing in een tweede behuizing buiten de stadsmuren, waar
zieke zusters op verhaal konden komen (1423). Deze ‘dépendance’, het klooster
Maria te Bethlehem (hs. D), veranderde opvallend gauw (1427) in een besloten
klooster. Misschien gebeurde dit mede vanwege de grotere veiligheid tegenover
onverlaten tijdens het Utrechts schisma, maar het kan ook zijn dat het naburige
Windesheimse vrouwenklooster Jerusalem de zusters hiertoe had geïnspireerd60).
Ondanks deze moeilijkheden breidden de broeder- en zusterhuizen zich tot ver in
de buurlanden uit. In navolging van het kapittel van Utrecht werd in 1427 het kapittel
van Keulen gesticht, voor de zuidelijke kloosters in 1434 het kapittel van Zepperen61).
Dat paus Eugenius IV het Utrechtse kapittel goed gezind was blijkt uit zijn toezegging
in 1434, dat de algemeen oversten voortaan bevoegd waren om zelf de zusters, met
hun toestemming, in te sluiten62).
Naast de beperking tot het claustrum had een overgang naar een besloten klooster
voor de tertiarissen nog andere gevolgen voor de persoonlijke vrijheid. Schrijfwerk
voor intern gebruik (als compensatie voor andere arbeid?) was toegestaan, maar
zelfstandige studie werd door het kapittel niet aangemoedigd. In 1437 werd verordend
dat het Oude Testament en de Apocalyps uit de boekerijen moesten worden
verwijderd. In 1441 werd het de zusters zelfs verboden om Latijn te leren63). Hieruit
blijkt dat de intellectuele aspiraties van deze vrouwengemeenschappen hoger reikten
dan men wellicht zou verwachten. Het is opmerkelijk dat kort te voren, in 1439,
Walraven van Meurs op last van de generale synode had verordend, dat de geprofeste
kloosterverlaters gedwongen moesten worden terug te keren; wanneer ze
dispensatiebrieven bij zich hadden moesten die worden gecontroleerd. Het bijzondere
is echter dat deze maatregel niet van de bisschop was uitgegaan, maar dat de algemeen
overste van het kapittel, Tydeman Braem, zelf in Basel hierom had verzocht64).
Overigens hadden nog steeds niet alle devoten in het kapittel van Utrecht de drie
geloften afgelegd; velen kenden geen clausuur, maar zij leefden wel samen op een
kloosterlijke manier. De meesten legden vrijwillig twee geloften af, van zuiverheid
en gehoorzaamheid. Door geen armoede te beloven (maar wel te praktiseren) kon
men nog aanspraak maken op eigendom65). De gehoorzaamheid bracht insluiting met
zich mee, maar de tertiarissen schijnen dit te hebben opgelost door een scheiding
tussen binnenzusters en buitenzusters (sorores inclusae et sorores exeuntes), zoals
in het Zutphense Catharinaklooster (H) en het Delftse Barbaraklooster66).
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In tegenstelling tot de devotengemeenschappen die een kloosterleven op wat bredere
leest bleven nastreven, waren er al vroeg anderen die zich aangetrokken voelden tot
het contemplatieve religieuze leven, zoals in Windesheim. In 1418, vier jaar nadat
bisschop Frederik van Blankenheim de medewerking van de wereldse overheid inriep
om kloosterverlaters terug te brengen, gaf dezelfde bisschop toestemming aan tertiaren
en tertiarissen om zonder veel formaliteiten direct naar een pauselijke goedgekeurde
orderegel over te gaan67). De eerste broeders in het kapittel van Utrecht die dit deden
vormden in 1418 het kapittel van Holland of van Sion. Zij verlieten hun kloosters
om voortaan de regel van St. Augustinus te volgen, met de drie geloften, het
koorgebed en het pauselijk slot. Dit hield in dat zij tot hun dood achter de
kloostermuren bleven. Hiertoe behoorden ook regularissenkloosters68). De reguliere
kloostervereniging van Windesheim, die voornamelijk vanuit het Heer Florenshuis
in Deventer tot stand kwam, bestond toen al ruim dertig jaar. Het kapittel van Sion
was in vergelijking hiermee minder centralistisch en meer democratisch opgezet69).
Hierna gingen ook andere gemeenschappen van broeders en zusters van het gemene
leven over naar de strengere regel van Augustinus. Vanaf de insluiting hoorden zij
niet meer tot de plaatselijke parochie en had het stadsbestuur geen inspraak meer.
Zij stonden onder directe jurisdictie van de bisschop. Als bewijs hiervan mochten
zij een zegel voeren70). Vanzelfsprekend hadden zij als regularissen ook het kapittel
van Utrecht verlaten; doorgaans behielden zij echter hun biechtvader of rector (vgl.
hs. E). De meesten trachtten zo goed mogelijk de statuten van Windesheim te volgen.
Hiertoe behoorden ook St. Agatha te Amersfoort (E), St. Agnes bij Nijmegen (G)
en Mariënburg te Nijmegen (K). Slechts dit laatste regularissenklooster slaagde er
door bijzondere omstandigheden in om in het kapittel van Windesheim, waar de
eisen bijzonder streng waren, te worden geïncorporeerd.

6.3.3 De invloed van de Windesheimse observantie
De Windesheimers hadden een eigen voorgeschiedenis. Zij richtten zich op de
bevordering van de observantie van het kloosterleven. Op initiatief van broeders,
vooral van het Heer Florenshuis in Deventer, werd na de dood van Geert Grote
overgegaan tot stichting van een regulierenklooster te Windesheim (1387), dat met
drie andere stichtingen (waaronder in Hoorn, vgl. LA) in 1392 het kapittel van
Windesheim vormde. Het voornaamste streven was om in een beschouwend
kloosterleven, ondersteund door studie, zich meer op het innerlijk leven toe te leggen
en tevens een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere kloosters. Andere, reeds
bestaande, reguliere mannen- en vrouwenkloosters konden in het kapittel worden
geïncorporeerd, wanneer zij aan de strenge opvattingen van Windesheim voldeden.
Hiertoe behoorden onder meer Agnietenberg bij Zwolle en Frenswegen bij Nordhorn
(hs. F)71). Andere reguliere kloosterverenigingen sloten zich later bij Windesheim
aan, waaronder het kapittel van Groenendaal (1413) en het kapittel van Neuss (1430)72).
In 1435 kregen de kloosters Windesheim en Frenswegen van het concilie van Basel
de opdracht om de reguliere
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kloosters in Saksen en Bremen te hervormen; in 1449 zou deze opdracht door
kardinaal Nicolaas van Cusa worden uitgebreid tot Maagdenburg en Thüringen73).
Sommige tertiarissenkloosters die naar de regel van Augustinus waren overgegaan
trachtten zo goed mogelijk de leefregel (constituties) voor Windesheimse
vrouwenkloosters na te volgen in de hoop eveneens te worden geïncorporeerd. Na
een opnamestop in 1436 was dit vrijwel onmogelijk geworden. De vrouwenkloosters
waren voor de geestelijke begeleiding uiteraard afhankelijk van de mannenkloosters
en vormden ongewild een zware opgave voor de Windesheimers, die immers gekozen
hadden voor een leven in beschouwing en studie. Daarbij komt nog dat dikwijls leden
van Windesheimse kloosters werden aangewezen om in andere reguliere mannenen vrouwenkloosters tijdelijk de leiding over te nemen, of althans de bewoners
vertrouwd te maken met de Windesheimse inzichten. De vrouwenkloosters die tot
het ‘gremium capitale’ behoorden bleven uiteindelijk tot dertien beperkt. Wel bleef
een aantal regularissenkloosters onder toezicht van Windesheim; de prior van
Gaesdonck in Goch had bijvoorbeeld de ‘commissio monialis’ over een aantal
regularissenkloosters, waaronder St Agnes in Nijmegen (G). Hij hoefde hiervoor
echter geen verantwoording aan het algemeen kapittel af te leggen, wel aan de
diocesane bisschop. Van dergelijke kloosters onder toezicht van Windesheim (ex
gremium capitali) moeten er honderden zijn geweest74).
Hiernaast ontwikkelden zich twee andere kapittels op Windesheimse grondslag.
Het Kapittel van Sion ontstond in de eerste helft van de vijftiende eeuw binnen het
bisdom Utrecht; de constituties werden in 1462 goedgekeurd. In de statuten ontbreken
de invloeden van de kartuizers, die kenmerkend zijn voor het Windesheimse
bestuursmodel. Dit kapittel was meer democratisch van opzet, de macht van de prior
superior is beperkt, de diffinitoren zijn aan het algemeen kapittel meer verantwoording
verschuldigd75). Een kloostervereniging van uitsluitend regularissenkloosters was het
Kapittel van Venlo (1455) in het prinsbisdom Luik. In tegenstelling tot Windesheim
kenmerkte het zich door pluriformiteit, in plaats van unformiteit. Wel hadden deze
monialen overwegend Windesheimse rectoren, visitatoren en commissarissen, maar
het hoogste gezag berustte bij de bisschop (van Luik) en de kloosters bleven in grote
mate zelfstandig76).
Wanneer we de bezitters van de hss. van <Der byen boeck> overzien is het
duidelijk, dat allen, begijnen, tertiarissen en regularissen in relatie stonden tot het
kapittel van Windesheim, en niet van Sion of Venlo. Het kapittel van Utrecht was
organisatorisch een afspiegeling van het kapittel van Windesheim76). Daarnaast waren
er contacten tussen tertiaren en Windesheimers in speciale commissies, het Zwolse
en het Munsterse colloquium77). We mogen dus aannemen dat de biechtvaders, die
zelf de Windesheimse inzichten volgden, aan de door hen begeleide kloostervrouwen
de Windesheimse constituties ten voorbeeld stelden.
Het centralistische karakter van de Windesheimse organisatie, waarin de prior
superior de hoogste autoriteit was, is goed te verenigen met de sterke nadruk op de
noodzaak van eenhoofdige leiding in het BUA.
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6.3.4 <Der byen boeck> als voorbereiding op het navolgen van de
constituties van de Windesheimse vrouwenkloosters (voor 1443)
In het begin waren de statuten van de Windesheimse vrouwenkloosters vermoedelijk
gebaseerd op de als voorlopig beschouwde constituties voor de mannenkloosters
(1402). In 1432-1434 kregen deze constituties een revisie, waarna ook voor de
vrouwenkloosters een eigen wetgeving werd opgesteld. Deze constituties waren vóór
1443 gereed79). Zij waren deels gebaseerd op de voorschriften voor kartuizerinnen,
vooral wat de strengere mogelijkheid tot insluiting betreft, de inclusio80). Daarnaast
is veel ontleend aan de kloosterregel voor dominicanessen, die in 1259 door Humbert
van Romans was voltooid81).
Ook in de Windesheimse constituties voor vrouwenkloosters is in de beleidvoering
het centralistische streven merkbaar door de afzwakking van de bevoegdheden van
de priorin. In vergelijking met de constituties voor de dominicanessen is de proloog
uitgebreid met een verwijzing naar het allereerste begin van de christelijke ecclesia,
toen de gemeenschap van gelovigen nog één was van hart en geest en alles in
gemeenschap bezat. Het gezag van de priorin is ondergeschikt gemaakt aan dat van
de prior superior (algemeen overste), de visitatoren en de rector van het huis. Ook
het vaststellen van straffen wordt niet alleen aan de priorin overgelaten, maar aan
het advies van de rector gekoppeld. Voor de arbeidsvervulling wordt grotere nadruk
gelegd op het vermijden van ledigheid82).
Voor de tertiarissen, ook wanneer ze al besloten waren, bracht de overgang naar
de regel van Augustinus een aantal sociale aanpassingen met zich mee. Voortaan
moesten de zusters een habijt dragen; volgens Windesheimse normen mocht dit niet
teveel slepen. De omgang werd formeler; men moest neigen wanneer de overste
(priorin) passeerde. Iedere dag moest veel tijd worden besteed aan het bidden van
het brevier en het koorgebed. Omdat de zusters nog deels in hun eigen onderhoud
moesten voorzien en niet allen het Latijn beheersten mochten zij in het begin voor
het brevier volstaan met het Maria-officie, het bidden van vijftig weesgegroeten
(Mariapsalter, vgl. K). Het silentium (verplicht stilzwijgen) was meer uitgebreid.
Voor de huishoudelijke werkzaamheden waren er lekezusters (conversinnen) of
extern personeel. Voordien mocht men als tertiarissen bezoek ontvangen in een
spreekkamer, zij het in aanwezigheid van luisterzusters; nu gebeurde dit via een
(solide) getralied spreekvenster, dat meestal ook nog met een doek was bedekt. Ook
zakelijke contacten dienden slechts op die manier plaats te vinden. Voor leveranciers
was in een muur een rol aangebracht. Op strategische punten waren de deuren van
dubbele sloten voorzien83).
Lang niet alle regularissenkloosters binnen de Moderne Devotiebeweging waren
in staat de strenge Windesheimse statuten te volgen. Wel pasten zij de eigen statuten
hier zo goed mogelijk bij aan84). Het onderscheid tussen zusterhuizen van het gemene
leven, tertiarissen- en regularissenkloosters was in de vijftiende eeuw dikwijls heel
onduidelijk, vooral in de bisdommen Utrecht en Keulen. Het kon lang duren voor
aan alle materiële voorwaarden was voldaan. Omdat de bestaande bindingen met de
broeder-
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huizen doorgaans gehandhaafd bleven, behielden de regularissen meestal hun
biechtvaders en werd hun leefpatroon slechts wat strakker aangehaald. Vermoedelijk
bleef een aantal heel lang in een overgangsfase steken en onderscheidden de monialen
zich slechts uiterlijk van tertiarissen85). Men vindt hiervan een bevestiging in het St.
Agathaklooster dat al in 1455 tot de regel van Augustinus was overgegaan en in 1458
als zodanig was besloten, maar waar de zusters pas in 1486 ‘op de vermaning en
begeerte der prior van Windesheim het lezen der priesterlijke getijden hebben
aangenomen’. De geestelijke begeleiding was lange tijd (zeker 1451-1481) in handen
van het broederhuis St. Hieronymus in Hulsbergen (hs. E).
Het halfslachtige karakter van de semireligieuze tertiarissengemeenschappen, ook
van het kapittel van Utrecht (wel, of niet besloten; wel, of niet alle geloften; wel, of
niet arbeid buitenshuis; wel, of geen sluier) maakt het aannemelijk dat hun
biechtvaders die voor het geestelijk welzijn verantwoordelijk waren, hier ook moeite
mee hadden. De openlijke oproep van Tydeman Braem in 1439 om kloosterverlaters
terug te brengen getuigt daarvan. En de neiging tot weglopen bleef zeker nog tot
1456 niet beperkt tot uizonderingen, zoals uit latere oproepen van de algemeen overste
blijkt86). De biechtvaders en rectoren volgden zelf (via het Zwolse colloquium?)
zoveel mogelijk de Windesheimse observantie en zullen zeker getracht hebben deze
visie op de zusterhuizen over te dragen; ongetwijfeld gaven de begeleiders er de
voorkeur aan dat de kloostervrouwen overgingen naar het aannemen van de regel
van Augustinus. Voor vrouwenkloosters die deze inzichten wilden, of dienden te
volgen, was een zekere zelfstandigheid vereist. Maar zelfs wanneer de tertiarissen
de stap naar de regel van St. Augustinus hadden gezet, bleven zij dikwijls tientallen
jaren in een overgangsfase steken, uit materiële oorzaken of omdat zij onvoldoende
vorming bezaten87). Om deze goedwillende, ijverige, godsdienstige vrouwen in hun
religieuze opvatting enerzijds te sterken, en anderzijds voor te bereiden op de
veeleisende praktijk van het volledige kloosterleven, was goede literatuur een
belangrijk hulpmiddel, en het BUA paste daar uitstekend in. Het werk was geschreven
door een tijdgenoot van Humbert van Romans (zoals uit de proloog blijkt) en was
in belangrijke mate bedoeld als toelichting op het toen nog weinig geprofileerde
kloosterleven van de dominicaner orde.
Omdat in Vert. I van het BUA de proloog met de opdracht aan Humbert van
Romans en de doelstellingen en bronnenvermeldingen van de auteur, evenals de
ingewikkelde sermoenen en filosofische beschouwingen zoveel mogelijk intact zijn
gelaten, kan worden aangenomen dat de vertalers de inhoud van het ‘Liber apum’
zo volledig mogelijk wilden overdragen aan het publiek dat men voor ogen had.
Zoals uit de eigendomsmerken van de hss. van de hss. van het BB kan worden afgeleid
waren dit ‘verkloosterde’ zusterhuizen in de overgangsfase naar een strengere
orderegel. Zij moesten bekend worden gemaakt met de verborgen rijkdommen van
het ware kloosterleven, die de vreugden van het huwelijk ver kunnen overstijgen.
Pikante details over de sexuele omgang werden dus weggelaten88). Door tekstuele
aanpassingen in gewichtige, geleerde passages kon men tevens tegemoet komen aan
de behoefte aan meer intellectuele kost89). In collatiegesprek-
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ken kon hierop worden teruggekomen. Om dit te verduidelijken belichten we enige
hoofdstukken.
Treffend is Thomas' opvatting dat niet discipline, maar solidariteit ‘als van de
bijen’ het voornaamste bindmiddel moet zijn voor de gemeenschap. Dit komt naar
voren in het vergaande rouwgedrag bij de dood van de leider, maar ook in de
toelichtingen op de drie kloostergeloften, gehoorzaamheid, armoede en kuisheid, en
de kloosterlijke gebruiken als het silentium, de gemeenschappelijke maaltijden en
het zingen van de getijden90). Thomas schrijft over de zin van het dagelijkse kapittel
met de bijbehorende schuldbelijdenis en disciplinaire straffen91). Conversen moet
men naar behoren behandelen als broeders, niet als knechten92). Ook de noodzaak
van toezicht houdende functionarissen komt aan bod93). Hij betoogt omstandig hoe
verwerpelijk wereldse kleding is en waarom het habijt voor kloosterlingen essentieel
is94). Betreffende de studie merkt hij op dat de inperking tot door de kerk goedgekeurde
literatuur belangrijk is voor het geestelijk welzijn95). Hij wijst op de waarde van het
gebed en het wegcijferen van eigen verlangens zowel voor het eigen welzijn als voor
de overledenen, en bekent hoe zijn eigen leven in dit opzicht is gebonden aan zijn
belofte aan zijn vader96). Tevens waarschuwt hij uitvoerig tegen lichtzinnige vormen
van ontspanning als dansen, liedjes zingen en kansspelen97). Voor de adviezen voor
de kuisheid verwijst hij steeds naar zijn ervaringen als biechtvader (passim). Het niet
actief bezig zijn (ledigheid) zag hij als een grote bedreiging van de deugdzaamheid98).
Ook de nadruk op materiële onthechting in navolging van Christus, om nader tot
God te komen en uit solidariteit met de armen99) zal de devoten hebben aangesproken.
Thomas sterkt de vrouwen die vrijwillig uit liefde voor de naaste een beschouwend
leven leiden en boete doen; zij dragen op een andere manier, in een niet-materiële
vorm, bij tot het welzijn van de mensen. De verhoring van het gebed van de vrome
kluizenares voor een goede bisschopskeuze is daar in het eerste exempel al een
voorbeeld van100).
Uit het feit dat met name Vert. I een grote verbreiding heeft gekend blijkt dat
hiermee aan een bestaande behoefte werd voldaan; nergens is geconstateerd dat de
lezing van hogerhand werd opgedrongen101).
Dit verklaart echter nog niet waarom dit initiatief tot vertaling van het BUA niet
is overgenomen door devoten in de buurlanden waar soortgelijke problemen
bestonden102). Ook daar was belangstelling voor het BUA, zoals blijkt uit de opgave
van Axters en uit de twee Keulse drukken van ca. 1473 (LX) en 1478-1480 (LY).103).
Tevens is het vreemd dat enige verhalen die vooral voor dominicanen van historisch
belang zijn in Vert. I werden weggelaten, maar het verslag over de gunstige afloop
van het kerkelijk proces door toedoen van Willem van St. Amour tegen dominicanen
en franciscanen in Anagni in 1256 met veel zorg opnieuw is geredigeerd, en onnodig
vijf exempels zijn gehandhaafd waarin gemeenschappelijke vijanden van dominicanen
en franciscanen droevig aan hun eind komen104). Misschien vonden de devoten het
tegenover deze bedelorden stuitend om deze gedeelten helemaal weg te laten, en
beperkten zij zich tot een selectie; rond 1450 waren er in bepaalde ker-
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kelijke kringen bezwaren tegen het optreden van bedelbroeders, zoals nog zal worden
toegelicht.
Wat de franciscanen betreft nam het kapittel van Utrecht een uitzonderingspositie
in. Het was immers gebruikelijk dat tertiarissen van de Derde orde van Franciscus
door Minderbroeders werden begeleid. In 1424 was het kapittel van Utrecht door de
bisschop onder hun bestuur geplaatst, maar de devoten maakten zo'n misbaar, dat
het besluit in 1431 werd ingetrokken. Hiermee bevond het kapittel zich in een
uitzonderingspositie, die tot ver in de zestiende eeuw zou voortduren105).
Het BUA ademt de idealen van de vroege dominicaner orde, die in veel opzichten
overeenstemmen met de inzichten van de aanhangers van de Moderne Devotie.
Wanneer we de lijst van Axters overzien treft het geringe aantal hss. van het BUA
dat nog bewaard is gebleven uit kloosters van dominicanen (vijf)106) en franciscanen
(twee)107). Natuurlijk zeggen dergelijke cijfers weinig; veel is door brand of
oorlogshandelingen verloren gegaan108). Er is echter een orde die duidelijk
geïnteresseerd was in het BUA, de kartuizers. Er zijn tot nu toe niet minder dan tien
hss., een tiende van het totale bestand, uit hun bezit bekend109). In een hs. dat aan de
Grande Chartreuse werd geschonken is in een colofon de volgende aanbeveling
vermeld: ‘Liber notabilis de apibus/exempla sunt valde bona et auctoritates’110). Ook
de kartuizers waren organisatorisch centralistisch ingesteld. De nauwe banden tussen
kartuizers en moderne devoten maken het goed mogelijk dat de devoten door deze
contacten waardering kregen voor het ‘Liber de apibus’ als ondersteuning voor het
kloosterleven111).

6.3.5 Inperkende invloeden op de zusterhuizen van het gemene leven
Het jubeljaar 1450 waarin door het herstel van de eenhoofdige kerkelijke leiding en
de hernieuwde pauselijke vestiging in Rome alles weer ‘als vanouds’ leek te worden,
luidde tevens het einde in van de ongebonden religieuze gemeenschappen van de
Moderne Devotie.
Al eerder, bij de eerste aanzet van het kerkelijk herstel na het Westers schisma,
had Martinus V er in 1421 bij de Keulse aartsbisschop op aan gedrongen om de
talrijke conventen die zonder goedgekeurde orderegel samenwoonden te controleren
en bij het minste bezwaar op te heffen. Rehm merkt op dat inderdaad in dat jaar het
Schelenconvent in Keulen besloot over te gaan naar deregel van Augustinus; de
statuten waren opgesteld door bisschop Diederik van Meurs112).
In het bisdom Utrecht was men door het Utrechts schisma en de nasleep daarvan
tezeer in beslag genomen om zich intensief met het pauselijk voorschrift bezig te
houden. In 1400 waren er ca. 25 tertiarissenkloosters en 5 broederhuizen in het
kapittel van Utrecht opgenomen; in 1424 was dit getal al gestegen tot ca. 45
tertiarissenkloosters en conventen. In de opgave voor de generale synode van Basel
(1439) was dit getal opgeklommen tot 70 (met een totaal van 3000 personen), in
1470 waren daar nog eens twaalf huizen bijgekomen113). Ongeveer in 1460 schreef
Johannes Busch (+ 1480), een van de leiders in de verbreiding van de Windesheimse
observantie: ‘De tertiarissen zijn nooit ledig maar als nijvere bijen zijn zij altijd
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in de weer, zij werken voor hun eigen zaligheid en voor de eeuwige belangen van
anderen, een gezegende arbeid die veel vrucht draagt. Sommige huizen hebben
twintig, dertig, veertig, vijftig, maar ook tachtig en meer bewoners en al die personen
wier getal ontelbaar is volharden tot heden in de genade Gods, in de hoop op de
eeuwige zaligheid, in goede wil en in heilig voornemen’114).
De kloosters namen echter niet alleen toe in aantal, maar ook in welvaart. Juist de
nijverheid van de ‘bijen’ moet mijns inziens als een der voornaamste oorzaken worden
beschouwd dat de ‘zwaluwen en de kikvorsen’, hun natuurlijke vijanden, tot aktie
overgingen. De tertiarissen en regularissen waren door de steden voor een groot deel
van hun inkomen vrijgesteld van belasting. Bovendien waren leden van de geestelijke
stand niet aangesloten bij de gilden en hoefden dus geen gildelasten af te dragen. De
‘arme gheestelike luden’ concurreerden dus heel gunstig tegen de overige
stadsbewoners115). Zo lang de kloosterzusters zich in de (volgens de regel verplichte)
arbeidsvervulling slechts beperkten tot de eigen gebruiksbehoeften waren er geen
problemen van de kant van de overheid. Zodra ze op de markt een concurrentiepositie
innamen veranderde dit en volgden acties van de gilden of het stadsbestuur116).
De zusters bleken soms heel inventief in het verzinnen van winstgevende
arbeidsactiviteiten. De tertiarissen van St. Ursula te Warmond hadden het niet alleen
druk met brouwen, malen, kaasmaken en weven, voor zichzelf en voor de verkoop,
maar zij dreven ook handel in rundvee en paarden. In Utrecht leverden de tertiarissen
kaarsen tegen een gunstige prijs en namen werknemers van buiten aan. De meeste
kloosters kwamen echter in moeilijkheden door de verkoop van weefprodukten als
laken en linnen117). Veel bewoonsters waren poortersdochters uit de plaatselijke stad
en waren van huis uit vertrouwd met weven en handeldrijven.
De krachtige impulsen van Filips van Bourgondië om handel en nijverheid te
bevorderen leidden tot expansie van de stadsbevolking. Ook Amersfoort deed
krampachtige pogingen om een aandeel te krijgen in de lakenproductie118). Intussen
breidden de tertiarissenkloosters zich uit, verhuisden naar grotere panden, kochten
grond aan en bouwden kapellen. Zij werden begunstigd met schenkingen van
onroerend goed en legaten en hoefden daar nauwelijks belasting over te betalen. Veel
kloosters werden, soms al na korte tijd, welvarend. We kunnen dit ook vaststellen
bij Mariënveld in Amsterdam (M), St. Agatha te Amersfoort (E), St. Catharina te
Zutphen (H) en Mariënburg te Nijmegen (K).
De steden verweerden zich op alle mogelijke manieren, door beperkende
voorschriften inzake het aantal kloosterlingen, door de privileges aan te tasten, door
een verbod op aankoop van onroerend goed of op het bouwen van een kapel.
Natuurlijk waren de semireligieuze conventen van de Derde orde van Franciscus het
meest kwetsbaar. In 1435 kregen de kloosterlingen bijstand van de generale synode
in Bazel. De aartsbisschop van Keulen, de bisschop van Munster en de abt van
Egmond werden opgeroepen om tertiaren en tertiarissen te helpen en niet toe te staan
dat hun goederen werden aangetast of dat zij hierover belastingen moesten betalen119).
Toch ontstonden nog steeds conflicten, in 1445 in Kampen (erfenissen en
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legaten, verbod tot uitbreiding van het aantal inwoners), in 1446 in Leiden (verbod
tot een nieuwe stichting), in 1451 in Gouda (erfenissen en legaten), in 1452 in Utrecht
(kaarsenleveranties en het aannemen van werknemers), in 1458 in Zutphen
(kloosterstichting en bouw van een kapel) 120). Filips van Bourgondië sloot zich bij
deze gedragslijn in zoverre aan dat hij vanaf 1443 meermalen trachtte door
ordonnanties het toenemende grondbezit van de kloosters in te dammen121). Later
zouden zijn opvolgers deze politiek voortzetten. De zusters moeten krachtige
beschermers hebben gehad, want zoals we hebben gezien bleef het aantal
tertiarissenkloosters gestadig toenemen; in 1470 bleek het kapittel van Utrecht met
het aantal van 82 kloosters echter het hoogtepunt te hebben bereikt. Daarna kwam
er een ommekeer en ontstond een definitieve terugval. De oorzaak hiervan lag
ongetwijfeld in de voortdurende pressie die de steden op de tertiarissen uitoefenden,
en welke in belangrijke mate werd bevorderd door de restauratiepolitiek van Rome
na het herstel van de kerkelijke eenheid in 1449.
De bestendiging van de politieke rust in het bisdom Utrecht na het Utrechts schisma
en de daarmee samenhangende nasleep werd deels bereikt door de bemoeienis van
kardinaal Nicolaas van Cusa (ca. 1401-1463) 122). Op verzoek van verontruste prioren
en abten had paus Nicolaas V er in toegestemd om na 1450 de jubileumaflaat
beschikbaar te stellen in enige door Rome aan te wijzen steden. Met dit doel vertrok
Cusa in januari 1451 als pauselijk legaat uit Rome voor zijn rondreis in het
Noordduitse rijk. Volgens de normen van het BUA voldeed deze prelaat in alle
opzichten aan de gestelde criteria. Deze zoon van een schipper uit de Moezelstreek123)
was nederig, beminnelijk, vroom en daarbij uitzonderlijk geleerd. Zijn visie werd
beheerst door de eenheidsgedachte, al behoorde hij tijdens het concilie van Bazel
aanvankelijk tot de conciliaristen124). Bovendien was hij een uitstekend diplomaat.
Vanwege het commerciële belang dat hiermee gepaard ging en gemakkelijk tot
misbruik kon leiden, trachtte Cusa de beschikking van de jubileumaflaat voor kloosters
steeds te verbinden met de toezegging om over te gaan tot de Windesheimse
observantie125). Opmerkelijk is dat hij dit ook eiste van de vier bedelorden, de
dominicanen, franciscanen, carmelieten en augustijner heremieten, die een groot
aandeel hadden in de parochiële zielzorg126). In parochiekerken verlangde hij herstel
van de kerkelijke tucht, van stedelijke besturen vroeg hij beëindiging van partijstrijd
en oorlogen127). Daartegenover ‘beloonde’ hij met de jubileumaflaat kloosterkerken
waar de bewoners een voorbeeldig leven leidden maar economisch noodlijdend waren
(Margareta-klooster te Haarlem, hs. C, en H. Maria en de Twaalf Apostelen te Utrecht,
hs. LC). Iedere corruptie was hem echter vreemd. Toch maakte hij zich bij velen
onbemind en zelfs gehaat door zijn onbevreesd optreden tegen de aflatenhandel en
het bijgeloof rond bedevaarten128).
In augustus 1451 reisde hij via Frenswegen (F) en Deventer naar Utrecht. Volgens
een kroniekschrijver werd hij wrevelig van de vele smeekbeden van kloosterlingen
om aflaten toe te kennen: ‘Ik verwonder mij, dat gij religieuzen mij zo lastig valt,
daar een ootmoedig en gebroken hart volkomen aflaat heeft bij God’129). In Utrecht
drong hij er onder meer dringend op aan dat de kloosterzusters de clausuur zouden
handhaven en
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noemde als uiterste termijn 21 september (St. Mattheus). Op die dag moesten alle
besloten zusters binnen het claustrum zijn. Desnoods zouden zij daar met hulp van
de wereldlijke macht naar toe worden gebracht, op straf van ban en interdict130). De
clerus van het bisdom Utrecht werd hiervoor verantwoordelijk gesteld. Op de bewuste
dag deelde Cusa in Nijmegen de termijn van de aflaat mee voor het bisdom Utrecht,
van 1 november (Allerheiligen) 1451 tot 2 februari 1452 (Maria Lichtmis)131). Tijdens
de provinciale synode in februari 1452 in Keulen werd onder zijn voorzitterschap
aangenomen dat geen nieuwe gemeenschappen van mannen of vrouwen van het
gemene leven meer mochten worden gevormd132).
In hetzelfde jaar had hij in Trier de bedelmonniken als ultimatum gesteld, dat zij
voor de eerste vastenzondag in 1452 tot hervorming zouden overgaan naar het
voorbeeld van de Windesheimers. Als zij dit niet deden zou hij de bedelmonniken
hun privileges tot biechthoren en preken afnemen en de bevolking tegen hun
waarschuwen133). Dit was een gevaarlijk dreigement en herinnerde aan de Parijse
mendicantenstrijd die in 1256 in Anagni een hoogtepunt bereikte. Toen Cusa het niet
bij dreigementen liet en in Trier, Keulen en andere plaatsen in de volkstaal afkondigde
dat de bedelbroeders pas hun biecht- en preekprivileges terugkregen als zij zich naar
zijn voorschriften hadden gevoegd, kwamen zij in actie. In augustus 1452
protesteerden zij in Rome vooral heftig tegen Cusa's verwijt: ‘Nadat zij zelf de kerk
te gronde gericht hebben, willen zij nu de hierarchie van de strijdende kerk
omverwerpen’, en herinnerden hierbij aan de smaadschriften van Willem van St.
Amour in 1256134). De dreigementen van Cusa hadden echter weinig effekt, zeker in
Westfalen. Dominicanen en franciscanen waren van middelmatig niveau maar zij
deden hun werk goed, en zij waren heel geliefd bij de bevolking.
In de resterende jaren van zijn kardinaalschap (Cusa stierf in 1463) bleef hij overal
hameren op terugkeer naar de orthodoxe normen van de clerus en handhaving van
de kloosterobservantie. Hij deed dit in het besef dat dit de enige manier was om het
verval in de kerkelijke tucht na de langdurige verdeeldheid te herstellen en haar
geloofwaardigheid te behouden. Johannes Trithemius omschreef hem als volgt: ‘Zijn
geest omvatte alle gebieden van de menselijke kennis, maar al zijn kennis ging van
God uit en had geen ander doel dan de verheerlijking van God en de opbouw en
verbetering van de mensen’135). Van Cusa's rigoreuze pogingen tot hervorming van
de reguliere en seculiere clerus is echter niet veel terecht gekomen. Voor een deel
was dit het gevolg van de val van Constantinopel (1453), waardoor evenals bij de
Mongoleninval tweehonderd jaar daarvoor, alle aandacht op de defensie van de
Oostgrenzen was gericht.
Wel gingen tussen 1451 en ca. 1480 bijna alle zusterhuizen in de bisdommen
Hildesheim, Keulen, Lubeck, Mainz, Munster, Osnabruck, Pader-born en Utrecht
over naar de regel van Augustinus; de zusterhuizen van het gemene leven die hierna
ontstonden namen meteen deze regel aan (met uitzondering van Utrecht)136). Dit
gebeurde echter zelden vrijwillig. De druk werd overigens niet altijd door kerkelijke
zijde uitgeoefend; dikwijls waren het de landsheren die hiertoe het beval gaven, zoals
in Kleef. Soms tekende een kloosterzuster verzet aan, dan weer de mater (overste).
In
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Mariënkamp in Emmerik liet een zuster Neese zich slechts met grote moeite
overtuigen, want zij meende dat er meer heiligheid was in haar leven in ootmoed en
armoede, dan in een verzorgd bestaan onder dwang van een orde. In Frauweiler (bij
Kleef) namen 29 zusters de regel aan, maar de mater en enige anderen weigerden dit
categorisch en zetten elders de bestaande leefwijze voort137). In het bisdom Münster
werd in 1463 de overgang echter bisschoppelijk voorgeschreven. Het is dus
aannemelijk dat kort daarna als laatste de zusterhuizen Mariënwold te Frenswegen
(F), Mariëngarten te Schüttorf en Engelendaal te Groenlo noodgedwongen hiertoe
overgingen138).
In Utrecht kwam in 1454 weer een bisschoppelijk bevel tegen kloosterverlaters,
ditmaal van Rudolf van Diepholt. In alle parochiekerken moesten de namen worden
afgekondigd van hen, die wegens het onwettig verlaten van de kloosters in de grote
ban waren gevallen. Men moest ze gevangen nemen en aan de algemeen overste van
het kapittel van Utrecht (Ernst Nicolay) overleveren139). Het jaar daarop werd door
het kapittel van Windesheim aan alle zusters verboden om Latijnse werken te vertalen
of visioenen op te schrijven of geleerde doctrines over te nemen, op sanctie van
kerkerstraf of zelfs excommunicatie140).
Na de dood van Rudolf (1455) werd met uitzonderlijke eenstemmigheid de
domproost Gijsbrecht van Brederode als opvolger gekozen. De paus die de steun
van Filips van Bourgondië zocht in de strijd tegen de Turken, ging hieraan echter
voorbij. Hij benoemde diens bastaardzoon David van Bourgondië (1455-1496). In
1456 werd deze met een gewapend gevolg in de Dom geïnstalleerd, gekleed als
wereldlijk bestuurder in een zilveren harnas141).
Al meteen moest David op verzoek van Ernst Nicolay de proclamatie van Rudolf
herhalen; hij voegde hieraan toe dat niemand de weglopers mocht ontvangen of
herbergen142). Dat deze problemen in ditzelfde jaar (1456) niet alleen bij de tertiarissen
voorkwamen blijkt uit het kapittelbesluit van Windesheim dat de visitatoren beter
moesten toezien op het onderhouden van de clausuur van de monialen143). Spoedig
zou duidelijk worden dat hij ernst maakte met de voorschriften van kardinaal Nicolaas
van Cusa en diens duidelijke voorkeur voor de Windesheimse observantie.
Vrijwel meteen na zijn installatie moest David vanwege het gewapend verzet zich
terugtrekken in Amersfoort (1456-1458). Hier droeg hij aan de prior van Windesheim
op om drie tertiarissenkloosters die naar de regel van Augustinus waren overgegaan,
waaronder St. Agatha te Amersfoort (hs. E), in te sluiten144). De goede betrekkingen
met Windesheim en de devoten zouden tijdens zijn bewind voortduren. Dit wordt
bevestigd door zijn vriendschappelijke relatie met de geleerde Wessel Gansfort, die
steeds in nauw contact bleef met de Windesheimers145).
Toen in 1471 opnieuw door sommige steden bezwaren tegen de besloten
tertiarissenkloosters als semireligieuze instellingen werden geuit gaf David een
verklaring uit, dat de broeders en zusters van de derde Orde van St. Franciscus
kloosterlingen waren en hun huizen echte religieuze huizen146).
In deze jaren bereikte de Bourgondische expansie onder Karel de Stoute (+ 1477)
onrustbarende afmetingen. In Gelre was de politieke situatie bij-
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zonder onrustig door partijstrijd en het gewestelijk verzet. David slaagde er met grote
moeite in een zelfstandige politiek te blijven voeren. Na de dood van Karel trok hij
zich veiligheidshalve terug in Wijk bij Duurstede. Tijdens de Stichtse burgeroorlog
(1481-1483) werd hij in 1483 door een complot gevangen genomen. Ontdaan van
zijn bisschoppelijk ornaat, slechts gekleed in een hemd werd hij op een mestkar naar
Amersfoort gevoerd, waar hij in het patershuis van St. Agatha (E) werd gehuisvest.
De rector die al vele jaren aan het klooster was verbonden, was bij het begin van de
oorlog naar zijn broederhuis in Hulsbergen gevlucht, de zusters alleen achterlatend.
Wel keerde de rector tijdig terug om vriendschappelijke contacten met David uit te
wisselen, maar nog voor Davids vrijlating stierf hij (1483). Onder de nieuwe
biechtvader werd een aanvang gemaakt met het bidden van het brevier147).
Het is opmerkelijk dat na de bisschoppelijke verordening van David in 1456148)
geen nieuwe vervolgingen tegen kloosterverlaters werden ingesteld. Wel volgden
tijdens het bestuur van David pauselijke ‘privileges’ die de overgang naar een
strengere insluiting bevorderden. In 1480 verklaarde Sixtus IV (1471-1484) dat de
drie geloften van tertiaren en tertiarissen als plechtige geloften golden. Een eventueel
hierop volgend huwelijk zou als nietig worden beschouwd149). Vijf jaar later verordende
David dat voortaan de visitatie door twee broeders (of meer) verricht zou worden.
Verzet hiertegen zou met de ban en een boete van 50 gouden schilden worden gestraft;
tegelijk kregen de visitatoren het recht, de broeder en zusterhuizen een orderegel op
te leggen150). Dit werd in 1486 pauselijk bevestigd. Het volgende jaar verkondigde
Innocentius VIII (1484-1492) dat de broeders en zusters van de Derde Orde die de
drie geloften hadden afgelegd niet tot de vrijzinnige fratricellenbeweging gerekend
moesten worden. Hij stond de zusters toe de zwarte sluier te dragen en onder eeuwig
slot te blijven151).
De leiding van het kapittel van Utrecht trok hieruit haar conclusies. In hetzelfde
jaar werd het afleggen van de drie kloostergeloften voor alle conventen verplicht
gesteld152). Het pleit voor het begrip van de verstandige, nuchtere devoten als
geestelijke begeleiders van de aan hun toevertrouwde vrouwengemeenschappen dat
zij dit eerst nu deden, en dan nog onder dwang van de omstandigheden.
Was het toeval, dat een jaar later (1488) in Zwolle de eerste druk van <Der byen
boeck> (Vert. I, S) verscheen153)? De hoeveelheid exempels in de gedrukte tekst is
beduidend minder, met name in de laatste hoofdstukken over visioenen en
duivelverschijningen; de proloog met de opdracht aan Humbert van Romans is echter
wel overgenomen, waardoor de doelstellingen van Thomas, vooral betreffende de
verhouding tussen leidinggevenden en ondergeschikten, eveneens zijn overgeleverd.
Vermoedelijk was het boek nog steeds bedoeld voor de begeleiding in zusterhuizen
van het gemene leven, die zoveel gelijkenis vertoonden met een bijenkorf, waar
voortdurend honing (deugd) werd geproduceerd, de bewoners in sexuele onthouding
leefden maar zich wonderbaarlijk vermeerderden, en waar men wel in en uit mocht
vliegen maar binnen de grenspalen van het kloosterterrein moest blijven. En zo komen
we terug op de vermoedelijke doelstelling
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van de bewerkers van Vert. I: de tertiarissen vertrouwd te maken met de ware
rijkdommen van het reguliere leven tegenover de verlokkingen van de wereld, en ze
ontvankelijk te maken voor de Windesheimse opvattingen van de Regel van
Augustinus.
De centralistische structuur van het kapittel van Windesheim maakt de vergelijking
van een bijenkoning met zijn volk heel aannemelijk. Een van de grootste problemen
voor tertiarissenkloosters die naar de regel van Augustinus waren overgegaan, lijkt
mij de nieuwe positie van de mater als priorin. In tegenstelling tot prioren mocht zij
niet tijdelijk het klooster verlaten, evenmin als de overige zusters. Persoonlijke
contacten van de zusters met de buitenwereld waren dus nihil; alle inspiratie moest
binnenshuis worden verkregen. De jaarlijkse visitatie en de verkiezing van de priorin
waren de hoogtepunten in de kloosterlijke samenleving. In de op schrift gestelde
constituties mochten eigenmachtig geen veranderingen worden aangebracht, maar
de priorin kon eventueel zowel de zusters als zichzelf hierin dispenseren. De
voorschriften waren niet bindend op zonde, maar op straf; ook hierin had de priorin
inspraak, eventueel bijgestaan door rector, visitatoren of prior superior (de laatste
alleen als het een klooster van het kapittel van Windesheim betrof)154). De aanvaarding
van haar gezag door de kloosterzusters bleef in grote mate afhankelijk van haar
gedrag en beleidvoering. In een besloten tertiarissenklooster zal de omgang wat
eenvoudiger, gemoedelijker zijn geweest.
De grote nadruk op het herstel van de kerkelijke tucht na het definitieve einde van
het Westers schisma in 1449 leidde in Noord Duitsland tot bijzondere aandacht voor
de navolging van de Windesheimse observantie. De allegorische vergelijking van
Thomas van Cantimpré van de gemeente van Christus met het bijenvolk en zijn
nobele koning bevorderde de herwaardering van een eenhoofdige leiding.
Samenvallend met de euforie van het jubeljaar in 1450 waarin veel historische
gebeurtenissen in het BUA opnieuw actueel werden, is het aannemelijk dat na het
verschijnen van de nieuwe constituties voor Windesheimse vrouwenkloosters in
±1443, in een centrum van de Moderne Devotie werd overgegaan tot de redactie van
<Een ghemeen guet van der naturen der byen>.
Door gevolg te geven aan de toenemende pressie van de buitenwereld, zowel van
kerkelijke als van wereldlijke zijde om over te gaan naar de regel van Augustinus of
een andere orderegel, nam het aantal ongebonden tertiarissenkloosters tegen het einde
van de vijftiende eeuw af. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat in
besloten tertiarissenkloosters ook het natuurlijke verlangen zal zijn ontstaan om zich
godsdienstig meer te kunnen ontwikkelen, waarvoor een ordeklooster beter geeigend
zou zijn155). Het BB in Vert. I was daarbij goed geschikt als ‘begeleidend handboek’.
De herdruk van S in 1515 met een Hollandse kleur (druk Z) is daar een bewijs van.
Het is opvallend dat de receptie van Vert. I uitsluitend tot het bisdom Utrecht is
beperkt, met een ‘uitschieter’ in Frenswegen (hs. F) en in Tongeren (hs. R). De
Middelnederlandse vertaling II is slechts aangetroffen buiten het bisdom Utrecht;
het ripuarische hs. L is pas in 1639 voltooid. Door het overwegend weglaten van de
sermoenen, die de essentie van het BUA
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vormen, is Vert. II als een exempelverzameling te beschouwen. Deels door toedoen
van de franciscanen en dominicanen werden dergelijke verzamelingen in de tweede
helft van de vijftiende eeuw heel populair; ook daarin zijn dikwijls exempels uit het
‘Liber apum’ te vinden.
Tot slot blijft nog de vraag waarom de waardering voor het BB niet verder reikte
dan het bisdom Utrecht en het aangrenzende Gelre. Een antwoord hierop is niet
gevonden. Een aanwijzing vormt wellicht het centralistische karakter van het kapittel
van Utrecht, dat een afschaduwing is van het kapittel van Windesheim. De kloosters
van het gemene leven in de buurlanden stonden wel overwegend onder invloed van
Windesheim, maar de visitatie geschiedde voor zover bekend door de bisschoppelijke
functionarissen. Zoals gezegd was de grens tussen tertiarissenkloosters en
regularissenkloosters lange tijd heel vaag, en in de buurlanden schijnt men zich daar
minder om bekommerd te hebben; het Keulse Schelenkonvent werd in 1452
omschreven als zusters die ‘sub regula S. Augustini sine professione’ leefden156). De
biechtvaders en rectoren in de buurlanden zullen het niet nodig gevonden hebben
om het BUA voor vrouwen toegankelijk te maken; het Utrechtse bisdom daarentegen
onderging veel meer de directe invloed van Windesheim, ondersteund door de
devotencentra in Zwolle en Deventer. Om deze reden is de Middelnederlandse
vertaling van de verhandeling van Thomas van Cantimpré over ‘prelaten en
ondersaten’, als handreiking aan vrouwenkloosters van de Moderne Devotie, uniek
te noemen.

Initiaal aan het begin van Boek II hs. D, f. 81r (Leiden Lttk 360)

Eindnoten:
1) Vgl. hfdst. 1-3.
2) Vgl. hfdst. 1, noten 2, 28 en 29.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)

26)

27)
28)

Vgl. hfdst. 5.4.3.
Vgl. hfdst. 4.2 en 5.4.1.
Vgl. hfdst. 4.4.
Vgl. hfdst. 5.1.2.
Vgl. hfdst. 5.4.3.
Vgl. Deschamps, Mnl. hss., 177-182 en 185-188.
‘Une autre corrélation, bien connue, est celle entre le sexe des conventuels et la langue de leur
textes: le latin pour les hommes, le néerlandais pour les femmes’; CMD - NL II, 36-51; 50 noot
106.
Vgl. hoofdstuk 5.3.
Vgl. R. van Dijk, <De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559> I (1986)
6; 43.
G. Rehm, ‘Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland’ (1985)
161-179.
Vgl. hoofdstuk 5.4.3; H. Grotefend, <Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit>
I (Hannover 1891) 102; Van der Vet, ‘Biënboec’, 409; vgl. ook C.C. de Bruin, <Handboek der
kerkgeschiedenis II (1965) 277-278.
De twee kandidaten waren Richard van Cornwall en Poitou (+ 1272) en Alfons van Castilië (+
1257); vgl. p. 24. Na zijn kroning vertrok Richard naar Engeland en liet zich niet meer op het
vasteland zien.
Ik citeer naar F; voor de typografische verantwoording, zie hoofdstuk 7.2.
Vgl. Ph. Knierim, <Dirc van Herxen (1381-1457), rector van het Zwolsche fraterhuis> (Parijs
1926) 92-95; W. Kohl, ‘Die Kloster der Augustiner Chorherren’ (1971) 25, 194-195; Mon.
Wind. III, 443; <Cornelis Block, De origine domus regularium in urbe ultraiectina>, J. Joosting
ed., 16-18 en 56.
R. Post, <Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen> II (1957) 17-18.
Deze passage is al eerder aangehaald, op pp. 33-34, noot 212.
A. Fliche et V. Martin, <Histoire de l'Eglise depuis des origines jusquà nos jours> 14 (L'Eglise
au temps du Grand Schisme et de la crise conciliare, 1378-1449) (Paris 1962) 279-292.
R. van Dijk, ‘De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters’ I, 279 280.
Vgl. A. Bredero, CCM, 52-53.
Axters noemt negen hss. uit kartuizerbezit, vgl. hoofdstuk 1 noot 9; Colvenerius heeft nog een
tiende hs. genoemd uit Valenciennes; dit klooster werd later door minderbroeders overgenomen;
zie ook noot 109.
Van Petrus zijn enige brieven bewaard aan Jan van Holland, regulier in Groenendaal. Op
5.10.1382 schrijft hij over zijn verdriet over het Westers schisma. Jan antwoordt dat hij niet
treurig moet zijn want de verdeeldheid is het gevolg van de algemene zondigheid van de
gelovigen. Petrus verlaat daarop Floreffe om van een prebende te genieten in een rijke parochie.
Ontzet over de wereldse omstandigheden waarin de geestelijkheid leefde keert hij snel weer
terug, vgl. U. Berlière, <Annales de la Société archéologique de Namur> 18 (1890) 325-337;
zie ook hoofdstuk 4, noot 25.
Vgl. hoofdstuk 1, noot 11 en hoofdstuk 2, noot 24.
De afbeelding komt voor op f. 1r. Het hs. is geschreven door de minderbroeder Henri du Trévou,
de vertaler is onbekend. In hetzelfde jaar werd een vertaling gemaakt van de <Policraticus>
van Johan van Salisbury door de minderbroeder Denis Foullechat; het hs. werd door drie
personen geschreven, waaronder Henri du Trévou, vgl. cat. Bibliothèque Nationale, <La librarie
de Charles V> (Parijs 1968) nrs. 193 en 206; over deze verhandeling, vgl. hoofdstuk 2, noot
191.
Deze miniatuur is op f. 28r van het genoemde hs. Ook BUA I, 16 ‘Circa eum satellites quidam
sunt assidui custodes auctoritatis eius’ wordt hier voorafgegaan door een afbeelding, waarop
een monnik wordt beschermd door een man met een dolk tegenover een groepje andere monniken
(f. 16r); een vierde afbeelding gaat vooraf aan BUA II, 55 ‘Hirundines et aliae aves depopulantur
easdem’. Hierop is een paartje afgebeeld dat aan een beekje zit, omringd door bijen die door
vogels worden aangevallen (f. 100r).
Vgl. noot 19.
Volgens de Wet van Mozes (Leviticus 25:8-55; Numeri 36:4) moest het joweljaar ieder vijftigste
jaar (na zeven maal zeven sabbatjaren) gevierd worden om het volk eraan te herinneren dat de
aarde (en dus ook de bewoners) aan God toebehoort. Alle israëlische slaven werden vrij, schulden
werden kwijtgescholden, en verpand onroerend bezit werd aan de oorspronkelijke eigenaars
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teruggegeven. Het joweljaar moest worden aangekondigd door het blazen op de ramshoorn
(sjofar) op de Grote Verzoendag van dat jaar. Het jubeljaar heeft als zodanig niets met jubelen
te maken, vgl. S.Ph. de Vries Mzn., <Joodse riten en symbolen> (Amsterdam 19683) 78, 237-238.
29) Vgl. noot 13; Thomas stierf ca. 1272.
30) W. Moll, <Kerkgeschiedenis van Nederland voor de hervorming> II 4e stuk (19642) 192, 196;

31)
32)

33)
34)
35)
36)

37)

38)
39)

40)

41)

42)

43)

<Thomas a Kempis, Chronica Montis S. Agnetis>, M.J. Pohl ed., Opera Omnia 7 (Freiburg
1910) 428; Mon. Wind. III, 443.
Vgl. hoofdstuk 1, noten 14 en 38.
Ook Van der Vet maakte hiervan een aantekening, ‘Biënboec’, 417 noot 2. Een soortgelijke
lijst is toegevoegd in het hs. van het BUA uit Floreffe, vgl. hoofdstuk 4, noot 25. Volgens een
colofon gebeurde dit in opdracht van Petrus van Herentals; idem, noot 16.
Vgl. <Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione Domus fratrum clericorum>,
M. Schoengen ed. (Amsterdam 1908) LXXII.
Vgl. hoofdstuk 1, noot 14; MDFF 139-142.
Vgl. P. Obbema, ‘Literatuur en meditatie bij de moderne devoten: een voorbeeld uit de praktijk,
in: <Miscellanea Neerlandica> III (Leuven 1987) 135-146; 144.
Vgl. hoofdstuk 5, noot 8. - Dit zusterhuis kwam voort uit het St. Agathaconvent, dat tot 1400
‘devoot’ verenigd was geweest, en daarna op instigatie van Werembold van Buskop er toe
overging de Derde Regel van Franciscus aan te nemen, waarna het klooster werd geïncorporeerd
in het kapittel van Utrecht. Een zuster, Hase, weduwe van Dirc jan Ramszoon, was het hier niet
mee eens en vertrok. Zij huurde een ander huis en ging daar opnieuw een devoot leven leiden
met enige andere ‘scamele ghoede vurighe maachden’; dit was het begin van het St.
Barbaraklooster. De relatie met St. Agatha werd spoedig hersteld. De zusters van St. Barbara
werden na gereedkomen van de kerk in 1418 besloten, waarna ook dit klooster in het kapittel
van Utrecht werd opgenomen. Er waren toen negentien zusters en vijf buitenzusters. Het St.
Barbaraklooster werd evenals St. Agatha spoedig heel welvarend. De zusters lieten zich echter
door hun biechtvader niet overhalen de regel van Augustinus aan te nemen, zoals hijzelf deed,
vgl. D. van Heel, ‘De tertiarissen van het Utrechtse kapittel’, AAU 63 (1939) 118-123.
Van Dijk geeft een heldere samenvatting van het ontstaan van de kloostervereniging van
Windesheim in ‘De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters’ I, 13-30, en over de
ontwikkeling van broeder- en zusterhuizen in deel II, 846-848; een kort overzicht vindt men in
cat. MDFF 19-26.
Van Dijk, 835; vgl. ook MDFF 25.
Over de kleding van Geert Grote schreef een zuster uit het Mr. Geertshuis: ‘Alsoe versmadelic
ende verworpelic plach dese grote wijse meyster gecleet te gaen, dat die hem niet gekant en
hadde ende Gode niet gemynt en hadde en soldes nouwe geweerdiget hebben te gruten, als hij
hem gemoet hadde’; D. Brinckerink, <Biographiën van beroemde mannnen uit den
Deventer-kring>, 421. Het is ook opmerkelijk dat zowel Ruusbroec als Grote hun ommekeer
begonnen met het afstand doen van hun lucratieve prebenden; vgl. Post, ‘Kerkgeschiedenis’ I,
332. Interessant is het dispuut in Parijs in 1239 over dit onderwerp (BUA I, 19 § 6), vgl. p.
19-In een hs. uit het vrouwenklooster H. Maria en St. Agnes te Diepenveen is het hiermee
verwante exempel BUA I, 19 § 3 geciteerd, Deventer, Athenaeumbibliotheek, 11 L I. Het is
voor zover mij bekend het enige Latijnse excerpt van het BUA in een hs. van een
vrouwenklooster in ons gebied.
vgl. W. Jappe Alberts, <De moderne devotie> (Bussum 1969) 20-30; M.L. Caron, ‘Ideaal en
werkelijkheid. Armoede en liefdadigheid in het fraterhuis te Zwolle’, in: <Overijsselse historische
bijdragen> 96 (1981) 29-45.
C. van der Wansem, ‘Het ontstaan en de geschiedenis der broederschap van het gemene leven
tot 1400’ (Leuven 1958) 55, 64, 96, 128; ‘Monasticon fratrum vitae communis’ 2 dln, I België
(1977), II Duitsland (1979).
Th. Mertens, ‘Lezen met de pen. Ontwikkelingen in het laatmiddeleeuws geestelijk proza’, in:
<De studie van de Middelnederlandse letterkunde; stand en toekomst> (1989) 187-198; vgl.
ook noot 35.
Dit broederhuis (Fraterhuis) in Deventer was door Florens Radewijns (1350 1400) in Deventer
gesticht (ca. 1379). Hij had in Praag gestudeerd en behoorde tot de grondleggers van de
kloostergemeenschap in Windesheim (1387), maar hij trad niet zelf in, onder meer om zijn
activiteiten in het broederhuis te kunnen voortzetten. Het Heer Florenshuis kan beschouwd
worden als een kweekplaats voor toekomstige kloosterlingen, vgl. Van der Wansem, 84; Post,
‘Kerkgeschiedenis’ I, 346; MDFF 122-124.
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44) Het St. Gregoriushuis of Fraterhuis is door een Zwolse leek, Meinhold van Windesheim (+
1396) gesticht als internaat voor scholieren (ca. 1394). De eerste rector kwam uit het Fraterhuis
in Deventer. De geschiedenis is vastgelegd in een kroniek van Johannes van Utrecht alias Vught:
<Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis> (1490-1500), vgl. noot 33. Vooral
onder Dirc van Herxen die in 1410 rector werd ontwikkelde het broederhuis zich nog meer dan
het Heer Florenshuis als een bestuurscentrum van de beweging; vgl. Knierim, ‘Dirc van Herxen’,
passim; MDFF 130-132.
45) ‘Sie seien (-) nur ein Anhangsel der Brüder oder der Windesheimer Kongragation gewesen’; Allein um die Verbreitung der Devotio moderna angemessen beurteilen zu können und damit
auch ihren Einfluss, der sicherlich nicht nur und nicht in erster Linie auf der Verbreitung von
Traktaten und Erbauungsschriften gründete, sondern in nicht zu unterschätzendem Ausmass
durch das Vorleben der devoten Ideale getragen wurde, ist die Erforschung der Geschichte der
Schwestern vom gemeinsamen Leben erforderlich', vgl. G. Rehm, ‘Die Schwestern vom
gemeinsamen Leben im nordwestlichen Deutschland’, 16.
46) Over vrouwen die bij broers huishoudelijke taken verrichten, vgl. BUA II, 30 § 52 (BB ed.,
154, Ex. 155); II, 57 § 8 (BB ed., 241, Ex. 266); over een vrouw als pion in een
huwelijkstransactie, vgl. II, 29 § 39 (BB ed., 137, Ex. 130); II, 50 § 4 (BB ed., 202, Ex. 218).
47) Een kroniek van het Mr. Geertshuis is door D. de Man uitgegeven: <Hier beghinnen sommige
stichtige punten van onsen oelden zusteren>, ('s - Gravenhage 1919); Rehm t.a.p., 59-61; F.
Koorn, ‘Ongebonden vrouwen. Overeenkomsten en verschillen tussen begijnen en zusters des
Gemenen Levens’, in: OGE (1985) 281-290; MDFF 128-130.
48) De huisregel van St. Catharina (Heer Hendrikshuis) te Zutphen, die in samenwerking met de
Zwolse stichter werd opgesteld, is bewaard gebleven, vgl. D. van Heel, ‘De Tertiarissen van
het Utrechtse kapittel’, 24. - Ook de conventen in het Haarlemse begijnhof vormen een
afspiegeling van een dergelijke organisatie (B). Vgl. ook K. Meinsma, <Middeleeuwse
bibliotheken> (1903) 112-115.
49) Vgl. Van Heel, 16. Als voorbeeld van de toepassing door individuele leken kan wellicht Thomas'
opmerking over Lodewijk IX van Frankrijk worden beschouwd, vgl. BUA II, 57 § 63 en de
verklarende tekstannotatie bij de editie van het BB bij p. 261, r. 4. Vgl. ook Knierim, ‘Dirc van
Herxen’, 87-92; Post, ‘Kerkgeschiedenis’ I, 221-232; 291-296; 342. Een interessant voorbeeld
is de stichting van een broederhuis St. Hieronymus in Leiden; de oorkonde werd echter opgesteld
in Amsterdam (1402); al in 1404 behoorde het tot het kapittel van Utrecht, waaruit kan worden
afgeleid dat de broeders onder druk van de omgeving hiertoe overgingen; vgl. Obbema, ‘Lopsen
onder Leiden en Sint Janskamp bij Vollenhove, twee verwante kloosters’, in: <Uit Leidse bron
geleverd; studies over Leiden en de Leidenaren in het verleden, aangeboden aan drs. B.N.
Leverland bij zijn afscheid als adjunct-archivaris van het Leidse Gemeentearchief>
(Gemeentearchief Leiden 1989) 173-181.
50) Vgl. noot 33; andere voorbeelden van ‘afscheiding’ uit kloosterlijke gemeenschappen noemt
I. van Eeghen, ‘Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam’ (1941) 7; Van Heel, 14.
51) De regel van St. Franciscus voor ‘fratres et sorores tertiae regulae de penitentia’ is door Nicolaas
IV in 1289 goedgekeurd in de bul ‘Supra montem’; Van Heel geeft een samenvatting in ‘De
tertiarissen’, 16-22; over de leeftijd bij professie, idem, 47-49; over de bisschoppelijke
goedkeuring van de gemeenschappen van broeders en zusters, vgl. MDFF, 25; over de inclusie,
vgl. ook Post I, 351.
52) Van Heel, 57-70; met het Wolfshuis te Zutphen (p. 59) wordt St. Catharina bedoeld (hs. H);
vgl. Post II, 91-96.
53) idem, 5-10; zie ook 274-276. Er moeten toen 5 broederhuizen en ca. 25 zusterhuizen zijn
geweest, vgl. Van de Wansem, 36 en Rehm, 61 noot 12; Post, I, 351-361. De term ‘minister’
(dienaar) in de zin van overste was in het bijzonder gangbaar bij de franciscanen.
54) Van Heel, 70-73; 252-253; vgl. noot 47.
55) idem, 290. - Niet alle tertiarissenkloosters behoorden tot devotenkringen. In het Utrechtse
Magdalenaklooster, dat door het stadsbestuur was gesticht, waren onder dwang prostituees
opgenomen. Om deze reden waren de zusters ‘besloten’. Meermalen slaagden zij er in weg te
lopen, zelfs met meeneming van beddegoed en huisraad, ongetwijfeld om hun oude beroep
weer te kunnen uitoefenen; in de Magdalenastraat mocht geen bordeel worden gevestigd. Vgl.
S. Muller, <Catalogus van de bij het Stadsarchief bewaarde archieven> I (1911) 8, 191.
56) Van Heel, 253.
57) idem, 290-291; 301-307; 299-301.
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58) Het oudste afschrift van de statuten en een hs. met de vroegst bewaarde kapittelbesluiten zijn
afkomstig uit het Barbaraklooster te Delft, Van Heel, 22 en 24.-Rehm geeft een Mnd. editie
van de statuten van het Schelenkonvent in Keulen, opgesteld door bisschop Diederik van Meurs
en van de zusterhuizen in Büderich en Kranenburg (bij Nijmegen), ‘Die Schwestern’, 252-255;
274-292 met aanvullend enige varianten.
59) Van Heel, 35. Het klooster bestond als begijnhuis al sinds 1365. Misschien waren door het grote
aantal zusters interne gezagsproblemen ontstaan, want door de stedelijke overheid werd bedongen
dat voortaan niet meer dan 28 zusters in dit klooster zouden wonen; in 1445 werd dit aantal
inwoners veranderd in 60, waarvan tweederde poortersdochters moesten zijn, idem, 61-62;
117-118.
60) Mon. Wind. III, 644-653.
61) D. de Kok, ‘De Keulse tertiarissencongregatie’, in: <Franciscaans leven> 22 (1939) 73-79;
153-157; 217-221.-Zepperen is dicht bij St. Truiden gelegen; Post, II, 160; Rehm, ‘Die
Schwestern’, 165; MDFF, 32-33.
62) Rehm, 288.
63) D. de Kok, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse Klarissen en Tertiarissen’, 120, 123.
64) Van Heel, 71, 278-280; Braem bleef zeker tussen 1424 en 1441 in funktie; idem, 313.
65) Van Dijk, ‘De constituties’ II, 847; Van Heel, 49.
66) Rehm, 207; vgl. ook noot 36.
67) Rehm, 123-142; Knierim, t.a.p., ‘Dirc van Herxen’, 78-87; Rehm, 123 142; vgl. ook noot.
68) Van Dijk, ‘De constituties’ II, 543-591; E. Ypma, <Het generaal kapittel van Sion, zijn oorsprong
en betekenis> (1949). De biechtvader van St. Barbara in Delft, Pieter Gerrits, behoorde tot de
eerste stichters; vgl. noot 36. Deze vereniging omvatte nooit meer dan veertien kloosters, zeven
voor vrouwen en zeven voor mannen. De constituties werden in 1462 goedgekeurd.
69) R. van Dijk, ‘De bestuursvorm van het kapittel van Sion. Hollands verzet tegen het Windesheims
centralisme’, in: AGKKN 29 (1987) 166-191; Post, I, 352-353.
70) Rehm, 179; Post, II, 114-161.
71) Mon. Wind. III, 33-49; II, 140-153.
72) Mon. Wind. I, 46-66; tot het kapittel van Groenendaal behoorde ook Bethlehem bij Leuven,
dat in het bezit was van het BUA, vgl. hoofdstuk 4, noot 27. De prior bezat het toezicht over
een aantal vrouwenkloosters; vgl. ook Van Dijk, I, 30; over het kapittel van Neuss, idem, 23-25
en Post, II, 102-103. Tot het kapittel van Neuss behoorden onder meer ‘H. Maria en de Twaalf
Apostelen’ te Utrecht (hs. LC) en Mariënburg te Nijmegen (hs. K).
73) R. Post, ‘Kerkgeschiedenis’ II, 105.
74) Van Dijk, 30.
75) Vgl. noten 68, 69.
76) Van Dijk, II, 847-848; Post, II, 112.
77) Van Dijk, II, 847.
79) idem, II, 838-846.
80) idem, I, 237; II, 524-525.
81) idem, I, 227-238.
82) idem, I, 292-294; 437-438; II, 845.
83) idem, II, 846 (habijt); I, 325 (neigen); 390 noot 1 (koorgebed); 91-92; 845 (geen Latijn); 485-501
(conversinnen); 440-442 (spreekkamer); 443-448 (kloosterslot). Uiteraard is dit slechts een
greep uit het overvloedige materiaal.
84) Voor de vergelijking van de Windesheimse constituties met edities van Rehm van statuten van
zusterhuizen, zie ook noot 58.
85) Rehm, 164-165.
86) Vgl. noten 64, 139, 142, 143.
87) St. Agatha te Amersfoort (hs. E) en Mariënburg te Nijmegen (hs. K) zijn daar voorbeelden van;
zie ook noot 85. Biechtvaders en rectoren waren verenigd in het Zwolse en het Münsterse
colloquium, vgl. Knierim, ‘Dirc van Herxen’, 78-87; Rehm, 113-142.
88) Zie hoofdstuk 5.4.1
89) Vgl. noot 63.
90) BUA II, 2-4; II, 13; II, 11-12; II, 40; Van Dijk, I, 429-436, 460 464; 390-394. Ook voor
biechtvaders en rectoren waren strenge voorschriften betreffende de maaltijden; in 1449 werd
aan biechtvaders en hun gezellen verboden in de steden en dorpen te gaan eten, behalve in
huizen van kloosterlingen of devote gemeenschappen (Van Dijk, 511); in 1465 moesten de
visitatoren rectoren berispen, dievrouwen aan tafel uitnodigden (idem.
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91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)

103)

104)

105)
106)

107)

108)
109)

110)
111)
112)
113)

BUA II, 35; II, 39; Van Dijk, 406-409.
BUA II, 5; Van Dijk, 485-489.
BUA II, 25; Van Dijk, 297-368.
BUA I, 7 § 8; Van Dijk, 350-356.
BUA II, 48; vgl. noot 63.
BUA II, 48-52.
BUA II, 49.
BUA II, 10; Van Dijk, 437-438; 845.
BUA I, 7 § 5; Van Dijk, 513-514.
Vgl. p. 131 (BB ed. p. 7, Ex. 1)
Hs. K is een bestelling van de subpriorin van St. Agnes te Nijmegen, en hs. B van een meesterse
van het Begijnhof te Haarlem. Hs. H is een legaat van een zuster in het Zutphense
Catharinaklooster; vermoedelijk was ook M uit Mariënveld te Amsterdam als zodanig bedoeld.
Vgl. hoofdstuk 1, noot 9. Dat deze drukken een ruime verbreiding kenden en ook in onze
gebieden werden gelezen blijkt uit een exemplaar van LX, dat afkomstig is van de kruisbroeders
in Utrecht (Den Haag, KB 171 B 20) en een van de kartuizers in Antwerpen (Cambridge, UL,
530); van LY was een exemplaar in de bibliotheek van het Heer Florenshuis te Deventer,
(Deventer SAB 257).
BUA II, 10 §§ 21-36, en de bekorte redaktie daarvan in BB ed., pp. 77 81. Het is opmerkelijk
dat in het BB de volgende drie exempels (p. 77, Ex. 74; p. 78, Ex. 75; p. 79, Ex. 76) worden
voorafgegaan door een opmerking: ‘Een suveric exempel toe onser leringe’; ‘Een schoen mirakel
tot onser leringe’; ‘Een visioen’. In het eerste exempel wordt verteld over het proces in Anagni
in 1256, waarin de dominicanen en franciscanen zich moesten verdedigen tegen een smaadschrift
van Willem van St. Amour; vgl. hoofdstuk 2, noten 155, 156, 163.
Van Heel, 77.
De signaturen zijn: Douai, Bibl. municipale, 435 (door Colvenerius p genoemd, vgl. hfdst. 4.3,
noot 11); Wenen, Dominikanerkloster, 10/10 (gedateerd 1473); olim 204 en olim 205 (gedateerd
1425), beide oorspronkelijk afkomstig uit het dominicanenklooster te Soest (Westf.), vgl. J.
Staender, <Chirographorum in Regia Bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus> (Breslau
1889).-Berger noemt in zijn proefschrift ‘Bonum universale de apibus’ op p. 18 een hs. in de
bibl. van ‘Claramontensis in Arvernia’ met als eigendomsmerk ‘Ex communi bibliotheca
praedicatorum claramontensium’. De signatuur van het dominicanessenhs. is: Colmar, Bibl.
Municipale 227, s. 15, met als eigendomsmerk ‘Iste liber est conventus Gewilrensis ordinis
predicatorum’ (het dominicanessenklooster Guebwiller, vgl. Axters, BDNM en idem, ‘De
Nederlandse mystieken’, 244).
Vgl. ook: S.P. Wolfs, ‘Moderne devoten en de dominicaanse observantiebeweging’, OGE 59
deel 2-3 (1985) 371-382, en idem, <Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland>
(1987) 94-109 (over het dominicanessenklooster bij Wijk bij Duurstede).
Signatuur: Vatikaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 673 (X. 53), gedateerd 1400;
papier, 280 × 202, 2k., eigendomsmerk: ‘Codex domus sororum ordinis sancte clare ad penitentes
in treviri’; vgl. Axters, BDNM 108 en idem, ‘De Nederlandse mystieken’, 244.
P.F.J. Obbema, ‘De overlevering van de middeleeuwse geestelijke literatuur in de Nederlanden’,
OGE 59 afl. 2-3 (1985) 238-248.
De signaturen zijn: Charleville, Bibl. mun. 181 (Mons Dei); Grenoble, Bibl. de la ville, 380
(Les Portes); Parijs, Bibl. Nat., lat. 3309 (Fontis Nostrae Dominae); Valenciennes, Bibl. de la
ville, 234 (225); Wenen, Nat. Bibl. 4408 (1473, Axpach) en 2843 (1439, Mauerbach) en 5308
(kartuizers bij Praag); Wolffenbüttel, Herzog August Bibliothek, 21, 1 Aug. 4o, cat. 3253 (1451,
Erfurt; gedeelt.); Xanten Stiftsarchiv 30 (kartuizers van Graveninsel bij Wesel).-De opmerking
van Axters op p. 245 over de aanwezigheid van het BUA in catalogi van kartuizers van
Salvatorberg bij Erfurt en van Aggsbach aan de Donau is vermoedelijk te identificeren met
signaturen in Wenen (Axpach) en Wolffenbüttel (Erfurt).-Vgl. ook noot 21.
Uit een 15de eeuwse bibliotheeklijst blijkt dat het hs. uit <Les Portes> werd geschonken aan
de Grande Chartreuse, vgl. Axters, Nederlandse mystieken', 245.
Van Dijk, 227-235; W. Lourdaux, ‘Het boekenbezit en boekengebruik bij de moderne devoten’
(Leuven 1974); Post, ‘Kerkgeschiedenis’ I, 222.
Rehm, 175; 167-169; 252-255.
Van Heel baseerde zijn studie op het hoogste aantal van 82 kloosters. Voordien waren echter
zeker 8 mannenkloosters en tien vrouwenkloosters, waaronder St. Agatha te Amersfoort (E),
naar een strengere regel overgegaan, ‘De Tertiarissen’, 86-88.
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114) Geciteerd naar Van Heel, 70. Over Johannes Busch: S. van der Woude, <Johannes Busch,
kloosterreformator en kroniekschrijver> (1947); Van Dijk, ‘De constituties’ I, 33.
115) H. Brugmans, <De geschiedenis van Amsterdam> I (1972) 174.
116) Van Heel, 57-58.
117) idem, 59-61. Haarlem kreeg in 1426 bijzondere voorrechten van Filips van Bourgondië. Er
mochten echter geen nieuwe zusterhuizen worden gesticht en alleen kinderen van hen, die
gedurende 20 jaar poorter waren, mochten worden opgenomen; Gem. Arch. Haarlem, <Inventaris
van archieven en kloosters>, inleiding (niet in druk verschenen).-Met het Wolfshuis te Zutphen
wordt het Catharinaklooster (H) bedoeld.
118) Al voor 1438 begon men de ‘Neeringen van drapieren’ te bevorderen. Iedere nieuwkomer die
100 rijnse guldens aan goederen bezat en bereid was om een weefgetouw te plaatsen kreeg
burgerrecht, vgl. W. Rootselaar, ‘Amersfoort’ I, 282. De uitleg van de tweede stadsmuur waaraan
in 1382 was begonnen was in 1450 voltooid.
119) Van Heel, 281-288.
120) idem, 60-63. In 1468 moesten de drie ‘bagijnhuisen’ van de stad, waaronder St. Agatha, ondanks
hun protest meebetalen aan het herstel van de stadsmuur; Rootselaar t.a.p., 90-91; in 1475 werd
ook morgengeld op geestelijke goederen geïnd, maar ondanks het gebruik van lichamelijk
geweld bleef de rector van St. Agatha namens de zusters dit weigeren, en met succes; idem,
100-101.
121) Van Heel, 63-70; vgl. ook A. Koch, ‘Tussen Saksen en Hollanders; de wording van
Oost-Nederland’, in: <Akademiedagen> XVIII (1966) 59-85.
122) K. Grube, ‘Die Legationsreise des Kardinals Nicolaus von Cusa durch Norddeutschland 1451’
(1880) 393-412; E. Swalue, ‘De kardinaal Nicolaas van Cusa’, NAKG 9 (1838) 1-115, 233-283;
A. Schroër, ‘Die Legation des Kardinals Nikolaus von Kues in Deutschland und ihre Bedeutung
für Westfalen’ (1963) 304 338; P. Moffitt Watts, ‘Nicolaus Cusanus’, <Studies in the history
of christian thought> XXX (1982).
123) Sommigen nemen aan dat Cusa de kapittelschool in Deventer had gevolgd. Later studeerde hij
in Heidelberg, Padua en Keulen (1425); Swalue, 61; Schroër, 305-307; Watts, 1-3. Bij zijn dood
legateerde hij een fonds voor studenten in Deventer (Bursa Cusana), vgl. R. Post, <Scholen en
onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen> (1954) 172.
124) C.C. de Bruin, <Handboek der kerkgeschiedenis II (1965) 242. Uit die tijd dateert zijn <De
concordantia catholica> (1434), vgl. Watts, 4-5; Schroër 306.
125) Grube, 412-413; Schroër 307.
126) Schroër, 322-323.
127) In een aantal Duitse stadskerken liet hij een houten bord ophangen met het Onze Vader,
Weesgegroet, de geloofsbelijdenis en de tien geboden. Het bord uit Hildesheim is bewaard
gebleven, vgl. Schroër, 309 noot 18; over de onderhandelingen met de stad Deventer, vgl. C.A.
Kalveen, ‘De Deventer gemeente tijdens oorlog en burgeroproer, 1428-1528’, <Overijsselse
Historische Bijdragen> (1981) 30 e.v.
128) Een der belangrijkste bronnen voor het bezoek aan het bisdom Utrecht is de kroniek van Frederik
van Heiloo, uitgegeven door J.C. Pool in ‘Frederik van Heiloo en zijne schriften’ (Amsterdam
1866). Over de aflaatpraktijken bij de hostieverering in Wilsnack (bij Wittenberg) waartegen
door Cusa in Haarlem geageerd werd, p. 152 noot 2. Zie ook Schroër, 325 noot 87.
129) Pool, 149. In Deventer had hij op een dergelijke vraag gezegd: ‘Gehoorzaamheid is beter dan
aflaten’.
130) Swalue t.a.p., 263-267 (bijlage 1). Nog in 1486 verklaarde David van Bourgondië dat geen
zuster zonder toestemming van de mater haar convent mag verlaten, G.A. Zwolle, reg. nr. 1487
9 maart (inv. KA 007, Ch. coll. 486.16).
131) K. Meinsma, ‘De aflaten van de St. Walburgskerk te Zutphen’, AAU 30 (1905) 68-146 em
AAU 31 (1906), 422-458; A. Jongkees, ‘De jubileum - aflaat van het jaar 1450 in Holland’,
NAKG 34 (1943) 73-105; F. Pijper, ‘Waar bleef de winst van de aflaathandel’, NAKG NS III
(1905).
132) Rehm, 175-176; Schroër, 330.
133) Schroër, 322-323.
134) Schroër, 323 noot 78; vgl. superior, noot 104.
135) Vrij vertaald overgenomen uit Schroër, 338.
136) Rehm, 169-172. De in het kapittel van Utrecht opgenomen kloosters St. Martha (Van Heel
152-153), en vermoedelijk ook St. Anna (Van Heel 155) en Maria Magdalena (hs. Q), alle te
Haarlem, en St. Catharina te Heusden (Van Heel 167) zijn pas geruime tijd na 1450 gesticht.
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137) Rehm, 178-179. Het klooster Mariënkamp te Emmerik behoorde echter tot het kapittel van
Utrecht, vgl. Van Heel, 89.
138) Rehm, 170.
139) Van Heel, 291-294.
140) ‘Nulla monialis aut soror cuiusque status fuerit conscribat aliquos libros, doctrinas philosophicas
aut revelationes continentes per se interpositamve personam ex suapropria mente vel aliarum
sororum compositas sub poena carceris si qui inposterum reperti fuerint praecipitur omnibus
quod statim illi ad quorum conspectum vel aures pervenerint eos igni tradere curent, similiter
nec aliquem transferre praesumant de latino in theutonicum'’; ‘Acta capituli Windeshemensis,;
acta van de kapittelvergaderingen der congregatie van Windesheim’, NAKG VI (1953) 53; in
1466 werd dit afgezwakt tot: ‘Nulla persona capitulo subiecta praesumat transferre libros sive
tractatus quoscunque de latino in theutonicum vel linguam maternam absque licentia capituli
generalis’, idem, 67.
141) Lit.: S. Zilverberg, <David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca.
1427-1496)>, (1951) 22-23.
142) Van Heel, 294-297. Het was vermoedelijk in deze jaren dat een zuster van het Utrechtse St.
Nicolaasklooster (van het kapittel van Utrecht) het waagde zich in haar kroniek te beklagen
over de moeilijke tijden en de hoge onkosten rond bisschopsverkiezingen, vgl. cat.
<Handschriften en Oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek> (Utrecht 1984)
109, 117-118.
143) Van Dijk, ‘De constituties’ I, 308 noot 22.
144) De zusters van St. Agatha waren al in 1455 naar deze regel overgegaan. De twee andere kloosters
waren St. Ursula te Utrecht en St. Agnes te Harderwijk, Van Heel, 88.
145) Wessel Gansfort was tevens medicus en was tijdelijk werkzaam als lijfarts van de bisschop,
vgl. M. van Rhijn, <Wessel Gansfort> (1917) 95, 100-102.
146) Van Heel, 297-299.
147) De rector, Herman van den Broek, was vele jaren aan het klooster verbonden (1451-1483) en
had ook de zusters verdedigd tegen het heffen van morgengeld, vgl. superior, noot 106. Het ligt
voor de hand dat in dergelijke oorlogstoestanden na de vlucht van de rector ook zusters naar
familie vluchtten, en dan als ‘kloosterverlaters’ werden beschouwd. In St. Agatha schijnt dit
echter niet gebeurd te zijn.
148) Vgl. noot 139.
149) Van Heel, 307-308.
150) Zilverberg t.a.p., 107, noten 3 en 4.
151) Van Heel, 309. De zusters van St. Agatha te Amersfoort (E) waren bij hun insluiting al ‘gewyelt’
(gesluierd), vgl. S. Muller, <Catalogus der bij het stadsarchief bewaarde archieven> I; 8, 79.
152) Vgl. De Kok t.a.p., 138.
153) Een exemplaar van S was aanwezig in het Heer Florenshuis te Deventer; Deventer,
Athenaeumbibliotheek, 113 B 4; ook was een exemplaar in het bezit van zuster Margriet van
Goes in het Windesheimse klooster Faconshof bij Antwerpen; Cambridge, University Library,
cat. nr. 3604; dit klooster stond onder toezicht van Betlehem bij Leuven, vgl. Van Dijk, 29.
154) Van Dijk, 192.
155) Rehm, 189, 165.
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7 Verantwoording van de tekstuitgave
7.1 Keuze van het teksthandschrift
Zoals uit de conclusies in hoofdstuk 5.4 is gebleken verdient Vert. I de voorkeur
boven Vert. II. Wel heeft Vert. II meer exempels opgenomen dan Vert. I, maar daar
staat tegenover dat deze grotendeels berusten op een andere, minder betrouwbare
overlevering van de tekst, en de sermoenen heel summier zijn overgenomen (vgl.
hoofdstuk 4.3 en hoofdstuk 4.5).
Van Vert. I is F de meest uitgebreide en betrouwbare representant. Het is in een
nogal Duits gekleurd Oostelijk Middelnederlands geschreven1), vermoedelijk in het
regulierenklooster Mariënwold te Frenswegen bij Nordhorn. Naar we mogen
aannemen was het bestemd voor het zusterhuis Mariënwold, dat eveneens op het
uitgebreide terrein was gevestigd. Naar alle waarschijnlijkheid nam de gemeenschap
na 1463 de Regel van Augustinus aan. Helaas is F niet gedateerd; op grond van het
schrift kan het in de tweede helft (wellicht het laatste kwart) van de vijftiende eeuw
worden gedateerd.
F kenmerkt zich door:
- een grote betrouwbaarheid en volledigheid in vergelijking met de overige
handschriften en drukken van Vert. I,
- een goede weergave van sommige woorden en eigennamen (vgl. bijvoorbeeld
‘Humbert’ in plaats van ‘Hubert’ in de proloog, BB ed. p. 5), en ‘wiven ende mannen’
in plaats van ‘mannen ende wiven’ (als alle overige hss. en drukken, vgl. BUA II,
29 § 35, BB ed. p. 135 r. 42).
- een gering aantal afschrijffouten.
De tekst kan niet afhankelijk zijn van de Keulse incunabels LX van 1473 en LY van
ca. 1478-1480, waarin de slotwoorden van Boek I ontbreken:
- ‘nunc autem, ut gratius ad apum populos transeamus, (pausationis modicae
interstitio respiremus)’;
F- Mer vp dat wi nu de bequamliker comen moghen to den volken der byen. so
laet vns en wenich tiden posen ende ruesten (BB ed., p. 51, rr. 18-20); ook in N, in
tegenstelling tot de drukken S en Z, en in de A familie:
A- mer op dat wi nv te bequameliker comen mogen totten volc der byen. so laet
ons een weynich tijts rusten (f. 39v).
Een latere correctie van de volgorde van de woorden ‘wiven ende mannen’ volgens
het Latijnse ‘in mulieribus et viris’ in plaats van omgekeerd, zoals alle andere hss.
en drukken in Vert. I hebben, is nauwelijks aannemelijk. Hetzelfde geldt voor de
grotere volledigheid van F; meestal betreft dit op zich onbetekenende fultiliteiten
(vgl. hoofdstuk 5.1.1), terwijl andere even onbetekenende weglatingen niet zijn
aangevuld (vgl. de voetnoten bij de editie en de verklarende tekstannotaties).
Zoals in hoofdstuk 5.1.1 is opgemerkt kunnen in Vert. I drie redacteuren
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worden onderscheiden, samenvallend met BUA I, 1-II, 9 (redacteur a); BUA II, 10-II,
28 (redacteur b) en BUA II, 29-II, 57 (redacteur c). In F vallen de redactionele
scheidingen samen met de wisseling van de drie kopiisten. Hs. F bevat voorafgaand
aan het BB de <Dialogus> van Gregorius de Grote in het Middelnederlands. Hand
1 schreef zowel de <Dialogus> als het gedeelte van het BB, dat door redacteur a was
geschreven.
De wisselingen van hand stemmen opvallend overeen met de katernscheidingen;
deze worden ook beide keren voorafgegaan door een afwijking in de katernopbouw
(vgl. de katernformule van hs. F). Dit maakt het waarschijnlijk dat drie kopiisten
simultaan aan het afschrift hebben gewerkt.
Het lijkt daarom niet te gewaagd te veronderstellen dat de kopiisten van F het
origineel van Vert. I als legger hebben gehad. Mogelijk bevatte de legger wel het
colofon met de datering van de vertaling, maar heeft men dit niet meer actueel geacht2).
Bergkvist baseerde zijn studie <Dat boec van der ioncfrouscap; sprachlich
untersucht und lokalisiert> op een hs. dat afkomstig is uit het vrouwenklooster
Mariëngarden in Schüttorf in de nabijheid van Frenswegen. Evenals Mariënwold
behoorde dit klooster tot de Moderne Devotie3). In het onderzoek naar het
woordgebruik betrok hij de editie van Boek I van hs. F van Heinertz4). Naar zijn
mening had Heinertz ten onrechte geconcludeerd dat het hier een Middelduitse tekst
betrof5). Het is in dit verband opmerkelijk dat tot het einde van de negentiende eeuw
in het hele graafschap Frenswegen Hollands werd gepreekt en een Hollands
gezangboek werd gebruikt6).
Met oostelijk Middelnederlands wordt de taal ten Noorden van Limburg en ten
Oosten van Utrecht (Gelderland, Overijsel) bedoeld. Het taalgebruik van F stemt
overeen met wat de taalkundige studies over deze taal vermelden7). Er is een groot
aantal vormen met umlaut: ald, old, oeld (= oud) in holden, olde; ee = ie: breuen,
preester; ny = nieuw; nummer = nimmer; a = o in apen, baven, bevalen, laven,
gebaren; woste = wiste; hillig = heilig; etten = eten8). Typerend is de uitgang -n in
bijvoorbeeld: ic scaemden9). Voorts is de o = oe in broder, boke, vermode, en = e in
dose. In de datief van de infinitief treffen we vaak een-e aan (to steruene)10).
Leloux stelt vast dat de landstaal van de ambtenaren in het Noordoosten van ons
land, dus ook in Deventer, zoveel punten van overeenkomst vertoont met de landstaal
van de devoten, dat het aannemelijk is dat het Noordoostmiddelnederlands de basis
vormt voor de devotentaal, althans voor die uit Overijsel. Daarbij merkt hij op dat
een in Frenswegen geschreven kroniek dezelfde fonetische kenmerken bevat als de
Noordoostelijke devotenteksten11).

7.2 Wijze van uitgave
De door Heinertz verzorgde kritische uitgave van Boek I is over het algemeen
betrouwbaar te noemen. Om de tekst zo nauwkeurig mogelijk weer te geven heb ik
evenwel gekozen voor een diplomatische editie.
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7.2.1 Typografische weergave van het handschrift
Uiteraard zijn bij een typografische weergave aanpassingen onvermijdelijk. Bij de
spelling van u, i, ij, y (ook als hierboven punten zijn gezet), uu of vv is het hs. gevolgd.
Bij twijfel tussen vv en w is gekozen voor w; ‘wrijch’ dient dus gelezen te worden
als ‘vurig’ (BB ed. 104, r. 41).
Afkortingen, waaronder ook begrepen die voor eigennamen, zijn stilzwijgend
opgelost wanneer de betekenis duidelijk is, òf naar analogie met plaatsen in de tekst,
òf naar een ander afschrift, waar het woord voluit gespeld is. Het Chi Rho-teken is
steeds als ‘Cristus’ weergegeven. In de editie is deze benaming steeds van een
hoofdletter voorzien in tegenstelling tot het woord got/god.
Afkortingen die munten, maten en gewichten aanduiden, zijn niet opgelost.
Romeinse jaartallen zijn in onderkast gegeven, evenals nummeringen binnen de tekst,
behalve in de in kapitaal weergegeven rubrieken.
Betreffende de interpunctie is het paragraafteken weergegeven met een nieuwe
alinea. Wanneer een zin zonder punt eindigt, maar het volgende woord met een
hoofdletter begint, is toch een punt geplaatst. Voor het overige is binnen de context
slechts interpunctie aangebracht indien dit beslist noodzakelijk is voor een juist begrip
van de tekst. In dat geval wordt de punt tussen teksthaken geplaatst. Een voorbeeld
hiervan vormt Boek II, hoofdstuk 14, pagina 91.
Woorden, lettergrepen of letters die door de kopiist per vergissing dubbel zijn
geschreven, worden tussen <> geplaatst.
Wanneer woorden of bijzinnen door de afschrijver zijn overgeslagen, zijn deze
binnen teksthaken ingevuld en in een voetnoot verantwoord. Hierbij is het eerst
gerefereerd aan het goed gecorrigeerde afschrift M, en daarna aan N, welk afschrift
over het geheel redactioneel nauwkeuriger is dan de overige hss. maar niet volledig
is bewaard.
Verdubbeling van een eindletter als gevolg van een regelovergang is aangegeven
door een enkelvoudige dwarsstreep / op de plaats van overgang.
In de tekst onderstreepte woorden of zinnen zijn als zodanig in de editie
overgenomen. Hetzelfde geldt voor de overname van de initialen. Deze zijn
overeenkomstig het aantal regels in de editie in kapitaal weergegeven, om de lezer
een indruk te geven van het belang dat de afschrijver aan een bepaald tekstgedeelte
hechtte. Het is opvallend, dat hand 2 er in dit opzicht andere opvattingen op na houdt
dan hand 1 en 3. Aangezien een eenregelige initiaal (die dus afwijkt van een
hoofdletter) typografisch door mij moeilijk kon worden gerealiseerd, is deze
weergegeven door een vetgedrukte hoofdletter.
De tekst wordt onderscheiden in
- rubrieken
- titels
- sermoenen
- exempels
- conclusies.
Rubrieken zijn in kapitaal gegeven ter onderscheiding van de eigenlijke
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hoofdstuktitel. De hoofdstuknummering is in romeins kapitaal gegeven, en het woord
‘capitel’ in voorkomende gevallen stilzwijgend aangevuld.
Hoofdstuktitels zijn onderscheiden van de sermoenen door de volgende tekst met
een inspringende regel te beginnen, ook als dit nog binnen het kader van een
meerregelige initiaal valt.
Een sermoen is aangeduid door de afkorting Serm.; indien het sermoen wordt
onderbroken door exempels is een alfabetische onderverdeling aangebracht: Serm.
a, Serm. b, enzovoorts. De onderbrekingen wijken soms af van de onderverdeling in
Colv. 1627.
Ieder exempel wordt voorafgegaan door 1,5 r. wit en het woord exempel in kapitaal
(als rubriek), waarna op de volgende regel het exempel volgt. Thomas van Cantimpré
kondigde echter slechts bij uitzondering aan dat een exempel volgde; dat moest de
lezer zelf concluderen. Latere kopiisten brachten dit onderscheid dikwijls wel aan12).
Dit gebeurde naar eigen willekeur. In voorkomende gevallen waarin de kopiist in F
het woord ‘exempel’ niet vermeldt, is het tussen haken geplaatst ingevoegd. Om het
vinden van de exempels te vergemakkelijken zijn zij door mij in de marge doorlopend
genummerd, voorafgegaan door ‘Ex.’. In gevallen waar het woord ‘exempel’ mijns
inziens ten onrechte door de kopiist is geschreven, en het bijbehorende fragment
eigenlijk tot het sermoen behoort, is het exempelnummer twee keer vermeld; bij het
‘sermoendeel’ is het tussen haken geplaatst.
Wanneer een conclusie aanwezig is wordt dit in de marge door de afkorting ‘concl.’
aangeduid, om te voorkomen dat deze slotregels van het hoofdstuk als onderdeel van
het eventueel voorafgaande exempel worden beschouwd. Soms zijn de slotzinnen
van een hoofdstuk eigenlijk de inleidende zinnen van het daaropvolgende hoofdstuk.
Dit komt voor aan het eind van Colv. II, 3 op p. 62 en van Colv. II, 54 op p. 236, en
is in alle hss. waargenomen.
In de voetnoten wordt de met de Middelnederlandse tekst corresponderende
partikelnummering in Colv. 1627 steeds vermeld.

7.2.2 Folionummering
De folionummers van het handschrift zijn in de editie in de linkermarge geplaatst.
In de tekst worden de kolomovergangen aangegeven door het symbool //, gevolgd
door één spatie, en zonder spaties als de overgang midden in een woord plaatsvindt.

7.2.3 Hoofdstuknummering
Ten behoeve van de lezer is bovenaan de bladzijde het hoofdstuknummer vermeld.
Hierbij dient er aan te worden herinnerd dat in vergelijking met Colv. 1627, de
nummering in het BB in Boek II in zoverre afwijkt, dat met de nummering van
hoofdstuk I pas wordt begonnen, waar al het tweede bijencitaat (dus hoofdstuk II)
aan de orde is. De door mij duidelijk geïsoleerde hoofdstuktitels zullen steeds het
beste richtpunt blijken bij de vergelijking met andere afschriften. Met hetzelfde doel
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7.2.4 Voetnoten
In de voetnoten zijn twee rubrieken:
1. tekstuele afwijkingen ten opzichte van de Latijnse tekst of van andere afschriften,
evenals signaleringen van weglatingen ten opzichte van de tekst van het BUA;
2. corresponderende tekstverwijzingen naar de partikelindeling in de editie van
het BUA van Colvenerius uit 1627, aangeduid als ‘Colv.’
Fouten van de afschrijver worden als volgt in de voetnoot aangegeven: het foutieve
woord, gevolgd door ls, een dubbele punt en het juiste woord in het Middelnederlands
en in het Latijn (enicheit, ls: ewicheit, Lat.: unitate.) Ook in geval een woord geen
aperte fout is, maar toch gemakkelijk tot misverstand aanleiding kan geven, wordt
het in een voetnoot zonder dubbele punt met het Latijnse equivalent herhaald:
bisschopes hoet, Lat. cidarim (p. 11, r. 12). Als er echter door de vertaler een woord,
of woordgroep niet in de vertaling is opgenomen wordt dit in een voetnoot na het
laatste aanwezige Middelnederlandse woord aangevuld met het Latijn, zoals: na
cloester, Lat.: Aquiscinctum monasterium. De op zichzelf staande tekstdelen die in
de vertaling ontbreken, zoals een exempel of een sermoen, worden echter in een
voetnoot slechts gesignaleerd met gebruik van de partikelindeling van Colv. 1627.
Men kan het ontbrekende vinden in de verklarende tekstannotaties.

7.2.5 Verklarende tekstannotaties
Hierin vindt men
- Bijbelcitaten en aanhalingen uit andere bronnen volgens gegevens van
Colvenerius,
- verwijzingen naar historische personen,
- verwijzingen naar plaatsen, kerken of kloosters,
- toelichtingen op historische gebeurtenissen en aanvullende gegevens.
Wat de Bijbelcitaten betreft, deze zijn volgens de opgave van Colvenerius zo goed
mogelijk gecontroleerd en aangevuld met de betreffende versregel. Een enkele maal
zijn naar eigen inzicht wijzigingen aangebracht13). Omdat Thomas van Cantimpré
volgens middeleeuwse traditie de Vulgaat gebruikte, is gekozen voor de jongste
hieraan aangepaste uitgave van de Katholieke Bijbel Stichting14). Het ‘vierde boek
Koningen’ in het BUA is dus Koningen II15). De Bijbelverwijzingen van Thomas zijn
niet altijd correct. In BUA II, 10 § 2 betreft het niet Tessalonisenzen, maar
Kolossenzen; BUA II, 30 § 28 begint niet met een opmerking van Job, maar van
Jeremias16). Hieruit kan men concluderen dat Thomas dikwijls de Bijbel uit het
geheugen citeerde, en verder dat de afschrijvers de fouten niet hebben opgemerkt.
Omdat de overige citaten minder moeilijkheden zullen geven zijn de
bronvermeldingen van Colvenerius zonder meer overgenomen. Zij dienen slechts
als een handreiking aan de geïnteresseerde lezer. Wat Seneca aangaat vermeldt
Colvenerius, dat hij voor diens werken de uitgave uit 1557
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heeft geraadpleegd17). Voor Augustinus was hij minder concreet. Deze
tekstverwijzingen zijn slechts via enkele steekproeven gecontroleerd, omdat ze voor
een goed begrip van de vertaalde tekst zonder meer te volgen zijn. Voor commentaren
wordt verwezen naar Colv. 1627, Notae.
Alle in de editie genoemde personen die historisch konden worden geplaatst, zijn
in de Nnl. spelling vermeld. Onder deze naam zijn zij in het personenregister
alfabetisch opgenomen. Basisinformatie wordt meestal gegeven bij de eerste maal
dat de naam genoemd wordt. Ontbrekende gegevens in de vertaalde tekst, die in het
Latijn wel aanwezig zijn, worden in de annotaties meegedeeld en eventueel verklaard.
Hetzelfde geldt voor biografische en historische gegevens die uit andere bronnen
konden worden toegevoegd. Het voorgaande is ook van toepassing op de topografische
namen.
Passages uit de Latijnse tekst die door de vertaler zijn weggelaten en in de
voetnoten bij de tekst zijn gesignaleerd, zijn in extenso opgenomen in de annotaties.

7.2.6 Registers
Deze omvatten een
- personenregister,
- plaatsnamenregister,
- korte inhoud van <Der byen boeck>.
Bij het samenstellen van het personenregister en het plaatsnamenregister is voor
alle benamingen primair de huidige schrijfwijze gehanteerd om het zoeken zoveel
mogelijk te beperken. In het plaatsnamenregister zijn subregisters opgenomen voor
kerken en kloosters.
De registers sluiten af met een korte inhoud van het BB volgens de door mij
gemaakte indeling in sermoenen en exempels. Omdat het BB door weglatingen van
passages aan een ander publiek is aangepast, is de inhoud van de sermoenen uiteraard
niet identiek met het BUA van Thomas van Cantimpré. Ook wordt vaak de titel ‘abt’
of ‘abdis’ gebruikt in plaats van ‘prior’ of ‘priorin’; de titulatuur is gehandhaafd
volgens het BB. Tenslotte herinner ik aan de afwijkende hoofstuknummering in het
BB ten opzichte van het BUA.
‘Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van moeilijke dingen is eervol’
(Spreuken 25:27)

Eindnoten:
1) Vgl. hoofdstuk 5.2, beschrijving hs. F.; het in het afschrift voorkomende ‘keghen’ naast ‘teghen’
door hand 1 en hand 2 is wel het meest opvallend; vgl. ook paragraaf 5.4.3.
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2) De datering van Vert. I berust op twee gelijkluidende colofons in hss. A (1458) en D (1461),
vgl. de hss. beschrijvingen in par. 5.2; vgl. ook par. 5.4.2. In het colofon wordt verwezen naar
het ‘gulden iair’, het jubeljaar 1450. Het volgende jaar was 1475.
3) W. Kohl, ‘Die Schwesternhäuser nach der Augustinerregel’, in: <Germania sacra> I (1968)
67-83; G. Rehm, ‘Die Schwestern vom gemeinsamen Leben im noirdwestlichen Deutschland’
(1985) passim; vgl. ook beschrijving hs. F. in par. 5.2.
4) Vgl. <Dat boec van der Ioncfrouscap (sprachlich untersucht und lokalisiert)>, E. Bergkvist ed.
(Göteborg 1925); hierin betrok hij ook <Van den doechden der vuriger en stichtiger susteren
van Diepen Veen> van D.A. Brinkerink, de Bentheimse en Oldenzaalse oorkonden en een
gebedenboek uit het klooster Bethlehem bij Doetinchem; vgl. p. XI, noot 2.
5) Idem, pp. XXXV-XXXVI.
6) Idem, p. XVII.
7) Enige literatuur hierover: A. van Loey, <Middelnederlandse spraakkunst> (19808) 2 dln, I

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Vormleer, II Klankleer; H.J. Leloux, ‘Kenmerken van het middeleeuws Noordoostnederlands’,
in: <Driemaandelijkse bladen> 26 (1974) 121-147; M. Mulder, ‘Veranderingen in de ambtelijke
taal van Deventer tussen 1350 en 1500 <1>’, in: <Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek>
9 (1988) 117-142; H. Niebaum, ‘Noordoostmiddelnederlands
Noordwestmiddelnederduits-(West)Middelnedersaksisch’, in: <Driemaandelijkse bladen> 38
(1986) 153-177.
Vgl. Van Loey II, § 131; Mulder, § 14 (over de ee van breef).
Van Loey II, § 49b.
Mulder, § 11.
H. Leloux, ‘De landstaal bij de moderne devoten’, OGE 59 afl. 2-3 (1985) 287-298; p. 293; p.
295, noot 23.
Omdat de plaatsen waar de toevoeging ‘exempel’ in de hss. is aangebracht, variëren, blijkt dat
dit voor rekening van de kopiist is, en niet van de vertalers.
Bijvoorbeeld in BB ed., pp. 180, rr. 31-33 betreft het niet Salomon, maar Jezus Sirach; vgl. de
tekstannotaties.
<De Bijbel uit de grondtekst vertaald>, Willibrord-vertaling, Katholieke Bijbelstichting, in
samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (Boxtel 1986).
In Thomas' tijd maakte men geen onderscheid in de boeken Salomon I en II en Koningen I en
II, maar noemde deze Koningen I-IV.
Vgl. de tekstannotatie bij p. 144: 2; het betreft hier de Klaagliederen 2: 11; vgl. ook noot 13.
Volgens mededeling van Colvenerius in zijn ‘Praefatio ad lectorem’. In de Middeleeuwen
werden ook de <Sententiae> van Publilius Syrus aan Seneca toegeschreven, vgl. R. Godding,
‘Une oeuvre inédite’, 311 noot b.
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Hijr beghinnen de capitelen van den eirsten boke der byen ende
sint vijf ende twintich
[3] +DAt de prelate wesen sal van guden leuene ende van gueden ghe[4] ruchte. Dat I. Capitel

+

86d

+

87a

[5] Dat men de ghene kesen sal to prelaten de daer sin verstandel ende
[6] van scharpen synne. II. Capitel
[7] Dat men de vnsedighen ende modighen verdrucken sal ende benowen.
[8] III. Capitel
[9] Dat en prelate wesen sal sunder wreetheit. IV. Capitel
[10] Dat en prelate wesen sal in der kerken den alle vndersaten vnderdanich
[11] wesen sullen als kindere eren vader. V. Capitel
[12] Dat de prelate blenken sal in walsprekentheit ende puerheit hebben
[13] sal in der consciencien. VI. Capitel
[14] Dat den prelaten verdomelic is ouerulodighe sijrheit der clederen.
[15] VII. Capitel
[16] De coninck is heerliker van ghedaente ende twewerue merre dan andere
[17] byen. VIII. Capitel
[18] Sine vloghele sin korter. IX. Capitel
[19] Alse de byen wt vleghen is de coninck in eren middel. X. Capitel
[20] Se verbliden em alle dat se gheseen moghen werden in sinen deenste.
[21] XI. Capitel
[22] Wanneer de coninck wt reiset so is al dat her der byen vergadert vmme
[23] em alse een cloet. XII. Capitel
[24] Jsset dat welke bye den coninck so na vleghet dat se sine vloghele quet[25] sen de en sal nicht vntuleen deer schaer. XIII. Capitel
[26] Wanneer dat her der byen sal wt trecken so en doer daer nimant wt
[27] eren huseken gaen eer de coninck eirst wt geghaen is. XIV. Capitel
[28] +Jn anderen tiden is he mit den byen in den arbeide ende gheet // vmme
[29] ende besuet de arbeiders ende he is allene vri van den arbeide.
[30] XV. Capitel
[31] Bi den coninghe sin somighe stedighe ghesellen bewarers siner macht.
[32] XVI. Capitel
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87b

[33] Bi den coninghe sin wrede stockers de de misdadighen pinighe[n] mit
[34] der wreder doet. XVII. Capitel
[35] De coninck is altoes bynnens huses sorchuoldich ende en let em nicht
[36] lichtelike buten seen. VIII. Capitel
[37] De coninck en gheen nicht wt dan wanneer dat her wt reisen sal. XIX.
[38] Capitel
[39] Js dat daer ienighe bie mode is ofte bi euenturen dwelet der volget
[40] de coninck mit sinen roke. XX. Capitel
[41] Des coninges gudertierenheit ende sorchuoldicheit is alre meest ouer
[42] dat volc. XXI. Capitel
[43] Vnder den coninghe wort bewart wunderlike gheorsamheit des volkes.
[44] XXII. Capitel
De coninck wort van den volke in den her verheuen ende voer gheset.
[45] XXIII. Capitel
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[1] Den moden coninck boren de starken vp mit eren schulderen ende dre[2] ghen ene al heel. XXIV. Capitel
[3] Wanneer de coninck steruet so vmme ringet dat drouighe volc den doden
[4] ende anseende dat dode licham beschreiet seer. XXV. Capitel

Hijr beghinnen de capitelen van den anderen boke
[6] DAt ander deel van den byen sint de byen de in der kracht der
[7] ioghet vole werke vullenbrenghen ende in der disciplinen der
[8] +moder vnder//danich sin ende nochtan nicht en doen sunder de ghebode
[9] der ouersten. Dat erste Capitel
[10] Se sin in eenrehande disciplinen der moder vnderdanich ende doen nicht
[11] sunder de ghebode der ouersten. Dat II. Capitel
[12] Dat derde deel der byen is der gheenre de ghenomet werden dornen.
[13] III. Capitel
[14] Dese sin alse denars ende knechte der waren byen. IV. Capitel
[15] Dose byen sunder angel werden erst wt ghedreuen to den werke ende
[16] de rechten byen doden se sunder barmherticheit de trach sin.
[17] V. Capitel
[18] De clenen byen ofte dornen helpen nicht allene der moder in den werke
[19] mer ock in der vrucht. VI. Capitel
[20] Allen byen is ghemene arbeit. VII. Capitel
[21] Alle byien werden sunder vnderscheet wt ghedreuen to den arbeide.
[22] VIII. Capitel
[23] Wanneer de byen dor de lucht vleghen so en voergheet em ghein dach
[24] in ledicheit. IX. Capitel
[25] So wonen alle in ener woninghe. X. Capitel
[26] Em allen is ghemene spise ende se en eten nicht van een ghescheden.
[27] XI. Capitel
[28] Die byen swighen to samen ende wanneer dat begint auent to werden
[29] so singhen se to samen in den ymmen korue ende laten en lentelk of
[30] hent daer ene vlucht ende mit der basunen erre stemme ghebot ruste
[31] ofte silencium. XII. Capitel
[32] Vnder den byen is de alre hogheste vrede. XIII. Capitel
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[33] +Vnder tiden wort kif vnder den byen vmme de blomen to samende to
[34] vorene mer mit inwerpinghe des stoues ofte mit roke werden se alle
[35] ghescheden. XIV. Capitel
[36] De ware byen hebben enen angel mer daer mede en schaden se nicht
[37] den sachmodighen mer so we daer hebben bitter sweet ende van naturen
[38] stinkinde sin de veruolghen se ende steken. XV. Capitel
[39] De byen de de angel verlesen en konnen vort an ghin honich maken.
[40] XVI. Capitel
[41] Daer sin groue byen alse rusteers verueerlic van ansichte voele toer[42] nigher dan de anderen mer vromer in den arbeide ende werke. XVII.
[43] Capitel
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[1] Vnder alle kunne der dere is dit vtermaten wunderlic allene vnder byen
[2] dat se hebben ghemene kindere ende em allen is ghemene vrucht.
[3] XVIII. Capitel
[4] De bye[n] werden mit wunderliker vrentschap vnder een gheuot.
[5] XIX. Capitel
[6] Die byen verwullen de doghet der gasterie want se vntfanghen tot em
[7] in vromde byen de van guder ende sachtmodigher naturen sin.
[8] XX. Capitel
[9] Vele kunne der <der> deren sin begherlic ende girich mer dat kunne
[10] der byen en heft ghine giricheit ende verblidet em van der waldaet.
[11] XXI. Capitel
[12] Jn den byen vint men bina de edelheit aller doghet ende de in anderen
[13] deren ghedelt sin de heuet de natuer in den byen wt ouerwlodeliker
[14] waldat vergadert. XXII. Capitel
[15] +Vnder den byen sin menigher//hande ammete een deel byen tymmeren
[16] de anderen maken slicht ende suuerlic de anderen raden to den anderen
[17] delen dat daer gehalet is. XXIII. Capitel
[18] Du machste seen dat al de byen arbeiden vmme de gauen.
[19] XXIV. Capitel
[20] Du machste seen dat somighe byen vliteliken arbeiden vmme kost to
[21] vergadere ende de anderen sin sorchuoldich van der bewaringhe ende
[22] bewisen vlitelike hode. XXV. Capitel
[23] Du machste seen dat de anderen sorchuoldich sin van den tenten ende
[24] vlitighe hode hebben. XXVI. Capitel
[25] De de ioghet hebben trecken wt to werke ende de oldesten werken byn[26] nen. XXVII. Capitel
[27] Jn allen byen is hele iunferschap des lichames ende se en werden mit
[28] ghener vnrenicheit vnder een ghemenget nochtan brenghen se vort dat
[29] alre meeste swarm der kindere. XXVIII. Capitel
[30] De byen en werden mit ghenre vnrenicheit vnder een ghemenget noch
[31] se en werden nicht vntbunden in vnkuesheit. XXIX. Capitel
[32] Al isset dat de byen mit ghiner vnkuesheit vnder een ghemenget en
[33] werden nochtan brengen se vort de alre meesten swerme der kindere.
[34] XXX. Capitel
[35] Alse de byen buten benachten so slapen se vp den rugge vp dat se ere
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[36] vlogelkens beschermen moghen van den douwen. XXXI. Capitel
[37] Al isset dat de byen under de Ee gheset sin nochtan sin se vri.
[38] XXXII. Capitel
[39] +Alse de byen enen coninck ordine//ren so scheppen se ock dat volc.
[40] XXXIII. Capitel
[41] De byen hoelden strenge vndersoken des ordels de vnghehoersamen
[42] doden se. se kastien ter stunt ende pinighen mit der doet.
[43] XXXIV. Capitel
[44] De byen sin in wunderliker wise vnschadelic. XXXV. Capitel
[45] De byen en schaden ghinen vruchten noch ock den doden vruchten.
[46] XXXVI. Capitel
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[1] De byen en halen nicht allene dat honich van walrukenden kruden mer
[2] ock van stinkenden krude. XXXVII. Capitel
[3] Wunderlike renicheit is vnder den byen ende de vnrenicheit vergaderen
[4] se int middel ende ghine vnrenicheit en blift daer verholen.
[5] XXXVIII. Capitel
[6] Alse de byen to samen vergadert sin so singhen se soteliken.
[7] XXXIX. Capitel
[8] De byen hebben angheneme ende wunderlike sote stemme.
[9] XL. Capitel
[10] De byen hebben hemelike rade. XLI. Capitel
[11] De byen voer bekennen de tide. XLII. Capitel
[12] De byen voerwicken de regene ende de winde dan bliuen se vnder den
[13] dake. XLIII. Capitel
[14] Jsset dat de to comende dach sacht ende claer wesen sal so vleghen
[15] de byen alle wt. XLIV. Capitel
[16] Alse de byen vleghen over walrukenden acker so bliuen se begherlike
[17] hanghende an den blomen ende daer de riuerekens ouer dat gres lopen
[18] daer hanghen se an den soten crude ende se arbeiden sorchuoldelike
[19] + to vndervinden den soten//roke. XLV. Capitel
+
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[20] De byen werden besloten vmme den palen ens landes. XLVI. Capitel
[21] De byen en ouertreden nicht de ghesetten termine. XLVII. Capitel
[22] De byen verbliden em van hantslaghen ende van den clanck des metals.
[23] XLVIII. Capitel
[24] Wt der bien vrolicheit ende erre guden varwe versteet men ere ghesunt[25] heit. XLIX. Capitel
[26] Somighe segghen dat de byen weder leuendich werden isset dat men
[27] se des winters vnder dat dack bewart ende in den meye weder lecht
[28] in der sunschijn. L. Capitel
[29] Dat lengheste leuen der byen is seuen iaer ende se en moghen nummer
[30] duren. x. iaer. LI. Capitel
[31] Jn den winter schulen de byen ende dan eten se dat se des somers ver[32] gadert hebben. LII. Capitel
[33] Des somers vleghen de byen wt recht ofte se mit langhen verdrete des
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[34] winters vermoyet weren so recken se wt ere lede ende ere vloghele
[35] ende mit menichuoldigher vrouden vleghen se in rume lucht.
[36] LIII. Capitel
[37] De swaleuen ende ander voghele veruolghen de byen. LIV. Capitel
[38] De vorsche legghen laghe den byen alse se water drinken. LV. Capitel
[39] De horneten veruolghen ock de byen ende se anvechten se wt natuerli[40] ken hate. LVI. Capitel
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Hijr begint een boeck dat gheheten is een Ghemeen guet van der
naturen der byen. dat eirste boeck is van den prelaten. dat ander
is van vndersaten.
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Prologus//
[5] +Een oetmodich broder wes name ghen noet en is te nomen op
[6] disse tijt ouerscriuet den erwerdighen vader in Cristo bro[7] der humbert de en meister is van der prediker orden. Jc was aant.
[8] seer staerlike ghebeden van somighen mynen sunderlinghen
[9] vrenden dat ic wat bescriuen solde van den prelaten ende
[10] ondersaten ende dat heb ic myt groter sorchuoldicheit ende arbeit ghe[11] daen. ic hebbe ondersocht een boeck van der naturen der dinghe dat ic aant. aant.
[12] selue myt groten arbeide xiiij iaer lanck wt menigherhande meisters bo- aant. 12
[13] ken nuttelike vergadert hebbe. ende in den boke overlaes ic myt groter aant.
[14] anmerkinghe dat capitel van den byen dat ic vergadert hadde wt den
[15] scriften der philosophen aristoteles solinus plinius ende wt den scriften
[16] des groten basilius ende des hillighen bisscops ambrosius ende iacobus
[17] acconenses. Ende hijr ynne mach men begripen den ghemeynen staet der
[18] menschen. alre meest der prelaten. ende der ondersaeten ende bysunder[19] linghe woe men in den cloester sal leuen
[20] Dyt capitel heb ic slichtelike bedudet na den gheesteliken synne. dat aant.
[21] eirste boeck hebbe ic bescreuen van den prelaten. dat ander boeck van
[22] + den ondersaten. ende hebbe beide boke mit me//nigher hande capittele aant.
[23] vnderschedet ende ghetekent. Ende tot elken capittel hebbe ic to ghe[24] daen exempele de in onsen tiden ofte by onsen tiden gescheet sijn. welke
[25] exempele ouerdraghen myt der materien ende myt den synne der capi[26] telen. Jc hebbe in velen capitelen dat ghescowet. dat ic nicht en noem[27] de de lande de stede de dorpe daer se ghescheet syn. Want de menschen
[28] noch leueden ende gheen gheruchte daer van hebben en wolden. ende daer
[29] omme vntsach ic my se to beschamene. Ende vorwaer dyt en mach den
[30] ghenen nicht schaden de dose lere navolghen ofte lesen willen. Jn somi[31] ghen steden heb ic to ghedaen de lere der philosophen. aant. 31
[32] Hijr omme o hillighe vader bid ic dat myn arbeit van dy ghecorrigeert aant.
[33] werde ende alset ghecorrigert is vortghesant werde menigherhande husen
[34] dynen kynderen ende onsen broderen. opdat seet wt scriuen ende dat hil[35] ghe saet vrucht doe. van ghebuerten to gheborten. Ende dyt bidde ic
[36] oetmodelike int eynde des bokes. dat alde ghene de dyt bock lesen my on[37] selighen te hulpe comen myt ener missen ofte ene misse vor my laten
[38] doen. ende dyt ene begheer ic vor dat meeste loen myns groten arbeides.
12
31

xiij iaer lanck, Lat.: per annos 15.
Na philosophen, volgt in de Lat. tekst een alinea, die niet in de vert. is opgenomen.
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[39] +Ende ic en gheloue nicht// dat de ghene de dyt lesen myn arbeit so
[40] versmaen sullen dat se my dese bede wegheren. want ellick mensche de
[41] rede ghebruket de mach claerlike seen dat de menigherhande sentencie
[42] ende exempele deses bokes seer bequame sijn allen staten ende allen
[43] kunnen der menschen. ende ic vermode dat men in volen boken nouwe yet
[44] vinden mach dat ghemeenli<li>ker allen menschen deent dan dyt bock.
[45] daer omme heb ic et ghenomet dat ghemeyne guet van den byen. Juwe
[46] vaderlicheit bliue ghesunt ende de gudertierheit Cristi bescherme ende
[47] beware iu starck ende ghesunt langhe tijt tot der ere onser orden.
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Dat Cristus de ouerste prelate is der hilghen kerken wen alle prelate
schuldig sin gheorsam te wesen.
[3] Alle ghelouighe menschen hebben in der ewicheit der hilghen kerken
[4] een houet dat is Cristus. ende desen arbeiden se gheorsam te wesen
[5] alse den ouersten koninghe. Vnder desen koninghe heft elke kerke oeren
[6] sunderlinghen prelaten. alse koninghe vnder den ouersten koninck gheset
[7] sijn. Meer wodanich de prelate wesen sal. bewiset dese text in den eer[8] sten beghynne.

Dat die prelate wesen sal van guden leuen ende guden gheruchte.
dat erste capitel/
[11] +DE coninck der byen is van honich varwe. ende is ghe- aant.
[12] +maket van der wtuercorener blomen.
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+
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13

[13] Wat is daer betekent in den honighe dan de claer[14] heit der seden. ende wat is daer betekent in der blo[15] men dan de soete roke des guden gheruchtes. Et is noet
[16] dat een prelate hebbe ene guede consciencie vmme
[17] siner eghener selicheit willen. ende eyn guet gheruchte
[18] omme sines naesten willen. Hijr omme secht de alre warachtigheste
[19] vader augustinus. Ene guede consciencie is dy seluen noetdroftich. meer aant.
[20] ene ghuet gheruchte is noetdroftich dynen naesten. Meer alse senica se- aant.
[21] ghet. vele menschen vntseen dat gheruchte. ende wenich vntseen de con[22] sciencie. ende sodanighe mensche laeten de sunde van anxte ende nicht
[23] van dogheden. Wo groete vnsinnicheit isset te vntsene to vntruchtighet
[24] te werden. van den ghenen de vntrochtighet syn. wat gheet vns dat an
[25] dat se vns prisen ofte lasteren. Een wijs mensche anmerket altoes vliteli[26] ke wodanich sijn leuen sy. nicht wo groet wo lanck syn leuen sy. want aant.
[27] te leuen en is nicht guet. meer wal te leuen is ghuet. Du en salst nicht
[28] + leuen op dattu// den menschen behaghen moghest. meer du salst vlitelike aant.
[29] anmerken wodanich du bist. Et is groet nicht willen ghelouet te werden
[30] ende louelic te wesen. Ware blitscap en mach nimant ontfanghen dan de
[31] wijs is ende dese blijtscap is in den ghemode dat daer betrouwen heuet
[32] in waren guede. Hijr vmme denke dat de ghedaente deer vrouden is dat
[33] werck der wijsheit. ende dyt is vroude der guder consciencien. Nochtant aant.
[34] isset noet dat so we de enen anderen oefenen wil to der doghet. dat de
[35] eirst em soluen oefent. ende sodanich make dat he myt siner doghet ene
*
13

Alle, is door de vert. toegevoegd; ewicheit. ls: enicheit [Lat. unitate]; hilghen, is door de
vert. toegevoegd.
Colv. I, 1 § 1
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[36] anderen trecke to der doghet. De prince vnser selicheit vnse here Jhesus
[37] Cristus gheboet synen discipulen seghende. Juwe ghuede werke solen so aant.
[38] lochten vor de menschen dat se glorificeren iuwen vader de daer in den
[39] hemel is. Ende dat is noet dat dat gheestelike licht ersten ouervlodelike
[40] verlochte den menschen van bynnen ende daer na wtwert schyne to synen
[41] naesten. Dyt scriuet ock de hilghe apostel pauwel to den romenen daer aant.
[42] he secht. Voerseet ghude dinghe nicht allene voer gode in der conscien[43] cien meer ock voer alle menschen.
[44] Men sal merken dat de text seghet. van der wtvercorener blomen want44
[45] + de prelate sal ghekoren werden van den soten roke des// ghueden ghe[46] rochtes. ende en sal em seluen daer nicht in steken. Want nimant en nymt aant.
[47] sick soluen ere an. mer de gheropen wort van gode alse aaron. He sal aant. 47
[48] ghemaket wesen wt aller ouerulodicheit. Want de daer misdoet in enen
[49] de wort sculdich in allen.
[50] Van dusdanighen prelaet ropet blidelike de prophete ozee seghende. aant.
[51] israhels wijngaerde is wul ranken ende vul vruchten. Want een guet pre-

44
47

Colv. I, 1 § 2
[vanaf He sal] Colv. I, 1 § 3.
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[1] late de by den ranken betekent is maket ghuede vndersate. Hijr van secht
[2] seneca. Gheen dinck en trecket meer to der doghet de ghemode de to
[3] den quaden gheneghet sijn. dan onser ouersten gude wanderinghe. Want
[4] de clymmet allentelen in der ondersaeten herten. ende ghift macht den
[5] gheboeden. Stedelike gheseen ende ghehort te werden ende teghenwor[6] dicheit der wisen helpet seer. ende nouwe en kanstu yet gheuynden in
[7] eren werken daer du nicht van ghebetert en machst werden. Ende vor[8] waer weert moghelic ens gueden mans ghemode an te sene o wo alten
[9] schonen anghesichte. wo hillich. ende wo grotelike blenkende anghesichte
[10] solde wy dan seen. Hijr omme so we in enigher hoecheit gheseet wort
[11] ende nicht vort en gheet in gueden werken. de is snoder dan enich vnsin[12] +nich// mensche.
+
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Exemplum
[14] Van der maneren des kesens ende van enen de bi onsen tiden gheko-14
[15] ren wart wil ic vertellen een merkelic dinck dat ic bekant hebbe van aant.
[16] den edelen ende hilghen ridder philippo.
[17] +De scone stat cemannen was in voertiden vnder den coninck van en- aant.
[18] ghelant ende nu is sie vnder der macht des coninghes van vranckrike. De[19] se stat was menich iaer gheestelike seeck. want se en hadde ghenen
[20] heerden van ghueden leuene. Do de bisscop ghestoruen was. was anstaen[21] de de dach dat men kesen solde. ende want daer nouwe enich capittel
[22] so arm van gueden personen en is. daer en si ia een de em bedroue van
[23] den ghebrecliken schade der kerken. ende em verblide van den vortgan[24] ghe. so was daer in der voerghenomder kerken een warachtich guet cano[25] nic de ghenc to ener vernomder hiligher clusenerschen ende bat dat se
[26] eer ghebet doen wolde op dat een werdich bisscop ghecoren worde. De
[27] clusenersche dede also ende quam weder van eren ghebede ende seghede.
[28] Alre leueste vrent. ic was vp ghetoghen in den hemel ende ic sach dat
[29] de hilghe iuncfrowe maria patrone iuwer kerken ghenc to den voeten oers
[30] sones ende wolde bidden voer dese sake. De sone stont erwerdelike op
[31] + keghen de mo//der ende seghede. moder ende vrouwe dy behort to enen
[32] bisscop te setten wen du wilst. Hijr vmme ghenc de moder Cristi myt
[33] den hilghen enghelen ouer ene side recht of se oer van deser sake beroden
[34] wolde. daer na quam se weder ende sechde. sone et behaghet my wt den
[35] rade deer gueden engelen. dat men mauricium de wanneer was archidya- aant.
[36] ken van kreten bisscob make van cenomannen. De sone antworde du he- aant.
[37] uest werdelike ghekoren also sal et ghescheen ende de clusenersche sech[38] de to den canonic. sich dattu dyt by di latest bliuen so langhe hentet ghe*

14

17 cemannen, ls: cenomannen [Lat. Cenomanensis]. 36 kreten, ls: treten [Lat. Trecensem].
46 prouende, Lat.: Archidiaconatu; nunnencloester van sunte benedictus oerde, Lat. nigrarum
monialum monasterium.
Colv. I, 1 § 4
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[39] scheet is. De goddenstighe man wart hijr van screiende van blitscapen.
[40] ende van vervundernisse ende benediede den heren. Meer vmme de ver[41] keertheit der ghener de daer kesen solden. en konde he nicht ghedenken
[42] woet ghescheen solde. nochtan en twiuelde em daer nicht aen eet solde
[43] also ghescheen. Nu wille wy cortelike vertellen we dese mauricius was.
[44] He was archidyaken in der staet van kreten ende ghenc to voete vmme aant.
[45] alle dat stichte myt ene staue ende predikede al vmme. Daer na gaf he
[46] de prouende ouer ende ghenc to enen nunnencloester van sunte benedic[47] tus oerde van wes aelmissen he in syner ioghet gheuodet was. ende he
[48] + wolde se brenghen to e//nen beteren leuen alse dede. Wat meer de ca[49] nonike vergaderden to cenomannen vmme ene bisscop te kesen. Daer
[50] worden twe ghekoren alse de prouest ende de deken. De prouest was een
[51] wijs ende een edel man. de deken was gheleert ende rike. Do ghene van
[52] desen den anderen wike en wolde. seghede de prouest to den deken. Ic
[53] see dat my dat bisdoem gheen nutte en is. ende eet is dy ock gheen nutte.
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[1] my is ghenoch myne eere. ende dy is ghenoch dyne rickdome. Ick en wildy
[2] nicht wiken. noch do my. Hijr vmme en is daer nicht anders anstaende.
[3] dan dat wi deser kerken guet dat en deel vernilet is. myt vnsen kiuen vort
[4] altemale vernilen. Hijr vmme so wolde ic wolde ghijt oeck. dat wy tus[5] schen vns beyden koren enen oetmodighen gheproueden maen van leuene.
[6] de daer kan ende wil weder maken de valle ende ghebroke onser kerken.
[7] Seet de erwerdighe mauricius is en man bysunderlinghe versiert in aller
[8] rechtuerdicheit de ock by der ghenaden ende vorsenicheit godes regeren
[9] mochte alle de weerlt. Dusdanighen menschen byn ic bereit myt al den
[10] ghenen de myt my volen te kesen. ende ic gheloue sekerliken. dat he em
[11] nicht setten en sal keghen god. ende syne eghene salicheit. ende dyt wei[12] +gheren ende wedersegghen. Rechteuort lachede de deken ende sech//de.
[13] eet gheschee alsoe myt sulker vorwarde. of he dat bisdom nicht ontfan[14] ghen en wolde dat ic et dan beholde. rechteuort reep de prouest myt blit[15] scapen ende sechde. et gheschee also ende werde gheuestighet [ende
[16] rechtevort wart dese kiesinge ghevestiget] myt wulboert alle der cano[17] nike. De deken vermodede dat mauricius dat bisdoem nummermeer solde
[18] ontfanghen willen. meer de prouest vermodede voele weerdeliker dat
[19] de mynne Cristi den hilghen man dwinghen solde. ende dat he vmme
[20] voeler menschen salicheit willen dat bisdom nicht en solde doren weder
[21] seghen nu et em gheboeden woert. Daer worden twe canoniken na em
[22] ghesant ende vunden em als he ghewonlic was toe voete gaende to den
[23] steden daer he prediken wolde. Do se em ghetoent hadden de breue siner
[24] kesinghe antworde he. Ghy solt weder gaen to vnser herberghe. ende ta[25] uende als ic myn prediken ghedaen hebbe so wil ic weder comen. ende
[26] antworden iv wat my de here in gheuet. ende et gheschede also. De cano[27] nike ghenghen weder to der herberghe ende he ghenc vort an ende predi[28] kede. ende sunder eten hoerde he bicht hent to den auende to. Des auen[29] des quam he to hues. ende grotte de gaste ende sunder eten ghenc he int
[30] bedehues ende wakede alle de nacht in bedinghen. Des morghens antwor[31] +de he// den canoniken. dyt is de raet gods ende siner moder daer vmme
[32] en mach ic es nicht weder seghen. dat ghy my voer leghet. Wat meer he
[33] wart ontfanghen myt groter werdigher eren he wart op des bisschopes
[34] stoel gheseet ghecronet ende bisscop ghemaket. ende he regeerde dat
[35] bisdoem so wal dat men nicht en ghelouet dat bynnen vijf hundert iaren
[36] iemant sijns ghelijc ghewesen heuet. Ende dat en was gheen wunder mer
[37] et was seer betemelic dat de so glorioselike ghekoren wart glorioselike
[38] regeerde.

Wodanich de prelate wesen sal.

*
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[40] +Wodanich de prelate wesen sal bewiset augustinus in siner regule daer aant. 40
[41] he secht. de ghene de iu voer is en sal em nicht vermoeden salich
[42] te wesen van der heerscopie der macht. meer van denste der mynnen
[43] voer iv sal he in der eren verheuen wesen. mer vor gode sal he myt anxte
[44] vnderworpen wesen iuwen voten. Vor iu allen sal he em bewisen een ex[45] empel der guder werken. He sal berispen de vnrustighen sterken de
[46] cleenmodighen vntfanghen de kranken. ende verduldich wesen to allen.
[47] He sal gherne waren discipline. ende so in sette dat men em vntsee. ende
[48] al isset dat bede noetdroftich sijn. nochtan sal he meer begheren ghe[49] +mynt te wesen dan vntseen// ende he sal altoes denken dat he gode re[50] den gheuen sal voer iv. Hijr vmme wanneer ghy ghehorsam sint so ont[51] farme ghi nicht allene iuwer eghener sele. mer ock syner. de vnder iv
[52] is. wo he in hogher stede is wo he in merre perikel is. Se dese alre vnder-
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[1] schedenste man. wo wal ende wo vullencomelike heuet he bescreuen myt
[2] corten worden den staet deer prelaten. Ende de hillighe erwerdighe bene- aant.
[3] dictus heuet ock in siner regulen de he menich iaer na sancten augustinus
[4] tiden gaf vullencomeliken ende claerliken bescreuen den staet der prela[5] ten daer he aldus secht.
[6] Een abbet de werdich is een cloester to regeren sal altoes denken.
[7] wo he hetet ende myt den werken sal he vervullen den namen des ouer[8] sten. want he verwart int cloester Cristus stede. vp ene ander stede
[9] secht he in der seluer regule. He sal altoes ghedachtich wesen dat in den
[10] verueerliken ordele godes vndersokinghe ghescheen sal beide van siner
[11] leringhe. ende van siner discipulen gheorsamheit. ende he sal weten dat
[12] de schult comet vp den heerden. wanneer de vader des hues ghesinnes
[13] myn nutticheit vinden kan in den schapen. Ende vortan secht he. Wanneer
[14] iemant vntfanghet den namen des heerden de sal leren wo he de discipu[15] +len regeren moghe myt der lere godes.// dat is. he sal alle gude dinghe
[16] meer bewisen myt den werken dan myt den worden. Den ghenen de lich[17] telike de lere ontfanghen sal he de ghebode godes leren myt den worden.
[18] mer den harden van herten ende den simpelen sal he de gheboede godes
[19] bewisen myt den werken. Allet dat he synen discipulen leert te scouwen
[20] dat sal he in sinen werken ok schuwen. vp dat he soluen nicht en werde
[21] berispelic alse he den anderen prediket. We anders regiment beghert den
[22] is de werdicheit ene stede der schande. een ouerste de den ondersaeten
[23] nicht en vordert de en vordert em seluen ok nicht ende dat is een groet
[24] deel der rechtuerdicheit. wanneer iemant enen anderen vordelic is. Et
[25] is noet dat wy iemant hebben daer wy onse seden na corrigeren. Men sal
[26] enen guden man wtuerkesen ende altoes vor oghen hebben ende wi solen
[27] leuen recht of he anseghe al dat wi deden.
[28] +Dyt is de coninck de prelate der gelouigher byen. de van honich
[29] varwen is ende ghemaket is van der wtuercorener blomen. ende van aller
[30] ouerulodicheit.

+

92a

+

Concl.

Dat men de ghene kesen sal to prelaten de daer sin verstandel ende
van scarpen sinne. II. capitel
[33] Vele coninghen beghynnen vake te werden in enen ymme korue. aant.
[34] +Al waeset dat by der apostelen tiden// int beghin der hilghen34
[35] + kerken alse sunte pauwel to den van corinten scriuet. nicht vele aant.
[36] wisen en weren na den vleysche. nicht vele edeler. nicht vele mechti[37] ghen. nochtan daer na ende alremeest in deser teghenwordigher tijt
[38] weerden vele prelaten in der hilghen kerken. vele wisen mer och arme
*
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12 heerden, ls: heerder [Lat. pastoris].
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[39] na den vleysche. vele edeler na den vleysche. meer nicht in der selen.
[40] vele mechtighen nicht to beschermen meer to bedrucken de arme clerke.
[41] Sodanighen de werden van eren gheliken verheuen bouen gheestelike ende
[42] sedighe mans. Van desen secht ecclesiastes. Jc sach de knechte op den aant. 42
[43] perden. ende de princen wanderen vp der erden alse knechte. Hijr vmme
[44] isset dat se misdoen de gheleerde mechtighe ende edele mannes de vlees[45] lic ende sunder sede syn kesen ende setten bouen gheestelike ende sedi[46] ghe mans. Wo solen se dan verdomet werden. de dwasen ende ongheleer[47] den de ock gheen natuerlike verstant en hebben kesen to prelaten. Want
[48] de natuerlic verstandel ende vorsenich syn. de syn altoes bequamer to
[49] allen guden werken. wanneer de boesheit eren willen nicht verheert en
[50] heuet. Sodanighe menschen syn oek sunder vele scriften begripsem der
[51] reden ende daer na werden se lichteliker van den wilden leuene bekert
[52] + to enen gheeste//liken leuene. Meer de ydeoten ende vngheleerden de
+

92c
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[1] plump syn van verstande ende wankel van synne de werden nowe vmmer
[2] meer ghebughet to den guede. Hijr van secht senica. Doerheit ofte aant.
[3] dwaesheit is een snode dinc verworpen ende vnreyne knechtlic velen be[4] gherten ende vnderworpen wreden vngheuallen. Och wy hebben gheseen
[5] ende wy seen noch daer vele van dusdanighen menschen gheset syn in
[6] de meeste werdicheit. meer wy hebben gheseen de ghene de daer versiert
[7] weren myt natuerliker verstandenisse ende in den state des lichtuerdi[8] ghen leuens ghekoren worden to regimente seer reckelic worden. ende
[9] se worden so vele vurigher do se dat regiment anghenomen hadden. alse
[10] se vor den regimente tragher ende ydeler weren.

Exempel
[12] +Et gheuel eens dat somighe canonike eenen bisscop kesen solden ende12
[13] do se nicht ouerdraghen en conden. gheuen se eer stemmen den prouest
[14] ende den deken myt sulker vorwarden dat se nicht buten en solden kesen
[15] meer een van den capittel. Do de twe ouer ene sijt ghenghen. vp dat se
[16] em de bet beraden solden ween se beest kesen mochten. do was daer een
[17] canonic de nicht langher vasten en wolde. ende leep wt den capittel in
[18] de naesten tauernen. Do he ghegheten hadde beghan he te dobelen. Want
[19] he was iunc ende van seer lichuerdighen leuene. meer he was versiert
[20] + myt seer wunderliker scarper verstandenisse. he was myn//lic ende to
[21] sprelic allen menschen ende versiert myt natuerliken dochden. Hijr vmme
[22] do de prouest ende de deken em to samende bereden. seghen se dat se
[23] vnder al den canoniken ghenen gheesteliken ende bequamen man en vun[24] den ende daer vmme ouerdroghen se ende koren den iunghen canonic de
[25] van natueren so wunderlike verstandel was. Do se dit den capittel ghe[26] kundighet hadden. wart daer de processie gheordinert ende se ghenghen
[27] myt der processien to der tauernen. ende vunden den iunghen canonic
[28] dat he al sin ghelt ende cleder verspelet hadde. He wederseghedet myt
[29] tranen. mer se grepen ene ende droghen ene to der kerken ende setten
[30] ene vppe des bisscopes stoel. ende in der bequamer tijt wart he bisscop
[31] ghewiet. Altehant do he sach dat he bisscop gheworden was wart he ver- aant.
[32] wandelt in enen anderen man. ende ordinerde alle dinc dat den bisdom
[33] to behorde so vullencomelike. dat in em gheen teken en bleef syns eer[34] sten leuens. De wtwendighe sake des bisdomes regeerde he also. dat he
[35] gheyn dinck van gheesteliken oefeninghen achter en leet. Ende dat en
[36] was gheen wunder. Want de gaue deer gracien ende der gheesteliken do[37] +ghet. vermerede ende vestighede de natuerlike doghede. Hijr van secht
[38] senica. Wultu di alle dinc vnderwerpen so vnderwerpe di soluen der reden.
aant.

*
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2 Na guede. volgt in de Lat. tekst: sed de malo in peius facillime devoluuntur. 12 edeler ende
werckliker. Lat.: mobilior et actuosior.
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[39] + Du machste vele// menschen regeren isset dat dy de reden regeert. Alse
[40] ene vlamme de hoghe op vlammet nicht ligen en mach of verdrucket
[41] mach werden ende ock nicht rosten en kan. so is vnse ghemode ock altoes
[42] vnrustich. ende so vele is dat ghemode edeler ende werckliker. alse de
[43] vnruste merre is. Meer selich is de ghene de dese vnruste kert int beste.
[44] Meer al wasset dat et den ghenen wal ende gheluckelike ghenc de desen44
[45] iunghen de em so seer to der ydelheit gaf to enen ouersten koren noch[45] tant en sal mens ghyns syns vor ene ghewonte nemen waer men enen be[46] teren weech vinden kan. Vort an wo men in der vergaderinghe doen sal
[47] daer vele wisen edelen ofte mechtighen sunder leuen ofte sunder seden.
[48] bouen raden willen. bewiset dese text vort claerlike.
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Dat men de vnsedighen ende modighe verdrucken ende benouwen
sal. III. capitel
[3] Mer wan de coninghe der byen vpgewassen syn so doden se de an- aant.
[4] deren byen ghemeenlike ende eendrachtelike de snodesten co[5] ninghe op dat se de scharen der byen nicht en delen ende twis[6] tinghe verwecken.
[7] +Want altehant wanneer sodanighe de ic hijr vorghenomet hebbe be-7
[8] ghynnen oer houet vp te richten. so solen se verdrucket ende benouwet
[9] werden van den ghenen de hilligher ende wullencomerer syn in doechden.
[10] ende se solen gheset werden van allen ammeten vp dat se ghyne oersake
[11] + der quaetheit en holden. Teghen sodani//ghe ropet de prophete ezechiel. aant.
[12] Nym of den bisschopes hoet nym of de krone. Wat isset. spreke wy ke- aant. 12
[13] ghen de gheleerden de edelen ende de mechtighen. Ghyns syns. Vmmer
[14] wanneer men sodanighen vint van ghuden seden. so syn se na des apostels
[15] leringhe dubbelder eren werdich. Meer och arme in deser tijd vpblaset aant.
[16] de kunst. want se sunder mynne is. ende de edelheit des vlesches maket
[17] vake vnedele seden. ende byna alle mechtighen misbruken nu deer macht.
[18] Paulus de de werlt vmme ghenc was alre gheleerdest in der ee. nochtant
[19] makede he de ghelouighen beholden myt syner predikinghe. de na der
[20] werlt dwaesheit gerekent was. Petrus warp van hem dat nette ende ach- aant.
[21] terleet dat schepeken ende bekeerde dat romessche rike. ende nu ghe[22] louen vnse ouersten bisscope dat dye hillighe kerke de myt den blode deer
[23] starker merteler ghestichtet is ghesterket moghe werden myt den lawen
[24] ende kyntliken blode der edelinghe. Dat si veer. Jheremias de ghehilghet aant.
[25] was in siner moder buke wart van den heren gheropen dat he et volc re[26] geren solde. meer he reep ende seechde. A.A.A. here god se ic en kan
[27] nicht spreken. want ic byn een kynt. Joseph sechde to synen broderen
[28] in deer figueren Cristi ende swoer in der figuren alre prelaten. Gy en
[29] solt myn anghesichte nicht seen ten sy dat ghy iuwen mynnesten broder aant.
[30] + myt iv to my bren//ghen. By den mynnesten broder versteet men de vn[31] dersaten den de quaden ouersten also vele alset in em is nicht en trecken
[32] myt ghuden exempelen ende leringhe. Ende och wo vele van den prelaten32
[33] solen ontberen der seligher bescowinghe des godliken ansichtes. Hijr vm[34] me gheboet moyses in der ee. dat de buck den men vor des volkes boes- aant.
*
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12 bisschopes hoet, Lat. cidarim. 22 vnse ouersten bisscope. Lat. summi apicis pontifices.
41 dochteren der heidenen, Lat. Madianitis. 44 Deze zin is in het Lat.:De uno talium suppresso
tamen nomine, quid actum sit, referente quodam spirituali viro Theutoniae atque probato,
referam.
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[35] heit offerde leuen leet. daer de prelate in betekent wort de solde de
[36] boesheit der kyndere van israhel draghen in ene woeste stede. dat is in
[37] de helle. de woeste is van allen ghuden. ende vp dat de verborghenheit
[38] der figuren noch claerliker verstaen worde. so gheboet de here daer na
[39] dat moyses solde nemen alle de princen des volkes ende hanghen se an
[40] de galghen teghen de sunne want se den volke leten vnkuesheit doen myt
[41] den dochteren der heidenen. O wo harden ordel sal daer wesen den ghe[42] nen de bouen anderen menschen syn.

Exempel
[44] +Ic wil vertellen wat daer ghescheet is eenen sodanighen prelaten. Een44
[45] iunge was in dudesschen lande gheboren vri edel van der gheslechte der
[46] princen. mer van leuene ende seden was he seer vnedel. he vntfenc quel[47] like dat bisdom ende ghebrukedes ouele. Ersten gaf he em blodelike tot
[48] vnkuesheit. ende tot rouen. meer daer na dede he dat seer koenlike ende
[49] onschemelike. De here castiede ene myt menigherhande geiselen. mer
[50] + do he des misbru//kede in houerdien. leet ene de here haestelike quades aant.
[51] dodes steruen. In der soluer vre de he starf was conradus de vor gode een aant.
[52] werdich bisschop van hildensem was in der middernacht op ghestaen to
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[1] der metten. do he de metten vte hadde saet he ende studeerde. want he
[2] solde des daghes een sermoen doen to den volke. rechteuort waert he
[3] vp gherucket in den gheeste. ende sach enen bisscop myt enen bedecke[4] den anghesichte. meer versiert myt allen ornamenten der bisscopen bren[5] ghen vor dat ordel godes. altehant weren daer by de veruerlike duuels
[6] ende besculdigede em. De ene besculdighede den bisscop van rouen. de
[7] ander van doetslaghen. ende de anderen van vnkuesheiden. Do sechde
[8] de richter to synen raedesluden de by em seten. vndersoket dese saken
[9] ende gheuet sentencie. Se weren den richter sunder merren ghehoersam
[10] ende gheuen ghemeenlike de sentencie der verdomenisse. De richter con[11] firmeerde de sentencie ende de deners de swarter weren dan roet ofte
[12] kolen. quemen daer to ende toghen em des bisschopes hoet van synen ho[13] uede ende den rijnck van siner hant. ende toghen em wt de kasel de dal[14] matiken ende de anderen bisscopes clederen. ende legheden se vor des
[15] richters voete. ende do se den bisscop naket ghemaket hadden toghen
[16] se em myt groten ropen ende hulen van den anghesichte des richters to
[17] + der hellen. daer he nicht mit em// en brachte dan sunden. Rechteuort
[18] stonden se vp de by den richter seten. ende myt soten sanghe sunghen
[19] se. Doet guet de wile ghy de tijt hebbet tot allen menschen. Do dyt de aant.
[20] bisscop van hildensem in den gheeste gheseen hadde quam he weder to
[21] em soluen ende beghan te denken we de vnselighe bisscop wesen mochte.
[22] Do cloppede daer een voer sine doer he wart inghelaten. ende reep myt
[23] tranen dat sodanich bisscop des auendes int naeste dorp ghecomen were
[24] ende in der soluer nacht haestelike starf. Do dat de hillighe bisscop van
[25] hildensem hoerde hadde he medeliden myt den vnselighen doden. ende
[26] al en mochtet den verdomeden nicht helpen he stortede nochtant van
[27] barmherticheit seer bitter tranen.

+

94a

Exempel
[29] +Een broder van hilgher orden ende van leuene heuet my vertellet dat aant. 29
[30] in dudeslant was eene archebisscop desen ghelijc in boesheiden. De myt
[31] alten vnselighen dode starf ende wart enen seer hillighen manne in enen
[32] visione aldus vertoent. He sach dat des bisscopes sele myt groter pyne
[33] wt den lichame ghetoghen wart ende wart ghebracht in de helle. vor deer
[34] duuelen prince de vp ene hoghe stoel saet. De prince grotte em seer eer[35] werdeliken ende boet em drinken van den dranke dat vor em stont ende
[36] seechde wille come wille come archebisscop. se drinc nu van mynen dran[37] + ke. want du heuest// my langhe truwelike ende sunder vnderlaet ghedent.
[38] De arche bisscop en wolde nicht drinken. want he wiste dat daer nicht
[39] ghudes ynne en was. Ten lesten wart he myt ghewelde van den deners
*
29

16-17 to der hellen, Lat.: ad Tartara. 29 Een broder van hilgher orden, Lat.: frater altioris
ordinis.
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[40] ghedwunghen dat he vntfanghen solde den dranck van des princen hant
[41] ende drinken daer em voer gruwelde. Ende rechteuort do he ghedrunken
[42] hadde. ghenc daer ene sweuelghe vlamme dor syne oren oghen ende mont
[43] ende nesen ende so wart he ghebracht in den ewighen helschen brant. Se
[44] wodanighen eende hebben se de vnwerdelike vntfanghen sorghe der selen. aant.
[45] ende wo verueerlike wrake verdomet de ghene deet vnwerdelike regeren.
[46] + Hijr vmme sich du de dyt lesest wo nutte dattet is nicht allene der hil+
[47] ghen kerken. mer ock den menschen dat men mit eendrachticheit hindere
Serm. b
[48] dat sodanighe menschen nicht verheuen en werden.

Exempel
[50] +Ic hebbe soluen in walslant gheseen enen archebisscop dat een ghe-50
+
[51] leert edel man was. daer aldusdanighe wrake godes ouer quam. De alre
Ex. 5
aant.
[52] gheestelikeste prince lodowicus coninck van vranckrike de gheboet by der
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[1] pyne des dodes int iaer ons heren m.o cco ende xxxixo dat alde ioden de
[2] to parijs weren vergaderen solden ende to samen brenghen dat alre sun[3] delikeste boeck talmot ghenomet daer vnghehorde ketterie ende blasfe[4] mie teghen Cristum ynne bescreuen syn. Ende daer worden// menigher[5] + hande boke de wt talmot ghescreuen weren to parijs ghebracht to ver[6] bernen. Ende dyt dede de coninck wt rade ende ingheuens broder hinrikes aant.
[7] to ghenomet van collen de do ter tijt de beste prediker was. Hijr vmme
[8] quemen de ioden al screiende to den archebisscop. ende gheuen em vntel- aant.
[9] lic ghelt vp dat se oer boke beholden mochten. Die bisscop wart myt den
[10] ghelde bedroghen. ende quam to den coninck ende vmme keerde dat ghe[11] mode des iunghen coninghes to synen willen. Hijr vmme do den ioden eer
[12] boke weder ghegeuen weren setten sye in enen hoechtideliken dach den
[13] men alle iaer daer vmme holden solde mer et was to vergheues. Want de
[14] gheest godes ordineerdet anders. Do dat iaer vmme ghecomen was vp den
[15] seluen daghe ende in der soluen stede daer de vermalediden boke den io[16] den weder ghegeuen weren. dat is to vincennes bi parijs quam de seluen aant.
[17] archebisscop to den coninck ende haesteliken wart he begrepen myt vn[18] uerdrachtliker pine des bukes. ende myt groten hulene starf he in den
[19] seluen daghe. De coninc vloe myt allen synen ghesinde van der stede.
[20] want he hadde anxt dat he ock myt den archebisscop van gode mochte
[21] gheslaghen werden. Nicht langhe daer na wart de coninck van den vor[22] ghenomden broder daer to ghebracht dat he gheboet by der pine des do[23] + des dat men der io//den boken solde vergaderen. ende leet se in groter
[24] veelheit altemale verbernen. Nu anmerke leser dat al de ioden van oest- aant.
[25] lant te banne ende vor ketters holden. al de ioden de keghen de ee moysi
[26] ende keghen de propheten dat boeck dat talmot het ontfanghen ende be[27] scriuen. ende nochtant wolde de archebisscop der ee Cristi dat boeck
[28] beschermen. aant.

+
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+
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Dat een prelate sal wesen sunder wreetheit. IV. capitel
[30] DE coninck der byen en heuet gheine angel. nochtant is he ghewa- aant.
[31] pent mit moghentheit ende myt vnsichlicheit.
[32] +De angel betekent in de hillighe scrift wreetheit. desen an- aant. 32
[33] gel ende hadde Cristus nicht de een prince der prelaten is de synen dis[34] cipulen leerde seghende. Leert van my want ic bin sachtmodich ende aant.
[35] oetmodich van herten ende ghy sult vinden iuwen selen ruste. Want waer aant.
[36] oetmodicheit is daer is vrede. ende wapen ende sweert syn in den weghe
*

32

4 Na Cristum, volgt in het Lat.: et matrem eis. 10 bedrogen, Lat. corruptus. 28 na beschermen,
volgt in het Lat. nog een sermoen [Colv. I, 3 § 7]. 31 moghentheit ende myt vnsichlicheit,
Lat.: maiestate.
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Serm.

[37] des houerdighen. nochtant is de prelate ghewapent mit moghentheit wan[38] neer allene syn ansichte ghuden vndersaten gheuet anxt ende mynne.
[39] Meer waer de vndersaten sodanich nicht en sin so moet teghen natuer39
[40] de angel der wreetheit wassen int herte des prelaten. als wanneer in der aant.
[41] fonteinen der guetheit de angel beghan te wassen teghen den weder
[42] strubbighen saulum do he hem myt den lichte synre moghentheit verblin[43] dede. ende myt syner mechtigher kracht neder warp meer nochtan en gaf aant.
[44] + he em nicht// slaghe vp slaghe. Nu hoer wo sachtmodich de angel was aant.
[45] want he sechde to em stant op en ghanc in de stat. ende kort volghet
[46] daer na. ende van synen oghen velen alse vissche scubbe. ende he vntfenc
[47] dat seen. Hijr omme en stackem de angel nicht wredelike meer barmher[48] telike. He wart verblindet vp dat he verlichtet woerde myt enen beteren
[49] lichte. He waert neder gheslaghen vp dat he gheuestighet woerde myt
[50] starker begherten der mynnen. Vmme deses exempels willen sal een ewe[51] lic prelate leuer gheordelt werden van alte groter ghudertirenheit dan
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*

[1] van alte groter wreetheit. mer dat middel te holden ordele wy alderbest
[2] te wesen. Van der gudertierenheit scriuet senica to den princen neronen aant. 2
[3] aldus. Men en sal gheine ghemene ghudertirenheit holden sunder onder[4] scheet. Want alle man te vergheuen ende niemant te vergheuen dat is be[5] de wreetheit. meer wy sullen dat middel holden ende wantet swaer is dat
[6] middel te holden. daer omme wat van den middel ghaen sal dat sal em
[7] meer keren to der gudertierenheit. De gudertirenheit in wat huse se co[8] met dat sal se maken selich ende vresam ende wo se selsener is in der
[9] coninge huse wo se daer wunderliker is. Den prelaten en betemet nicht
[10] wrede ende vnuersoenlic torn. Ic wil den prelaten dat alre beste exempel
[11] gheuen daer he em na richten sal. dat is dat he em seluen sodanich bewi[12] + se enen ieweliken wodanich// he wil dat god teghen hem si. Ghudertiren[13] heit en maket den prelaten nicht allene eerbaer. meer ock mechtich. en[14] de is ghelijc der sierheit der keiser ende daer in is de alre sekerste seli[15] cheit gheleghen. Want een vresam ende en sachtmodich coninc heuet
[16] trouwe hulpe van sinen vndersaten. Ende nemant en mach hebben guet[17] willighen ende trouwe deners. de in der tijt des vreden synen denars vn[18] recht ende wreetheit bewiset. Ghudertirenheit betemet den princen vp
[19] dat he alle dinck daer sachtmodich make daer he comet. Ghijn deer en
[20] is daer dat men ghudertierliker ende sachtmodigher hanteren sal dan den
[21] menschen. ende ghinen deren en sal men meer sparen dan den menschen.
[22] De byen syn alre tornighest ende na der groetheit oerre lichame syn se aant.
[23] alre scharpest to vechtene. ende laten de angel in de wunde steken. Mer
[24] de coninc alse ghi ghehort hebben is al sunder angel. want de natuer en
[25] wolde des nicht wreet maken. meer stantaftich in der doghede. Ende daet
[26] is den prelaten een groet exempel. He dwelt de daer vermodet dat de co[27] ninck daer velich is. daer ghyn dinck van den coninghe velich en is. mer
[28] velicheit sal men mit vreden ende velicheit soken. Et is noet dat he vnt[29] uruchte so vele als he wil dat men em vnturuchte. De mynne der borghers
[30] + is eene vnuerwindelike hulpe den conin//ghen. Myt den borghers ende mit
[31] den vromden ende mit den armen sal men so vele de ghudertierliker vm[32] me gaen wo se lichteliker syn to verdrucken.

+
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+
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Exempel
[34] +De erwerdighe bisscop van cameric Giuardus ghenomet als ic ghehort aant. 34
[35] hebbe van dens broders der prediker orden wanderde keghen de ketters
[36] van antworpe. ende vnderweghen starf he selichliken in brabant by enen aant.
[37] cloester dat van strenghen leuene is ende in der tijt do he starf apenbaer- aant.
[38] de he enen broder van der prediker orde to ghent in den slape. ende de aant.
[39] broder sechde to em. vader wo isset mit dy. He antworde ic bin ghestor*
2
34

36 dens, ls: den. 37 cloester, Lat.: Affligeniense monasterium. 45 hilighe, is door de vert.
toegevoegd.
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Ex. 6

[40] uen. ende hebbe betalt de ghemene scult der menscheliker naturen. De
[41] broder sechde. wo. he antworde se ic ga to seer swaren pinen. daer ic yn[42] ne gherenighet sal werden eer ic to der glorien come. De broder sechde.
[43] wat is de sake diner pine. He antworde alte grote wreetheit heuet mi
[44] sculdich ghemaket. daer vmme moet ic gherenighet werden. mer dese
[45] wech den ic begheerlike wanderde vmme de hilighe kerke to renighen sal
[46] mine pine seer verminren. ende sal my gheringher brenghen to der glo[47] rien.
[48] +Hijr vmme sullen de prelaten leren dat se nicht en hebben den angel
[49] der wreetheit wan se de noet daer nicht to en dwinckt nochtant solen se
[50] ghewapent wesen mit der moghentheit also dat se van guden vndersaten
[51] beide ghemint ende vntseen werden.
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Concl.

15
*

+

Dat een prelate wesen sal in der kerken den alle// de vndersaten
vnderdanich wesen sullen alse kindere eren vader. V. capitel

+

95d

[4] IN enen ymme korue en is mer ene prince de ouer de anderen <ande- aant.
[5] ren> herscopie heuet alse een coninck.
[6] +Ende na werliken ende gheesteliken rechte de in olden tiden sin6
[7] ingheset sal daer meer een keiser wesen ende in enen coninckrike en sal
[8] mer een coninck wesen. ouer een volc nicht meer dan een prince in ener
[9] prouincien een richter. ende in ener stat <e>en sal mer een bisscop we- aant.
[10] sen. Ende dat sal men holden vmme eendrachticheit willen ende vastheit
[11] des vreden. na den worden godes alse he in den euangelio secht. nimant aant.
[12] en mach twen heren denen. want alle rike de in em ghedelet sin sullen
[13] vernilet werden. Hijr vmme en salstu ghine twe houede maken in enen
[14] lichame. Ghedenke wo grote confusie ende schande ende twidracht de14
[15] hilghe kerke leet van den dat die keiser frederic den pauwes allexander aant.
[16] verdreef ende teghen em enen anderen pawes to rome sette. Do men daer
[17] vmme binnen rome ende ouer dat gheberchte interdickt heelt ende ghine
[18] misse ende ghetide en sanck beuleckende de ketters de hillighe kerke.
[19] also seer dat men se nouwe weder renighen en kan nicht allene in anderen
[20] lande ende in vromden wlke mer oc in de naeste ende alre edelste prouin[21] cie lumberdien. Van welken ketters nu latest int iaer ons heren dusent aant.
[22] + twehundert vnde twe vnde vijftich de seli//<li>ghe petrus prior van der aant.
[23] prediker orde in der stat veronen [salichlic gedoot wert. Hierom isset aant.
[24] dat romen] de een houet van al der werlt is so seer gheslaghen wart in
[25] den dat se twe houede hadden. Wat sal dan ghescheen in den leden de
[26] mynre macht hebben. Wy hebben gheseen dat van deser twidracht nicht
[27] allene vele ende grote kerken mer ock de alre meeste herscopie vernilet
[28] + syn. Daer vmme en sullen in enen ymmekorue der kerken nicht vele co[29] ninghe wesen mer nicht dan een de herscopie hebben alse een coninck.
[30] Daer volghet na.

Dat die prelaten blenken in vaelsprekenheit ende puerheit hebben
in der consciencie. VI. capitel
[33] DE coninck der byen heuet in den voerhouede ene vlecke daer he aant.
*

6
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9 bisscop, Lat. praesul. 11 alse he in den euangelio secht, is toegevoegd. 23-24 [] aangev.
naar M. 30 Deze aanwijzing is door de vert. toegevoegd. 42 butet, ls.: buten. 50 Na cardinalen,
volgt in het Lat.: et his digne satis Romanie curie.
Colv. I, 5 § 1
Colv. I, 5 § 2
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+
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Concl.

[34] mede verciert wort. alse mit enes coninghes crone.
[35] +Ende dat is dat de here gheboet den prophete sacharias seg- aant. 35
[36] ghende. Nym suluer ende golt ende make een crone vp des presters ihesus

+

Serm.

aant.

[37] houet. Wat versteet men in den siluer dan de worde des heren. ende wat
[38] versteet men by den golde dan die puerheit ende de duerbarheit der con[39] sciencien. Een guet prelaet draghet vp sin houet ene crone de van desen
[40] twen ghemaket is wanneer he de worde der warenheit de he anderen
[41] menschen prediket seluen bynnen draghet in der herten ende in allen ti[42] den van butet tonet in den werken.
[43] Ofte na der litteren moghe wi segghen dat de kronen betekenen de aant. 43
[44] bisscopes hode de bina allene gheorlouet syn den bisscopen te draghen.
[45] + nochtan hebben dat// somighe abbete van nyes mit groten hopen ghel[46] des verkreghen. dat se se ghebruken moghen. al isset em nochtant vnbe[47] temelic. Ic bin des seker dat dit in olden tiden nerghent gheorlouet en
[48] was. dan in seer wenich cloesteren alse in sunte dionisius cloester ende aant.
[49] int cloester cluniaeck ende desen wasset allene verlenet vmme grote hil- aant.
[50] licheit oers leuens. De cardinalen ghebruken ock der hoede de daer schi[51] nen al de werlt to regeren. ende verciert sullen wesen mit twiuoldigher
[52] wetentheit. alse des olden testamentes ende des nyen ende dat wort be-
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[1] tekent bi den dubbelden kappen op des bisscopes hode. ende dese beteke[2] nisse en heuet ghine betekenisse in den abbeten. de nu de bisscopes hode
[3] van nyes gheworuen hebben. ende mit schempten wil ic vertellen dat ic
[4] gheseen hebbe. Daer is een seer grote ende rike cloester gheleghen in aant. 4
[5] den stichte attrebatanen wes abbet nouwe en bekande de ersten littere aant.
[6] der ghesteliken regule. nochtant heuet he de werdicheit van den bissco[7] pes hode verworuen. mit so groten summen gheldes. dat he sine kerke
[8] ghebracht heft in merre sculde. dan tien dusent punt. Dit is een seer
[9] scandelic ende en spotlic dinck. Daer volget na.

Dat den prelaten verdomelic is ouerulodelike cierheit der clederen.
VII. capitel
[12] DE coninc der byen en wort nicht verciert mit enighen sunderlin- aant.
[13] ghen tekene bouen anderen byen.
[14] +Hijr wort in den pre//laten ghestraffet ouervlodelike cierheit aant. 14
[15] + der cledere. Hijr van secht de grote prelate ende bisscop augustinus.
[16] Machscheen purpur betemet enen bisscop mer et en betemet ghins sins
[17] augustinum. In den belde des alre hillichsten vaders augustinus weren aant.
[18] bescreuen aldusdanighe versen. Ordo gemmarum designat septuaginta.
[19] Ipse quibus preerat septuaginta polos. Soli pro meritis est tradita tanta
[20] potestas. Nec successit ei pastor honore pari.

+

96c

+

Serm. a

[21] Dat bedudet aldus vele in dudesche. de tal van seuentich peerlen. be- aant.
[22] tekent souentich kerken de augustinus vnder hem hadde. Em is allene
[23] verlenet so grote macht vmme sine grote verdenste. Ende em en is ghin
[24] heerde na gheuolghet in gheliker ere. Hijr vmme wasset dat augustinus
[25] in synen leuene nicht en betemede sierheit van clederen. wo sal et dan
[26] ienighen cloester man betemen wo groet he ock is. aant.

Exempel
[28] +My quam ens in den weghe to ghemote een abbet mit velen peerden en-28
[29] de mit groten ghesinne also dat ic meer ghelouet solde hebben dat et een
[30] hertoghe ofte eyn greue ghewest hadde hed ic es in den anghesichte nicht
[31] bekant. He hadde versmaet de runde kappe der ghemenen presters. ende
[32] hadde anghetoghen enen tabbert. sine cleder weren van schaerlaken. ende aant.
[33] ghenghen nowe an dat knee. ende sine leersen seten em seer slicht an
*
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4 cloester, Lat. Aquiscinctum monasterium. 9 Daer volget na, deze woordgroep is door de
vert. toegevoegd. 26 Hierna volgt in het Lat. nog een tekstregel. 28 abbet, Lat. altioris ordinis
abbas. 32 tabbert, Lat. tabbardum, quem Gallici canem dicunt.
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Ex. 7

[34] + sine beine. recht of se daer anghewassen// weren. ende daer en brack
+
[35] anders nicht an te schene te wesen een nye ridder anders dan he ghinen
96d
+
aant.
[36] krans vp den houede en hadde. Och arme waer was Cristus vnses princen
+
[37] cledinghe. do he to iherusalem quam. waer was des alren edelsten mans
Serm. b
aant.
[38] Johannes baptisten gordel dat ghemaket was van ruwen hare der came[39] len. Waer was sunte benedictus ofte hilarionis melote ofte haren cleet. aant.
[40] Nu ic ghesecht hebbe van desen abbete de des monikes habijt versmaet40
[41] hadde. ende mit eynen tabberte ghecledet was. nu laet ons seen wo groet
[42] perikel ende sunde dat et is dat enich gheestlic mensche dat habijt een
[43] ver lanc van sick lecht.

Exempel
[45] +In enen cloester van der swarter orden weren dre monike vntbunden in aant.
[46] aller wallust des vleisches. Se seten in enen daghe in ene camer hemelike
[47] ende werscoppeden. ende de ene worghede hastelike an enen stucke bro[48] des. Van wes dode de anderen twe nicht beschamet en worden. meer se
[49] ghengen van der stede ende wlbrachten voert ere maltijt daer bi vp ene
[50] ander stede. ende daer na kundigheden se den anderen wo he ghestoruen
[51] weer. Nicht langhe hijr na do de twe nicht en ouerdachten wat den der[52] den ghescheet was. mer se ghenghen to samen wt ende wolden baden in
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Ex. 8
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*

[1] der vloet de bi den cloester was. Do se naket ghegaen weren int water
[2] ghenc de ene daert depe was ende verdranc. He waert doer wt ghetoghen
[3] + ende begrauen.// Hijr na do de derde monic de allene ghebleuen was des
[4] auendes sick vntschoet hadde ende slapen wolde. apenbaerde em de ver[5] drunkene monic al naket ende sechde. Se in wo groten pinen ic bin ver[6] domet mer bedenke di doech nu ende sich wattu doen salst. Ic was vnrei[7] ne ende daer vmme werde ic werdelike ghepinighet. ende dat vermeret
[8] seer de schemte mynre verdomenisse dat ic sunder habijt al naket van
[9] den duuels bespottet werde. meer gif mi wat dar ic di ynne bewise een
[10] teken mynre verdomenisse. do dit de monic hoerde was he seer verueert.
[11] ende gaf em gheringhe enen hoyken ende so verscheen he haestelike.
[12] Daer gheschede een wunderlick dinc. do de dach beghan vp te ghane. was
[13] daer so groten stanc in den cloester. dat se alle gader van bangicheit re[14] pen ende sechden. dat se van den groten stanke moysten steruen. Do de
[15] monic vertellede wat em des auendes ghescheet was wart de hoyke al
[16] vmmelanc ghesocht. ende ten lesten vunden se de meer stinkende dan
[17] enich aes. ende swaert bouen roet. ende mit groter verwundernisse gro[18] uen se de hoyke haestelike vnder de erden. ende de monike screieden.
[19] Des doden monikes gheselle ghenc in der mynre broder orde. ende leuede
[20] selichlike hente nu to. ende is een warachtich tuch deses mirakels.

+

97a

Exempel
[22] +Daer was een monic in dudeschen lande van sunte berndes orde als wi aant. 22
[23] + ghehort hebben van warachtighen broders der pre//diker orden dese was
[24] seeck van scarper colde ende arbeide mit vnverdrachliker hette. Do he
[25] daer vmme wt ghetoghen hadde de cukul des heilighen habites wart daer
[26] ghehoert also groet gheruesh dat de broders de vp den dormeter leghen
[27] weenden dat dat seckhues neder gheuallen were. Ende do en hillich man
[28] daer bi in sinen ghebede was ende bouen maete seer verueert wart apen[29] baerde em de duuel segghende. van groter vnwerdicheit heb ic dit alre[30] meest gheruchte ghemaket. want du hinderste mi myt dinen ghebede dat
[31] ic den monic de sin habijt wt toech nicht gripen en mochte ende pinighen
[32] in den lichame. Do dit de hilghe deuote monic ghehort hadde ghenc he
[33] sunder merren to den seken monic. ende vant dat de monic sin habijt wt
[34] ghetoghen hadde. He vermaende ene sachtelike. ende do he sin habijt we[35] der an ghetoghen hadde vermaende he em to bichten. Nicht langhe daer aant.
[36] na do he ghebichtet hadde ghenas he vullencomelike. mer daer na wart
[37] he weder seeck ende starf in groter deuocien.

*
22

6-7 vnreine, Lat.: immundus et lubricus. 22 sunte berndes, Lat. Cisterciencis.
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[38] +Wodanich dat habijt der knechten godes wesen sal. scriuet augusti- aant. 38
+
[39] nus in siner regulen daer he secht. iuwe habijt en salt nicht merkelic
Serm. c
[40] wesen. ende gi en sult nicht begheren te behaghen in den clederen mer
[41] in den seden. ende daer na secht he. iuwe cledere sul ghi to samen hebben aant.
[42] + vnder enen bewarer ofte twe of so vele// alset noet is de se cloppen
+
[43] vp dat se van den motten nicht ghequesset en werden. Ende alse ghi ghe97c
[44] uoedet werden van enen kelre warer. so sulle ghi ghecledet werden van
[45] enen cleet warer ende oftet wesen mach so sole ghi iv daer nicht mede
[46] bekummeren wat clede dat men iv na bequaemheit der tijt gheuet. of
[47] een iewelic van iv dat solue cleet vntfeet dat he erst hadde ofte dat
[48] een ander hadde. wanneer men nochtant enen ieweliken nicht en weighert
[49] dat em noet is. Meer isset dat hijr van twistinghe ende murmuracie vnder
[50] iv vpsteet waneer dar iemant claghet dat he snoder cleder vntfanghen
[51] heuet dan he eerst hadde ende vnwerdich si dat he nicht so wal ghecledet
[52] si alse een ander broder. so prouet hijr wt iv soluen wo vele iv vntbreket
[53] in den hilghen inwendighen habijt des herten. de vmme dat habiit des
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[1] lichames kiuen. Sunte benedictus gheboet in siner regulen van den clede- aant.
[2] ren aldus. Den broders sal men cledinghe gheuen na der ghedaente der
[3] steden daer se wonen. Jn colden lande behouet men meer ende in warmen
[4] landen myn. Ende dit vnderscheet sal bi den abbet wesen. Ende daer
[5] na secht he. de monike en sullen em nicht bekummeren van der varwen
[6] ofte van der costelheit der clederen. mer wodanich men vinden mach
[7] in der prouincien daer se wonen of dat men lichtest kopen mach. Se wo[8] +daniche cleder van den hilghen vadere be//screuen wort. want he secht aant.
[9] dat men lichtest copen mach. Meer nu in deser tijt dreghen de monike
[10] ende de ridders eens wandes. Seneca bescriuet de maticheit der cledere aant.
[11] aldus. Al vnse wanderinghe sal also wesen. dat se den volke dene. vnse
[12] hoyke en sal nicht blenken noch ok vnreine wesen. Hijr [om] so en koep
[13] nicht dat di behaghet mer dat di noet is. Wat doghede isset ouervlodighe
[14] dinghe to versmane. dan bistu vmmer wunderlic wanneer du noetdrofti[15] ghe dinghe versmadest ende de en salstu nicht allene versmaen mer leer
[16] ok dat leuen versmaen. want nimant en regeert dat leuen wal. dan de
[17] dat leuen versmaen. We is dar arm. den dunket dat he arm si. welke sin
[18] de meeste rijcdome. [niet te begeren die rijcdomme.] Mi uerwundert
[19] dat de ghene begheren ouerulodinghe dinghe de em vermeten dat se alle
[20] dinghe achter ghelaten hebben. Se willen hebben den name der armode
[21] ende nicht de doghet. se wilt vor den den menschen gheseen werden.
[22] dat se de werlt vleen. mer in der daet holden se de werlt. We ende echter
[23] we der heerlicheit der werliker menschen of der edelinghe. mer we we
[24] ende derdewerue we. der alre vnbetemelikester heerlicheit der monike
[25] ende wo schadelic ende verdomelic dat de heerlicheit is den gheesteliken
[26] ende cloester luden. wil ic verclaren mit enen apenbaren exempel.
[27] +[I]C hebbe gheseen enen abbet van der orden van cisters enen gheleer-27
[28] + den// wisen ende geproueden man. Do dese in enen daghe hantwater
[29] nam ende somighe erwerdighe grote lude de hantdwele an beiden siden
[30] vor em heelden gheschede dar ene stemme to em segghende in latine
[31] aldus. Waer vmme holt men de dwelen vor den armen. Do dat de erwerdi[32] ghe abbet hoerde leet he haestelike mit anxte ende mit verueernisse
[33] + de dwele. Ende ic merke dat dese stemme werdelike gheschede den guden
[34] ende wllencomenen mannen. op dat he versmaen solde de ere de em be[35] wesen wart. Want gode is men allene sculdich ere ende glorie. Als he aant.
[36] dor den propheten ysaiam secht. Mine glorie en sal ic anders nimande aant.
[37] gheuen. Ic weet ende bin des seker dat de heerlicheit der werltliken glo[38] rien in werdeliken ende edelen personen merkelike ghestraffet ende ver[39] domet is.

*
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12 hoyke, Lat. toga. [] aangevuld naar M, Lat. Ergo. 18 [] aangevuld naar M. 43-45 voor
persoonsnamen in Lat. tekst, vgl. Tekstannotaties.
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+

97d

+

Ex. 10

+

98a

+

Serm. d

Exempel
[41] +By onsen tiden heuet ghewesen ene seer edel vrouwe ghenomet maria aant. 41
[42] greuinne van campanien dese was huesvrouwe des alre edelsten greuen
[43] van campanien ende dochter des coninghes lodewicus ende suster des
[44] coninges van vranckrike se hadde veer broders dat coninghe weren in
[45] engelant ende enen soen de coninck was ouer meer. Do eer man doet
[46] was reisede se menich iaer lanc. van der ener stede to der anderen mit
[47] groter heerlicheit. ende do se starf kreech se dusdanighen ende. Se arbei[48] dede in der lester suckte ende do se steruen solde vntboet se den alre
[49] + hillichsten wal sprekenden abbet van// persanien dat he to eer queme. aant.
[50] De abbet quam ende wart nicht in ghelaten mer bleef wachtende vor
[51] der porten. want de greuinne was ghestoruen. ende al dat daer was wart
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+

Ex. 11

+

98b

19
*

[1] van den ridders ende van denars. ende van al den de daer weren verto- aant.
[2] ghen. alse guldene ende suluerene vate kostele cledinghe. ende purpur
[3] bedden of kussene. ende daer na linen laken ende doken. ten lesten quam
[4] daer een boue ende greep dat bedde bi beden hoken ende wentelde dat
[5] dode licham vp dat stro. Do de abbet mit verdrete seer langhe wachtede
[6] vervnwerdighede em seer een edelinc de bi den abbet stont ende brack
[7] de doer vp mit ghewelde ende leide den erwerdighen man dar in. Do he
[8] inghegan was ende dat edele licham vant ligende naket op den stroe.
[9] was daer een van den ghesinde. de dat licham bedecken wolde mit den
[10] stroe. ende de abbet en ghehengedes nicht vmme exempels willen. meer
[11] he reep mit vrier stemme ende sechde. O ghi alle comet hijr ende seet
[12] de heerlicheit der alre edelsten gruinnen marien. seet dat alre tederste
[13] licham mit wo groter vn eer ende schemten is ghewentelt int stroe. seet
[14] wat eer de werlt betalet heuet. vor so menichuoldighe ere ende glorie.
[15] +Hijr vmme isset dat de werlike ere in so edeler personen verdomet
[16] is wat salet dan ghescheen mit den moniken ende mit den clerken de
[17] ock mit schemten soken werlike ere. Ghein prelate anders dan den dat aant.
[18] + recht// to latet [sel] verciert werden mit enigher lichamliker cierheit.
[19] mer allene mit der kronen der doghet. ende der guden exempele.

+

Concl.

+

98c

De coninck is herliker van gedanten ende tweuerue merre dan
anderen byen. VIII. capitel
[22] DEse is altoes schoenre van ghedante. ende twewerue merre dan aant.
[23] de anderen.
[24] +Ende so lest men van den coninghe saul in den eirsten boke aant. 24
[25] der koninghe dat he van der schulderen vpwert lengher was dan iemant
[26] van al den volke. Vp der schulderen pleghe wi de borden te draghen. ende
[27] Cristus de guede heerde heuet vp sine sculderen in den holte des cruces aant.
[28] vnse sunden ghedraghen vp dat wi leuen in der rechuerdicheit ende wi
[29] de daer ersten dwolen alse dwalende schape wederkeren mochten to der
[30] schape koyen der anderen schape dat is der engele. Hijr vmme isset dat
[31] wi de vnder ander menschen gheset sin vnderlinghe de ene des ander[32] en borden draghen solen. alse de apostel seghet ende also veruullen de aant.
[33] Ee Cristi. wo vele de meer sal dat een ouerste doen. de so vele borden
[34] heuet te draghen. wo vele houede he heuet te regeren. ende so vake moet
[35] he verdraghen de vnsturicheit der vndersaten. wo wake se eren willen
[36] verwandelen. Hijr vmme sal he altoes in werdigher minnen de ene ghe[37] daente der dogheden is herliker wesen ende in dogheden twewerue merre
*
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18 [] aangevuld naar M. 24 Voor Ende, staat in de Lat. tekst: Antiquam nota, lector,
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+

Serm. a

[38] dan de anderen. Als men ghemeenlike pleghet te segghen. den clenen be[39] +temet clene dinghe. ende den groten grote dinghe. Ende al is//set dat
[40] vns allen betemet grote dinghe. want wi groet heten nochtan betemet
[41] den meesten de meeste dinghe. Want der ouersten werke werden gheto[42] ghen tot nauolginghe der exempele. Ende een ieghelic is em seluen beuo[43] len. nochtan behordet sunderlinghen den meesten to dat se de minnesten
[44] sullen leren ende verwecken to den ghuden.

+

98d

Exempel45
[46] +Van den erwerdighen mauricius dar wi hijr te voren van ghesecht hebben. aant.
[47] de erst bisscop was to cenomannen. ende daer na archibisscop van rotho- aant. +Ex. 12
[48] magensen. heuet mi vertellet robertus de wanner abbet was to blesense. aant.
[49] Dese robertus was des vorghenomden archebisscops capellaen. ende do
[50] de winter an staende was. kofte des bisscopes scheffener enen pels. ende
[51] boet ene den capellaen. Do de capellaen want he olt ende kranc was enen
[52] lichteren pels begherde de van subtilren vellen were. sechde de archibis-
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20
[1] scop. laet my den pels seen de em al te grof is. ende so vro alse he den
[2] pels mit den handen betastet hadde sechde he. Ghanc ende koep robertus
[3] enen clenlikeren pels. ende vodere mi desen pels vnder mynen tabbert.
[4] Do dat her robert hoerde schaemde he em to male seer dat he dat nicht
[5] dreghen en wolde vor enen pels dat sinen heren den archibisscop guet
[6] ghenoch was to enen voder vnder sinen tabbert. ende men mochten in
[7] den seluen archebisscop ene wunderlike doghet seen. want he was vor
[8] em seluen seer karich. mer vor den armen was he seer milde. He en kon[9] +de nowe// mit verduldicheit seen dat sine procuratores in enen daghe
[10] wt legenden dre ofte vier punt vor al dat ghesinde. ende nochtan sin al[11] missen gheuer leghede alle daghe wt tien ofte xij punt vor de armen. en[12] de dat was noch vunderliker in em dat he een par sparen so langhe bese[13] ghede dat he dre par remen daer ynne versleet. Ende in enen yseren des
[14] tomes versleet he iiij ofte vijf toghele. He verwandelde sine cleder vake.
[15] want he gaf se olden presteren of armen clerken. He plach te segghen
[16] to sinen scheffeners. wanneer se de iaerlixschen rente sins stichtes re[17] kenden to xij dusent punt. Twe dusent punt ofte dre holdet vns nowe to
[18] der noetdroft vnses ghesindes. Van al den anderen en heb ic nicht want
[19] et hoert al den armen to. ende daer vmme deeldet den armen. ende dat
[20] ic behoelde dat sal ic ghebruken als een scheffener ende nicht als een
[21] heer. vp dat ic nicht in den daghe des strenghen ordels verdomet en wer[22] de. Wanneer ic van dusenden nicht voor een kan verantworden alse seer aant.
[23] strenghe rekenscop vnder den rechten richter Cristus van mi gheeschet aant.
[24] + sal werden. Eya ghi prelaten ghi bisscope de de hilghe kerke ghetrouwet24
[25] hebben. ende in den ghetughe der truwen dreghe ghi ringhe mit kostelen
[26] stenen. och of ghi iuwer bruet morghengaue. ende oer guet nicht quel[27] +liker dan ouervlodelike to en brechten. De riken make ghi noch riker//
[28] ende de vnwerdighen verhoghe gi. ende dat ghesinne der bruet ende vele
[29] meer de lede der bruet dat sin de armen en achte gi nicht. ende dat qua[30] der is ghi verdrucket se. Jc bin des seker ende ic wetet vor war dat iuwe
[31] bruet solde gherne ouer iv claghen. mochte se ienighen richter vnder den
[32] hemel hebben. ende se solde gherne van iv ghescheden werden. want ghi
[33] iv so vromde maket van oerre gheselscap. Vorwar de dach sal comen
[34] wanneer se mit enen konen anghesichte den rechuerdighen richter Cristo
[35] ouer iu sal claghen. ende dan sal na des propheten ysaias worde alle aant.
[36] hoecheit der mannen dat is der prelaten vernedert werden. ende de here
[37] sal allene verhoghet werden. So sal de heer iuwe herlicheit ende iuwe
[38] houerdien vernederen mit confusien. ende wo vele ghi iv seluen verhoget
[39] hebben in welde. so vele sal iv ghegheuen werden pine ende screyen. Ende
[40] wiltu dit vntgaen ende mit mauricius van Cristus bekant werden en bru- aant.
[41] degom der hilghen kerken. so wes en ghetruwe knecht ende wijs nicht
[42] allene als en guet vndersate. mer wes altoes herliker van ghedaenten en[43] de dubbelt merre in dogheden dan de anderen.
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+

Serm. b

+

99b

Hijr volghet na. sine vloghele sin corter. IX. capitel
[45] Syne vloghele sin korter. aant.
[46] +Ende dat en is ghyn wunder. want martha was vlitich in den ste- aant. 46
[47] dinghen deenste ende daer vmme kroende se ende en mochte mit
[48] + marien nicht sitten// in den huse ende bewaren ihesus voete to smakene aant.
[49] ende te sene wo soete de heer is. Dauid was bekummert mit vele saken aant.
[50] daer vmme bat he vmme vederen alse der duuen. vp dat he mochte wt
[51] vleghen van den erdeschen saken ende in der schowinghe seen god der
[52] gode in syon. De ouerste en sal nicht claghen dat he korter vloghele he- aant.
[53] uet want daer volghet na in den texte. wanneer de byen wt vleghen so aant.
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Serm. a

+

99c

21
*

[1] is de coninck in den middel. ende hijr versteet men in de ghedaente der
[2] vullencomenheit. want de de ouerste stede wal verwaren de sin na den
[3] worden des apostels werdich dubbelder eren vp dat se glorieren in velen aant. aant.
[4] benedixien. ende vntfanghen de vetticheit der eerden in deser teghen[5] wordigher gracien. ende den doew des hemels in der vermakinghe der
[6] ewigher blitscapen ende werden broders des heren.

Exempel
[8] +Wy hebben gheseen den erwerdighen conradus den alre edelsten man de aant. 8
[9] eirst abbet was van wilaer ende daer na de ouerste abbet van cisters ende
[10] ten lesten bisscop cardenael des houes to rome. He verwaerde seer vlite[11] like al dat siner heerlicheit to hoerde. nochtant gaf he em tot godliker
[12] scowinghe. so vake alse he em ledinghen konde. He hadde sin ghemode
[13] ende sin ghedachte also seer den gheeste vnder gheworpen. dat he na si[14] nen willen em ny gaf to werliken saken. ende nu al heel gaf he em to
[15] + gheestliken dinghen// ende ghenc van den enen to den anderen sunder
[16] hinder. Van desen gloriosen manne heuet mi gwilhelmus de abbet van wiaant.

[17] ler een seer wunderlic dinc seer warachtelike vertellet dat sine vingere
[18] daer he mede plach te consecreren dat hilge licham Cristi des nachtes18
[19] wanneer he studeren wolde ofte in de boke seen luchteden alse kersen.
[20] Doe dese van den pawes legaet ghemaket was ende in dutsch lant daer aant. 20
[21] he wt gheboren was ghesant. quam he to parijs. Daer sach he de broders aant.
[22] van der prediker orde de do daer nies ghecomen weren ende he visiteerde
[23] se. Do em van den broders twiuelde in der herten bat he den heren dat
[24] he em vertonen wolde. waer to dese orde vp ghecomen weer. ende sunder
[25] merren dede he een boeck vp ende daer wart sinen ghedachten gheant[26] wort waer to dese orde vp ghecomen were. Want ten alre ersten vant
[27] he ende las aldus. Laudare. benedicere et predicare. dat bedudet louen
[28] benedien ende prediken. Rechteuort dankede he gode ende vor em al[29] len sechde he. Al bin ic in den habite van andere orden. nochtan sal ic
[30] iv broder wesen so langhe als ic leue ende ghin wederstot en sal mi num[31] mermeer van iv scheden. aant.

Exempel

*
8
18
20

31 na scheden, is de afsluitende paragraaf weggelaten [Colv. I, 9 § 5]. 39 antworde em, Lat.:
consignans se cruce.
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Ex. 13

+

99d

[33] +Hijrna antworde de selue cardenael een merckelic wort enen prester to aant. 33
+
[34] kollen. Want do he daer den sent saet quam to em en kerker ende claEx. 14
+
aant.
[35] ghede aldus. Seet de broders van der predi//<di>ker orden de tot onsen
+
[36] schaden to collen sin ghecomen ende slaen oer sichten in vremet saet
100a
[37] se horen onser vndersaten bicht. ende daer mede trecken se de menschen
[38] tot em. rechteuort antworde em de legaet. Wo groet is de tal der men[39] schen in dinen kerspel. He sechde ix dusent. ende de legaet antworde em aant.
[40] ende sechde. We bistu alre vnselichste de allene wldon kanste ende be[41] sorghen so mennich dusent menschen. Wetestu verlorene mensche nicht
[42] dat du in den verueerliken ordele vor den richtestoel Cristi vor al dese
[43] menschen reden gheuen salst. ende nu clagestu dat du sodanighe hulpers
[44] hebbestu de to vergheues verlichten dinen borden. vnder wes last du vn[45] wetende verligest ende hijr vmme bewisestu mit deser claghe dattu vn[46] werdich bist aller sorghen der selen. daer vmme beroue ic di aller pro[47] uenen de sorghe der selen hebben. Do dit ghescheet was kundighede he47
[48] apenbaerlike de macht de van den stole van rome den broders van der
[49] prediker orde ghegeuen was. ende wo em mit sunderlinghen priuilegien
[50] van dren pawesen alse van innocencius den derden. honorium den verden. aant.
[51] ende gregorium den negheden pawes so gheheten beuolen si ende ingheset
[52] dat se sullen prediken ende den volke den bicht horen.
[53] +Nochtan sal men in deser macht de ons ghegheuen is verstaen dat.
+

Serm. b

33
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[1] want de heerden bekennen sullen dat anghesichte oerre schapen. so en
[2] + sal ni//mant sodanighe sine bicht horen de em vntrecken wil. vp dat em
[3] + sin heerde nicht en bekenne. Van desen erwerdighe conraet cardinael le-3
[4] gaet heb ic warachtelike ghehoert dat do he in brabant was versochte
[5] he vake dat graef der hilgher vrouwen marien van deoegenes ende do he aant.
[6] in der stilheit der nacht bedede. sach he in den gheeste. dat de selue de[7] nersche godes mit ghebugheden kneen den heren vor hem bat. ende na
[8] + eren ghebede troestede se synen arbeit ende sorchuoldicheit. Hijr vmme
[9] sine vlogele der schowinghe weren vnder menigherhande sorghen ende
[10] vnleden wtgherecket to den heren. ende he hadde anghenomen de forme
[11] der wllencomener prelaten alse hijr na volghet.

+

100b

+

Ex. 15

+

Concl.

Alse de byen wt vleghen is de coninck in oeren middel. X. capitel
[14] Wanneer de byen wt vleghen so is de coninck in den middel. aant.
[15] +Ten betemet nicht dat dat conuent sunder houet si. Jhesus aant. 15
[16] stont in den middel synre discipulen ende sechde to em vrede
[17] si iv. Js dat en prelate dit selue doet so sal daer waer vrede na volghen
[18] vnder den vndersaten. daer vmme volghet daer na in den texte. Ende een aant.
[19] ieghelic bye begheert den coninc alre naest te wesen. Ten sin ghene war- aant.
[20] achtighe schape de den heerden vleen. Want Cristus secht myne schape
[21] horen myne stemme ende volghen mi. daer vmme bistu een warachtich
[22] + ghe//estelic mensche. so bekenne dinen heerden na volghe dinen prelate.
[23] ende en vlee nicht van em als van enen vulue. Jsset dat du vleest dat is
[24] en teken der vndanckbarheit ende teken der mishope. ende der twidracht.
[25] Jn der coninghe boke lest men dat nabal al was he gheeck nochtant helt aant.
[26] heet vor quaet dat de knechte vp wossen de van eren heren ghevloen we[27] ren. Maer we den ouersten isset dat se den vndersaten oersake gheuen27
[28] van em te vleene. Hijr van secht seneca ende leert wo de heren em bewi- aant.
[29] sen solen teghen eren knechte. of de prelaten teghen eren ondersaten en[30] de secht aldus. Also salstu leuen mit dynen vndersaten alse du willest dat
[31] dyn ouerste mit dy leue. Wo vake dat dy in dyn ghedachte comet wat di
[32] gheorlouet si teghen dynen knecht. so salstu ock denken wat dinen heren
[33] gheorlouet si teghen di. Somighe salstu bi di holden de werdich sint ende
[34] somighe vp dat se werdich werden. Du en salst nicht allene enen vrent
[35] soken vp den markede ende in der heren houe. isset dat du et wal an mer[36] kest so salstu ock enen vrent vinden in dynen huse. Leue mit dynen vn[37] dersaten gudertierliken. spreke mit em alse mit enen ghesellen. nym raet
[38] mit em ende et mit em. Want gude materie daer men vele gudes wt ma*
3
15
27

11 alse hijr na volghet, is toegevoegd door de vert.
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Serm.

+

100c

[39] + ken mochte is vake ledich wanneer daer ghin// werckman bi en is. besoke aant.
+
[40] dit ende vndervindet bewise di dinen knechten ende vndersaten vrolick
100d
[41] ende nicht houerdich vp dat se di meer mynnen alse enen ouersten dan
[42] vntseen. Nimant en mach wal leuen de em seluen allene anmerket. de al[43] le dinck keert to siner nutticheit. et is noet dat du leuest to ens anders
[44] behoef isset dattu wal leuen willest. Wiltu soken roste ende vrede so be[45] wise di alse enen ghesellen ende en tone di nicht als enen here.

Exempel
[47] +Ic hebbe gheseen ene abbedisse van der orde van cisters in brabant in e- aant. 47
+
[48] nen cloester dat ghenomet is blomendael. se was gheheten genta. ende
Ex. 16
aant.
[49] eerst hadde se ghewesen ene nunne van der swarten orden. Se was edel
[50] van ghebuerte. mer vele edeler in der doghet. se was schone van ansichte
[51] mer vele schoner in der selen. van deser abdissen sechde men warachteli[52] ke. dat se bina xxx iaer lanc dat cloester regeerde. ende nochtant in spise
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[1] ofte in dranke nye vijf schillinge en verdede buten den conuente. oer
[2] bedde was ghemene in den dormeter mit den anderen. ende oer reuenter
[3] in den conuente. Wanneer se in der tijd alse men eten solde van buten in
[4] quam ende van den weghe mode was. so ghenc se rechteuort mit den con[5] uente to reuenter. ende de nunnen de oer ghesellinen ghewest hadden.
[6] + sande se int// seeckhues. Wanneer se oer nunnen wt leide to spasieren.
[7] so sat se int middel van em allen ende sechde wat van gode ofte van der
[8] hilghen scrift. ofte van ghuden seden. De minne aller nunnen was soda[9] nich tot eer dat se nouwe en konden versadet werden se te sene ofte te
[10] horene. Dese abdisse was langhe seeck vor oerre doet. vp dat se in de[11] sen lichame al heel ghereynighet mochte werden. Do ic se in oerre lesten
[12] suke vandede ende oer hemelike vraghede woet mit oer were. Antworde
[13] se mi oetmodelike ende sechde. alre leueste wete dat de binneste myns
[14] herten van der ghenaden godes gheuestighet sin in vreden. ende myne se[15] le verwachtet den heren in alre ruesten des gheestes. ende ic hope dat
[16] ic nicht bedroghen en sal werden van sinre alre barmhertigesten ghuder[17] tirenheit. ende ic sal versadet werden van sinen alre begheerlikesten an[18] ghesichte. wanneer ic vntbunden bin van den banden deses vlesches. Want
[19] he heuet em vnderwilen ghewerdighet mi in desen leuene to troestene.
[20] Do se dit ghesecht hadde stont se vp van den bedde als se best mochte
[21] ende daert al de nunnen an seghen de oer stedelike deenden wisede se mit
[22] den vinger ene stede vor den vinster daer se lach ende sechde. Hijr in al
[23] onser teghenwordigheit de hijr sin openbaerde een cloet van seer claren
[24] + schine// in dren nachten ende bleef vnbewegelic in de meeste tijd van der
[25] nacht. Ende altehant do se dit ghesecht hadde. sundede ic se alle ende aant.
[26] scheidede van daer. ende ic hoerde dat se kort hijr na to den heren ghe[27] wandert was. ende ic verstont dat de seer luchtighe vurighe cloet bete- aant.
[28] +kende. wo se wanderen solde to der hemelschen claerheit. Hijr vmme sal
[29] de prelate van ghelouighen byen altoes in den middel bereit wesen allen
[30] vndersaten. ende dan sal een iewelic begheren dat he den ouersten naest
[31] wesen moghe. ende se wo bequamelike hijr na volget in den texte.

+

101a

+

101b

+

Concl.

Se verbliden em alle dat se gheseen moghen werden in eren denste.
XI. capitel
[34] UNde se verbliden em alle dat se gheseen moghen werden in sinen aant.
[35] denste.
[36] +Ende dat billix. Want een ghetruwe guet vndersate de denet36
[37] den heren Cristo nicht allene wanneer he gheseen wort. mer so vele le[38] uer ende dankbarliker werket he dat daer guet is. als he anmerket ende
*
36

25 Tussen nacht, en Ende, is een woordgroep niet in de vert. opgenomen. 40 se. Lat.: Syri
et Libii.
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Serm.

[39] ghedenket dat sin prelate altoes teghenwordich is. ende altoes van sinen
[40] ghude verblidet. In den boke iudith lest men dat se sechden tot holofer- aant. 40
[41] nes. kum vns en vredesam heer ende ghebruke vnses denstes alset di
[42] behaghet. Daer en is nicht swarre dan te denen den vndancbaren. ende
[43] + dat de here altoes laestich si sinen de//ner. Jn olden tiden began nemroet aant.
[44] de een starck yegher ghenomet wort wreetheit te ofenen teghen de vn[45] dersaten. ende dese vnsinnicheit heuet vulherdet in den verlorenen men[46] schen de sunder Ee weren. mer nu in der ee Cristi in der ee der gra[47] cie ende der gudertirenheit solde de wreetheit ende nemen. mer se was[48] set nu meer vp dan se ye te voren dede. ende so vole anxteliker. alse
[49] se inwendigher is. Ene wunde vp den schulderen doet seer mer de seri[50] cheit der in ghedoemten is vnuerdrachlic ende de inwendighen wunden
[51] en moghen nicht wal wesen sunder anxt des liues. also is de veruolginghe
[52] van den werliken luden seer swaer. mer vnder cloester luden en mach
[53] de wreetheit ghins syns gheofent werden sunder groten schaden der doch[54] den ende sunder anxt des leuens der selen.

40
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*

Exempel1
[2] +Ic hebbe bekant enen canonic reguleer de em stedelike gaf to den ghebe[3] de ende guden ghedachten ende sine orden streenlike bewarde. nochtan
[4] conde he nouwe sine ouersten versachten. he was em bedenstachtich aant.
[5] ende vnderdanich in allen dinghen ende begheerde eer quaetheit mit
[6] ghuede to verwinnen mer he en mochte nicht. Hijr vmme was he vp enen
[7] auent te male seer bedrucket ende storte bittere tranen. He anreep de
[8] + hilghen mertelers mauricium ende// sinen ghesellen welker hochtijd do aant.
[9] anstaende was. vp dat he ouermids eren ghebede verdenen mochte troest
[10] ende hulpe. Ende altehant do he na langhen wakene nowelike beghan
[11] te slapen. hoerde he de choren der enghelen singhen int hoghe. De selen
[12] der hilghen verbliden em in den hemel. de de voetstappen Cristi na ghe[13] uolghet sin ende want se vmme syne mynne oer bloet ghestort hebben
[14] daer vmme regneren se mit Cristo in der ewicheit. Ende he sechde my
[15] dat de sanck ende de nederstiginghe der noten so sote ende ghenoch[16] liken geluet gaf. dat heddet god nicht anders mit em voerseen. sine sele
[17] solde van der soticheit wt den lichame gheuaren hebben. ende want he
[18] in der tijt ene swaer suckte hadde. so wart he allene van der ghenochte
[19] des sanghes so gansliken ghenesen in lichame ende in der sele dat em
[20] daer na nowe ienich verdreet wo groet dattet ock were verswaren moch[21] +te. Hijr vmme gif di stedelike to dinen ouersten wodanich he ock si. ende
[22] alre meest wan he guet is vp dattu di daer van verbliden moghest dattu
[23] in sinen denste gheseen wordest. Daer volget na.

+

Ex. 17

+

101d

+

Concl.

Wanner de coninck wt reiset. so is al dat her der byen vergadert
vmme em. XII. capitel
[26] Wanneer de coninck wt reiset so is al dat her der byen vergadert aant.
[27] + vmme em als een cloet ende om beringet em// ende bescer[28] met em.
[29] +Hijr in wort betekent wo sorchuoldich de vndersaten solen wesen29
[30] voer oer ouersten. ende wanneer se wt reisen so solen se mit mede liden
[31] ende mit sorchuoldicheit des herten bi em wesen. al ist dat se mit den
[32] lichame van em sin. ende in allen noden solen se em beschermen mit
[33] ynnighen ghebeden. also lest men in der olden ee. dat de presters des aant.
[34] heren mit tranen. ende mit ghebeden hulpen dauid ende iuda machabeum aant.
*
1
29

23 daer volget na, is door de vert. toegevoegd. 34 machabeum, is door de vert. toegevoegd.
36 Na moyses, volgt in de Lat. tekst: sacerdotum personam gerens.
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Serm.

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

ende ander coninghe hertogen ende richters des volkes van israhel. waer
se in den stride weren. Also beschermede moyses mit vp voringhe siner aant.
hande de princen des volkes van israhel. do se streden tegens amalech
ende daer inne betekende he de personen der presteren. Also vntfenc
machabeus dat regiment des volkes ende sine broders hulpen em.

Exempel
[41] +Daer was een seer edel greue van campanien de ens wanderen wolde aant. 41
[42] seer veer pelegrimase. he ghenc ersten to enen armen seken ende deuo[43] ten man. den he lange mit sinen aelmissen gheuodet hadde ende bat em
[44] oetmodelike dat he alle daghe den heren vor em bede vp dat he em ghe[45] sunt ende sunder hinder beschermede wech ende weder. De arme ant[46] worde em sunder ghude noetdroeft des lichames en kan ic nicht ghebe[47] den. want ic bin ghekrenket in der herne ende mit allen vnmechtich in
[48] + den li//chame. Rechteuort gheboet de greue sinen twen ammetluden
[49] den he sin hues beuolen hadde to verwaren ende sechde. Desen armen
[50] besorget vliteliken mit allen noetdroften des lichames. Se loueden em
[51] dat se dat doen wolden ende so toech de greue wt. De ammetlude ghe[52] dachten des armen xv daghe lanc ende gheuen em sine noetdroft. daer
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Colv. I, 12 § 2

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 18

+
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*

[1] na gheuen se em myn ende myn ten lesten vergheten se ene altemale.
[2] wat mer. do de arme vergheten was helt he vp van bidden. Ende de greue
[3] kreech seer vele wederstotes in den weghe. ende na langher tijt quam
[4] he weder in sin lant. Do he to hues ghecomen was ghedachte he sunder
[5] merren des armen menschen. ende vraghede of hie leuendich ofte doet
[6] were. Do he vernam dat he noch leuede ghenc he to em ende sechde.
[7] Alre leueste vrent ic hadde ghewent dat du doet werest. want ic en hebbe
[8] nicht vnderuonden hulpe dinre ghebede als ic plach. behaluen de ersten
[9] xv daghe ende en wenich meer en heb ic nicht vnderweghen ghewesen
[10] sunder liden ende verdreet hent to den daghe to dat ic weder in myn
[11] hues quam. Rechteuort began de arme te screien ende sechde. Do mi
[12] dyne waldaden vntbreken. do vntbrack di de godlike hulpe. De greue
[13] antworde. wanneer hebben di myne waldaden vntbroken. De arme sechde.
[14] + do du van hijr sce//dest beuolestu dinen twen ammetluden. dat se mi
[15] seken menschen in allen noetdroften besorghen solden. ende dat vervulle[16] den se en wenich langher dan xv daghe lanc. Daer na wart ic so seer
[17] ghekrenket dat ic bina to der doet quam. ende daer vmme en conde ic
[18] nicht vor di bidden. Hijr vmme wart de greue beuaren ende gheboet dat18
[19] men de ammetlude to em repe. ende sechde to em voer al den ghesinde.
[20] O ghi alre bosesten knechte de teghen myn gheboet myne ghude seer
[21] schadelike ghespaert hebben ende nicht ghespiset hebbet desen armen.
[22] den ic vake vndervunden hebbe enen beschermer myner selicheit. ende
[23] myns vreden. ende do ic berouet wart van der hulpe siner ghebede kreech
[24] ic merre pericule ende bedrucnisse dan ic ie van mynen leuenen ghehat
[25] hebbe ende ic bin des seker dat ic de solde vntgaen hebben. hed ic des
[26] armen ghebet ghehat. Hijr vmme want ghi sculdich sin in mynen pericu[27] len so beroue ic iv van allen iuwen ghude ende verdriue iv wt mynen
[28] lande. Do se verdreuen weren wt campanien bleuen se dre iaer ballinck.
[29] Daer na ouermits bede der edelinghe. leet se de greue vor em comen
[30] ende sechde em. Jc wil iv anders ghene ghenade doen. dan iv de pauwes
[31] gheuet wanneer ghi em de waerheit segghen. Se nemen den wech an mit
[32] blijtscapen ende droghen mit em des greuen breue. daer he synen heme[33] + liken raet ynne ghescreuen hadde. want he en wol//de se nicht vntguden.
[34] mer he wolde se wat moyen vor oer misdat. De pawes gaf em breue dat
[35] een ieghelic van em betalen solde den greuen enen guldenen penninck.
[36] ende al so solden se weder vntfanghen ghenade des greuen. ende al oer
[37] guet. Do sechde de greue ic wil van des paweses munde weten wo breet
[38] ende wo dicke de penninck wesen sal ende so wil ic iv ontfanghen to
[39] ghenaden alse de pawes gheboden heuet. Hijr vmme keerden de ammetlu[40] de weder to den pawes ende toenden hem des greuen antworde. De pawes
[41] wiste wat he em antworden solde. daer vmme screef he rechteuort to
[42] den greuen. dat de guldene penninck so breet solde wesen. alse al ertrike
[43] ende so dicke dat he rekede to der hocheit des hemels. want dat ghebet aant.
*
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[44] des rechuerdighen menschen daer ghi den greuen van berouet hebben.
[45] gheet doer den hemel ende de kracht des ghebedes sterket alle dinc.
[46] Do de greue desen breef ontfanghen hadde. sechde he to den ammetlu[47] den. Seet ghi onselighen wat my de pawes weder scriuet. We mach desen
[48] guldenen penninck betalen. seet wo groter pinen iv de pawes ordelt wer[49] dich te wesen nu he iv schult op ghelecht heeft den al de werlt nicht
[50] betalen en kan. Hijr vmme keert derdewerue weder to den pawes ende
[51] brenget mi breue dat ghi absoluert sint van den dat ghi groteliken te[52] ghens mi misdan hebbet. ende daen sulle ghi weder ghaen in iv ghuet.
[53] + aldus pinighede de edele greue in// sinen knechten dat se misdaen had+
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C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

26
*

[1] +den. ende gaf den na comelinghen werdich betruwen des ghebedes. Hijr
[2] vmme sullen de ghelouighen byen dat sin de vndersaten leren mit ghebede
[3] eren ouersten beschermen alse se wt reysen ende mit medeliden des
[4] herten te helpen. Hijr volghet na.

+

Concl.

Isset dat welke bye den coninc so na volghet dat se sine vlogele quetset
de en sal nicht wtuleen der schare se en werde ghewroken. XIII.
capitel
[8] Isset dat welke bye den coninc so na vleghet dat he sine vloghele aant.
[9] quetset. de en sal nicht vntvleen der schaer se en werde ghewroken.
[10] +Bi den vloghele versta ic de scowinghe ofte dat gheestelike le-10
[11] uen. ende wanneer iemant van den ondersaten sen ouersten vnbeschedeli[12] ke moyet ende de schowinghe in em verstuert. de sal onderuinden de
[13] alre swaersten vnwerdicheit der anderen vndersaten.
[14] Hiir vmme vermanet ons de hilghe gheest seer bequamelike in canti- aant. aant.
[15] cis canticorum seghende. Je beswere iv ghi dochteren van iherusalem.
[16] bi den herten ende bi den seghen der campen. dat ghi nicht en wecken
[17] noch en doet waken mynen gheminden so langhe alse he seluen wil. Ende
[18] de here ihesus Christus secht seluen in den ersten beghinne der hilghen
[19] kerken den prelaten to troeste aldus. Jn der werlt sulle ghi druc hebben aant.
[20] mer in my vrede. Desen vrede salstu in den ouersten voden ende beghe- aant.
[21] +ren. want in sinen vrede sal din vrede wesen.// Wen dat houet seck is.
[22] den sin ock al de anderen leden kranc.

+

Serm. a

+

103b

Exempel
[24] +Wy hebben enen prelaten gheseen de van synen vndersaten to sinen qua-24
[25] den ghewecket wart van den schoweliken leuene. De abbet van sunte aant.
[26] mathias cloester to treer was een edel man ghebaren van coninckliken
[27] gheslechte. syn vader ende sin broder weren edele hertoghen. Dese was
[28] van siner eirsten ioghet op gheuodet in alre puerheit vnnoselheit ende
[29] schoweliken leuene. Hijr vmme wart he van al sinen broders ghecoren
[30] to enen abbet ende bleef menich iaer lanc in so gheesteliken leuene.
[31] ende strengher bewaringhe der orden dat men em nicht sunder groter
[32] swaerheit alse daer sware sake aenstaende weren brenghen kunde wt
[33] den vmmeganc des cloesters. Dat sach de duuel ende benidet ende ver[34] weckede wredelike des abbetes ammetlude dat se mit vnsturinghen an[35] brenghen den abbet versturen solden van der roste des hemelschen le*
10
24

4 Hijr volghet na, is door de vert. toegevoegd. 43 dat men leset in apocalipsi, idem.
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Ex. 19

[36] uens. Dat nam he ersten seer swarliken. mer daer na wart he allentelen
[37] ghetoghen mit ghenochten des wtwendighen leuens. ende gaf em ten
[38] lesten al heel to erdeschen saken. Nochtant beheelt he de erberheit van
[39] buten. ende hadde de gheestelike broders leef ende prees de schoenheit
[40] der dochden in enen anderen. Ende al was de doghet guet in den anderen40
[41] nochtan hedde se beter wesen sick soluen ende den sine beide in ghesteli[42] ken ende in tijtliken dinghen. hedde he beholden den ghuden staet sins
[43] + er//sten leuens. ende dat is dat men leset in apocalipsi dat de daer op aant.
[44] + den trone sat hadde teghen den bisscop van ephesen dat he ghebroken
[45] hadde den eirsten ghelouen ende achter ghelaten sine eirsten werken.
[46] Daer vmme heet he em doen de eirsten werke. anders wil he gheringhe
[47] comen. ende omme werpen sinen candeler. Een is noet ende we em to aant.
[48] den schouene gift de heeft dat beste deel verkoren. ende god besorghet
[49] de ghene de em van werliken saken vntledighen ende tot gode gheuen.
[50] ende mit marien ihesus vote bewaren. ende leet den menschen ghine
[51] tijtliken dinghen vntbreken. Ende wy hebben vake gheseen dat de ghene
[52] de vmme hope tijtlikes ghewinnes in waghen ende in perden vmme toghen
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[1] to der princen houe vele ghudes vnnutlike to brachten. ende nicht weder
[2] + en kreghen. dan sunde ende bitter wroghen der consciencien. Hijr vmme
[3] en salstu nicht verderuen de vloghele der schowinghe dyns prelaten. want
[4] al vntvleestu hijr der schaer der byen du en salst nochtan nicht vntuleen
[5] de schaer der engelen de daer wreken sullen dat vnrecht des ouersten
[6] princen. Daer volghet na.

+

Concl.

Wanneer de her der byen sal wttrecken so en doer daer nimant wt
eren huseken gaen eer de coninck erst wt geghan is. XIV. capitel
[10] Wanneer de heer der bien wt sal trecken. so en daer daer nimant aant.
[11] wt eren husekens gaen. eer de coninc wt ghegaen is. ende he
[12] + vloecht// voer alse een prince.
+

103d

+

aant. 13

[13] Hijr van lest men in den boke iosue dat de presters de de arche des
[14] heren droghen ghenghen vor. De iunghe tobias ghenc ock voer do he mit aant. +Serm.
[15] den enghele weder quam ende sin ghesinde volghede em na. Ende de here aant.
[16] seghet ock van den scriben ende phariseen dat se swaer ende vnuerdrach[17] like boerden legheden vp den schulderen der menschen. meer se en willen
[18] se seluen mit eren vingheren nicht roren. Wat sin de dorpel des huses
[19] der byen dat is der ghelouigher vndersaten. anders dan de seker termine
[20] der regule. daer en iewelic sine professien na ghedaen heuet de vnse
[21] vaders in gheset hebben. Dese regule en sal nimant ouertreden ende ni[22] mant van den vndersaten sal bi hem seluen gheine swarre dinghe anne[23] men. dan de regule ynne holt. eer he seet dat sin prelate erst an nymt
[24] enen scharperen ende hogheren wech ende vor vleghet als een prince.
[25] Want de discipel en is nicht bouen sinen meister. ende de knecht en is aant.
[26] nicht bouen sinen heren. Den ouersten hort to regulen yn te setten ende
[27] statute te ordineren. Den ondersaten hort to na der regulen te leuen
[28] ende statute te holden. Den ouersten hort to wat daer ingheset is ende
[29] in der regulen bescreuen. dat se dat ersten in em seluen mit den werken
[30] veruullen ende also de vndersaten te trecken to den besten.

Exempel
[32] +Wy hebben dusdanighe in den cloester ende somighe in der werlt ghe-32
[33] + seen. Jc hadde in der scholen enen// seer leuen ghesellen de bina myn aant.
[34] euen olde was. ende ghelijc my gheleert. Dese bleef van siner ioghet
[35] to den ende syns leuens mit allen vnbesmit van den vrouwen. Jn siner
[36] ioghet wart he een preister. ende in brabant vntfenc he sorghe der sielen
*
13
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6 Daer volghet na, is door de vert. toegevoegd. 13 iosue, Lat.: Numeri. 19 dat is der
ghelouigher vndersaten, is door de vert. toegevoegd.
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[37] ende bewarde he so vliteliken ende so sorchuoldeliken. dat we he mit
[38] vermanen nicht verwinnen en conde ende to der doghet brenghen. de
[39] arbeidede he te trecken ende to verweckene mit menigherhande exempel.
[40] Wanneer de anderen eten so bleef he vastende. wanneer de anderen sle[41] pen. so bleef he wakende. Wan se bekummert weren mit anderen saken.
[42] so gaf he em to den ghebede. Al dat he hadde dat deelde he mit den ar- aant.
[43] men. Wanneer he iemant van sinen schapen dwelen sach. den arbeidede
[44] he weder te ropen sateliken ende vnsateliken. Dit weren sine wtwendi[45] ghen doghede mer sine inwendighe ende verholene doechde weren noch
[46] vele merre. Mit dusdanighen werken de billikes na volghen solden alle
[47] menschen. blenkede he bina xx iaer lanc. Meer doet den alre ouersten
[48] behaghelic was starf he aldus. he arbeidede een deel daghe lanc in seer
[49] scharper kolde. ende do he berichtet was mit den hilghen sacramen[50] te gaf he den gheest. ende rechteuort sunder enich merren scheen daer
[51] so groet licht. dattet meer dan ene mile al vmme lanc so licht wart.
[52] ofte daer de alre claerste dach ghewest hadde ende de duesternisse der
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[1] + nacht waert ghewandelt in stedich licht. ende dat en was ghin wun//der.
[2] Want dat en betemede nicht dat he sunder licht van hijr scheden solde.
[3] de mit sinen hilghen exempele vole menschen selichlike verlichtet hadde.
[4] Dit licht scheen in der doet des hilghen mans ouer dat lant in der eirsten
[5] vre des nachtes do noch vele menschen wakeden ende dat licht seghen
[6] al vmme lanc vele dusent menschen de van den miracule ghebetert wor[7] + den. ende quemen tot merren lichte ende kennisse der waerheit. Hijr
[8] vmme is de prelate selich de sinen vndersaten mit ghueden exempelen
[9] bewiset den wech des leuens ende ersten vleghet tot merre oeffeninghe
[10] als een prince.

+

104b

+

Concl.

In anderen tiden is he mit den byen in den arbeide ende he gheet
ende beseet de arbeiders. ende he is allene vri van den arbeide. XV.
capitel
[14] IN anderen tiden is he mit den byen in den arbeide ende he gheet aant.
[15] ende beseet de arbeiders. ende he is allene vri van den arbeide.
[16] +Nochtant de hilghe apostel paulus verwarf em seluen de noet- aant. 16
[17] drofte. ende den sinen mit sinen arbeide[.] dat en dede he nicht van node.
[18] mer van gracien. Want em hadde ghenoch ghewest sin arbeit den he had[19] de in der vliticheit des predikens. ende in der sorchuoldicheit aller ker- aant.
[20] ken. Want na den alre beschedesten lerer augustinus en sal men nicht aant.
[21] wanen. dat de ghene ledich is de daer arbeidet in den worde godes. also
[22] + en is he ock nicht ledich de daer sorghe draghet// voer de vndersaten.
[23] mer de ghene de vndersaten sin: sullen arbeiden in den lichame vp dat
[24] se vntgaen moghen dat perikel der ledicheit ende mit den handen sullen
[25] se arbeiden. ende mit der herten sullen se singhen ofte lesen ende se
[26] sullen bewaren de ghesette tide des arbeides ende des ghebedes. aant.
[27] Ende de prelaten sullen de vndersaten vermanen ende to herden vp
[28] dat se sorchuoldelike dat bewaren. ende isset dattet vnderwilen to passe
[29] comet so sullen se de hande mede an dat arbeit slaen. opdat se nicht
[30] en schinen den vndersaten sware ende vnuerdrachlike borden vp te legghen aant.
[31] de se mit eren vingeren nicht wegghen en willen. Hijr van seghet de po[32] ete in der personen conincks alexanders. Jsset dat ic den starken ridder aant.
[33] nicht en seg ganc ersten. mer cum int harnes ende ga em seluen vor so
[34] bin ic werdich te hebben ghesellen. de mi navolghen. Wy lesen ock in34
[35] enen boke dat de alre hillichste vader augustinus somtyt seluen mit sinen
*
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25 na lesen, volgt in de Lat. tekst: vel utrumque. 31 na seghet, volgt in de Lat. tekst: modernus
nostri temporis. 35 enen boke, Lat.: libro contra Academicos. 39 Wolter, Lat.: Waltero de
Marevis. 42 na versonen, is een woordoroep niet in de vert. opgenomen.
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[36] handen arbeidede ende also sinen discipulen wurich makede ende den
[37] nacomelinghen guet exempel achter leet.

Exempel
[39] +Ic hebbe ghehort ende gheseen dat de erwerdighe meister wolter bis- aant.
[40] scop tornacencen nowe enighe tijt ledich was. entet he dachte wat gue[41] des ofte he las ofte he hoerde bicht ofte he was vlitich de saken sinre
[42] + vndersaten te vnder scheden ende de kiue der menschen// to versonen. aant.
[43] + Hijr vmme hoerdet den prelaten to vp de vndersaten nerstelike te sene
[44] ende enen yeghelic to den werke to vermanen.

+

Ex. 21

+

104d

+

Concl.

By den coninghe sin somighe ghesellen bewarers sinre macht. XVI.
capitel
[47] By den coninghen sin somighe stedighe ghesellen bewarers sinre aant.
[48] macht.
[49] +Ten betemet nicht dat de prelate allene si. waer he ock si.49
[50] ende he en sal nicht doen sunder ghetuech op dat he mit ioseph den patriaant.

[51] arche al is he onschuldich nicht en lide schande des quaden gheruch-

49
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Serm.

29
*

[1] tes. He en sal nicht mit em hebben iunge rades lude alse de coninc robo- aant.
[2] am hadde. want ouermits eren dwasen rade. verloes he de tien gheslechte
[3] van israel. He en sal ock nicht mit em hebben traghe alse de coninck
[4] isboseth ende daer vmme wart he doet gheslaghen. Mer he sal mit em aant.
[5] hebben oelde ende gheprouede mans alse dauid. ende starke mans alse aant.
[6] salomon de sin bedde vmme ringheden vmme den anxt des nachtes. O aant.
[7] anxt ende vruchten des nachtes. alder weghen sin hemelike laghen. alre aant.
[8] weghen syn duesternisse. Want alre weghen duesternisse sin daer vmme
[9] werden alre weghen stricken ghelecht. ende men kan nowe onderscheden
[10] den vrent vor den viant. Hijr vmme secht david in Cristus persone. De
[11] myn broet at de heuet grotelike vermerret de vndertredinghe vppe mi.
[12] + Ende is dit ghescheet den gronen holte// dat is in Cristo wat sal den
[13] dorren dan ghescheen.

+

105a

Exempel
[15] +By onsen tiden was de erwerdighe hinricus reguleer canonic in der stat aant. 15
[16] van blesen in onser lieuen vrouwen cloester. ende do he langhe tijt to
[17] parijs ghestudeert hadde wart he van al den canoniken teghen sinen wil[18] len ghekoren to enen abbet. Ende in den seluen cloester als ic ghehort
[19] hebbe weren xxx manne de na den lope der werlt wijs ende vorsenich
[20] weren. mer se weren mijn gheestelic ende kues dan em to behoerde.
[21] Hijr vmme ghenc he se erst an. mit sachtmodicheit ende vermaende
[22] se mit redeliken worden dat se holden solden de regule ende eerbarheit
[23] des leuens ende bewaren solden discipline in ghuden seden. Meer do he
[24] sach dat he hijr mede nicht vorderen en konde. ende mit kiuen dat con[25] vent nicht versturen en wolde. toech he to den hoef van rome daer he
[26] seer wal bekant was. ende quam weder mit des pauweses macht ende
[27] do he sine vndersaten anders nicht bughen en konde ghebrukede he sinre
[28] macht mit strengicheit. Do se seghen dat. ende ghins syns weder den aant.
[29] prekel sportelen ende konden. veroetmodigheden se em schalkelike ende
[30] gheuen oer halse vnder dat iuc der regule. De abbet gaf em allen bet ee[31] ten ende drinken ende beter cledinghe. dan se te voren hadden. meer he
[32] dwanc se roestelike in dat cloester te bliuen ende na der oerden te leuen. aant.
[33] + ende he en leet nimant de nicht recht gheestelic en was// yenich ammet
[34] ofte beueel hebben. mer wen he vermodede de van ghuder consciencien
[35] weren. den bevael he de ammete. Do dat de anderen seghen venseden
[36] se em ene wile tides gheestelic ende simpel te wesen. ende wanderden
[37] schalkelike in ghevenstheiden. ende vogheden em seluen seer vrentlike
[38] to den abbete. De abbet was een goddenstich guet man al dinc verdra- aant.
*

15

16 onser lieuven vrouwen cloester, Lat.: monasterio S. Mariae de Burgo medio. 19 xxx. Lat.:
viginti. 32 Na leuen, volgt in het Lat. nog een zin. 34 Na hebben, volgt in het Lat.: ut est,
cellarium, vel rerum procuratio.
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+
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[39] ghende al dinc ghelouende ende gaf em merre vriheit dan hem guet was.
[40] Der vriheit ghebrukeden se also schadeliken. dat eer xxviij van em ouer[41] droghen in gheliker boesheit. ende mit ghelde huerden dre de alre quade[42] sten bouen. dat se den hilghen man solden doet slaen. Ende op enen auent
[43] do de abbet buten der stat ghenc vmme de saken, de he to verwarene
[44] hadde quemen de bouen em to ghemoete alse se to voren ouer ghedraghen
[45] hadden. Do se de abbet grotte ende em den wech der selicheit leerde to- aant.
[46] ghen se wt oer messe ofte sweerde ende sloghen ene wredelike doet. Mer
[47] robertus des abbetes gheselle daer wi hijr te voren van ghesecht hebben aant.
[48] vntquam. ende des abbetes licham wort ghehalt ende in de kerke gheset.
[49] Des anderen daghes do de canonike de des doetslages sculdich weren to
[50] des abbetes groue quemen. ende in de kerke ghenghen rechteuort reep
[51] de stemme des blodes oers broders abel vmme wrake. want al sine wunde aant.
[52] de drughe ghewest hadden van der stede daer he ghedodet was vloyden
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[1] + seer// ouerulodighen blode. ende wi hebbe vake ghehort dat des ghelikes
+
[2] ghescheden. Do dat de broders ende dat volc dat daer bi stont an seghen.
105c
[3] begunnen se bitterliken te screyen. Wat meer do de gloriose merteler
[4] alse wi konlike seggen moghen begrauen was. ende se enen anderen abbet
[5] kesen solden. weren daer somighen de des doetslages sculdich weren. de
[6] vmme eer boesheit to bedecken eendrachtelike mit den guden broders
[7] koren den voerghenomden robertum. Meer de guden koren em dat se
[8] mochten hebben enen nauolgher der hillicheit. Rechteuort in den seluen
[9] daghe do he ghecoren was toech he to den pawes ende vntfenc paweses aant. aant.
[10] breue to den coninck philippum ende to den greuen van blesen lodewicum aant.
[11] ghenoment ende leet se mit werliker hant alle gader vanghen de men
[12] vermodede schuldich te wesen. Ende somighe van em belieden selichlike
[13] de waerheit. ende ontfenghen penitencie des ewighen kerkeners dat was
[14] al eer leuen lanc. De anderen worden vntwiet ende ghedodet. meer aant.
[15] sestene van em de men ghelouede dat de ouersten in der misdaet weren
[16] dodeden sick seluen in den kerkener. Ende de erwerdighe abbet robertus aant.
[17] gaf ouer de abbedie ende ghenc to den voerghenomden archebisscop
[18] mauricium ende waert sin capellaen. ende dit was de selue mauricius de
[19] van vnser leuer vrouwen bisscop ghecoren was to cemannen. Ende daer
[20] + na archebisscop wort to rothomagen//sen alse wi hijr to voren vertellet
+
105d
[21] hebben. ende na des archibisscopes dode quam robertus to den prediker aant.
[22] orden to parijs ende wonde mit em ende starf vnder em enen selighen
[23] + doet. Hijr vmme sal de prelate hebben gude ghetrowe hoeders sinre
+
[24] macht ende sinre vnnoselheit. de em werdelike moghen helpen ende beConcl.
[25] schermen.

Bi den coninck sin wrede stockers de de misdadighen pinighen mit
der wreder doet. XVII. capitel
[28] By den coninck sin wrede stockers de de misdadighen pinen mit aant.
[29] der doet.
[30] +Et is apenbaer dat de hilghe kerke nicht en piniget mit der30
[31] doet. Meer wat versteet men bi den stockers de bi den coninck dat is
[32] bi den prelate sin. anders dan de ammetlude ende de der prelaten stede
[33] verwaren. dese sullen de achterclappers ende de mit runen vnvrede ma[34] ken de gode hatelic sin schelden ende berispen ende de ghebreken doden.
[35] want na des hilghen apostels lere. Jsset nutter dusdanighen menschen aant.
[36] sathanam ouer te leueren in den doet des vleisches vp dat de gheest be[37] holden werde. ende nicht ghepinighet en werde mit den ewighen pinen.
[38] Nochtan leert seneca dat men de ghebreke sal matelike corrigeren ende38 aant.
[39] secht aldus. Wes en verdriuer der ghebreke. meer ersten dynre eghenre
[40] ghebreke. ende en wes ghin schaerp vndersoker. noch wreet straffer
30
38
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Serm.

[41] ander luder ghebreke. een wies mensche corrigert sine ghebreke wt een
[42] + an//ders ghebreke. Et is seer guet dattu matelike corrigerst de ghebreke.
[43] Want du seluen alle daghe sundigest. Mit scheldene salstu altoes guder[44] tierenheit menghen. Et is noet dattu makest hat der sunde mer dan anxt.
[45] ende et is alre best dat men der ouersten voetstappen navolghe. isset
[46] dat se wal voer gaen. Hijr vmme wo noetdroftich dattet is dat in cloeste-46
[47] ren de priors. ende de oldesten dent to behort ende dent van den ouersten
[48] beuolen is. de kindere ende de iungelinghe scarpelike dwinghe op dat
[49] se nicht en verweleghen mit menigher hande vntbundenheit. beclaghet
[50] de hilghe vader augustinus in den boke siner bicht segghende aldus van aant.
[51] em seluen. Do ic en kint was wart my bouen mate de toem ghelaten tot
[52] menigherhande vntbundenheit. ende mine boesheit ghenc vort recht alse
[53] wt den smeer.

46
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31
*

Exempel
[2] +In engelant gheschedet dat een edel kint van sinen edelen olders ghege-2
[3] uen waert in een cloesters van der swarsten orden op dat ment op voden
[4] solde in der disciplinen der hilghen regule ende want dat kint was schone
[5] van ghedaente ende verciert mit gauen der naturen. ende bouen sine
[6] oeltheit seer angheneme was van erbaren seden. daer om gheuen de olde[7] sten de de ammete pleghen to verwaren den kinde merre vriheit dant
[8] guet was. Mer de prior deet conveent vnder den abbete streengelike
[9] + regeer//de en wolde der alre bester naturen in sulker yoget nicht ghelo[10] uen. Want alse de philosophus secht de kindere en sal men allene nicht
[11] vermanen meer ock dwinghen. Hijr vmme do dat kint beghan en wenich
[12] vnsedich te werden. ghenc de prior dat kint an mit worden ende dwanghet
[13] mit slaghen van allen vngheorloueden dinghen. Dat kint vntfenc alle
[14] vermanighe alle berispinghe des priors ende allen dwanck alse weck was.
[15] ende wees op ende wart een hillich vullen comen iunghelinc. ende do
[16] he bi xx iaren was starf he. ende openbaerde den prior segghende. O
[17] prior ic danke dinre berispinge want wt diner voersenicheit heuestu mi
[18] also bedwonghen. dat ic van kindescher dwaesheit nicht allentelken of
[19] en nam ende nicht en vel in sunden. Do he dit ghesecht hadde verscheen
[20] de selighe zele mit so groten lichte dat in der stede nowe enich hoeck
[21] en bleef de van den lichte nicht verluchtet en wart.

+

Ex. 23

+

106b

Exempel
[23] +Des ghelikes hebbe wi ghehort van enen broder van der prediker orden. aant. 23
[24] Jn dudeslant int iaer vnses heren m.occo ende twe ende veertich was een
[25] edel iungelinc een canonic de em ens vntghenc in vnsuuerheit. ende daer
[26] vmme wart he van den olden canoniken ende van den deken wt der kerken
[27] + verwesen. ende binnen den vmmeganc wart he in ener stede de// daer
[28] to bereit was besloten vmme penitencie te done. He ontfenc seer oetmo[29] delike de penitencie ende de wile dat he daer ghesloten was. wart he van
[30] sinen dekene ghegeiselt. ende mit swaren verwiten scharpelike gheschul[31] den. Do he noch in der penitencie was gheuelt dat he van enen sinen me[32] decanoniken in der nacht vnsculdelike ende hemelike ghedodet wart. Jn
[33] der soluer nacht was daer een van den canoniken dat een hillich man was
[34] de na der mettene hemelike ende deuotelike sin ghebet dede. ende de
[35] sach dat ter stunt al de kerke verluchtet wart. ende daer openbaerde een
*
2
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2 cloesters, ls: cloester. 2 swarsten, ls: swarten (Lat. nigri). 37 mesterche, ls: mestersche.
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Ex. 24

+
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[36] groet gheselschop der hilghen. ende de gloriose ioncfrouwe maria Cristus
[37] moder sat int middel van em allen recht als ene vrouwe ende ene mester[38] che ende se spreken to samene van menigherhande saken der ghemener
[39] hilgher kerken. Do dat gheendet was beghan de patroen van der seluen
[40] kerken aldus te seggen. Ende we van iv sal em ontfarmen ouer mynen
[41] canonic. vp dat wy de moder godes de nv teghenwordich is te samen bid[42] den dat se eer na eerre ghewonliker gudertirenheit vntfarme ouer de sun[43] de myns canonikes. ende rechteuort do de hilghen vor den canonic beden
[44] wart de sele daer ghehalt. ende vor em allen wart daer ghesecht. Want
[45] + dese stede bi sunderlinghen gude discipline gheholden heuet ende// dese
[46] iungelinc de nu ghestoruen is de discipline gherne heuet ontfanghen. ende
[47] waer berouwe des herten hadde. daer vmme sal dese vntsculdighe doet
[48] den he gheleden heuet em staen vor sin veghewr. Meer du ziele bidde
[49] wat du wilst ende dat sal di ghescheen. De zele sechde. ic bidde vor my-
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[1] nen doetslegher vp dat he barmherticheit verkrige. want do he my doet
[2] gheslaghen hadde hadde he rechteuort groet berouwe. ende nam den wech
[3] an to den pawes. Altehant wort der selen gheantwort. o sele alse du wer[4] delike ghebeden hefst. also sal di ghescheen. Do dit de canonic in sinen
[5] ghebeden ghehort hadde vertellede he den anderen canoniken wat he ghe[6] seen ende ghehort hadde. Se gengen in de stede daer he ghesloten was
[7] ende vunden ene doet gheslaghen. ende se bescreieden ene. Ende se vun[8] den dat de doetslager rechteuort na der doet in der nacht wt ghegaen
[9] + was to den pawes. Hijr vmme solen de priores in den cloesteren ende de
[10] dekene in den canonisien altoes sorchuoldich ende vlitich wesen de ghe[11] breke te corrigeren ende wt te roden. vp dat wanneer se ghin eghen ghe[12] brec en hebben nicht verdrucket en werden van den ghebreken oerre vn[13] dersaten.

+

Concl.

De coninck is altoes bynnens huses sorchuoldich ende en let em nicht
lichtelike bute seen. XVIII. capitel
[16] +De coninck is altoes sorchuol//dich bynnes huses. ende en let em aant.
[17] nicht lichtelike buten seen sunder sake.

+

107a

[18] +Ende dat is teghen de prelaten de ghine ruste verdragen en18
+
[19] konnen ende herwert ende derwert sunder enighe noetsake myt groter
Serm.
[20] vnkost vake wt trecken. Mer bi euenturen du wilster den propheten david
[21] na volghen de daer beghert vederen ende wt te vleghen. Du heuest et
[22] quellike voer. ende du wilst des hilghen propheten woerde nicht te rechte
[23] na volghen want in synen worden wt slutet he alle idele ende vnnutte
[24] wtreisinghe seghende. We sal my gheuen vederen. hoer wo danighe vede- aant.
[25] ren. We sal my gheuen vederen alse der duuen de daer vleghet in der
[26] schaer. ende mynnet dat ghemene guet ende ic sal vleghen ende rusten.
[27] O coninck o prophete dauid waer begherstu te vlene. waer begherstu
[28] hen te vleghen du seghest vort an see ic hebbe my al vleende veer ghe[29] maket ende bleef in der enicheit. Jsset dat du di vleende veer ghemaket
[30] heuest. heuestu daer vmme ghelaten dyn volc daer du coninc ouer werste.
[31] dat si veer. ende dit bewisestu vor den wtganghe des psalmes daer du
[32] segest. Jc hebbe to den heren gheropen. ende de here heuet my verhort.
[33] he heuet myne siele verloset in den vrede van den ghenen de my ghena[34] +ken. Want vnder volen menschen was he myt mi. ende wo is dat to ver//+
[35] stane. hoer he was myt my in der herten mit my in der rusten ende verlo107b
[36] sede mi van der cleenmodicheit. ende der vnruste des gheestes. ende
[37] dat was te vlene van der vnruste. ende al vleende hen te vleghen to den
[38] ghenen de daer verloset de selen in vreden. ende dat is vnder uele men[39] schen. sunder vnruste myt Cristo te wesen. ende daer den gheminden
*
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8 doet, ls: daet, Lat. post factum.
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[40] te roesten vnder des heren schulderen. vp dat he in em ende mit em ghe[41] uoele ene lichte borden te wesen. al dat he vor den heren heuet te liden.
[42] Meer o prelate dyn wtvleghen en is sodanich nicht de daer vnstedich
[43] bist ende al vleende idel werdeste. Du en ghebrukest nicht vederen der
[44] duuen. op dattu rosten moghest van der onruste dyns groten ghesynnes
[45] ende dynre knechte ofte dynre ghesellen. ende ic mach bet segghen dynre
[46] heren de di na volghen. Want dat is en sproeke vnder den volke den ridder aant.
[47] denet syn knecht. den clerke ofte den werliken prester syn gheselle.
[48] mer de monic heuet synnen heren vor synen knecht. Wilstu ghelouen
[49] den vnderwundenen so gheloue mi ic hebbe seer vake gheseen dat de
[50] van gheboerten heren weren em ghenoeghen leten mit wenich dinghen
[51] ende de knechte begherden ouerulodicheit. Dat is een lelic ende een
[52] + lasterlic dinc in den// prelaten. Wat mach schadeliker wesen ende wat
+
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[1] mach verdomeliker wesen. ende alre meest in den cloester luden. want
[2] anders isset gheleghen mit den werliken presteren ofte clerken al isset
[3] ock quaet in em se vntfanghen heerschopie ouer gheestelic guet. dat
[4] den gheesteliken cloesterluden nummermeer ghescheen en mach. ten
[5] weer sake dat iemant bisscop worde. nochtan is den bisscop dat guet
[6] beuolen. alse eynen scheffener. Dat si veer van my dat ic weder spreke
[7] werdich loen der knechte. Want daer ghescreuen is. roep de wercklude aant.
[8] en ghif em eer loen. Meer nochtant ordele ic dat seer vngotelic te wesen
[9] dat een abbet ofte een prelate sine gheestelike kynder de he alre meest
[10] schuldich is te besorghen noetdrofte vntrecke. ende synen knechten ouer[11] ulodicheit gheue. Dat de gheestelike kynder ghecledet werden mit seer
[12] grouen snoden wande ende de knechte mit weken clenen wande der gre[13] uen. Dat de kinderen gaen in vnreynen runderen schoen ende de knechte
[14] blenken in leersen van corduwen leder. Ende och of em dese dinghe ghe[15] noch weren. ende dat se den knechte van schemten nicht en doren heten
[16] doen. ock nicht al swighende consentierende ende em gunnen dat se van
[17] + des cloesters gueden vergaderen// vntellic gelt. daer se mede copen
[18] erue ende guet ende hoegher hilliken dan se gheboren syn. ende de eerst
[19] weren snode huesluede ghelijc werden den edelinghen. Ende isset dat
[20] se der heren brodere ofte maghe syn. so doen se so vole de coenliker
[21] ende de vrieliker dat ic te voren ghesecht hebbe. O monic ghedenkestu
[22] nicht wat de hilghe olde vader antworde de daer sechde. der monike
[23] werck is een vur ende sich waervmme isset dattu dat vur menghest mit
[24] andere substancie so salt verteert werden. also isset dattu dyn vaderlike
[25] guet menghest mit der kerken guet. so salt to samen to nite gaen. Hijr
[26] hebben wi so vel exempele van gheseen dattet alte lanc to vertellene
[27] weer. mer van velen wil ic een vertellen.

+

107d

Exempel
[29] +Dat was een knecht gheboren van huesluden de in enen seer riken cloes-29
[30] ter hadde enen oem de van den moniken ghecoren wart to enen abbet.
[31] De knecht wart van sinen oem gheropen ende dede ene riden de to voren
[32] plach to vote te gane. He wart gheset to denen den abbet to der tafelen.
[33] daer he mit allen vnbequame to was. ende de anders nicht gheleert en
[34] hadde dan mit enen krumen halse de plocht te holden. de moste mit enen
[35] stiuen halse den heren de spise voerdreghen. Wat meer van den armen//
[36] + rusteer wart he een edel rike man he kreech dat ene hues to den anderen. aant.
[37] ende cofte de ene rente na der anderen. ende to voghende den enen acker
[38] to den anderen. Daer na cofte he dorpe ende erue ende de te voren was
[39] een van den huesluden de wart een heer van den huesluden. Ten lesten
[40] wart he so seer verheuen dat he versmade een wijf te nemen de van
[41] slichten ridderen was. mer he wart seluen een ridder ende nam een vri
*
29
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+
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[42] edel wijf. Nicht lange hijr na doe he in disser glorien was verloes he sinen
[43] enen voet dat was de abbet daer he seer starcklike vp lende ende stont.
[44] ende de vnselighe vel also vele swarliker alse he hogher verheuen was.
[45] Want altehant do syn oem de abbet ghestoruen was. wart he versmaet
[46] ende verworpen he wart veriaghet van em allen. ende van den abbet de
[47] syns oemes nauolgher was wart he anghesproken alse een berouer des
[48] cloesters. He wart in vele punten verwunnen ende in syne ghude vermyn[49] ret. mer nochtan solde he rike ghebleuen hebben. hadde em nicht vele
[50] vngheluckes ghebracht to der armode. Want rechteuort hijrna quam de
[51] koghe vnder syne beeste. ende se storuen. Sine ackere worden vnvruch[52] baer. ende de timmere de veruellen. ende de syne weren em vntruwe en[53] de ondancbaer. also dat daer nimant an twiuelen en mochte. he en queme
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[1] + to so gro//ter vnselicheit wt den rechtuerdighen ordele goedes. want he
[2] de ricdome mit vnrecht vergadert hadde. Ten lesten quam de vnsalighe
[3] to so groten iamer dat nimant sick ouer em ontfarmede. nimant em in
[4] cleinen dinghen to hulpe quam. en wal to rechte. Want he de bina de min[5] neste was hadde em vnwerdelike verheuen bouen grote lude. Hijr vmme
[6] keerde de mensche ten lesten weder in em seluen ende benediede dat
[7] rechtuerdighe ordel godes. dat ouer hem ghecomen was. he sande de
[8] huesvrowen mit den kinderen to eren olders. he beghan te arbeiden mit
[9] sins solues handen ende in den swete sin broet to eten. Do dat de mo[10] nike seghen de sin oem een guet abbet ghewesen hadde quemen se den
[11] verotmodigheden menschen in vele dinghen te hulpe. Ende also beghan
[12] he allentelken ouermits synen arbeide ende ouermits de aelmissen weder
[13] + op te stane in corter tijt kreech he ghenoch na synen state. Hijr vmme
[14] sal een guet prelate bynnen bliuen ende sorchuoldich wesen vor sine vn[15] dersaten. ende he en sal em sunder sake nicht lichtelike buten laten seen.
[16] ende isset dat he van node wt gaen moet. so en sal he nicht wt reisen
[17] alse een greue ofte alse een prince. meer alset betemet enen gheesteli[18] ken knecht Cristi. ende sal hebben wenich ghesinnes de eerbar ende vroet
[19] sin.

+

108b

+

Concl.

+

De coninck een gheet nicht wt dan// wanner dat her wtreisen sal.
XIX. capitel

+

108c

[22] DE coninck en gheet nicht wt dan wanneer dat heer wt reisen sal. aant.
[23] +Ende dat hoert to den soluen na dat wy nu ghesecht hebben.23
[24] Want men versteet dat et heer wt reisen sal wanneer noetdrof[25] tighe sake der ghemenen vergaderinghe eschet. dat de prelate wt trecke
[26] ende daer sal he mit velen saken to ghedwunghen werden.

+

Serm. a

Exempel
[28] +Ic hebbe gheseen enen groten prelaten de altoes wanneer he wt reisen28
[29] solde. so ghenc he eersten to ener hemeliken stede. ende vel oetmodelike
[30] dale in sin ghebet ende bat den heren mit tranen dat he em in allen din[31] ghen wtweert. ende wederwert beschermen wolde. ende de saken de he
[32] voerhanden hadde gheluckelike vortsetten wolde. en sich wat gudes hijr
[33] na wt quam. Wi hebben wt warachtighen worden van den soluen verna[34] men. dat he nowe in alre tijt sinre heerlicheit ienich vnrecht ofte ver[35] +dreet en let. Wo groet perikel ende wo quaet dattet is dat men sunder
[36] seer noetdroftighe saken ouer geue de sorghe der selen de men ens an[37] ghenomen heuet dat woert apenbaer in enen exempel dat ic nu vertellen
[38] wil.
23
28

Colv. I, 19 § 1
Colv. I, 19 § 2
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+

Ex. 26

+

Serm. b

[39] +In dudes lant in der groeter stat de ghenomet is de berch martis was een aant. 39
[40] guet kuesch prester ghenomet bruno dese hadde enen neuen als my ver[41] +tellet heuet de erwerdighe broder hinric van colen van der prediker// aant.
[42] orden. Des presters neue was een gheleert man van guden seden ende
[43] hete ock bruno. Desen bat vake begheerlike sin oem dat he wolde anne[44] men de sorghe sins kerspels. vp dat he de nv olt was gaen mochte in ene
[45] orde. Ten lesten na vele beden nam heet an. nochtan was he vnwillich.
[46] want he vntsach em so groten kerspel to regeren. Do dat de prester bruno
[47] verworuen hadde ghenc he in enen orde. ende cort dar na scheide he van
[48] desen leuene. De iunge bruno vertoech de sorghe der selen an te nemen.
[49] want he hadde ene andere prouende in ener capellen vp der borch daer aant.
[50] he .xx. marck van hadde ende daer vmme sette he enen prester in syne
[51] stede de dat kerspel verwaren solde. Hijr vmme do de iunge bruno lach
[52] in ener nacht vp sinen bedde apenbaerde em de olde bruno de ghestoruen

39

Colv. I, 19 § 3
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Ex. 27

+

108d

35
*

[1] was. ende hadde ene swarte cappe anne. ende sechde to em in latineschen
[2] versen aldus. Jn den cudde dat di beuolen is regeerstu di quelliken mit aant.
[3] enen lamen voete. Dyn voete hinket. sich to wat pine hijr na volget. ende
[4] keer weder. Do he dit ghesecht hadde sloech he vp de cappe daer he me[5] de scheen ghecledet te wesen ende toende em dat he swarliken brande.
[6] Hijr van wart de iunge bruno vntwakende. ende dachte des visiones ende
[7] der versen. Ende rechteuort do he weder an sleep apenbaerde em de dode
[8] + echter in den soluen schi//ne ende sechde. Du bist ene sake miner pine
[9] ouermits di is my de ruste voerghesloten. sich aldus sal ghebrant werden.
[10] een spise des to comenden vuers. do he dit ghesecht hadde. toende he
[11] em echter de pine. Do he de derde werue vntslapen was. apenbaerde he
[12] em echter ende sechde. mit den welden der werlt. mengen somtijt droef[13] heit. vntfange van desen vruchte. ende kere weder to der herten. To de[14] sen worden stont bruno rechteuort vp. ende mit ghebugheden kneen loue[15] de he dat he vervullen wolde. dat he sinen ome in synen leuene ghelouet
[16] hadde. Ende sunder merren apenbaerde em de dode claerlike do he wake[17] de mit alte groten schine ende al verblidende sechde he. Jc bin verblidet aant.
[18] in den de mi gheseghet sin. wi solen gaen in dat hues des heren. ende do
[19] + he dit sechde voer he vp wert ten hemele. sich hijr vmme wo groet peri[20] kel dattet is sorghe der selen an te nemen ende enen anderen to beuelen
[21] deet vuellike verwart. ende dat machstu merken in den oelden bruno de
[22] de sorghe der selen versumelike ouer gaf. ende in den iungen bruno de
[23] se annam ende vnwijslike enen anderen beual. aant.
[24] +Jc wil dat so we dit leset dat he wete. dat ic in den iare vnses heren
[25] dusent ccoende xxxviij was to parijs do de erwerdighe wilhelmus bisscop aant.
[26] van parijs de langhe tijt de schole in der gotheit regeert hadde. te sa//[27] + men reep al de meesters int capittel hues des cloesters van der prediker
[28] orde. Do wart em allen ene questie voer gheleecht oftet gheorlouet weer
[29] enen menschen vele prouenden te hebben. ende daer waert mit seer lan[30] gher scharper disputacien bewesen. dat een mensche mit salicheit siner
[31] sielen ghine twe prouende holden en mochte so veer alse ene prouende
[32] iaerlikes guet waer vor xv punt alse to parijs gancaftich sin. Dat besloet
[33] ende bewees de vorghenomde bisscop ende broder hugo van der prediker aant.
[34] orde de daer na wart cardenael van rome ende broder gwarricus ende aant.
[35] broder ganfridus van der soluer oerden ende broder iohannes van rupella aant.
[36] van der mynre broder orde. ende vele ander meisters in der gotheit bewe[37] sen dat ende slotent in der scholen de ene na den anderen. Ende dre iaer
[38] daer te voren hadde to parijs vele hochtideliker ende seer lange disputa[39] cie geweest van der seluer sake ende daer besloten al de meisters van
[40] der gotheit eendrachtelike dat solue ouer al. behaluen twe meisters wel[41] ker een was meisters philippus cancelleer van parijs ende meister arnt aant.
[42] de daer na wart bisscop van ambianen.
*

23 Na beual, volgt in de Lat. tekst nog een tekstdeel [Colv. I, 19 § 4]. 41 meisters, ls: meister.
46 veruerliker, Lat. paterna.
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Serm. c

+

Ex. 28

+

109b

Exempel
[44] +Meer laet ons horen woet desen meister philippus ghenc. do he vp sinen aant.
[45] doet bedde lach quam de vorghenomde bisscop wilhelmus to em ende//
[46] + vant ene mit veruerliker sorchuoldicheit. he bat em dat he wolde synen
[47] eghen syn achterlaten. ende voelen alse de anderen van velheit der pro[48] uenden. ende dat he al sine prouende behaluen ene ouer wolde gheuen
[49] in de hande der hilghen kerken mit solker vorwarde dat worde he weder
[50] ghesunt de bisscop wolde vervullen mit synen eghenen gude al dat he
[51] ouer ghegheuen hadde. De meister versmade dat ende seghede dat he
[52] vnderuinden wolde oftet verdomelic were vele prouende te holden. He
[53] starf also. na wenich daghe do de voerghenomde bisscop van parijs na
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[Ex. 28]

+

109c

36
*

[1] der metten beden wolde sach he tusschen em ende dat licht staende enen
[2] leliken scheme ens mensche. he boerde op sine hant ende seghende em
[3] ende gheboet weer he van goede dat he spreke. De gheest antworde em.
[4] ic bin vromet van gode. mer nochtant bin ic sin onselighe creatuer. ende
[5] de bisscop sechde. We bistu he antworde. ic bin de alre vnselichste can[6] celeer. Do suchtede de bisscop seer depe ende sechde. Wo isset mit di
[7] dat du aldus drouich bist. He antworde quellike vmmer alre quellikest.
[8] Want ic byn verdomet mit der ewigher doet. Ende de bisscop sechde.
[9] O alre leueste wat is de sake diner verdomenisse. He antworde dat syn
[10] + dre sake daer ic vmme verdomet byn mit der e//wigher doet. De eirste
[11] is dat ic de iaerlikeste vrucht der eerden teghen de arme behelt. ende
[12] vp leghende. De ander sake is dat ic teghen de sentencie volre mesteren
[13] van der volheit der prouende beschermede myn eghen volen. recht oftet
[14] gheorlouet weer vele prouende te holden. ende daer mede quam ic int
[15] perikel doetliker sunde. De derde ende de alre swaerste van em allen
[16] is. dat ic lange tijt in schande velre menschen lach in der sunde der vn[17] kuesheit. He seghede vort to den bisscop ende vraghede ofte de werlt
[18] vergaen were de bisscop sechde. mi verwundert dat du alre gheleerdeste
[19] man dat vragest. nu du seest dat ic noch leue. ende et noet is dat wy
[20] alle de nu leuen ersten steruen eer de werlt vergan sal. ende dat ordel
[21] godes comen. De gheest sechde laet di nicht verwunderen. want we to aant.
[22] der hellen comet de en beholt noch wijsheit noch werck noch reden. ende
[23] do he dit ghesecht hadde verscheen de lelike scheme van synen oghen.
[24] De bisscop vertellede dit in synre predicate allen clerken ende meisters.
[25] mer he en openbaerde nicht dat heet seluen gheseen hadde.

+

109d

Exempel
[26] +Des ghelijc was een meister van alte groter kunst de my boden sande
[27] do he op sinen doet bedde lach. ende begheerde raet van my als een de27
[28] rechteuort van hijr scheden solde. Jc vermaende em de hochtidelike
[29] + disputacie ende be//slutinghe van der volheit der prouende de to parijs
[30] ghescheet was daer he mede vnder was als een groet doctoer. ende ic
[31] reet em mit groter beden ende tranen dat he sine ene prouende ouer
[32] gheue. Want he teghen de selicheit siner selen twe prouende heelt welker
[33] ene ienighen gheleerden man ghenoch mochte wesen tot aller rumer
[34] noetdrofte des leuens. Do keerde he sin ansichte van my ende antworde
[35] biddet den heren dat heet mi in gheue. nicht lange daer na do ic van
[36] em ghegan was. ende he noch seer wenich leuens in em hadde. reep em
[37] dat solue to dat ic em gheraden hadde sin iunge neueken mit vele tranen.
*

27

45 Na bisscop, Lat.: cum beatae memoriae Iacobus de Vitriaco, tunc quidem Achonensis
Episcopus, postea vero Romanae curiae Cardinalis. 37 robertum, Lat.: Robertum de Chorton,
Romani apicis Cardinalem morientem ante primam Damiatae civitatis obsidionem.
Colv. I, 19 § 7

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 29

+

110a

[38] ende do he nicht spreken en conde wenkende he mit der hant ende gaf
[39] den gheest. Na siner doet was daer een de em seer verwunderde ende
[40] dachte. wo sulken man ende soe groeten clerck heddet doet sunde ghewe[41] sen vele prouende te holden in sodanen state solde ghestoruen hebben.
[42] rechteuort do he half wakede apenbaerde em de dode ende sechde. Dit
[43] is allene de sake daer ic vnselighe mensche ewelike vmme verdomet
[44] + byn dat ic twee prouende hadde. Van deser questien vraghende ens een44
[45] bisscop de daer na cardenael wart den alre gheleerdesten meister in aant.
[46] der godheit robertum de cardenael was ende op sinen doetbedde lach. aant.
[47] + Jc segge nu ic altehant van desen leuene sche//den sal. dattet doerlic
[48] ende verdomelic is vele prouende te holden. so veer alser ene ghenoch
[49] is to der noetdroft. Dat solue sechde ende screeft meister peter cantor aant.
[50] in onser vrowen kerken to parijs ende dat selue vestighede giuardus bis- aant.
[51] scop van cameric mit dusdanighen worden. Jc en wolde nicht vmme al
[52] dat golt van arabien ene nacht lanc twe prouende holden ende ic nochtant

44

Colv. I, 19 § 8

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Serm. d
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110b

37
*

[1] des seker weer. dat <ic> des morgens de ene prouende ienighen bequamen
[2] ende werdighen menschen ghegeuen solde werden. ende dat vmme de
[3] vnsekerheit deses leuens. Hijr van wart ener ghevraget den alre hillich- aant.
[4] sten pawes gregorius de neghede ofte he van vulheit synre macht dispen- aant.
[5] seren mochte mit den ghenen de vele prouende holde. He antworde ic
[6] en mach daer nicht mede dispenseren. dan allene so vele dat men den
[7] ghenen de vele prouende hebbe nicht lastich en si. we sal daervmme7
[8] so vnwijs wesen dat he em soluen bedrege ende vp ienighe dispensacie
[9] verlate. Ende al isset dat somighe meisters hijr en teghen volen. nochtant
[10] ordelt augustinus de de meeste lerer van allen leeren is dat ene doet
[11] sunde te wesen. wanneer iemant em gift int perikel der vnsekerheit ende
[12] des anxstes doetliker sunde. aant.

Exempel
[14] +Ic woende wanneer in enes bisscopes stat xi.// iaer lanc daer in der mo- aant. 14
[15] +der kerken lxij canonike weren de seer vette prouende hedden de bina
[16] cc parisesche punt iaerlixscher rente guet weren. ende vele van den ca[17] noniken hadden vele prouende. sich hijr vmme wodanighe wrake ic sach
[18] in den ghene de so vnbetemelike vele prouende hadden. De hilghe dreuol[19] dicheit een god si mi des een ghetuech ende een richter dat ic wenich
[20] van den canoniken sach steruen ghemenes dodes. mer se storuen alle aant.
[21] ghemenlike haestelike ende vnuerseenlike quades dodes. Also dat een
[22] van den canoniken hoerde segghen dat een siner ghesellen des nachtes
[23] ghesunt was ende des morghens doet ghewunden wart. sloech he sine
[24] hande te samen ende sechde. wat wil ghi he is ghestoruen na der ghe[25] wonte deser kerken alse ghi seet. ic sach seluen in der kerken bynnen
[26] wenich iaren iiij proueste aldus steruen. De erste vel van enen groten
[27] vercierden henxste. ende brack de herne panne ende starf. De ander
[28] wart doet ghevunden des morghens sittende vp sinen stoele. De derde
[29] stont in den chore ende do men in der missen op boerde dat hilghe licham
[30] Cristi. veel he achter rugge ende verloes sprake ende synne. ende des
[31] derden daghes starf he als een beest sunder de sacramente der hilgher
[32] kerken. De vierde versmade vor siner doet te bichten ende de hilghe
[33] sacramente te vntfanghen ende wart begrauen buten den kerchof.

+

110c

+

Ex. 30

+

Is dat// daer ienighe bye mode is ofte bi euenturen dwelet der
volget de coninc myt sinen roke. XX. capitel
*

7
14

3 Na Hijr van, volgt in de Lat. tekst: narrante fratre Bernardo, quondam poenitentiario Domini
Papae, et fratre ordinis Praedicatorum. 12 In de Lat. tekst komt hierna nog een vervolg op
het sermoen. 26 Na steruen, volgt in het Lat.: Vide lector, mirare miraculorum.
Colv. I, 19 § 9
Colv. I, 19 § 10
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[36] Isset dat daer ienighe bye moede is ofte bi euenturen dwelet der
[37] volghet de coninck mit sinen roke. opdat he verlichte de daer mode
[38] is. ende weder to rechte brenghet de daer dwelet.
[39] +Men mach segghen dat he moede is de daer mit allen of latet te lopen39
[40] in den weghe der gheboden godes. ofte de daer in den ghemode vertra[41] ghet. Die bye dwelet wan ienich cloester mensche ofte ienich vndersate
[42] em nicht en vntseet te gane van der gherechticheit der dochden ofte
[43] van der regulen. ende te wanderen de vnweghe der ghebreken. Een guet
[44] prelate sal sodanighen na volghen mit den roke sines gudes gheruchtes
[45] ofte syns ynnighes ghebedes omme se te soken ende te corrigeren ofte
[46] in den gheeste der sachtmodicheit medeliden te hebben mit den seken
[47] vp dat he nicht en verga. wanneer he vnrechuerdelike werket. Hijr van
[48] sechde de prophete van den prince der heerden Cristo. Dat ghequessede aant.
[49] reet en sal he nicht te wriuen. noch dat rokende holt en sal he nicht wt
[50] doen. Hijr vmme we den ghenen de mit alte groter wreetheit de vnder[51] saten te wriuen. ende vele meer we den ghenen de se mit den exempelen
[52] oers quaden leuens wt doen.

39

Colv. I, 20 § 1.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Serm. a

38
*

Exempel
[2] +Ic hebbe bekant wt den worden meister// iohannes van ludike dat de aant. 2
[3] + prince der apostelen sunte peter enen prelaten de menich iaer de vn[4] dersaten quelliken gheregert hadde. apenbaerde do he seeck was mit
[5] enen wreden ansichte. ende dwanck em te lesen wt enen boeke dat he
[6] open voer em helt. Jn den texte des bokes was aldus ghescreuen. Du aant.
[7] dodest de selen de daer nicht en steruen. ende du makest leuendich de
[8] selen de daer nicht en leuen. Du em alte seer gruwelde mer te lesen
[9] ende he syn ansichte van den boke keerde. ghenc em de hilghe apostel
[10] petrus wredeliken an. dat he lesen solde de glose des textes de vp dat
[11] spacium ghescreuen was. do las he van dwange. Wanneer salstu de selen
[12] weder leiden wt der hellen de du ouermids dynen quaden exempelen ver[13] leidet heuest ende den ewighen pinen ouergheleuert heuest. ende du he
[14] van verueernissen. ende van confusien nicht antworden en conde quam
[15] he van den visione weder to em seluen. ende vant em swetende. ende
[16] begaen to ghenesen ende sunder merren gaf he die werlt ouer wt rade
[17] des erwerdighen voerghenoemden mans. ende gaf em to den denste Cristi
[18] in enen cloester to hanonien van der orden cisters ende daer starf he aant.
[19] + mit enen selighen ende. Wo groten perikel dat den prelaten anstaende19
[20] is. nicht allene van oers ammetes weghen mer ock van manigherhande
[21] + bedrechnisse der duuelen de stricke alre weghen leghen. wert// bewesen
[22] wt velen exempelen ende scriften. Seuerus sulpicius bescriuet dat sunte aant.
[23] martinus sechde dat he vor dat bisdom merre cracht ofte doghet hadde
[24] dan he na. Want ersten verweckede he twe doden. mer na enen.

+

111a

+

Ex. 31

+

Serm. b

+

111b

Exempel
[26] +Ic hebbe ghehort van den canoniken bi sunte victoer to parijs dat daer aant. 26
[27] was een reguleer canonic de daer blenkede in den leuene. in der ghebuer[28] ten ende in der leringhe. Hijr vmme wart he ghecoren to enen bisscop
[29] ende he weder seghedet. ende mit groter stantachticheit gaf he dat ouer
[30] keghen den raet siner ouersten. Menich iaer daer na do he steruen solde.
[31] was bi em een sin gheselle de em seer leef hadde. de beswoer em dat
[32] so veer alset god wolde verhenghen. weder comen wolde na siner doet.
[33] He vulborde dat ende starf rechteuort. Bynen wenich daghen na siner
*
2
19
26

18 Na cisters, volgt in de Lat. tekst: quod Camberonum dicitur. 27 in der ghebuerten, is
toegevoegd door de vert.
Colv. I, 20 § 2
Colv. I, 20 § 3
Colv. I, 20 § 4
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Ex. 32

[34] doet quam de sele weder alse he ghelouet hadde. ende screef van veers
[35] an de want een teken des hilghen cruces ende sechde. Laet di nicht twi[36] uelen in desen visione. mer vraghe wat du wilst. ende laet mi gaen to
[37] der glorien. Rechteuort verurowede he em van den visione ende sechde.
[38] Jc was seer sorchuoldich ende hadde anxt dat du ten mynnesten alte
[39] swaer pine liden soldest in den veghevur. want du so stijf bleuest vp dinen
[40] sin ende teghen raet diner ouersten dat bisdom ouer gheuest. daer du
[41] + tot selicheit// der selen so vele gudes mochtest ghedaen hebben. De
[42] sele antworde. de alre gudertirenste guetheit vnses ghesuntmakers ordi[43] neerde dat in my. want do hadde ic anxt ende nu weet ic dat. hadde ic
[44] gheclommen vp den stoel des bisdomes ic hadde gheuallen int perikel
[45] der ewigher verdomenissen. ende do dit de sele ghesecht hadde verscheen
[46] se mit al te groten lichte.

+

111c

Exempel
[48] +De erwerdighe hugo deken van cameric was en man seer claer in aller aant. 48
[49] erbaerheit ende edelheit der ghebuerten. Do he anxt hadde bisscop te
[50] werden ende nicht vntuleen en mochte des pawes gheboet gaf he al dinc

48

Colv. I, 20 § 5
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[1] ouer ende ghenc in een cloester van der orden van cisters. Do sin gude aant.
[2] vpset den luden apenbaer wart weren daer vele edelinghe de em beden
[3] vmme sinen alre besten clamvogel. mer he en gaues nimant ende do he
[4] quam vor de porte des cloesters. makede he loes den clamuogel ende
[5] leet ene vleghen in de lucht seghende. ic laete di hijr loes ende te ghe[6] bruken dyne vriheit vmme dyne guetheit. ende sunder merren arbeideden
[7] daer vele vmme den clamuogel weder te locken mer et was to vergheues
[8] want he en wart daer na in den lande nye gheseen. Dat wort somtijt den
[9] iungen ghehenget dat se spelen mit den voghelen des hemels in bequamen
[10] + tiden ende vren dat se nicht en vallen// in manigherhande becoringe.
[11] Van desen seluen hilghen manne hebben mi ghesecht monike deet seluen11
[12] seghen. dat do he nouicius was. ende mit den anderen an der tafelen
[13] sat quemen to em vleghen musschen ende eten cromen brodes wt sinen
[14] handen. Do he hijr vmme van den meister der novicien ghestraffet wart.
[15] seghede he to den lunighen do se na oeren ghewonten to em quemen al[16] dus. voghelken ganc hen ende en hebbes ghin wunder. dattu ghedwunghen
[17] werdest hen te gane. want dat older ende de orde gheboet. dat ic waer[18] neme myns solues ende nicht dyns. Dese hilghe man wolde leuer schulen
[19] vnder dat habijt ende regule der monike. dan verciert te werden mit
[20] des bisscopes hode. Jn der seligher doet deses hilghen mannes wart daer20
[21] gheuolet so grote soticheit als men ghelouet wt teghenwordicheit vntelli[22] ker engele. dat alle de ghene de bi em weren veruullet worden mit sun[23] +derlinghe gracien. Hijr vmme sullen de ghelouighen vntseen de hocheit.
[24] ende ghins sins vnschamelike clemmen vp den stole der prelaten. want
[25] + waer de staet hogher is. daer is de val swaerste. Jc wil vertellen een25
[26] groet mirakel to verueernisse alre prelaten. in enen consilio daer vele
[27] bisscope vergadert weren wart eyn clerc ghedwunghen te prediken. he
[28] en was nicht luttic begaen wo he werdelike prediken mochte voer so
[29] + vele prela//ten der hilghen kerken. Ende do he in sinen ghebede lach
[30] voer der tijt dat he prediken solde quam to em de duuel. ende sechde
[31] to em. Wat bistu beghaen desen clerken te prediken. segge em dit ende
[32] anders nicht. De princen der duesternissen der hellen groten de princen
[33] der kerken. ende wi danken em alle gader blideliken. want mit den prela[34] ten werden vns te samen gheoffert ere vndersaten. ende ouermids erre
[35] versumenisse. comet bina to vns alle de werlt. dat ic di segge. dat seg
[36] ic di vnwillens. mer ic werde daer to ghedwunghen wt den ghebode des
[37] alre ouersten. De clerck antworde. isset dat ic em dit vertelle. se en
[38] sullens mi nicht ghelouen. De duuel roerde sine kenebacken ende sechde.
[39] se een teken. dese vnghewonlike swartheit dyns anghesichtes. En ruere
[40] dese vlecke nicht eer du predikest. Want dat is to vergheues. mer na
[41] der predicacie salstu se wt doen mit den wye water. De clerck ghenc
*
11
20
25

1 Na cisters, volgt in het Lat.: in Vaucellis, prope Cameracum. 47 Hierna volgt in de Lat.
tekst nog een sermoen (Colv. I, 20 § 9).
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Serm. c

+

Ex. 34

+

112a

[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

vort int consilium daer he prediken solde. ende se verwunderden em alle
van den tekene. dat em in sin anghesichte ghegeuen was. He vertellede
allene dat em gheheten was. ende beweghede eerre alre herten tot alte
groter verueernisse. Dese seluen woerde worden in den iare vnses heren
M.cc. ende xlviij hochtidelike gheprediket to parijs vor al den volke ende
cleerckschop. aant.

Exempel van Thomas van Aquinen
[49] +Do dese// ende deser ghelijc een edel iungelinc van den romeschen lande aant. 49
+
112b
[50] + ghenomet thomas van aquinen vntvruchtede ghenc he in der prediker aant.
+
[51] orde to benonien. ende do he den heren daer in groter vuricheit des
Ex. 35
[52] gheestes deende benidede dat de duuel. ende verweckede sine olders
[53] ende alre meest sine twe broders de seer mechtich ende wreet weren.
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[1] De verworuen van den pawes dat eer broder ouermits des paweses breuen aant.
[2] ghedaghet wart inden hof van romen. Do he daer quam wart em gheboden
[3] dat he of leggen solde dat habijt ende verhoget solde werden mit der
[4] werdicheit der hilghen kerken. Do he dat mit wonderliker stantafticheit
[5] versmade. wart he van sinen broders ghegrepen ende hemelike in den
[6] kerkener ghesloten daer he mit groten vnghemake mit helden ende mit
[7] hunger ghepinighet wart. nochtan en conden se ene daer nummer to ghe[8] brenghen dat he dat habijt der orden wolde of leggen. ofte de spise ver[9] wandelen. Do bedachten se noch boseren raet wo se dat iunge ghemode
[10] verkeren mochten. ende besloten een wile tides mit em wiue in den ker[11] kener. He versmade vele starkeliker de smekinghen der wiue. dan he
[12] te voren dat ander versmaet hadde. ende vulherdede also twe iaer ofte
[13] dre in der kerkener. Hijr vmme ghenc de meister van prediker orden aant.
[14] + to rome ende claghede den keiser wo eer broder gheuanghen ende// in aant.
[15] den kerkener gheworpen weer. De keiser leet de sake vnder soken ende
[16] vndervraghen. ende he vant dattet also was alset em gheclaget was.
[17] Hijr vmme leet he soken de voer ghenomde edelinghe to der pinen. ende
[18] se en solden de sentencie des dodes ghins sins vntghanghen hebben hedde
[19] de meister bi der clage ghebleuen. Meer he vntsach de bloetstortinghe
[20] ende versachtmodighe des keisers ghemode. Want de keiser was seer
[21] swarlike vertornt. do he hoerde so grote wreetheit der broderen teghen
[22] eren broder. Hijr vmme worden de vorghenomden broders verweert ende
[23] leten eren broder loes ende he wart van den meister der orde ghesant
[24] to parijs. mer de duuel ende leet nicht of he en leghede noch menigher[25] hande lage den iungelinc. want wt ingheuinghe sinre vleisliken broder
[26] ende siner vrende de he in den hof van romen hadde. wart he echter mit
[27] des paweses breuen ghedaghet. Hijr vmme do he daer ghecomen was
[28] gheboet em rechteuort de pawes dat he anneme de abdie des berges cas[29] sini. de de alre meeste prelatuer is van al apulien ende campanien. want
[30] seuen bisdom sin onder den abbet ende de abbet mach seluen al des bis[31] scopes ammet doen. De alre claerste iungelinc versmade dat ende en
[32] wolde ghins sins sin orde ofte sin habijt achter laten. Do em de pawes
[33] gaf dat he in siner orde ende in sinen habijt de abbedie verwaren moch//
[34] + te. en wolde he des nicht doen. mer he vlo hemelike wt den hof van rome.
[35] ende quam to collen ende studeerde so lange in der stede. hent dat he aant.
[36] daer wart een ouer claer leser der brodere. Broder albert wart ghesant
[37] to parijs. ende ghenc daer de anderen bouen in der kunst ende wart daer
[38] een lerer in der gotheit. ende na em vntfenc broder thomas dat solue
[39] regiment ende vulherdet noch in den selue state der werdicheit tot eren aant.
[40] + der ganser orden. Jc en twiuele daer nicht an. he en beghere een guet aant.
[41] werck de dat bisdom beghert. mer de nicht en begheert allene bouen
[42] de anderen te wesen. mer de anderen vordelic te wesen. och ofter vele
*

6 helden, ls: kelden, Lat. Frigore. 13 Na orden, volgt in het Lat.: piae et beatae memoriae
Ioannes.
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+

Serm. d

[43] + sodanigher weren. Hijr vmme wultu vntgaen de confusie ende den laster
[44] der ewigher pine. so soke mit wullencomenen voersichtighen prelaten
[45] de dwellende ende de mode schape vp dat se nicht en vergaen ouermits
[46] dine versumenisse ofte ouermits dinen quaden exempelen.

+

Concl.

Des coninges gudertirenheit ende sorchuoldicheit is alre meest ouer
dat volc. XXI. capitel
[49] DEs coninges gudertirenheit ende sorchuoldicheit is alre meest aant.
[50] ouer dat volc. ende des volkes ghehorsamheit wlherdet also seer
[51] vnder den coninc dat se nummeer vnder een beweget werden
[52] + mit hate ofte mit twidrachte. Se wo seer is te straffene dat ghebreec52
+

Serm.

52
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[1] + der ghebrecliker nature. want// eyn bye dat een clene deer is bewaret
[2] de eendrachticheit vnbeulecket. ende de menschen de reden hebben
[3] ouertreden dat mit enen wreden ghemode. De gloriose augustinus seghet aant.
[4] in den boke van der stat godes. dat ghin deer van der sunden weghen
[5] so twidrachtich en is als een mensche. ende van naturen weghen so
[6] ghesellic en is als een mensche. ende de menschelike nature en mochte
[7] nicht bet ghenesen werden van den ghebreke der twidracht de twidracht
[8] te schuwen eer dan se quemen. ofte to ghenesen alse se alrede weren.
[9] dan dat god scheppen wolde eynen menschen daer alle menschen van
[10] quemen. vp dat wt deser vermaninghe. eendrachtighe eenheit bewart
[11] worde. vnder vele mensche. Somighe vnuersadelike beeste de allene lopen
[12] ofte vleghen alse lewen vosse arnen tigris de sin eren kinderen
[13] gudertiren. ende smeken mit em sunder wreetheit. Een clamuogel de
[14] allene vmme vleget vereniget em mit sinen gaden in een teken des
[15] vreden. He maket dat nest he brot de eyer. he vodet de iungen. ende
[16] holt mit den gaden recht alse mit der moder des hues ghesinnes een[17] drachtighe gheselscap mit al den vrede dat he mach. Wo vele meer solde
[18] een mensche dar nicht doen teghen de ee siner naturen mer he solde
[19] so vele alset in em is in allen dinghen arbeiden vmme vreenschop te
[20] + maken ende vrede te holden mit allen menschen// vp dat de redeliken
[21] menschen mit arbeide bewaer dat vnredelike beesten bewaren. De21
[22] philosophus secht seer schoenlike van den vrede aldus. Du salstu vrede aant.
[23] hebben mit den menschen ende strijt mit den ghebreken. De twidracht aant.
[24] sal altoes beghinnen van anderen menschen ende de versoninge van di.
[25] Onse quaet en is nicht van buten daer wi van beweget weerden to
[26] twidracht. mer van bynnen vns ende dat is gheleghen in vnsen binnesten
[27] ende daer vmme come wi swaerlike to der ghesuntheit. want wi seluen aant.
[28] nicht en weten dat wy seeck sin. Hijr vmme sal men soken arcedie ende
[29] nicht de stede to verwandelen. de ghebreke sin mit di de du vleeste.
[30] beter di seluen ende wiltu hebben vrolike wanderinghe so make ghesunt
[31] dinen inwendighen ghesellen. Wilstu verloset werden van den ghebreke
[32] so scheide veer van den exempele der ghebreke. De natuer heuet vns
[33] groetmodich ghemaket ende se heuet somighen deren ghegeuen enen
[34] wreden geest. somighen eynen vnwisen gheest. ende somighe enen blod[35] den gheest. mer se heuet ons ghegeuen den gloriosen ende hoghen gheest.
[36] Waer vmme <dat> anders dan dat de mensche leuen solde seer eerberli[37] ken ende sachtmodeliken. Vele dinghe en dore wi nicht bestaen nicht
[38] want se swaer sint. meer want wy nicht en dorren so dunken se vns swaer
[39] + wesen. De slichte guet//heit der menscheliken naturen leet eer gheno- aant.
[40] ghen mit den vrede des lichames ende der selen. Vragestu waer vmme aant.
[41] vle di seluen. vp dat du vermynren moghest de sorge. Wanneer du vleeste
[42] so salstu of legghen de borden dyns ghemodes. Di en sal ghin sunderlinghe
[43] stede behaghen. dattu sokest alse in vreden te leuen dat is in allen steden
*
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45 is, ls: isset.
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[44] gheleghen. Et en batet nicht vele dattu dine ghebreke van di gheworpen
[45] heues is dattu kiuen wilst mit anderen menschen. Dat hort enen groten
[46] ghemode to dattet vredesam ende sachtmodich si ende hoechlike versma
[47] vnrecht ende verdreit. Jn allen dinghen de den menschen schinen teghen
[48] te wesen sal dat ghemode wesen formiert ende gheuestighet. also dat
[49] ghin weder stoet vmmer mer dat ghemode van sinen state brenghe. Een
[50] menschelic ghemode is starcker dan yenich auentuer ende mach de din- aant.
[51] ghe keren to beiden siden dat is to den ghueden ofte to den quaden. ende
[52] he is em soluen altoes ene sake des selighen ende des vnselighen leuens.
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[1] De kunst ende de ghewonte der lidinghe maket sachte de sware harde
[2] ende scharpe dinghe. Dit secht seneca. De doghede en mach men nicht aant.
[3] to vergheues hebben. holstu de doghet groet so salstu alle dinc doen sun- aant.
[4] +der murmureren. Et is een quaet ridder. de den keiser al// suchtende
[5] na volget[.] vnse keiser brachte vrede in de werlt do he gheboren wart aant. 5
[6] he helt vrede in sinen leuene ende in siner doet mer sine knechte weder aant.
[7] gheuen em al dat teghen den vrede was. Hijr vmme wat sal ic den heren aant.
[8] weder gheuen vor al dat he mi ghegeuen heuet. Jc sal weder gheuen
[9] vrede mynen naesten. ende ist dat he mi veruolghet ic en sal em ghin
[10] quaet weder doen. Ende isset dat men ghemenlike mit allen menschen
[11] vrede holden sal. Wat sullen dan de ghene doen de anghenomen hebben
[12] regule eens hogheren leuens. als na volghers der hilghen apostele den
[13] Cristus sinen vrede achter leet to enen testamente segghede. Minen aant.
[14] vrede gheue ic iv minen vrede laet ic iv. mer ock onder de werliken luden
[15] heeft een deel vp gheholden de veruolghenge des vnvreden. ende wy seen
[16] nu nicht allene de clerke de daer gheheten werden een deel des heren.
[17] mer ock de cloesterlude de em al gheheel to gode gheuen solden seer
[18] vnvredich wesen ende de vndersaten verheffen em teghen eren prelaten
[19] ende de prelaten teghen de vndersaten. ende se willen eer saken teghen
[20] gheestelic ende werlic recht mit den swerde beschermen.

+

113d

Exempel
[22] +By papeyen de edele staet van lumbardien in sunte peters cloester dat aant. 22
[23] buten der staetmuren gheleghen is daer des alren gloriosesten augus[24] +tinus// licham mit den edelen philosophus ende kerstenen merteler boe- aant.
[25] tius rustet in der kerken de ghenomet is de gulden hemel. daer dode- aant.
[26] den de moniken eren abbet seer wredeliken in der tijt. do innocentius aant.
[27] de derde pawes was. Ende vmme der sake willen worden se wt verdreuen
[28] alse se verdent hadden. ende reguleer canonike worden weder in oer
[29] + stede gheset. Bi dudes lant in der stat rocellen was een bisscop de em aant.
[30] gaf tot vnkuesheit ende tot rouen ende daernae wart he berouet van
[31] den bisdome ende verdreuen. ende een edel deuoet man wart in sine stede
[32] ghecoren ende gheconsecreert. Ende do he dat bisdom werdelike ende
[33] gotlike regeerde. wart he van sinen voervader de daer of gheset was
[34] schalkelike gheuanghen ende ghedodet ende vmme der saken willen wart
[35] he van sine eghenen broder weder gheuanghen ende ghedodet als he ver[36] denet hadde.
*

5
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2 Dit secht seneca, is door de vert. toegevoegd. 3-4 holstu... murmureren, zie Opm. 5 vnse
keiser, Lat. Christus. 29 rocellen, Lat.: civitate Tullensi. 41 Na gheorsamheit, volgt in het
Lat.: quae utique conservata tanto est gratior in subiectis, quanto per necessitatem imposita
timoratior in Praelatis.
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Ex. 37

Vnder den coninghe wort bewart wunderlike ghehoersamheit des
volkes. XXII. capitel
[39] Under den coninghe wort bewart wunderlike ghehoersamheit des aant.
[40] volkes.
[41] +Hijr sole wi en luttic ruemeliker spreken van der gheorsamheit.41
[42] Dese gheorsamheit ouertrat adam mit siner huesvrowen in den paradise aant.
[43] ende daer vmme wart he wt gheworpen. Dese gheorsamheit en bewarden
[44] + // moyses ende aaron nicht vullencomeliken bi den water der wederspre- aant.
[45] kinghe. dat is dat water dat wt den steyne vloide. ende daer vmme en
[46] quemen se nicht in dat lant der beloften. Dese ghehorsamheit en vervul- aant.
[47] lede saul de wtuercoren coninc nicht want he nicht en dodede den co[48] ninck aghag ende sin volc ende daer vmme wart he berouet van den co- aant.
[49] ninckrike mer du moghest bi euenturen seggen. ic bin gode schuldich
[50] gheorsam te wesen nicht den prelaten. so hoer wat de here seghet in aant.
[51] deutronomio dat is in moyses boken we em verhouerdighet ende en wil
[52] nicht ghehorsam wesen den gheboden des presters. de sal daer steruen.

41
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[1] ende cort daer na isset dat een mensche heuet enen sone de daer ver[2] smaet. ende nicht en bewart dat gheboet sins vaders ende moder ende
[3] na den dat he daer vmme gheschulden is. nochtan versmaet ghehorsam
[4] te wesen. den sal dat volc mit stenen doet werpen. Hijr vmme en sal
[5] dat conuent sodanighen vnghehorsamen nicht beschermen ofte liden.
[6] vp dat vele menschen nicht en werden sunders gheset ouermits eens men[7] schen vnghehorsamheit. als hijr voermals in vnsen eirsten vader alse
[8] de hilghe apostel paulus scriuet to den van romen. ende tot den van tes- aant.
[9] + saloni//ken scriuet he. ende gheboet dat men de onghehorsam schuwen aant.
[10] sal als eyn bennighen menschen ende secht aldus. isset daet daer iemant
[11] nicht ghehorsam is mynnen woerden ouermits deser epistelen. desen
[12] merket ende en hebbet ghene menschop mit em. Cristus god ende men[13] sche als de euangeliste secht was onderdanich siner moder ende ock io- aant.
[14] seph de syn vader hete te wesen. We bistu o mensche de di vermetest aant.
[15] di seluen to ghelouen. ende versmaest gheregert te werden van anderen
[16] menschen. ende en wilst nicht vnderdanich wesen ens anderen regimen[17] tes. Jn den alre meesten schepen sint vele dusent menschen de em seluen aant.
[18] beuelen eynen cleynen roer. Wo men gheorsam wesen sal bewiset de
[19] heer in moyses boke daer in ener figuren tot moyses ghesecht wart sun- aant.
[20] der dynen ghebode en sal nimant in al den lande van egipten wegghen
[21] hant ofte voet. Moyses holt de figure der prelaten tot welker ghebode.
[22] elck ondersate schuldich is in allen guden werken simpelic ghehorsam
[23] te wesen. Dese gheorsamheit wort in sommighen orden als in der prediker
[24] orden. ende der mynre broder orden to der doet to ghelouet mer in den
[25] anderen orden en isset so nicht. Sich de reden waer vmme en mensche
[26] + den menschen ghehorsam wesen// sal. men leset in den boke iudicum
[27] dat de here ghehorsam was der stemme ens menschen. ende de sunne aant.
[28] ende de mane merreden van eren vortgange.

+

114c

+

114d

Exempel
[30] +In wo groet quaet een bi vnsen tiden vnuersenlike quam wille wi nu ver-30
[31] tellen. Een erwerdich man ghenomet fulco gheboren van ghent was een aant.
[32] canonic bi den eylanden dese vertellede vns seluen dat meister iacob aant.
[33] des paweses legaet de dat cruce predikede teghen de ketters van albien[34] sen bat em dat he mit em prediken wolde dat cruce in vlanderen. He
[35] weigherdes em. de legaet leet em bidden ouermits sine vrende vp dat
[36] he em verhoren wolde in so noetdroftiger ende ynnigher sake der hilghen
[37] kerken. He weigherdes em echter. ende segghede dat heet ghins sins
[38] doen en wolde. Do vermodede meister iacob dat he dat gheboet meer
[39] vntseen solde ende segghede. Jc ghebede iv mit der macht der ic nu ghe*
30

19 haer in moyses boke, Lat.: Pharao in Genesi. 19 moyses, Lat.: iosepho. 21 Moyses, Lat.:
Iosue. 26 iuedicum, Lat.: Iosue.
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Ex. 38

[40] bruke dat ghi in den namen ihesu cristi vmme verghifnisse al iuwer sunde
[41] dese sake annemen. Do antworde em fulco ic en sals ghins sins annemen.
[42] ende ic bidde iv dat ghi mi vort an nicht moyelic en sin van deser sake.
[43] Rechteuort wart meister iacob swarlike beroert inder herten ende bina
[44] beweget to den tranen to ende segde em. ic mochte iv nu van der macht
[45] + de mi beuolen is waerlike bannen ende berouen van allen// prouenden
[46] nochtan en wil ic des nicht doen vp dat ic solken man nicht en beswaer.
[47] nochtan bid ic gode de alle herten bekent. dat he iv nicht allene vnnutte
[48] en maken to den werke dat ghi nu versmaet meer mit allen vnnutte make
[49] to allen dinge. daer gheschede een wunderlinc dinc. rechteuort tot dissen
[50] worden kreech he de quaertane koelde mit den bueck ouele ende van
[51] den tween suckten wart he sunder vnderlaet ghemoyet xxv iaer lanc
[52] hent ten eynde sins leuens to. merke nv een wunderlic ordel godes van
[53] desen manne. do he so groet ende sodanich was als ic ghehort hebbe van
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[1] broder egidius van der prediker orden dat vnse heer ihesus cristus em aant.
[2] seenlike voer siner doet openbaerde. recht of he versch an dat cruce
[3] ghehangen weer. ende sechde dat he steruen solde voer dat eynde der
[4] mant augustus. nochtan wolde de heer em ghins sins in desen leuene spa[5] ren he en gheiselde em lange tijt so swarlike voer sine vnghehorsamheit.
[6] + Hijr vmme wat sal ghescheen vns vnselighen de vake vnghehorsam hebben
[7] ghewesen vnsen oelders ende onsen prelaten. ende alre meest gode de
[8] vns gheschapen heuet ende vns voedet. do god so wullencomenen man
[9] + nicht en spaerde vor ene vnghehorsamheit. Hijr vmme sullen de byen
[10] der ghelouighen leren snellike ende oetmodelike wt heler herten to ouer[11] + dragen mit eren prelaten ende vnder em al//toes de ghehorsamheit to
[12] beware. De prelaten solen vrede holden mit eren ondersaten. ende de
[13] vndersaten mit eren prelaten. vp dat in den vndersaten vp wasse de
[14] vrucht der eren ende der gracien. ende daer van de prelate oc in deser
[15] teghen wordicheit tijt vullencomene glorie krighe ende de prelate mit
[16] den vndersaten ewelike ghebruken vullencomeliken vrede.

+

Serm. b

+

Concl.

+

115b

De coninc wort van den volke in den heer verheuen ende voer ghesat.
XXIII. capitel
[19] De coninck wort van den volke in den heer verheuen ende voer aant.
[20] ghesaet.
[21] +Se hijr wort nu den vndersaten ghegeuen ene forme ende21
+
[22] ene regule. wo se sick solen hebben teghen eren prelaten. Ende dat solue
Serm.
aant.
[23] gheboet de grote prelate de hilge apostel peter sinen vndersaten seggen[24] de. Weset ghehorsam iuwen ouersten. ende onderwerpet iv em. want
[25] se waken alse de ghene de reden gheuen sullen vor iuwe selen. wat isset
[26] dat men den coninck dat is den prelaten in den heere vor setten sal. an[27] ders dan dat he in den ghebede teghen sathanam eirst striden sal. Jsset
[28] dat den vndersaten ienighe becoringe an comet van der werlt isset dat
[29] em veruolginge ouercomet keghen den vrede oft isset dat de viant der
[30] vndersaten ghemode trecken wil tot vleeslicheit. so sal de prelate mit
[31] moyses de hande vp boren ende mit david de oghen vp slan ende mit an- aant. aant.
[32] +nam dat ghemode verhef//fen vp dat he mit ghebede de viande versla.
+
[33] de he mit werliken wapenen nummermeer verslaen en sal ock wanneer
115c
aant.
[34] se schaden doen. Dit sint de aerme der sterken ridder david dit sint de
[35] aerme der starken ridderen Christi alse bede ende tranen. De here sechde aant.
[36] to den coninck ezechiam. Jc hebbe ghehort din ghebet ende hebbe ghe- aant.
[37] seen dyne tranen. Dat ghesichte is wisser ende sekerer dan dat horen
*

21

1 Na orden, volgt in het Lat.: in Gandavo. 15 teghen wordicheit, ls: teghenwordigher. 21-22
ende ene regule, is door de vert. toegevoegd. 23 peter, Lat.: Paulus. 50 Na solde, volgt in het
Lat. nog een tekstdeel. 51 Na Hijr vmme, volgt in het Lat. nog een woordgroep.
Colv. I, 23 § 1.
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[38] ende de tranen sin ghetughe des rouwen. Dit sint de wapene de den duuel
[39] veriaghen. ende vnverwinlic sin van der werlt. ende vns beschermen te[40] ghen vnsen huesviant dat is tegen vnse vleesch. We dese wapene ende
[41] dese aerme versmaet hebben de sin vp gheblasen ouermits houerdien.
[42] ende daer vmme sin se van den vloden te stoten ende neder gheworpen.
[43] Hijr van secht dauid do he den coninck saul ende sinen sone ionathan aant.
[44] bescreiede. Gi berge van gelboe vp iv en come reghen noch dou. daer
[45] gheuallen sin de starken van israel. Want in di is gheworpen de schilt
[46] des coninghes sauls. ionathan is ghedodet in dinen hoghen. Saul ende
[47] ionathan betekenen de prelaten de daer vergangen sin in gelboe dat daer
[48] bedudet houerdie. want vmme der houerdie willen is gheworpen de schilt
[49] der starken. dat is de verduldicheit daer men de quaetheit mede verwin- aant.
[50] +nen solde. Daer// en is ghin dinck vnwerdigher vor gode dan de houerdie. aant.
[51] Hijr vmme du prelate wes sachmodich ende oetmodich. ende en verhef
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[1] nicht dyne hoerne als eyn steer mer ruste di. ende verlate di vp de ghe- aant.
[2] bede diner vndersaten. want eer ghebede moghen di vp boren hent in
[3] den hemel. ende al de vnlede de di beswaren sullen eynen ghuden eynde
[4] nemen. Wo grote kracht de ghebede der ghelouighen ende alre meest4
[5] der vullencomenen bi gode hebben. mach men seen in enen openbaren
[6] miracule. ende de hilghe apostel iacobus seget. des rechtuerdighen stedi- aant.
[7] ghe ghebet vermach seer vele.

Exempel
[9] +Ic hebbe in brabant bekant ene vrouwes namen van seer hilghen leue- aant.
[10] ne. ende vp dattu de bet ghelouen mogest dat hijr na volget. so wil ic
[11] cortelike bescriuen de maneer eers wunderliken leuens. Se was besloten
[12] in een clene hutteken van stene se droch een yseren panser naest eren
[13] liue. ende vp den panser hadde se een haren cleet van borstelen dat eer
[14] dort panser seer scharpelike stack. Vp de alre hardeste scharpeste stene
[15] plach se mit bloten voeten te rusten se en at nicht dan drewerue in der
[16] weke en wenich brodes dat mit loghen ende mit asschen ghemenget was.
[17] ende dat at se mit maten ende mit ghewichten. Deser vrowen weren
[18] vele menschen in eren ghebeden beuolen ende de offerde se alle daghe
[19] + oetmodelike den heren vp// dat he se ouermits sine ghudertirenheit be[20] schermen wolde van allen wederstote. ende hoer een mirakel dat alte
[21] seer to verwunderen is. Als se mi seluen ghesecht heuet in der stunt
[22] wanneer se bat vor al de ghene de eer beuolen weren. so gheuoelde se
[23] merkelike dat ghebrec der kracht ofte der gracien recht ofte se lichamli[24] ke pine in enighen lede ers lichams gheuolt hadde. ende daer vmme heb
[25] ic sekerlike bekant dat vele menschen ouermits eren ghebede verloset
[26] sin van alle becoringen perikelen ende wederstoten.
[27] Eyn mirakel. Van deser vrouwen wort ghemeenlike van alden volke27
[28] een warachtich mirakel vertellet. Se was eens seer armen mans dochter.
[29] ende do se noch ghine seuen iaer olt en was wart se van binnen ghetoghen
[30] mit wunderliker vurigheit des gheistes. Se bat eren vader mit tranen.
[31] dat he eer copen wolde enen solter. de vader antworde eer. dochter waer
[32] mede sal ic di enen solter copen. ic en kan nowe so vele winnen dagheli[33] kes daer ic di broet mede gheue. Rechteuort keerde se eer oetmoedelike
[34] to der moder Cristi ende bat ende seghende. o hilghe ioncfrowe maria
[35] moder Cristi. gif mi enen salter den mi myn vader nicht gheuen en mach.
[36] ende ic sal wesen dyne ewighe denersche. Jn deser simpelheit ende in
[37] + desen ghebede vulherdede se wal een iaer// lanc. Ende see de hilge ionc[38] frouwe maria apenbaerde eer in den slape ende droech in der hant twe
*
4
27

15 na plach se, volgt in het Lat.: indiscretis temporibus. 27 Eyn mirakel, is door de vert.
toegevoegd. 48 ioncfrowe, Lat.: magistram.
Colv. I, 23 § 2
Colv. I, 23 § 3
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[39] solter als eer duchte ende sechde tot eer. myn dochter nym nu enen sol[40] ter de di best behaget van desen twen. ende sunder merren koes se mit
[41] alte groter vroude enen salter. Do de hilge ioncvrowe maria verscheen.
[42] vnwakede de maget wt den slape. ende en vant nicht in eren handen ende
[43] claghede dat se van der moder Cristi bespottet were. ende beghan seer
[44] ouerulodelike te screyen. Do dat de vader hoerde belachede he der doch[45] ter simpelheit ende troestede se segende. ganc allene des sondaghes aant.
[46] ende des hilghen dages to der mestersenen de der riker lude dochteren
[47] den salter leert. ende leer eirsten lesen. ende daer na sal bi euenturen
[48] di de hilghe ioncfrowe maria enen salter weruen. Een wunderlic dinc
[49] do dat de maget simpelike nam ende ghenc to der mesterschen de der
[50] rike lude dochteren leerde. ende sach in den salter ende las ende also
[51] veruullede de hilghe ioncvrowe maria vele wunderliker de belofte eerre
[52] gudertirenheit. Do dat de erbaren riken vrowen van den kerspele seghen.
[53] koften se der maget enen solter. ende daer na do se merkeden dat de
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[1] maget vurich ende ynnich was in den denste Cristi koeften se eer bi der
[2] + kerken een clene celliken vor ene cluse. Hijr// vmme verheffe dinen
[3] + prelate dinen vrent. ende dinen naesten de di beuolen is. mit hulpe der
[4] ghebede ende wete verwaer dat al dat du vor em doest. dat kumt di sel[5] uen to bate. ende so vele werdigher salstu wesen van gode verhort te
[6] werden. als du di ghewerdiget heuest vor andere menschen te bidden.

+

116c

+

Concl.

Den moden coninck boren de starkesten vp mit eren schulderen ende
draghen ene al heel. XXIV. capitel
[9] Den moden coninck boren de starkesten vp mit eren schulderen aant.
[10] ende draghen ene al heel.
[11] +Et is vnmoghelic dat enich mensche ock de alre starkeste11
[12] nicht mode een wort vnder grote ende stedighen borden. Cristus een rese
[13] van twen substancien annam in sic de persone alder prelaten de mode
[14] sin ende sechde. o quade ghebuerte ende verkeerde wo lange sal ic mit aant.
[15] iv wesen. wo lange sal ic iv liden. Ende waer van o gudertirenste ende
[16] alre mildeste ihesu. comet dese reden also bitter ende so vnghewonliker
[17] vermoider stemme verwaer daer vmme. Want du so lange tijt gheholden
[18] wordest vnder de quade vnberichtelike verkeerde ende vnghelouighe ghe[19] buerte. Hijr vmme corrigere du vndersate dine sede ende werde gheleert
[20] mit seligher leringe. ende alse een sterck esel drage de borden der ghe[21] +bode godes vp dinen schulderen. // ende also salstu verlichten mit dinen
[22] schulderen den prelate de van velen vnleden mode is. De starkesten sin
[23] de ghene de daer vntfangen hebben merre gracie dan de anderen de nicht
[24] allene en connen vnderwesen. mer ock wal connen bouen de anderen we[25] sen. ende dit sin se de der prelaten stede verwaren. ende daer mede dra[26] gen al heel den ouersten. De hilge apostel pawel secht dreget vnderlinge aant.
[27] malcanderen in der mynne.

+

Serm. a

+

116d

Exempel
[29] +In der prouincien van sweden was een priorinne van der prediker oerden aant. 29
+
[30] de mit enen hilghen ende vullencomenen regimente. verwarde de vnderEx. 40
[31] saten mer se was in allen leden lam ende vnmechtich. Hijr vmme vnt[32] boet se hemelike enen prior van der prediker orde de de susteren plach aant.
[33] to visiteren ende to verwaren ende begheerde dat he se absolueren wolde.
[34] Se hadde em daer vake to voren vmme ghebeden do se noch ghesunt ende
[35] starcker was ende nu bat se em alre meest do se so kranc was dat se ner*
11
29

12 een, ls: en. 13 sic, ls: sich. 29 sweden, Lat.: sueviae. 29 was, Lat.: nuper fuisse. 32 prior,
Lat.: priorem Turencem.
Colv. I, 24 § 1
Colv. I, 24 § 2
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[36] ghe een lit roren en konde dan allene de tongen. Do de prior van eren
[37] tranen ende kranckheiden bewegen wart tot barmherticheit ende se abso[38] lueren wolde. do vel al dat conuent den prior to voten ende bat em mit
[39] ouerulodighen tranen dat he se nicht en absolueerde. want al dat conuent
[40] wolde eer gherne ghehorsam wesen also lange alse sie spreken konde ende
[41] ghebeden ofte vermanen. Do dat de prior sach waert he seer ghetroes[42] +tet// ende vele ghestichtet van den susteren. ende leet de priorynne in
[43] solker kranckheit an den ammete bliuen. Daer worden iiij susteren ordi[44] neert de eer deenden ende vmmekerden vp den bedde. ende droghen se
[45] int conuente wanneer se capittel holden solde. Se hoerde der susteren
[46] schult ende scholt se. se vermaende se dat se de orden hoelden solden.
[47] ende ordineerde al de saken des cloesters ende ghyn dinck in ghestliken
[48] ende in tijtliken dinghen wart daer ouermits oerre kranckheit versumet.
[49] Nicht lange hijr na do se de prior in sulker kranckheit ghelaten hadde.
[50] hadde se medeliden mit den susteren de eer seer ghudertirliken deenden.
[51] Daer vmme in enen daghe doet conuent in den reuenter at. leet se eer
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[1] draghen in de kerke vor dat hoghe altaer. Do de susteren de se ghedra[2] ghen hadden hen ghegaen weren. borde se eer anghesichte vp to den li[3] cham Cristi dat daer was in der monstrancien. ende sechde mit tranen.
[4] Here et is tijt dat ic absolueert werde van der borden der prelatuerschap
[5] ende van den lichame. Meer wantet di aldus behaghet dat ic noch suchte
[6] ende arbeide vnder deser borden so bid ic di bi diner vnghemetener barm[7] herticheit ende guetheit dattu sparen willest mynen susteren van desen
[8] arbeide den se mit mi hebben ende weder gheuest mynen lichame ghe[9] suntheit. ofte isset di behaghelic. so late mi mit allen absolueert wer//[10] +den. Een wunderlic dinc. altehant to dosen worden spranc se vp eer vote
[11] ende ghenc den conuente der susteren to ghemote de do wten reuenter
[12] quemen ende sungen den salm. Miserere mei deus. Do de susteren van aant.
[13] groten verwunderen vleen wolden. reep se ende sechde. Jc bin iuwe prio[14] rynne en wilt nicht vntvruchten. rechteuort verwandelden de susteren
[15] den sanck ende vor den salm sungen se Te deum laudamus ende gengen aant.
[16] + so mit processien in de kerke. O waere ghewerdich loen der vndersaten.16
[17] mer och wo wenich isser nu in vnsen tiden de daer eren euenen menschen
[18] dragen willen. ende nicht ghedragen en werden. De nu ammete verwaren
[19] soken de dinge de eerre sin ende nicht de dinge de ihesu Cristi sin. Dit aant.
[20] doen se vnderwilen openbaerlike ende wanner se moghen so doen seet
[21] hemelike vp dat se ghin quaet gheruchte en krighen. mer de sentencie
[22] der waerheit en mach nicht vernichten werden de daer secht. Nicht en
[23] is daer bedecket dat daer nicht gheapenbaert en sal werden. ende nicht
[24] en is daer verholen dat daer nicht bekant en sal werden. Dat wart bewe[25] sen in iudas de sick seluen henc ende barst midden vntwe ende al sine aant.
[26] in ghedomte worden wtghestort. Van desen dinghen syn so vel exempele aant.
[27] + alse menich lant is. nochtan wil ic hijr een mer//kelic exempel vertellen.

+
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Exempel
[29] +In vlanderen weren twe rike mans als ic van den presters des landes ghe-29
[30] hort hebbe de seer sware vianschap teghen een hadden ende sochten ste[31] de ende stunde wo de ene den anderen mochte vangen ende doden. Do
[32] was daer en de alre schalkeste knecht de in voertiden den ennen riken
[33] manne ghedenet hadde. ende nu den anderen deende. Dese quam tot den
[34] den he wanneer ghedent hadde ende clagede ouer sinen heren den he nu
[35] deende. ende sechde dat he sinen heren lichtelike mochte ouer leueren
[36] in sinen handen. De man verblidede em ende makede een verbunt dat he
[37] em gheelt gheuen wolde. De knecht louedet. ende do he oersake krech
[38] ouerleuerde he sinen heren in des viandes handen. Do sin heer ghedodet
*
16
29

14 vntvruchten, Lat. fugere. 19 Na sin, is een tekstdeel niet in de vert. opgenomen. 26 Na
wtghestort, idem.
Colv. I, 24 § 3
Colv. I, 24 § 4
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Ex. 41

[39] was. quam de verreder tot sins heren vrende ende boet em den ghenen
[40] ouer to leuerene de eren vrent ghedodet hadde. He ghelouede dat de
[41] boesheit siner verradenisse allen menschen verholen hedde ghewesen.
[42] dan allene den ghenen daer he dat verbunt mede ghemaket hadde. mer
[43] et en was also nicht. Daer vmme wart he ghegrepen van den ghenen den
[44] he den doetsleger ouer leueren wolde. ende vor den richter ghebracht.
[45] He wart verordelt ende ghehanghen ende mit schandeliker doet ghedodet.
[46] + mer sine// boesheit wart daerna mit noch merre schanden verclaert. He
[47] wart vmme siner vrende bede willen van der galgen ghenomen ende in
[48] de erde begrauen ende sunder merren des ersten dages daer na. do he
[49] des nachtes begrauen was. quemen daer vnbekande hunde ende grouen
[50] ene weder up daert vele menschen an seghen ende schorden vnder een
[51] van leden to leden.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

117d

48
*

Wanneer de coninck steruet so vmme ringet dat drouige volc den
doden ende aenseende dat dode licham bescreien seet. XXV. capitel
[4] Wanneer de coninck steruet so vmme ringet dat drouige volc aant.
[5] den doden ende anseende dat dode licham bescreyen seet. Ende
[6] isset dat men em dan nicht to hulpe comen so steruen se van
[7] hunger.
[8] +Ouerles al den text des olden ende des nyen testamentes. ende ock8
+
[9] der heidenen boke. ende du en salst nergent vinden in den werken der
Serm. a
[10] menschen kinderen so grote doghet als du nu seen mogest in den byen.
[11] dat de kindere vor ere olders em in den doet gheuen. dan wanneer bi
[12] euenturen iemant sinen vader ofte sinen vrent de daer ghedodet ofte
[13] ghequetset is wreken wolde ende so vnuersenighen in den doet queme.
[14] Mer wi vinden vake in der scrift dat de vaders vor eer kinder ende de
[15] mans voor eer wiue. ende de wiue vor ere mans ghestoruen sin. Ysaac aant.
[16] + bescreiende sine moder. Jo//seph bescreiede sinen vader. iacob begherde
+
118a
[17] sinen sone al screiende na te volghen in den doet. Dauid begherde to aant.
[18] steruen vor sinen sone absolon. mer ic en hebbe nicht ghelesen dat de
[19] sone steruen wolde ofte ghestoruen is vor den vader. Waer vmme en
[20] is dese mynne nicht ghelijc in den kinderen als in den olderen vp dat
[21] alse de olders steruen wolden vor ere kinder dat ock so de kindere wolden
[22] steruen vor oere olders. Hijr mach men merken de ghebreclicheit der
[23] menscheliker naturen ofte alse somighe willen so moghe wi hijr bekennen
[24] de ordinancie der nature. want de vochticheit des bomes stiget vp van
[25] der wortelen in de telgelre. mer se en kumt nicht weder in geliker mate
[26] van den telgeren to der wortelen. Nochtant lese wi dat ghestelike kindere26
[27] vor eren vader ghestoruen sin. Want wi seen dat de gloriose merteleren
[28] vor Cristo de alder ghelouigen vader is in swaren doden eer bloet ghe[29] stort hebben. ende wi seen dat na den worden des propheten ghin dinc aant.
[30] duerbaerre en is dan dese doet. want se hebben in eren binnensten Cris[31] tum leef als he se leef ghehat heuet. Hijr van is in den boke van der natu- aant. 31
[32] ren der dinge ene figure bescreuen aldus. Arpia is een vogel in der woes- aant.
[33] tinen van indien in der stede de gheheten is stragopales bi den mere dese
[34] vogel is vnuersadelic ander dere to gripen. He heuet altoes ens menschen
[35] anghesichte. meer mit allen ghine doghet des menschen want he is wreet
[36] bouen alle menschelike maneer. Men seget dat dese volgel den eirsten
*
8
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16 bescreiende, ls: bescreiede. 32 Arpia, Lat. Harpyia. 33 Na stragopales, volgt in de Lat.
tekst: iuxta mare ionicum. 36 volgel, ls: vogel.
Colv. I, 25 § 1
Colv. I, 25 § 2
Colv. I, 25 § 3
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[37] + men//schen den he in der woestinen seet dodet. Ende daer na wanneer
[38] he bi gheualle water vindet ende sin anghesichte in den water seet. so
[39] merket he dat he ghedodet heuet enen menschen de em ghelijc was. ende
[40] daer vmme en bedrouet he em nicht luttic somtijt to der doet to ofte
[41] bescreiet dat alle de tijt sins leuens. Wat betekent dese wrede vogel
[42] anders dan dat menschelike gheslechte dat mit beesteliker wreetheit aant.
[43] van beghinnen der werlt. sick vnder een veruolget heuet ende ten lesten
[44] isset ghecomen tot so vnmenscheliker sunde. dat he dodede sinen heren
[45] schepper aller dinghe de tot siner verlosinge anghenomen hadde de ghe[46] dante des menschen ende ghecomen was in de woestine deser werlt. Wo[47] danich mensche sal daer vmme so vnmenschelike wreet wesen. dat als
[48] he in der hilghen scrifturen alse in enen alte claren spegel suet dat de
[49] sone godes vnder den menschen. ende vmme den menschen. mensche
[50] gheworden is ende vmme sinen willen van den menschen ghedodet is.
[51] Em dan nicht en verscricke ende wt al den binnesten sins herten medeli[52] den hebbe mit den ghenen de vmme sinen wille ghedodet is ende ghesteli[53] ke mit em sterue ofte mit stedighen tranen em alle daghe bescreye.
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[1] + Hijr van seghet iob alse du dine ghedaente vandest so en salstu// nicht aant.
[2] sundighen. Ende paulus scriuet to den van ebreen. Ouerdenket vnsen aant.
[3] heren Jhesum Cristum. wodanighe tribulacien he gheleden heuet van
[4] den sunders. ende sin wi ghesellen des lidens. so sulle wi ghesellen wesen aant.
[5] des troestes. ende isset dat wi mede liden so sulle wi ock mede regneren.
[6] Laet ons daer vmme wt gaen tot em buten den tenten ende draghen sin aant. 6
[7] laester. segghede mit david. Wat sal ic den heren weder gheuen vor al aant.
[8] dat he mi ghegeuen heuet. ende he antwort vort ic sal den kelck des
[9] heils dat is ihesu annemen ende den namen Cristi aanropen vp dat he
[10] mi verduldicheit gheue. want nimant en is wt hem selue daer bequame
[11] to. O wo selich is de mensche de daer beghert Cristo weder to gheuen
[12] den doet den he em ghegeuen heuet o selighe doet wanneer de sele lange
[13] ghepiniget wort ende in der doet wt der duesternisse to den lichte comet.
[14] Je leue hijr ellendelike ende de sware borden mines lichames beswart aant.
[15] mi ic sal mi verinoden selich te wesen. als ic mit sodanighe dode verloset
[16] werde. Jc sal steruen vp dat ic vort an nicht seck en moghe werden nicht
[17] en moghe ghebunden ofte bedrucket werden ende nicht mer en moghe
[18] steruen. Hijrvmme vp dattu den doet nummer vntseen en doruest. so//
[19] + beghere altoes enen selighen doet. Dat is een groet dinc dat wanneer
[20] de vre des dodes comet en mensche mit gheliken mode van hijr schede. aant.
[21] He en wil nicht leuen de daer nicht steruen en wil. nimant vntfanget
[22] den doet blidelike. dan de em daer lange to bereit heuet. Ende verwaer
[23] alse seneca seget et is een erbaer schande voer ene guede sake te ster[24] uen. mer ic segge et is de alre erbarste schonheit te steruen tijtlike.
[25] vp dattu altoes moghest leuen. Wi hebben daer vmme gheleuet vp dat
[26] wi steruen solen. mer to wat ende sal men leuen. Cristus is dat ende
[27] der ee. ende he is alre mest dat ende der ee des dodes al den ghenen
[28] de daer ghelouet to der rechtuerdicheit. Nimant en is werdich enen seli[29] ghen doet to verkrighen dan de ghene de dat to comende leuen to male
[30] seer begheert.

+

118c

+

118d

Exempel
[32] +Van deser materien wil ic vertellen een exempel dat ic van warachti- aant. 32
[33] ghen luden ghehort hebbe. Jnt iaer vns heren. M.cco ende xvi was een
[34] ghelouich guet man de ouer dat meer toch int hilghe lant. ende mit gro- aant.
[35] ter deuocien ende tranen versochte he alle de steden daer men mit ieni[36] ghen tekenen vermodede dat vnses heren voeten ghestaen hadden. Do
[37] he quam to der stede van caluarien daer vnse verloser de bangicheit
[38] + des dodes ende de pi//ne des cruces gheleden hadde. suchtende he alte
[39] swarlike ende mit starken ropen ende tranen sechde. Wat sal ic di alre
*
6
32

34 Na guet man, volgt in het Lat.: de oppido Dinantheo.
Colv. I, 25 § 4
Colv. I, 25 § 5
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+

Ex. 42

+

119a

[40] gudertirenste heer. wat sal ic di o Criste weder gheuen vor al dat du
[41] gudertierene minlic ende wunderlic leefhebber mi ghegeuen heuest. Jc
[42] heb eerst gheseen de stede daer du gheboren bist ende vnder de menschen
[43] ghewandert heuest ende de lere des hilghen euangelies gheprediket he[44] uest ende mit miraculen dine gotheit bewesen heuest. Dese stede heb
[45] ic vmme dine mynne ende erwerdicheit mit heelre herten beschouwet.
[46] Mer dese stede dins lidens ende dins dodes en mach ic mit gheliken mode
[47] nicht an seen. daer du woldest ghenegelt werden ant cruce ende mit
[48] den speer doer ghesteken weerden ende dine sele vor vns gheuen woldest.
[49] Do dit de selighe man al ropende vertellet hadde. borsten de aderen sins aant.
[50] herten ende gaf den gheest.

Exempel
[52] +Van broder wulfert de eyn prior was van prediker orden in ener staet aant. 52
[53] van dudes lant ghenomet straesborch heb ic mit myns solues oghen een

52
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+

Ex. 43

50
*

[1] seer wunderlic dinc gheseen. Dese alse mi de broders warachtelike tu[2] gheden plach bina altoes waer he ghenc ofte sat mit sinen dumen dat aant.
[3] teken des hilghen cruces vor de borst te scriuen. Et gheuel ens dat he
[4] + quam to// mens ende seeck wart ende mit groter vrolicheit des gheestes aant.
[5] starf ende begrauen wart in der mynre broder cloester. want de predikers
[6] en hadden do noch daer ghene stede. Do dat de broders to straesborch aant.
[7] hoerden sanden se twe broders de ers broder dode licham halen solde.
[8] meer se quemen to vergheues wante de minre broders en wolden dat
[9] licham nicht ouer gheuen. Meer dat gheueel na mennich iaren dat de
[10] minre broders van der stede mit der woninge toghen to ener anderen
[11] stede. ende de broders van der prediker orden sanden echter twe broders
[12] van straesborch to mens vmme des vorghenomden priors licham. Do se
[13] daer quemen nemen se de ghebeente sunder iemandes wederseggen. ende
[14] keerden gheluckelike weder to straesborch. Wat meer de broders wos[15] schen de ghebeente vlitelike ende vunden dat dat been der bort daer
[16] de ribben an beiden siden anhangen verciert was mit alte suuerliken cru[17] ce. ende dat was recht als eyn schilt vor den herten. Dat cruce als ic
[18] de vertich mile ghewandert hadde vmme dat te sene mit mynen eghenen
[19] oghen sach midden in den butte der borst an der substancien des buttes
[20] vp verheuen schinbarliken. de dree enden des cruces weren allike lanc.
[21] + mer dat nederste ende was en wenich// langer seer bequamelike ghema[22] ket. De dre ouersten ende weren en wenich vmme ghekrummet recht
[23] als eyn lilien blat. ende dat vnderste ende was ghescherpet. ofte ment
[24] solde vestighen in eyn block. Hijr vmme wat sal men verstaen in den
[25] tekenen des lichamliken cruces in den bene der borst anders dan de teke[26] ne des dodes ende der passien Cristi de he eirst in der herten droch. Ende
[27] wat sal men verstaen in den lilien bladen. daer de enden des cruces na
[28] vmme ghekrummet weren anders dan de alre renesten kuesheit de he
[29] mit der ghedencnisse des dodes Cristi seer vaste in synre herten droch.

+

119b

+

119c

Exempel
[31] +Ic hebbe in brabant bekant ene maget van ouer groter hillicheit van wel-31
[32] ker warachtige broders van der prediker orden apenbaerlike vndervunden
[33] hebben. dat se ouermits stedigher ghedencnisse des lidens. ende der wun[34] den Cristi ene grote wunde krech in erre siden. ende de wunde behelt
[35] se menich iaer lanc. ende wt der wunden vloyde bina stedelike vole blo[36] des. Ende wi hebben eyn deel van den blode gheseen dat lange tijt tot
[37] enen teken des groten mirakels in enen glase bewart was ende nicht ver[38] wandelt en hadde sine varwe ghedaente ofte roke.

*
31

15 bort, ls: borst.
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+

Ex. 44

[39] +Jc hebbe ock warachtelike ghehort van enen merteler de bi onsen39
[40] + tiden// martiliet is. Do he gheuangen was in heidenscop ende deende aant.
[41] enen heidenschen princen ende de prince dede em gotelike. mer de
[42] merteler ghenc altoes suchtende ende drouich. daer van verwunderde
[43] em de prince ende vraghede na der sake der drofheit ende waervmme
[44] he nicht blide en were mit den anderen knechten. De merteler antworde.
[45] Jc en bin nicht blide mit den anderen mer ic ga altoes drouich. Want
[46] ic bin ghedachtich des dodes myns godes. ende ic drage stedelike in
[47] mynen herten de lijclawen sins lidens. Do dat de tiranne ghehort hadde
[48] verunwerdighede he em swarliken ende sechde. Jc sal vndervinden dattu
[49] gheseghet heuest. Ende sunder merren gheboet he dat men des mertelers
[50] borst vp sniden solde ende sin herte daer wt winnen ende mit enen messe
[51] midden en twe howen solde. altehant wart daer een wunderlic dinc
[52] gheseen daer em de tiranne mit sinen ghesinne seer van verwunderde.
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+

Ex. 45

+

119d

51
*

[1] Jn den enen dele des herten was in gheprintet dat belde des ghecruseden
[2] Cristi als in enen segel ende dat ander deel des herten helt dat belde
[3] vp verheuen. Rechteuort do de tiranne dat sach ghelouede he ende vnt[4] +fenc de hilghe dope mit al sinen ghesinne. De here hadde hijr vermaels aant.
[5] + dor den prophete belouet Cristo seghende.// Jsset dat du dine sele settest
[6] vor de sunder so salstu seen dat lanc liuighe saet ende in diner hant sal
[7] de wille des heren gheschicket werden. Wat is dat lancliuighe saet anders
[8] dan de kerstene name dat verbredet sal werden hent dat de werlt ver[9] gheet. ende wat isset dat de wille des vaders gheschicket werde in de
[10] hande des sons anders. dan dat de ghelouighen de daer bekert sin to den
[11] rechten ghelouen ende wlherden in guden werken de solen comen to den
[12] + rike dat ghin ende en heuet. Hijr vmme isset dat wi ghelouighe bien enen
[13] guden prelaten hebben ende de vns of steruet. so moghe wi vns wal to
[14] rechte bedrouen ende ghin wijs mensche en sal vns daer vmme straffen.
[15] vmmer wert dat wi vns verblideden in den dode des guden prelatens.
[16] so solde vns ock bose lude verdomen alse verkerde ende alre schalkeste
[17] vndersaten. Dese dinge de hijr nu ghesecht sin van den coningen der bien
[18] dat is van den prelaten der ghelouigen sullen ghenoch wesen. Mer vp
[19] dat wi nu de bequamliker comen moghen to den volken der byen. so laet
[20] vns en wenich tiden posen ende ruesten.

+

Serm. b

+

120a

+

Concl.

Hijr endet dat eirste boeck der byen van den
prelaten. hijr beghinnet dat ander van den
ondersaten. dat ander deel van den byen sint de
byen de in der kracht der ioghet vole werken
vullenbrengen ende in der disciplinen der moder
vnderdanich sin ende nochtan nicht en doen
120b
sunder de ghebode der ouersten. I. capitel.//
+

+

[27] AL de clercschop der hilghen kerken wort ghedelt in
[28] dreen alse in bisscopen in presteren ende in clerken.
[29] Ende dese hebben alle enen princen dat is de pawes
[30] van rome. Ende de hilghe kerke is oc ouermits de ghelo[31] uighe leken wide ghestort ouer al de werlt. ende verga[32] dert de velheit der leken vnder den keiser van rome
[33] in dreen staten alse in princen in ridders ende in dat
*

6 sunder, ls.: sunde, Lat. peccato. 12 wi, Lat.: vos. 22-25 Na Ondersaten, heeft de rubricator
de titel van het eerste cap. overgenomen [vgl. p. 55]. 37 Alse hijr gesecht is, is toegevoegd
door de vert.
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[34] ghemene volc. Mer van desen en denke wi nv nicht meer te seggen. dan
[35] oftet bi gheualle so te passe queme dat wi hijr en luttic van spreken.
[36] Dat volc der byen wort ghedelt in dreen. aant.
[37] +alse hijr ghesecht is. also wort oc alle conuent der cloesteren in dreen
[38] staten als in broders de ammete hebben. in den conuente broders. ende
[39] in den conuersen vergadert vnder een houet dat is vnder enen prelaten.
[40] recht alse de byen vergadert werden vnder enen coninck.

+

Serm. a

[41] Dat erste deel der byen is der ghener de moders heten. ende merre aant.
[42] sin dan de anderen. dese hebben elc ammete to regeren.
[43] +Dit eirste deel betekent in den cloesteren de ammete hebben mit43
[44] den oldesten. in den moders wort bewesen de vrucht. ende de vrucht
[45] wort so vole de ouerulodeliker ghewunnen den priors ende den ouersten
[46] ammetluden wo vole se wt der wortelen der waerre mynnen der vndersa[47] ten selicheit soken. alse in paulus bewesen wort de nicht alle//ne tot
[48] den vndersaten en hadde vaderlike mynne. mer ock moderlike mynne.
[49] de de kindere soteliker plegen te mynnen. Want he sechde. Myne kynder- aant.
[50] kens de ic ander werue bare. hent dat Cristus in iv gheformeert werde.
[51] Sodanighe moders sin de ghene den de gloriose vader augustinus in siner
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Colv. II, 1 § 1

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Serm. b

52
*

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

regule gheboet segende. He sal vntfangen de cranken ende troesten de aant.
clenmodighen. ende verduldich wesen to em allen. Vorwaer dat ghemode
is selich in den prelaten de em mit medeliden buget to den ghemoden
al siner vndersaten. Dusdanich ghemode bewisende paulus apenbaerlike
daer he sechde. we is daer kranck ende ic nicht kranck en werde. we aant.
wort daer ghescandalisert ende ic nicht en berne. aant.

Exempel
[8] +Jn sunte mathias cloester bi treer was en monic ghenomet otto de aant. 8
[9] xl iaer lanc ende daer en bouen in den cloester prior was. He was
[10] altoes de erste in den conuente tot allen ghetiden. Des nachtes stont
[11] he ersten vp to der metten. He en plach nummermeer nacht of dach
[12] in den choer to lenen. He en sat of en lach nummermeer mer he stont
[13] altoes recht vp ende arbeidede vlitelike sin herte sin lede ende sine oghen
[14] vp te boren to den hemel. ende dat mach men openbaerlike bewisen in
[15] sinen stole. daer de puluer dichte ghetreden was. He plach selden ende
[16] + korteliken to spreken. He was stedich in den studeren ende ander// tijt
[17] brachte he to mit ghebede ofte mit hilghen ghedachten. He hadde wun[18] derlike sorge vor dat conuent vp dat de broders ghin ghebreck en leden
[19] in den noetdroften. ende daer vmme dwanck he se de conliker to der
[20] bewaringhe der regulen. To den iungelingen hadde he seer strenge vuri[21] cheit ende lerde se gude seden to hebben. ende dwanck se van allen wal[22] lusten des vleisches. ende van anderen ghebreken. Dese volghede sin
[23] conuent ses daghe lanc mit seer scharper colden de he verborghen helt
[24] hent vor den lesten daghe dat he starf. Ende in den daghe wart he ghe[25] dragen int seickhues. do ic dat vernam quam ic mit den arsten em te
[26] vanden daer he to bedde lach. Do em de aerste sach merkede he dat
[27] de olde man van alte groter abstinencien vermoyet was ende ghekrenc[28] ket. Daer vmme gheboet he rechteuort dat men den seken een hoen do[29] den solde doet nochten was des lesten ghudes daghes vor paschen. Ende
[30] do de prior rechteuort sin anghesichte vmmekerde ende dat wedersechde.
[31] sechde ic tot em. du en machst nicht sunder perikel diner selen weder
[32] seggen den arsten. also veer alse he gheboet dat na den ghescreuenen
[33] rechte gheorlouet is te gheschene. Do sechde he mit enen soten anghe[34] sichte de wille des heren ghesche mit mi. ende sunder merren do he dat
[35] + ghesecht hadde rekede he wt sine hande ende sine vote vp den// bedde.
[36] + ende mit vpgheslaghenen oghen gaf he den gheest. Jc hebbe ock gheseen

+

120d

+

121a
Ex. 47

[37] enen anderen man van hoghen verdenste ghenomet conradus de in der

8
36

Ex. 46

+

aant. aant. 36

*

+

6 Na berne, zijn het vervolg van dit sermoen en de inl. zin tot het volgende ex. niet in de
vert. opgenomen. 25 seickhues, ls: seeckhues. 36 Na gheest, zijn 9 ex. door de vert. weggelaten
[Colv. II, §§ 3-11]. 48 gervasius, Lat.: Servatius.
Colv. II, 1 § 2
Colv. II, 1
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[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

prediker orden bi loeuen seer vurich ende glorioes was van leuene ende
in mynnen de selen to wynnen. Do ic hoerde dat he starf quam ic to der
stede daer he vp den bedde lach al vnsprekende. ende nicht van em seluen
en wiste. Meer do de vre siner doet ghenakede boerde he vp sine oghen
ende hande keghen hope al der ghener de daer bi weren. ende mit alte
vroliken anghesichte sach he dat crucifix an ende sechde. Heer leide
wt van den kerkener myne sele. wt leide myne sele van desen kerkener.
vp dat se belye dinen namen. Ende do he dat derdewerue ghesecht hadde
sloch he de oghen dale ende gaf den gheest.

[47] +Jc hebbe enen anderen gheseen van der seluer orden in der seluen47
[48] stede ghenomet gervasius den ic seer leef hadde ende sunderlinghe vren- aant.
[49] schap mit em hadde. Van desen alre hillichsten manne vertellede mi
[50] mit warachtighen ghetuge der broders de mit em xxxv iaer lanc in der
[51] prediker orden vmme ghegaen hadden. do he in so langer tijt van den

47
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+

Ex. 48

53
*

[1] dat he eirst in den orden quam ni myt siner schult ofte versumelheit
[2] ienighen broder ofte ienighen menschen verstoerde. He was van merre
[3] + oetmodicheit ende sachtmodicheit dan ic ye menschen// gheseen hebbe
[4] des mi ghedenket. He hadde wunderlike ende seer grot mynne ende
[5] medeliden mit sinen naesten. Do dese in sinre lesten suc. e den dode
[6] ghenakede bewees he mit handen ende mit oghen dat he den hemel be[7] gherde. Do em eyn broder bat dat he em seggen wolde. van den state
[8] sins vreden ende sinre consciencien sechde he oetmodelike ende ynnichli[9] ke. seker ende vaste vrede is tusschen mi ende onsen ghesuntmaker.
[10] ende ic en sal ghins sins langer ghehindert werden van siner schowinghe.
[11] +Jc hebbe ock eynen anderen gheseen to ghent van der seluen orden aant. 11
[12] gheheten egidius. De ersten canonic was to vlanderen. he gaf de werlt
[13] ouer ende ghenc in der prediker orden. ende gaf em so seer tot ynnighen
[14] tranen tot ghesteliker blitschap. ende tot mynnen de selen to winnen
[15] dat men ghelouet dat he waerlike hillich was. ende dat bewees de wtganc
[16] sins leuens. Want do sin vleeslike broder in den seluen cloester begrauen
[17] wart ende de marmersteen de vp sin graf ghelecht was. quellike lach
[18] solde men den steen to rechte leggen. meer he sechde broders laet ene
[19] ligghen. want he en sal nicht lange onbeweget bliuen. ende vorsechde
[20] apenbaerlike dat he in corter tijt. myt sinen doden broder vnder den
[21] + seluen steen gelecht solde werden. ende dat// geschach also ende eyn
[22] broder vertellede mi. de vor em sat do he des anderen daghes steruen
[23] solde. dat he em vraghede wo he em voelde. He antworde em ende sechde
[24] wal alre leueste broder ic vole mi wal. want als ic van hijr schede so
[25] en sal ic nicht mer dan dre daghe lanc ghereniget werden in den veghevur
[26] ende altehant daer na sal ic ouermits de ghenaden ende barmherticheit
[27] godes vp varen to der glorien. aant.
[28] +Jc hebbe gheseen enen anderen seer hillighen man van der mynre aant. 28
[29] broderen orden wilhelmus ghenomet de to parijs een meister in der got[30] heit was ende een seer hillich ende ynnich leuen leide. Do dese in enen
[31] daghe to parijs predikede wart he een vre lanc vnsprekende. ende daer
[32] na sprac he weder an ende mit alte claren anghesichte sundede he al
[33] dat volc ende so rostede he in vreden.
[34] +Jc hebbe ock gheseen enen anderen broder van der prediker orden aant. 34
[35] odonis ghenomet de daer regeerde de schole van den gheesteliken rechte
[36] dat een hillich guet man was ende sin sober licham spisede he mit mose
*
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28
34

12 canonic, Lat.: canonicus apud sanctum Audomarum. 27 Hierna is een ex. niet in de vert.
opgenomen [Colv. II, 1 § 15]. 29 wilhelmus, Lat. Guillelmus de Militona. 39 Hierna is een
ex. niet in de vert. opgenomen [Colv. II, 1 § 18]. 41 cantripatrencis, ls: cantipratencis. 42
iohannes, Lat.: Ioannes, cognomento Bonus Valetus. 45 peter to ghenomet commestor, Lat.:
Petri cantoris Parisiensis.
ColV. II, 1 § 14
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Colv. II, 1 § 17
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+

121b

+

Ex. 49

+

121c

+

Ex. 50

+

Ex. 51

[37] ofte mit erwitten. Desen wart dat ende sins leuens apenbaert do he eerst
[38] in de orden ghenc. Ende he apenbaerdet den broders ende sechde hem
[39] enen sekeren dach do he steruen solde. aant.
[40] +Jc hebbe ock gheseen enen anderen canonic// van hilghen leuene40
[41] + in den cloester cantripatrencis eluen dage lanc voer siner doet de daer
[42] was ghenomet iohannes ende was een gheleert guet man ende leidede aant.
[43] een seer vnbeulecket leuen van sinen kintliken iaren hent to siner lester
[44] oeltheit to. Van desen ghuden man sechde my sine mede canonike dat
[45] do he to parijs was een discipel des groten mans mester peter to gheno- aant.
[46] met commestor arbeidede he seer in somighe becoringhe ende twiuelaf[47] ticheiden. Ende do he daer vmme oetmodelike in sinen ghebede lach
[48] sach he apenbaerlike de hilghen apostelen petrum ende paulum ende
[49] ouermits erre trostighen wart he ghesterket. ende quam tot beteringe
[50] sins leuens. Dese hadde seer vurighe mynne tot der alre gloriosesten

40
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121d

+

Ex. 52

54
*

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

marien moder Cristi ende vnder anderen scriftende he van eer dichtede
makede he dese twe schone verse. Felix mater aue qua mundus soluitur
a ve. Que genitricis eue ve facis esse breue. Dat bedudet. Selige moder
wes ghegroet want ouermits di wort de werlt verloset van den we. Du
heuest van der moder euen ewighen we ghemaket een kort we.

[6] +Jc hebbe ock gheseen meister salomon enen gloriosen prediker de aant. 6
[7] ouer alle dudes lant in vele leren wunderlic was. ten lesten gaf he al
[8] + sine prouende ouer vmme// Cristum. ende ghenc to colen in der prediker
[9] orden. ende daer hadde he em so oetmodelike ende ghudertierlike als
[10] eyn kint do he noch van groter oeltheit kranc was ende na wenich iaren
[11] rostede he daer in enen selighen ende.
[12] +Jc hebbe gheseen enen anderen vri edelen man helgherus ghenomet aant. 12
[13] de ens seer mechtighen greuen sone was. Jn siner ioget gaf he ouer vmme
[14] Cristo erue borghe ende vele rijcdome. ende ghenc in der prediker orde
[15] ende wart daer prior ghecoren. Daer na was he van velen vasten ende
[16] arbeide so seer ghekrenket dat he van groter kranckheit ghedwungen
[17] wart te riden meer nochtan reet he vp enen esel. Dese stont ens in enen
[18] ghemenen capittel ende sprac sine schult vor de diffi[ni]tores. ende do
[19] he sinen esel hoerde lelike ropen alse pleghen sechde he. seet broders
[20] myn esel proclameert mi dat ic nicht werdich en bin prior te bliuen. want
[21] ic bin vnmechtich te gane ende sitte vp sinen rugge teghen de orde. Do
[22] he dit ghesecht hadde verweckede he somighe to laghene ende somighe
[23] to tranen. nochtan wart he ghedwungen dat conuent to regeren. hent
[24] to den ende sins leuens wo kranc he ock was ende na der doet dede he
[25] + vele miracule. vnder em ende in siner tijt was eyn broder van der predi- aant. 25
[26] +ker orden conradus ghenomet de vnder anderen velen mirakelen//ock
[27] + dre doden verweckede. Daer was een monic van der orden cisters wl27
[28] barmherticheiden. daer men dusdanighen mirakel van sechde. Jn enen
[29] winter do al dat lant van brabant ouer belecht was mit sne quam de mo[30] nic allene ridende ouer enen camp buten weges ende hadde sinen knecht
[31] vor ghesant int dorp. ende se he vant eyn kindeken van alte schoner ghe[32] daente. dat van dreen iaren scheen te wesen mit groten hulen ende
[33] screyen allene sitten in den colden snee. Hijr vmme hadde he medeliden
[34] mit den schonen kindeken. he sat of van den perde ende vmme helsede
[35] dat screiende kint ende beghan mit em te screyen ende vraghede wat
[36] em lettede. Do dat kindeken swech sechtede he ende vraghede em an[37] derwerue. waer is dyn moder heuestu dyne moder verloren. Tot sinen
[38] vraghen begaen dat kint noch harteliker te screien ende ten lesten seghe*
6
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3 Que genitricis eue ve, Lat.: Quae genitricis euae vae. 15 prior, Lat.: Frisacensis prior. 18
diffinitores, Lat. diffinitoribus et prioribus. 27 Daer was, Lat.: Utrum viderim dubito.
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[39] det och mi och mi waer vmme en solde ic nicht screien waer vmme en
[40] solde ich nicht hulen. seestu nicht dat ic arme hijr allene sitte in den
[41] colden sne ende et en is nimant de mi herbergen wil. Rechteuort stont
[42] de monic vp ende boerde dat kindeken van der erden ende heldet ende
[43] kussedet ende sechde. Alre leueste kint en wil nicht screien. want ic
[44] + wil di draghen to der herberghe ende// laten di vp voden. Do he dit ghe[45] secht hadde wolde he mit den kinde vp dat pert sitten. ende dat kint
[46] spranck haestelike wt sinen armen ende en wart nicht meer gheseen
[47] want dat was Cristus der hilghen ioncfrowen marien sone. Hijr vmme
[48] vel de monic vp de erden ende begaen seer hartelike te screien ende
[49] hulen ende do he lange al hulende gheleghen hadde wart he van sinen
[50] knechte ghesocht ende ten lesten ghevunden. He wart ghebort vp dat
[51] pert ende in de herberghe ghebracht. ende do men em vraghede waer
[52] vmme dat he screiede. en conde he in ener helen nacht anders nicht ghe[53] seggen. dan och mi gude kint alre schoenste kint waer vmme heuestu
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[1] mi ghelaten. waervmme bistu so gheringe van mi ghescheiden. wo hebbe
[2] ic di verloren. Hijr na do de monic troest vntfanghen hadde vertellede
[3] he enen menschen dit mirakel ende seghedet den ghenen daer ic et van
[4] ghehort hebbe. We mach sunder tranen horen dat de enighe sone godes
[5] herberghe sochte in der erden. ende spise behouede ende kelde lidet. ende
[6] nochtan en is daer nimant de em vntfangen wil in de herberghe sins her[7] ten ende spisen mit den ghuden behagheliken willen sins vaders ende
[8] verwermen in den schote der ynnicheit ende decken mit den clede der
[9] + mynnen. Want wt ouer//ulodicheit der boesheit is veler menschen mynne
[10] + verkoeldet. Jc hebbe ock vele andere mannes gheseen de van groten10
[11] hilghen leuene weren welker somighe in den gheeste bernende weren aant.
[12] ende seer arbeideden vmme salicheit erre naesten. de anderen weren
[13] verduldich in der bedrucnisse. ende arbeiden altoes dat quade mit den
[14] gude to verwinnen. De anderen verwachteden den heren in goddenstigen
[15] ende hilghen anxte. ende beden em mit stedighen tranen. de anderen
[16] weren blide in der hope. ende in desen teghenwordighen leuene vorsma- aant.
[17] keden se de soticheit des hemelschen vaderlandes. ende eren selighen
[18] doet voerwachteden se in iubilacien. Nochtan is dat seker dat nimant aant.
[19] van em gloriert en heuet in sinen verdensten. meer allene in den heren
[20] ende de voerghenomde blitschap wort em van gode inghegeeftet. ende
[21] nicht van erre vermetelheit anghenomen. Nochtan en is nimant van hijr
[22] + ghescheiden sunder verveernisse der duuelen. Hijr vmme en sal nimant
[23] van onsen oldesten ende hilghen vaderen. ofte van onsen meesten em
[24] betruwen in sinen verdensten ofte in sinen hilghen leuene want wi lesen aant.
[25] dat de duuel ock bekort heuet den meister des leuens do he gheuastet
[26] hadde xl daghe ende xl nachte. ende na somighen scriften was he ock
[27] bi em do he starf an den cruce.

+

122d

+

Serm. c

+

Concl.

+

<Dat ander deel> dat ander deel// van den byen sint de byen de
in der kracht der ioghet vele werke vullen brenghen ende in der
disciplinen der moder vnderdanich sin ende nochtan nicht en doen
sunder de ghebode der ouersten. I. capitel

+

123a

[33] DAt ander deel van den bien sint de byen de in der kracht der aant.
[34] ioghet vele werken vullenbrenghen ende in der disciplinen der
[35] moder vnderdanich sin ende nochtan nicht en doen sunder de
[36] ghebode der ouersten.
[37] +Hijr wort claerlike betekent de staet ende dat leuen der cloesterluden37
[38] de na der litteren bloyen in der ioghet ende in der starckheit ende in
[39] sekeren tiden ende steden arbeiden mit eren handen want de de daer aant.
[40] nicht en arbeidet de en sal daer nicht eten. oft isset dat se van der orden
10
37
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[41] ghinen arbeit der handen en hebben so singhen se de tide in den choer
[42] ende studeren biwilen de hilghen schrift ende gheuen em blidelike to
[43] der disciplinen der regulen. Aldusdanighe werke al isser vele nochtan
[44] baten se ersten den menschen to siner eghener selicheit ende daer na
[45] comen se te hulpe der selicheit erre naesten mit den exempelen des hil[46] ghen leuens mit schoenheit der dochden ende mit menichuoldigher vrucht
[47] des ghebedes. Want wodanich mensche wo groet sunder he ock is en solde
[48] nicht beweget werden to penitencien ende tot beteringhe sins leuens
[49] + als he dusdanighe werke seet. We is so// sundich ende so vnsinnich de
[50] god nicht anxtuoldelike en louet wanneer he dus stedighe loue godes
[51] hort. Dat al de werlt staende blift ouermits ghebede guder cloester lude51
[52] ende dat de sunders mit eren ghebede gheholpen werden is so apenbaer
[53] dat dar ghin kersten menschen an twiuelen en mach. Ende in der tijt
[54] do dusdanighe lude noch nicht ghecomen en weren bescreiede de prophete
[55] ysaias ende sechde tot gode. dar en is nimant de daer vp sta ende di hol- aant.

51
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[1] de. Dat wal apenbaerlike scheen do god nicht en spaerde in den hemel aant.
[2] den engel de daer sundighede. noch den menschen in der erden noch den aant.
[3] van sodoma de daer teghen de natuer sundigheden noch de kindere van aant.
[4] israhel do se afgode an bededen noch den ioden de daer murmurerden aant.
[5] + in der woestinen. Jn der tijt do dat volc van vngaren mit velen anderen aant. 5
[6] riken van den tarteren de wt den oesten quemen wredelike verdelget aant.
[7] wart ende de tarteren nu comen wolden in dudes lant alse in bemen was
[8] daer een mensche seer verstuert ende sorchuoldich voer dudes lant ende aant.
[9] alre meest voer brabant ende quam to ener seer hilgher nunnen ende aant.
[10] sechde. Alre leueste moder. ic bin seer sorchuoldich voer dese naeste
[11] lande van den anghesichte der tarteren. vp dat se dese lande nicht en
[12] vernilen. alse se nu ander lande vernilet hebbe want se beghinnen nu
[13] + in// dudes lant alse in bemen to comen. se antworde em. alre leueste aant.
[14] vrent hebbe ghinen anxte. want in desen lande sin so vele hilgher selen
[15] ende alre meest in desen cloester dat men hijr ghinen anxst hebben en
[16] darf. voer ienich heer der tarteren. Want al er heer sal verdreuen werden aant.
[17] mit den pilen der hilghen ghebede. Ghebenedijt si god in allen ende ouer
[18] al. Want alse wi ghehort hebben so hebbe wi gheseen. aant.

+

Ex. 57

+

123c

Exempel
[20] +Up ene ander tijt gheschede daer een dinc dat desen contrarie scheen20
[21] te wesen. Want eer dat heer der vleminge vnder den coninck willem kei- aant.
[22] ser van rome verslagen wart van den greuen florencius ende van den
[23] selanders. bat daer en ynnichlike voer de vleminghe ende em wart in
[24] den ghebede gheantwort. laet de houerdighen veroetmodighet werden.
[25] ende dat wort des derden daghes veruollet al wasset dat daer vele mit
[26] em ende vnder em ghedodet worden. de ghins sins sodanighen doet verde[27] net en hadden. Mer men sal merken dat de wrede doet den ghuden nicht27
[28] scadelic en was. dan meer vordelic to der selicheit. Want se vnderdanich
[29] weren eren landes heren ende en toghen gins sins wt mit enen quaden
[30] willen alset apenbaerlike scheen in enen recht ghelouighen manne daer
[31] + vns des voerghenomden coninghes// ende keisers moder van ghesecht
[32] heuet. Want do des coninges moder mechteldis ghenomet de greuinne aant.
[33] was van hollant na der slachtinge quam in de stede daer de strijt ghewe[34] sen hadde. ghenc se mit twen broders van der prediker orden vmme te
[35] soken de ghewundeden de noch leueden ende se vant daer ene ouer claer aant.
[36] rike vrowe de vmme dat selue werck der barmherticheit daer manck
[37] den doden ghenc ende se vertellede der greuinne des keisers moder seg- aant.
*
5
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21 Na vleminge, Lat.: in Walatria. 31 ende keisers, is door de vert. toegevoegd. 36-37 daer
manck den doden, is toegevoegd. 40 vermade, ls: vermanede.
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[38] gende. Do ic hijr ghenc reep mi een de daer ghewundet was mit ener
[39] screyeliker stemme. Do ic to em ghecomen was lechde he sin houet in
[40] mynen schoet. ende ic vermade em to bekennen den heren. ende he boer[41] de vp sine hande ende oghen to den hemele alse he best mochte ende
[42] sechde. Jc belie dat ic van dwange ghecomen bin. int heer mit solken
[43] mode dat ic nimant schaden wolde in liue ofte in gude. Jc bin hijr ghesla[44] gen ende se ic sterue. ic vergheuet al heel mynen doetslegher. vp dat
[45] de almechtighe god em ouer mi vntfarme ende mi vergheue al dat ic
[46] teghen em ghesundighet hebbe. Jc beghere seer dat hilghe licham Cristi
[47] ende al isset dat ic des mit den munde nicht vntfange ic en sal nochtant
[48] in der herten nicht berouet werden van siner ghenaden. ende do he dit
[49] + ghesecht hadde tekende he em mit den teken// des hilghen cruces ende
[50] gaf so den gheest. Ende de vrowe sechde vort ic ghetuge iv bi myner
[51] selicheit dat rechteuort do he den munt vp dede vmme den gheest te
[52] gheuen. vloech wt sinen munde mit wunderliken soten roke to hemele
[53] wert een vogelken van so groter schoenheit. dat ghin dinc in den creatu-
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[1] +ren em gheliken en mach. Hijr vmme sich wo warachtich de sentencie
[2] des alre hillichsten augustinus is de daer seget. ic segge vorwar ic hebbe aant.
[3] ghelouet ende daer vmme hebbe ic ghesproken. He en mach daer nicht
[4] + quellike steruen de daer wal gheleuet heuet. Hijr vmme solen de gheloui[5] ghe cloesterlude em vlitelike gheuen to den arbeide ende waken in ghees[6] teliken sange ende ghebede ende vlitelike em oeffenen in de disciplinen
[7] der regulen. ende hijr mede sullen se eren naesten wesen een exempel.
[8] ende den sunders een hulpe teghen den torn des ouersten richters.

+

Serm. b

+

Concl.

Se sin in eenrehande disciplinen der moder vnderdanich ende en
doen nicht sunder ghebode der ouersten. II. capitel
[12] SE sin in enre hande disciplinen der moder vnderdanich ende en doen aant.
[13] nicht sunder ghebode der ouersten.
[14] +Hijr wort betekent de oetmodicheit der vnderdanicheit. ende14
[15] de vertiginge des eghenen willen. ende wanneer ienich vndersate dese
[16] twe vullencomelike wt heler herten hoeldet. de sal verheuen werden
[17] + ende ho//ghe vervrowen in blischapen. ende sal ghebruken der hemel[18] schen glorien ende vullencomene vriheit. Hijr van secht de hilghe apostel
[19] paulus. Jherusalem dat hijr bouen is is vri dat vnse moder is. Men mach aant. 19
[20] vraghen waer vmme de hilghe kerke ret ende wil dat een mensche den
[21] menschen vnderworpen si nu god den redeliken menschen gheschapen
[22] heft to sinen belde. ende em ghine herschopie en gaf. dan ouer de vnrede- aant.
[23] liken besten en nicht en wolde dat een mensche ouer den menschen. mer
[24] een mensche ouer de besten heerschopie hebben en solde ende dat scheen
[25] apenbaerlike alse de alre glorioseste augustinus seghet in vnse ersten aant.
[26] olderen ende alre meest in den patriarchen de daer meer weren regerer
[27] der beesten. dan der menschen. ende vnsen eirsten olderen wart ghe[28] secht. hebbet heerschopie ouer de vissche des meers ouer de voghel des
[29] hemels ende ouer de beesten der erden. Ende dese questie mach men
[30] aldus vntbinden. De olden patriarchen ende vnse eirste olders weren
[31] allene gode vnderworpen. want se misbrukeden ghins sins der vriheit
[32] de em de heer verlenet hadde. meer in allen dochden ende erbarheit
[33] der seden deenden se eren schepper. Meer nu sin de mensche so seer
[34] + verdwolen in de vnwege der ghebreke dat se nowe ock// vnder den alre
[35] hardesten denst ghedwngen moghen werden van den ghebreken. Hijr vm[36] me dreghede de here de kindere van israhel alse in den boke van deutro[37] nomio ghescreuen steet ende sechde. Want du nicht ghedent en heuest
[38] dinen heren god in vrouden ende blischap dins herten vmme de ouerulodi[39] cheit aller dinge. daer vmme salstu denen dynen vianden in hungher ende
*
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[40] in dorste in dorricheit. ende in ghebreck aller dinge. ende ic sal vp dinen
[41] hals leggen een yseren iuc. Nu hore wat daer ghesecht is ende vnturuchte41
[42] de dreginge des groten richters. De alre meeste lerer augustinus segget.
[43] et is alleens vnder wes ghebode een sterflic mensche lichteliker denet.
[44] wanneer de ghene de daer ghebedet nicht en dwinget tot sunden ende
[45] to dinghen de teghen god sin. Want men denet vole selichliker enen men[46] schen. dan der quader wallust. Anmerke Cristum den sone godes wo he aant.
[47] van siner ouerster moghentheit nederghesteghen is tot vnser vnselicheit.
[48] ende vp dat he mit siner ghenaden ander menschen waerlike vri maken aant.
[49] mochte so solde he vnderdanich wesen sinen olders ende alse de prophete
[50] seget so heuet he voer vnse boesheit gheleden den alre hardesten doet. aant.
[51] nu se wat hijr vor ghesecht is dat de byen vnderdanich sin den moders.
[52] + ende nicht// en doen sunder den gheboden der ouersten. Dit betemet
+
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[1] alte wal den cloester luden de daer ouer ghegeuen hebben eren eghenen
[2] willen nicht doen en sullen sunder den gheboden erre ouersten ofte ten
[3] mynsten sunder orlof. Gi cloesterlude anmerket ihesum den princen vnser
[4] selicheit de nicht ghecomen en is vp dat he sinen willen doen wolde. aant.
[5] mer den willen sins vader. ende daer vmme is he ghehorsam gheworden aant.
[6] den vader to der doet to. ende he en hadde nicht vry hande noch vote
[7] want se weren stif ghenagelt an den cruce. ende al sin hilghe licham
[8] was vnbeweghelic ende hadde allene synen munt vri to bedene. Jc sege
[9] di alre leueste et is een schalck knecht. de solken heren de sodanige
[10] dinge gheleden heuet nicht na volghen en wil. Hijr vmme en salstu dine
[11] hande nicht vri hebben tot iet te gheuen ofte te done noch de vote ier[12] gent te wanderen ende du en salst ock dine andere lede nicht vri hebben
[13] ietes wat te done. mer al din licham sal mit Cristo gheuestiget wesen
[14] an dat cruce der penitencien ende dine tunge sal di allene vri bliuen te
[15] bedene to beliene ende to louene. Jsset dat dine oghen bekort werden
[16] mit curiosicheit so merke an dat de oghen Cristi bedecket worden. Wer[17] den dine oren bekort tot idelen callingen. so anmerke dat Cristus hoerde
[18] + lasterlike// worde ende verueernisse. Wort din smaken bekort tot ouer[19] ulodighen spisen ende dranke. so denke dat Cristus ghespiset is mit gallen
[20] ende ghelauet mit etike. Wort din ruken bekort tot soeten roke der krude
[21] so ghedenke dat Cristus anghesichte besmittet wart mit den alre vnrey[22] neste spekel. Werden dyne hande bekort tot vngheorloueden dingen so
[23] an se de doerghenaghelde hande Cristi. Wort din herte bekort tot schade[24] liken ghedachten so an se wo dat herte Cristi mit den speer doersteken
[25] is. werden dine voete bekort to wanderen ofte te treckene achter lande
[26] so an denke dat Cristus voete ghenagelt sin ant cruce. Vor dese lesten26
[27] becoringe salstu di de in den cloester wonest bi sunderlinge hoden. Want
[28] dina iacobs dochter de ersten seer velichlike vnder ere broders wanderde. aant.
[29] ghenc wt vmme de vrowen van den lande to besene. ende al wasset dat
[30] se ersten kegen eren willen verkrachtiget wort. nochtan wart se daer
[31] na mit smekinghe beweket. Mer du moghest bi euenturen seggen. Wat
[32] gheet mi dat an de eer dat deden weren sichem ende emor. welker en
[33] bedudet wort arbeit ofte een schulder. ende de ander wort bedudet bitter
[34] makende. Jc wil mine schulderen mit den werliken menschen nicht ghe[35] uen vnder den idelen arbeit deser werlt vp dat mine sele mit em nicht//
[36] + bitter en werde. ende vmme ghekert werde<n> in gallen der slanghen. aant.
[37] Mer ic wil mi gheuen vnder dat lichte iuc Cristi. ende mit den gheloui- aant.
[38] ghen ynnighen wolke vntfanghen dat cruce Cristi. ende trecken ouer
[39] dat meer int hilghe lant ofte in anderen lande deser werlt waer de noet[40] sake der hilghen kerken eer goddenstighe kinder nodighet te trecken.
[41] ende ouermits de pelgrimase des cruces. sal ic in korter tijt verloset
[42] werden beide van pinen ende van schulden. Een guet heil ende selighe
[43] verghifnisse aller sunde. ende we dese verdenen. de moghen em wal to
*
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[44] rechte vervrowen. mer de religiose ofte cloestermensche en sal em ghins
[45] sins vermoden dese vergifnisse in dusdanighen weghe to verkrighen. dat
[46] he teghen sine lofte sunder orlof sinre ouersten dat cruce anneme ofte
[47] in ienigher anderen manere vmme vergifnisse sinre sunde ienighen wech
[48] der pelgrimasien anneme. Wi hebben ghesecht dat di de vote ghebunden
[49] sin ende di sin ock de hande ghebunden. we sal di vntbinden vp dat tu
[50] wanderst. Du moghest bi euenturen antworden. Cristus sechde tot petrus
[51] ende tot den anderen apostelen do he lasarum verweckede vntbindet aant.
[52] em ende latet em hen gaen. Waer vmme en solde dan de pawes de petrus
[53] + stede verwart nicht vntbinden.// du segest wal ende wi en straffens
+
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[1] nicht. want war he vntbint dat is vntbunden. mer sich dat du rechte ende
[2] bequame sake tonest den ghenen de mit di dispenseert. ofte orlof gheuet.
[3] Want anders en wert ghin dispensacie ofte orlof. mer meer ene vernilin[4] ge. Ende men en sal nicht gheloeuen dat de pawes iet van sodanighen
[5] dinghen do sunder redelike sake al isset dat men somtijt vermodet dat
[6] de dinge nowe rechuerdelike en ghescheen. Den hilgen apostel paulo aant.
[7] sin alle dinge gheorlouet mer alle dinge en vorderen nicht. Wt oersake7
[8] deser sentencie wolden somigen prelaten seer vermetelike mit em seluen
[9] smeken. ende sechden dat em alle dinge gheorlouet weren de in den ghe[10] setten rechten verboden weren. ende daer wilt se mede inbesloten de
[11] simonie de nochtan in der hilghen scrift beide des olden ende des nyen
[12] testamentes verwesen is. Ende na den worden des propheten helisei wart aant.
[13] yesi vmme der symonie willen melates mit der gheboerten de van em aant.
[14] quam. De sentencie de hilghen apostel petrus verdomede ock symonen aant.
[15] + mit sinen ghelde. Van deser questien vraghede ens ene van den meesten
[16] prelaten der hilghen kerken. den erwerdighen meister gwiart bisschop aant.
[17] + van cameric in der stat lugdunen daer do des pa//weses hof was segende. aant.
[18] ghelouestu broder bisscop dat de ouerste bisscop symonie doen mach.
[19] He antworde mit enen konen anghesichte ende sechde. Hilghe vader ic
[20] en gheloues nicht mer ic wetet alte sekerlike dat de pawes quader simo[21] nie doen mach dan ic ofte iemant in alder werlt. ende is dat tu daer an
[22] twiuelst. ofte bi euenturen nicht weten en willest. so wil ic di bewisen
[23] beide mit den olden ende mit den nyen testamente. do he dat hoerde
[24] sweech he altehant. recht of he in den worden ghegrepen were. Want
[25] he sach dat de man mechtich was to bewisen alle regule der waerheit. aant.
[26] + Ende vp dat ghi nicht en vermoeden dat dit quaet der symonien vp ghe-26
[27] comen si bi onsen tiden. so en wil ic daer nu nicht mer van seggen. De aant.
[28] olde bedregher de duuel heuet ghevunden ene nye maneer der apostosien
[29] ende nicht allene van den olden orden. mer ock och arme van den alre
[30] vullencomensten orden der prediker. ende der mynre broder sin somighe
[31] in eren ghemode vp ghewassen. de noch eren staet ofte orde en achten.
[32] ende seer vnschemelike em to voghen den meesten prelaten. vp dat se
[33] ouermits de predicatie des cruces ofte mit ienighen anderen ammete
[34] vntbunden moghen werden van der ghehorsamheit oerre ouersten. Och
[35] + wo wrede och wo alre quadeste is so danighe vntbindinge// se is vromde
[36] van alre professien der gheestelicheit. ende daer vmme isset wt der
[37] rechuerdighen wrake godes gheseen dat wodanighe noetsake der hil[38] ghen kerken anstaende is. alse se ouermits solken menschen doer dreuen
[39] wort. so en krighet se nowe een guet ende bequaem ende. Mer de prelate
[40] ende de ouersten der hilghen kerken de in den regimente gheset sin sol[41] den billixs den ouersten van der prediker orden ende der mynre broders
*
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1 war, ls: wat, Lat. quem. 14 de hillighen, ls: des hillighen. 15 Na vraghede, Lat.: sub specie
ironiae. 25 Het vervolg van dit serm. is niet in de vertaling opgenomen. [Colv. II, 3 § 6].
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[42] orden beuelen dat se de dat anghesichte oers schapes vlitelike angheseen
[43] hebben solden wt oeren schapen wt schicken sodanighe personen de god[44] fruchtich sin in der consciencien. ende krachtich wat to bedriuen ende
[45] to vorderene de nicht en soken er ghewin ofte oerre vrende mer allene
[46] mit puren herten soken dat ghewin Cristi. Jc neme Cristus des en ghe[47] tuch dat ic ghin borge werden en wil vor de ghene de em seluen in de
[48] saken steken. vp dat wanneer de saken der hilghen kerken nicht ghelucke[49] like voert en gaen. dat ic dan nicht loghenachtich ende menedich ghevun[50] den en werde in den verueerliken dage voer den anghesichte des ouersten
[51] richters. Wy sin veer mer nuttelike ghegaen van der materien ende daer
[52] vmme en salt nicht verdreten den vlitighen leser. Nochtan er ic de mate[53] +rie weder anneme. Want hijr ghesecht is van der pelgrimase des cruces//
[54] so wil ic wat merkelikes vertellen dat ic ghehort hebbe.
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60

Exempel
[1] +Daer was een gheestelic goddenstich man canonic to insolem daer wi
[2] hijr voer van ghesecht hebben. ende dat ic nu vertellen wil heb ic be- aant. 2
[3] kant wt sinen worden. dat bi sinen tiden gheschede. Jnt iaer vns heren
[4] M.c. ende xci do bina al de werlt mit den alre swaersten hungher be[5] kummert was also dat vntellike menschen van hunger storuen. was daer
[6] een alte hilghen heremijt in den stichte beluacensis de mit vele tranen aant.
[7] ende barmherticheit medeliden hadde mit den menscheliken gheslechte.
[8] ende in sinen ghebede vake den heren vraghede. waer vmme he sin volc
[9] in so groter plage versmade ende sunder vnderlaet so stedelike gheiselde.
[10] Do he dat in ener nacht mit wunderliken brande sins herten voer dat
[11] anghesichte des ouersten richters wederhaelde. apenbaerde em een olt
[12] man van iaren. ende erwerdich in der personen ende sechde stant vp
[13] ende beghin de misse de daer beghint. Salus populi. dat is heil des volkes
[14] bin ic. De heremite antworde em. et en is ghin dach ende daer vmme
[15] en isset nicht gheorlouet misse te done. de olde man sechde. et moet
[16] + wesen daer vmme en vertreckes nicht. De heremite wart beuaren// ende
[17] en dorste em nicht wederstan. He stont vp ende bereide em ende begaen
[18] te lesen de misse de em beuolen was. ende do he na den euangelium dat
[19] offertorium ghelesen hadde quam de olde man ende offerde em een vat
[20] vul aren ende sechde legge dat bock weder vp den anderen ort des al[21] taers. ende beghinne rechteuort misse van den hilghen cruce. Do de he[22] remite echter de misse begunnen hadde. ende na den euangelium als
[23] te voren dat offertorium vte hadde. quam de olde man ende offerde en
[24] vat vul bundekens van menigherhande varwen de elc dat teken des hil[25] ghen cruces hadde ende sechde legge dat bock derdewerue vmme ende
[26] begin selemisse. Do he de misse echter hent na den euangelium ghelesen
[27] hadde quam de olde man ende offerde em in enen vate ene blodighe herne
[28] panne van enen dode menschen. daer van wart de heremite wunderlike
[29] seer verueert ende em twiuelde vole ofte dat visioen ock van gode were.
[30] De olde man antworde sinre ghedachten segende. Jc bin petrus de apostel
[31] ic bin to di ghesant vp dat ic di tone wat daer ghescheen moet in to co[32] menden tiden. Du heuest medeliden ghehat mit den menscheliken ghe[33] slechte. in der steerften des hungers ende god heuet di verhort. ende
[34] in een teken dattu verhort bist. so heb ic di gheoffert een vat vul aren.
[35] + ende du salste seen dat eer de boumant gheendet wort// dat men de mate
[36] sades copen sal voer xx d de men nu copet voer xx s. De ander offerhande
[37] de ic dede van vele bundekens van menigherhande varuen de elc dat te[38] ken des hilghe cruces hadden. betekent manigherhande pelgrimaesen.
[39] de alle gader ghetekent solen werden mit den cruce. De derde offerhande
[40] daer ic offerde de herne panne des doden houedes betekent de tijt de
[41] comen sal in den ende deser daghe in welker tijt so grote slachtinge der
[42] menschen ghescheen sal wo grote nv gheseen en is van der tijt dat de
2
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[43] + heidenen den kerstenen namen erst annemen. Van den guden cope des43
[44] sades is ghecomen dat he voersechde. De cruce van menigher varwen
[45] wt allen ende der werlt vergadert. sach een alre hillichste clusenersche
[46] in brabant in enen visioene alse mi seluen vertellede. do de ander heer- aant.
[47] vart ouermits de legaten des romeschen houes gheschede keghen de ket[48] ters albigensen. Ende do dat cruce in menigherhande lande van velen
[49] prelaten gheprediket wart. wart dat cruce apenbaerlike in de hemel ghe[50] seen. ende ic de de alre mynneste van den ghelouighen byn. eer de alre
[51] goddenstighe coninck van vranckrike lodowicus in den iaer onses heren aant.
[52] M.cc.xlvi dat cruce annam ende ouer meer toch sach ic in den hemel

43
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[1] een cruce ghelijc den alre claersten sternen. ende nu en ghedenket nicht
[2] + dat ick ye myn daghe// in ienigher materien ofte figuren gheseen hebbe
[3] suuerliker ende bequamer cruce ende ic sach claerliken dattet lanc was
[4] viij cubitus de hemel was seer claer sunder enighe wolke ende de hemel
[5] scheen van ener varwen so veer alse wi al vmmelanc seen mochten. Van
[6] den bundekens de van menigherhande varwe weren. ende de crucekens
[7] hadden. hebben wi gheseen. dat dat erste cruce bi onsen tiden ghepredi- aant.
[8] ket wart teghen dat lant van albiensen vmme de ketters to verdelghen.
[9] Dat ander cruce wart gheprediket int lant teghen de sarracenen. Dat aant.
[10] derde weder de albiensen. Dat iiij teghen de stadingen. de de hertoghe aant.
[11] van brabant mit sinen volke versloch in dudeslant. Dat v weder int hilghe aant.
[12] lant. Dat vi keghen de van aken de em seer vnwijslike setteden teghen aant.
[13] den ghecorenen coninck van rome wilhelmum ende beschermen wolden
[14] fredericum de wanneer keiser was de vmme sine twistinghe willen af
[15] ghesat was. Dat vij teghen den edelinc van italien heselinum ende sinen aant.
[16] ghesellen de daer verwesen was alse een apenbaer ketter. ende de ker[17] sten gheloue seer swaerlike veruolghede. Hijr vmme wo menighe maneer
[18] van crucen dat wy gheseen hebben. so menighe varwe ende so menich
[19] + bundeken weren daer in der betekenisse. Van den aflate dat men den19
[20] + ghenen prediket de de cruce annemen. en mach ghin ghelouich// mensche
[21] an twiuelen se vntfanghen ghehelichlike vergifnisse aller sunden. also
[22] veer alse se waer berowe hebben ende ware bicht doen. ende sin se in
[23] den begheerliken willen dat se vor den kerstenen ghelouen oftet so to
[24] passe queme begherden to steruen. werden se gheheelichlike gheabsoluert
[25] van pinen ende van schult(.) van desen allen heb ic vasten ghelouen ende
[26] ic en twiuele daer nicht mit allen an ten si also alse vnse ouerste bisscop
[27] ouermits den legaten sinre macht kundigen let. Mer vele ghelouige men-27
[28] schen en konnen nicht ghenoch vervunderen van den ghenen de dat cruce
[29] mit den gheelde betalen ende daer so wenich geloes voer gheuen dat
[30] se nowe gheuen en wilt dat x deel ofte dat xx deel ofte nowe dat c. deel
[31] van eren bewegheliken gude. dat se nochtan ere erfnisse vnbekummert
[32] holden. Want als em de arbeit des weges mishaghet ofte als se seen dat
[33] de tide eers ghewinnes em vntgaen so soken se dispensacie ende de hof
[34] van rome maket vele legaten de se ouermits den ghelde hillich maken
[35] ende breuen gheuen dat se vri sin van den sunden. Dat is ene gude hil[36] lichmakinge de se verloset van den sunden. dat sin gude breue de de selen
[37] vri ende reine ghemaket hebben van aller schult ende pinen. Meer o wo37
[38] vele monike sin in der orden van cisters ofte in anderen cloesteren de
[39] + ghe//leden hebben lange vastene ende lange tijt sware discipline bina
[40] stedich silencium scharpe cledinghe lange waken ende in al desen nowe
[41] noetdroft hebben ende nowe enighen troest en hebben ende nochtan en
*
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9 int lant, Lat. terram sanctam.
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[42] hebben se ghinen breef vntfangen van der vergifnisse erre sunden. Jc aant.
[43] gheloue di o paule ende ic gheloue dinen navolgers in der apostelscap
[44] ic gheloue di de daer ghesecht heuest wt eynen waren munde dat de here
[45] enen iegheliken weder gheuen sal na sinen arbeide. Jc wil swighen van
[46] den prediken broders de mit stedighen studeren ende waken erre lichame
[47] vermagheren. de ghin ghelt bi em en draghen mer boke ende bi sunderlin- aant.
[48] ghen sunte paulus boke ende vmme de lande gaen ende prediken nicht aant.
[49] to perde ofte to waghenen mer to vote gaen ende mode lede krighen. aant.
[50] Mer wat sal ic seghen van den mynre broders de ghegordet sin mit enen
[51] harden zeile ende sunder cappen ende hoyken ghecledet sin mit enen
[52] rocke vp eer blote lijf ende mit bloten voten gaen vp den kolden sne
[53] recht of se op wulle wanderen. ende eer broet daghelikes vmme de huse
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[1] bidden. wat sal ic van sodanighen seggen. solen se nicht vntfangen ver[2] + gifnisse aller sunden. mit den ghenen ofte bouen de// ghene de vmme
[3] clenen arbeit. ofte sunder arbeit allene vmme ghelt menen to verkrighen.
[4] Een ieghelic sal loen weder vntfangen na sinen arbeide. alre leueste vrent4
[5] de dit lesest ofte hoerste. wete dat Cristus dat cruce droech ende de
[6] mordener de daer ghelouede droch och sin cruce. ende de mordener droch
[7] ock de to der lochteren hant henc. mer dese quemen to seer vngheliken
[8] ende. ghelouestu nicht dat dit selue so vnghelike ghescheet bi onsen ti[9] den. Cristus heuet dat ware cruce ghehilliget mit sinen eghenen lichame.
[10] ende dit selue cruce vestighen de rechtghelouigen an eer lede ende an
[11] eer herte. De duuel venset em ock sine cruce te hebben ende de crucen
[12] + vestighen de bosen menschen mit boser herten allene an eer lede. Wi aant. 12
[13] hebben gheseen int iaer vns heren M cc xiij. dat vntellike voelheit iunger
[14] lude gheleidet worden van den gheeste der bedrechnisse. ende mit den
[15] tekene des cruces den weech bestonden to iherusalem ende verghengen
[16] in manigherhande steden ende alre meeste volheit van em wart ouermits
[17] de quadien vorkoft den sarracenen in den mere. Wi seghen ock int iaer aant.
[18] ons heren M cc xli dat wt wunderliker ende vnghehoerder wretheit der
[19] prelaten vele lude wt menigherhande lande vergadert worden. ende vnder19
[20] den teken des cruces ouermits somighen bose mans to sulker quatheit
[21] ghebracht worden dat se in vole landen begunnen an te gane. ende to
[22] + verderuen dorpe stede ende volke. also seer dat se dat oc doen wol//den
[23] den alre schonesten steden van parijs ende aurelianen ende sloghen daer aant.
[24] vele clerke doet. Ende se ene wunderlike ende grote boesheit. dat leken
[25] volc was den bosen menschen gunstich van hate der cleerckschap. Ende
[26] se solden noch vele meer quades ghedaen hebben. hedden se de leken
[27] mit den clerken to samende nicht veruolget. ende dese quade lude sin
[28] ouermits de hulpe godes in menigherhande steden ende pinen gheringe
[29] + vergaen. Nu merke wt desen dinghen de hijr nu ghesecht sin wo vele
[30] volkes entekerst als he comet van den kerstenen volke to em trecken
[31] + sal. Nu sullen de bien der ghelouighen cloesterluden leren em al helike aant.
[32] to gheuene vnder de moders. dat is vnder de mynnesten prelaten ofte
[33] vnder de oldesten broders. ende sunder eren ghebode ofte orlof en sullen
[34] se ghin dinc doen vp dat se daer mede hijr in veroetmodighet moghe
[35] werden. ende hijrnamals verhoget. ende in desen leuene bedwunghen
[36] sin. ende hijrnamals ghebruken moghen der ewigher vriheit.

*
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5 ofte hoerste, is door de vert. toegevoegd. 18 M cc x li, Lat.: M ccli. 19 prelaten, Lat.
pastorum. 21 in vole landen, Lat.: in multis partibus Galliae. 38 DORUEN, ls: DORNEN.
46 paulus, is door de vert. toegevoegd.
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Concl.

Dat derde deel der byen is de ghener de ghenomet werden doruen.
dat III. capitel
[39] Dat derde deel der byen is der ghenen de ghenomet werden dornen. aant.
[40] Dese sin sunder angel alse vnvullencomene byen.
[41] +Hijr in werden wal to rechte in betekent de conuerse ofte41
[42] + de leke broders de in den cloester wonen. ende// daer vmme. want se
[43] sin sunder angel. Hijr in wort betekent dat de conuersen ofte lekebroders
[44] ghine stemme en pleghen to hebben. iemant to beschuldighen in des con[45] uentes capittel. dan wan se in eren capittel malckanderen vnder een
[46] beschuldighen. Want alse de hilghe apostel paulus seget so en sal men aant.
[47] keghen den prester niet lichtelike ienighe beschuldeginge vntfanghen.
[48] ende daer inne wort bewesen de vnvullencomenheit der leken teghen
[49] de orden der presteren. Ende na den bescreuenen rechte en wort nicht
[50] lichtelike to ghelaten der leken ghetuch keghen de presters dan wanneer
[51] mit den leken ock andere presters mede tughen. ende dat wort gheholden
[52] beide van werliken ende van cloesterluden. Jn de cloesteren en is van

41
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[1] der ghenaden godes of daer en sal nicht wesen sodanich hate tussen de
[2] leken ende clerken wodanich vnder den werliken leken ende clerken is.
[3] De olden meisters hebben ghesecht dat daer sin veer hate tusschen meni- aant. 3
[4] gherhande deren. alse tusschen den menschen ende den slangen. tusschen
[5] den vogel grijp ende elefanten. tusschen den vulf ende dat lam. tusschen
[6] den rauen ende den vos. Ende ic do daer to den vijften ende ewighen
[7] hat alse tusschen den verkeerden leken ende presteren. Hijr [van] sin aant.
[8] vele exempelen. Ende vp dat men in den cloesteren dusdanighe boesheit8
[9] + schowe// so wil ic vertellen wat daer ghescheet is in enen cloester van
[10] gallien bi onsen tiden.

+

128c

Exempel
[12] +De conuersen ende leye broders timmerden een groet hoghe dormeter
[13] to erre behof. do dat de monike seghen wolden se enter van nidicheit
[14] ofte van noetsaken timmeren een hogher dormiter. Hijr vmme do der
[15] monike dormiter bestaen was. ende dat fundament van den muren ghe[16] lecht was nement de conuersen seer swarliken. dat der monike timmer
[17] eren timmer bouen gaen solde. ende sloeghen den werckmeister in den
[18] werke doet. Wat meer ic schame mi te seghen wo vele daer van quam.
[19] ten lesten quam et so veer. dat wt ordinancien der ouersten de werlike
[20] princen quemen mit starker hant ende venghen de ghene. de hantdadich
[21] + weren des doetslages ende leten se pinighen ende verstroyen. Hijr vmme
[22] en isset ghin wunder dat de conuersen ende leyebroders na der ordinan[23] cien der regulen wesen sullen sunder angel der beschuldeginghe. keghen
[24] de clerke. alse vullencomene na den exempele der vullencomenre byen.

+

Ex. 62

+

Concl.

Dese sint alse denars ende knechte der waren byen. IV. capitel
[27] Dese sin alse denars ende knechte der waren byen. aant. 27
[28] +De leke broders en sullen em nicht vervnwerdighen ofte se aant.
[29] hijr in vnser be//dudinghe ghenomet werden alse knechte der
[30] klerke. Want al isset dat se knechte gheheten werden vmme den arbeit
[31] der hande nochtan en sin se ghine knechte in der waerheit. ende daer
[32] vmme en is in den texte nicht ghesecht slichtelike knechte mer alse
[33] knechte. vp dat se waerlike moghen heten broders ende nicht knechte.
[34] Ende want se in eren ammeten schinen den clerken to denen. so solen
*
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3 veer, Lat.: quinque. 5 grijp, Lat. gryphum. 6 Na vos, volgt in de Lat. tekst: inter canem et
catum. 6 vijften, Lat.: sextum. 7 [] aangevuld naar M. 9 Na cloester, volgt in de Lat. tekst:
ordinis altioris. 45 paulus, is toegevoegd. 46 wart, Lat.: est.
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Serm.

[35] se bekennen eren oetmodighen staet ende den clerken vnderdanich wesen
[36] ende se en sullen niet willen bouen de clerken wesen. noch den clerken36
[37] ghelijc wesen. mer se solen leren der orden reuerencie to bewisen. Men
[38] secht van den alre hillichsten abbet van clarenualle bernardus dat he ens aant.
[39] in den bowe enen conuers sach deuotelike ende bouen sin macht mit den
[40] moniken in den acker arbeiden. Daer vmme wart sunte berent van binnen aant.
[41] beroert mit den hilghen gheeste. ende sechde vor em allen to den conuers
[42] de daer so seer arbeidede. Eya broder do dat du doeste. du en salst na aant. 42
[43] desen leuene mit allen anders ghin veghevur liden. He was waerlike se[44] lich. den na desen corten arbeit belouet wart de ewighe ruste. Want alse
[45] de hilghe apostel paulus seghet. vnse lichte tribulacie. de nu alse een o- aant.
[46] +ghen blic tides wart. werket// in vns bouen mate ewich loen der ewighen
[47] + glorien. Hijr vmme solen de presters ende de monike de conuersen ende
[48] leken leef hebben alse ware broders ende se eren alse ghesellen. ende
[49] en solen nicht henghen dat de leken ofte conuersen em bewisen sunder[50] linghe snode denste dan wanneer et grote noet is ende de denste solen
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Concl.

64
[1] se so vele de noder van den leken vntfanghen als se seen dat de leken
[2] bereit sin em de denste to bewisen. Salomon secht den houerdighen vol- aant.
[3] get na de vernederinghe ende de oetmodighe van gheeste sal vntfanghen
[4] de glorie. Hijr vmme volget wal to rechte in den texte.

Dese byen sunder angel werden eirst wt ghedreuen to den werke
ende de rechten byen doden se sunder barmherticheit de trach sin.
V. capitel
[8] DEse byen sunder angel werden eirst wt ghedreuen to den werke aant.
[9] ende de rechten bien doden se sunder barmherticheit de trach
[10] sin.
[11] +Alse ghude sedighe conuerse ofte leken werdich sint der eren ende11
+
[12] der brodeliker mynnen so sin de verkerden ende houerdighen leken alte
Serm.
[13] werdich der correxien ende laster. Ende al sin se broders in den habite
[14] nochtan moghen se billikes knechte heten want se sin knechte der sunden. aant.
[15] + dat daer is ene// maneer des alre snodesten ende verdomeliken denstes.
+
[16] Dusdanighe sal men erst wt driuen to werken. ende als se trach sin so
129b
[17] sal men se sunder barmherticheit gheiselen. Van sodanighen is ghescreuen
[18] in den boke der wijsheit. spise ende rode ende de borde betemet den
[19] esel. broet ende dwanck ende arbeit betemet den knechte. Ende daer
[20] na. Den quaetwillighen knechte betemet persinge ende voetbande. sende aant.
[21] em to den werke. vp dat he nicht ledich en si. Ende na den worden des
[22] alre hillichste augustini en ghescheet dat nicht wredelike. mer barmher- aant.
[23] telike vp dat se mit der becliue der suke nicht vele menschen en verder[24] uen. Want worde em gheorlouet dat se in der verkerden ghewonte weldich
[25] worden. so solden se daghelikes de anderen mit eren quaden exempelen
[26] verderuen. ende daer vmme wortet wredelike versweghen. ende et wort
[27] barmhertelike ghepinighet. Wo men sodanighe na sunte benedictus regule aant.
[28] sal verbannen ende handelen dat is ghenoch kundich ende apenbaer[.]
[29] dat de text seghede dat men sodanighe doden sal. daer wi hebben
[30] gheseecht geiselen. want wi schuweden de wretheit des wordes. nochtan
[31] mach alle discipline ende gheiselinghe heten enrehande dodinghe der
[32] + sunden ofte ghebre//ken. Hijr van secht sunte pawel dodet iuwe lede aant.
+
129c
[33] de vp der erden sin. Sodanighe verkeerden leken en solen em nicht33
[34] vervnwerdighen keghen mi nv<.> ic segge dat men se dwingen sal to den
[35] werke. want ledicheit heuet vele quades gheleert. Den coninck dauid aant.
[36] verwan de ledicheit den de stride nicht verwinnen en konden. gheloue
[37] nu de des vndervunden hebbe. Want ic hebbe in den cloesters sodanighe
[38] broders gheseen de in den arbeide der hande innentlike ende hillichliker
[39] leueden. ende do se quemen to ammeten ofte ledicheit ende weder
[40] kreghen eenrehande vriheit velen se seer swaerlike.
11
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Exempel
[42] +JN den iaer vns heren M.cc. ende iij. gheschede daer ene seer starc42
[43] heervart int hillighe lant. al so dat se de sarracenen verdreuen de
[44] mit machte in der kersten lant weren. se heelden vnder een vele
[45] stride ende van beiden siden worden daer vele doet gheslaghen. ende
[46] vele wart er ock gheuanghen. ende vnder den gheuanghenen kerstenen
[47] worden daer int heidensche lant gheleidet twe ridders. daer de ene was
[48] wt gallien. ende de ander wt brabant. mit enen vri edelen manne. ende
[49] dese dre worden teghen er gheboerte ende teghen er ghewonte gheset
[50] dre iaer lanc to alten swaren arbeide der// hande. ende alse mi de ene
[51] + ridder seluen van den twen gheseghet heuet so seten se in enen daghe
[52] in den brande der sunne ende weren seer mode. Do de ridderen begherden
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Ex. 63

+

129d

65
*

[1] mit swaren suchten des herten weder to comen in eer lant straffede
[2] de alre edelste man de eer gheselle in den pinen was eer tracheit ende
[3] sechde. O ghi vnselighen wat beghere ghi. gi sult bi euenturen weder
[4] to lande comen. ende solen vngheualligher wesen de armen to verdrucken
[5] dan ghi ghewesen hebbet. meer woldi so mochte ghi hijr verwachten
[6] den alre salichsten doet. ende so vro alse he dat ghesecht hadde. vel
[7] he vp sine kne ende sloch vp sine oghen ende hande to den hemel ende
[8] sechde. De almechtighe god verlene mi dat ic nummer meer to lande
[9] come. mer gunne mi dat ic hijr in der penitencie den doet verwachte.
[10] De stantachticheit siner antworde was wunderlic ende de ordinancie
[11] vnses ghesuntmakers en was nicht myn wunderlic. We seghen daer na
[12] dat beide ridders verloset weren ende bi euenturen quader daer na wer[13] den. dan to voren. ende vmme den alre edelsten ende salichsten man
[14] arbeidede de coninck van iherusalem ende vele ander edelinge. ende aant.
[15] nochtan en conden se nicht verkrigen// dat se em van der vanghenschop
[16] + der heidenen verlosen mochten. Ende de selue ridder sin gheselle sechde
+
[17] mi. dat he na den dagheliken arbeide des nachtes. so lange in synen ghe130a
[18] bede plach to liggen. dat an sinen kneen wossen swil alse den camelen.
[19] + Hijr vmme we den ghenen de eer daghe leiden in guden ende ghenochten. aant.
+
[20] ende terstunt nederstighen in de helle. ende desen sal ghesecht werden
Concl.
aant.
[21] verblide di in den arbeide. want du salste gaen in de bliscap dins heren
[22] godes.

De clenen byen ofte dornen helpen nicht allene der moder in den
werken mer ock in der vrucht. VI. capitel
[25] DE clenen byen ofte dornen helpen den moder nicht allene in den aant.
[26] werken mer ock in der vrucht.
[27] +Wi hebben hijr vor ghesecht dat bi der moder betekent wort aant. 27
[28] de begherlike mynne der prelaten. ende de oldesten brodere. dese en
[29] werden nicht allene van den conuersen gheholpen mit den werke der han[30] den mer ock mit der vrucht der doghet. want als se em puerlike gheuen
[31] to der mynnen godes. ende erre naesten. so vermeren se ende voeden den
[32] brant der mynnen. Want daer en is ghin vnderscheet der ioden of der gre- aant.
[33] ken der clerke ende der conuerse. wanneer se witlike ende wal na der
[34] + orden// leuen. want de conuersen gheuen so wal guet exempele als moni[35] ke. wanneer se em gheuen to ynnighen beden ende tranen. ende denken
[36] van den gotliken waldaden ende hemelschen loue. ende also vermeren
[37] se dat ghemene guet ende de ghemenen selicheit.
*
27

26 Na vrucht, volgt in de Lat. tekst: ad calorem conferente turba. 39 Na cloester, volgt in de
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Exempel
[39] +In enen cloester in brabant van der orden van cisters was een leeck bro- aant. 39
+
[40] der ghenomet hermen de stedelike seeck was. ende do he ghemoyet wart
Ex. 64
[41] mit verwitene der valschen brodere. dat he den huse ghine bate en dede
[42] mer schade. antworde he em seer hoechlike ende sechde. Alse ic myne
[43] orde in den seckhuse holde. so vele alse mi de suckte ghehenget. ende
[44] ic myne sele in verduldicheit beholde. so gheloue ic dat ic in den oghen
[45] des ouersten godes. dit cloesters hoechliker ende nutteliker ende selichli[46] ker verbetert hebbe. dan oft ic dat mit M marck rike ghemaket hedde.
[47] + Vorwor he sechde werdelike rechtuerdelike ende altewal. Want de selen
+
[48] en sin nicht ghemaket vmme des cloesters willen. mer dat cloester is
Serm. B
aant.
[49] ghestichtet vmme der selen willen. Alse de here en heuet dat volc nicht
[50] verkoren vmme der stede willen. mer he heuet de stede vercoren vmme
[51] + des vol//kes willen. De iungeste byen helpen de moders dat mach men51
+

130c
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*

[1] anders beduden na den gheboden godes daer he gheboet. dat men vader aant.
[2] ende moder eren sal. ende dit ghebedet sal van natuerliken mynnen allen
[3] menschen ingheprentet wesen. Mer de menschelike boesheit is boser dan
[4] enich deer in den dat se dit gheboet nicht en holden. Want de menschen
[5] en bewisen wl na eren olders ghin werck der mynnen als se em bewesen
[6] hebben. Wi lesen in den boke van der naturen. dat somighe voghele als aant.
[7] er olderen olt werden ende er vederen verlesen. so denen se em weder.
[8] se halen spise ende soken arsedie. alse de wedehoppen. so lange hent er
[9] olders steruen ofte ghesunt werden. Hijr vmme is en mensche quader dan
[10] enich deer. de daer nicht to hulpe comet sinen olders. als se er guet ver[11] loren hebben of kranck gheworden sin. ende daer vmme radet seneca so- aant.
[12] danighen menschen seghende. Gif dinen knecht ofte dinen sone ghin boet
[13] ouer di. Wo grote vnsinnicheit is dat. den erfghenamen guet to vergade- aant.
[14] ren. ende em soluen noetdroft te vnttrecken. vp dat grote erfnisse em
[15] sinen vrent make to viant. Want he sal sick so vele te meer verbliden
[16] + van// dinen dode wo he meer van di ontfaet.
+

130d

Exempel
[18] +Hijr van is een merkelic dinc ghescheet in den lande normedien. Daer aant. 18
[19] was een seer rick man mer vnedel dese hadde enen enighen sone den he
[20] seer leef hadde den he leckerliken vp vodde hent he een man wart. Een
[21] edel ridder quam to [den] vader mit sinen vrenden ende sechde wi hebben
[22] ene alte schonen dochter ende wijs. ouermits eer mach din gheslechte
[23] verbetert werden ende verhoghet. so veer alset di behaghet. Dese wille
[24] wi dinen sone gheuen to ener huesvrowen in sulker vorwarde dat du em
[25] ouer gheuen salst al din guet. ende din sone sal di ende siner moder so
[26] lange als ghi leuet ouerulodighe noetdroft gheuen. Want dat mochte me[27] nighes sins gheuallen dat din sone de erfnisse nicht en kreghe. wanneer
[28] du int besit bleuest. Do dat de vader hoerde bleef he ene wile tides in
[29] twiuel. ende ten lesten wart he van den vrenden daer to ghedwunghen
[30] wo anxtuoldich dat he was ende gaf nochtant al sin guet ouer. Do de bru[31] loft vullenbracht was erden de sone ende sin wijf de olders dat eirste iaer
[32] lanc ende gheuen em ouerulodighe noetdroft. in anderen iaer gheuen se
[33] + em myn. ende in den derden iaer vele vnschemeli//ker dant betemede.
[34] in den viften iaer sprac dat wijf daer to dat de sone sinen olders een cle[35] ne huseken timmerde teghen sin hues ouer. vp dat de vnbequamheit der
[36] olden lude den iunghen myn lastich weer ende daer gheuen se em er noet[37] droft seer armelike. Hijr vmme leet de olde vader mit siner huesvrowen
[38] ghine clene armode ende en dorste nowe vnderwilen in sins soens hues
[39] comen. mer mit enen knechte vntboet he em wes he nicht vntberen en
*
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+

131a

[40] mochte. Et gheuel in enen daghe dat de moder sach in oer soens hues ene
[41] gans an den spete steken. ende sechde tot eren manne. mi de en wijf bin
[42] betemet dat ic mi myt wenich ghenoghen late. mer ghanc du to dins
[43] soens hues ende versade doch nu ens dine hungheringhe sele mit der gans
[44] de ic daer sach braden. Do dat de olde man hoerde. ghenc de olde man
[45] mit sinen stauen to sins soens hues. Mer rechteuort do em de soen sach.
[46] toch he de gans van den vur ende hudde se in de camer. ende ghenc den
[47] vader to mote ende vraghede wat he sochte. De vader merkede dat alte[48] hant ende versweget ende kerde weder to sinen huseken. de sone gheboet
[49] der maghet dat se de ghans weder bi dat vur leghede. ende sunder merren
[50] + do de maghet de gans in// <in> der cameren sach vant se de alre meesten
[51] padden hanghende der ghans an der borst. Do se van verueernisse reep.
[52] leep de heer daer to. ende wolde de padde van der ghans slaen. ende do
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67
*

[1] he krachtelike dat pinde sprack de padde van der ghans an sin anghesich[2] te. ende sat daer so vaste an dat men mit ghenre kunst ofte rade em daer
[3] van verlosen conde. ende also pijnde se des menschen boesheit menich
[4] iaer lanc. ende dat was dat alre meeste wunder ende mirakel dat wanner
[5] men enich deel van der padden roerde dat dede den menschen also seer
[6] recht of men em in sin herte gheslaghen hadde. Hijr vmme wart he wun[7] derlike seer verueert ende rowich ende ghenc to den bisschop ende bich[8] tende sine sunde mit groten rowen ende vntfenc van em voer penitencie
[9] dat he solde gaen dor alle normadien ende vmme al de stede van gallien
[9a] ende solde alre weghen mit vnuerdeckeden anghesichte den volke vertel[10] len wo dat to ghecomen weer vp dat de kindere daer an exempel nemen
[11] eer olders te eren. ende vp dat se leren mochten wo anxtelic ende wo
[12] schadelic dat et is dat de kindere nicht weder en arbeiden vor de olders
[13] + als de olders ghearbeidet// hebben vor de kinders. Broder iohannes van
[14] der[groten] brugghen van der prediker orden. als he vns vertellet heuet aant.
[15] sach in sinre ioghet to parijs desen menschen mit der vunderliker padden
[16] vmme wanderen als wi ghesecht hebben. ende hoerde em allen menschen
[17] apenbaerlike vertellen ende wisen wat he vmme de vneer siner older me[18] nich iaer gheleden hadde ende do noch leet na des heren willen. wi hoer[19] den daer na mer nicht van den seluen broder dat dese man ouermits so[20] migher hilligher lude ghebede verloset wart ende dat lelike beest verhenc
[21] + haestelike. Wt desen exempel sullen de ghelouighen iunghen byen leren
[22] dat se helpen ende eren eer olders ende bewisen em weder mynne ende
[23] arbeit als se em bewesen hebben.

+

131c

+

Serm. c

Allen byen is ghemene arbeit. VII. capitel
[25] ALlen byen is ghemene arbeit.
[26] +ende dat is dat de hillighe augustinus in siner regulen seghet aant.
[27] alle iuwe werke solen ghescheen in ghemene mit merre vliticheit. aant. 27
[28] ende mit stedigher wackerheit dan ofte een ieghelic sin eghen werke aant.
[29] + dede. Want de mynne daer van ghescreuen is en soket// nicht de dinghe
[30] de ere sin dat sal men verstaen aldus. dat se dat ghemene guet settet aant.
[31] vor er eghen guet. ende nicht er eghen vor dat ghemene. Ende daer vmme
[32] wo vele dat ghi mer sorchuoldich sin vor dat ghemene guet. so vele wetet
[33] dat ghi mer vort gaet in dochden. vp dat in allen dinghen de de vergencli[34] ke noetdroft ghebruket altoes bouen gaet de mynne. de daer bliuet. Ende
[35] sunte benedictus seget in der monike regule dat ledicheit is een viant
[36] der selen. ende daer vmme solen de broders in sekeren tiden bekummert
[37] wesen in den arbeit der hande. ende in anderen tiden solen se em gheuen
*
27
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+
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[38] to der godliken lexe. Dese selue vader augustinus heuet tide ordinert
[39] in welken dat men arbeiden sal mit den handen. ende in welken men be[40] kummert sal wesen in lesen ende in ghebeden. De verganclike noetdroft
[41] ghebruket tijtliker dinghe. se ghebruket ock na insettinghe menigher
[42] hande orden tijtliken studeringhen. ende dose sal men al schicken tot
[43] godliker ende gheestliker andacht. Mer nochtan sal de mynne altoes in
[44] allen dinghen bouen gaen. Want de mynne en is nicht allene in doghet.
[45] meer se is meer eene forme aller dochde. dese is na sunte pawels worden
[46] + de alre hochste wech de daer leidet to den// hemel. ende we desen wech
[47] wandert de sal vnder de vote treden de ghebreke ende de werlt.

+

132a

Exempel
[49] +Ic hebbe enen cappelaen gheseen to parijs in den cloester van der orden
[50] cisters ghenomet broder bruno dit was een hillich guet man ende gaf aant. 50

50
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*

[1] em wunderlike seer to der goddensticheit. sin leuen was dusdanich. he
[2] brachte de nachte vake to sunder slapen ende gaf em seer to ghebe[3] den. ende to suchten. vro morgens betaelde he sine tide ende dede misse.
[4] Daer na hoerde he mit wunderliker sorchuoldicheit ende deuocien der
[5] clerke bicht. als he to der tafelen quam at he soberlike een wenich bro[6] des dat he in clenen stucken sneet ende stippede int moes. ende vnder
[7] den etene screef he clene quaternekens vor de armen scholres. vp dat
[8] he al sine tijt nuttelike mochte to brenghen. na den etene was he mit
[9] scriuene bekummert al den dach lanc. hent to der nacht to. dit was sin
[10] wtwendighe leuen. mer sin inwendighe leuen was so hillich vor gode dat
[11] do he int iaer ons heren Dusent twehundert ende xxvij in greken ghesant aant.
[12] wart starf he vnderweghen mit wunderliker vuricheit des gheestes. ende
[13] + na den dode erde em de here mit vele miraculen. Hijr vmme solen de
[14] + ghelouighe byen leren// vurichlike to arbeiden int ghemene mit den ar[15] beide der hande ofte gheestelike na menigherhande statuten der tide
[16] ofte personen. ende en sullen nummermeer trach wesen in ledicheit ofte
[17] de tijd vnnuttelike to brenghen. meer altoes wat doen daer se ere naesten
[18] in moghe vorderen. ende verdenen moghen de ewighe roeste.

+

Concl.

+

132b

Al de byen werden sunder vnderscheet wt ghedreuen to den arbeide.
VIII. capittel
[21] AL de bien werden sunder vnderscheet wt ghedreuen to den arbeide.
[22] Se wo grote stedicheit des arbeides vns allen bewesen wort22
[23] ende dat sunte pawel seghet de daer nicht en arbeidet de en sal aant.
[24] daer nicht eten. de edel orde van cisters bewart dat mit groten vlijt
[25] dat eer priors de vnder den abbeten sin nicht wt ghenomen en werden
[26] van den arbeide daen van groten noetsaken. ende dat en is gheen vunder.
[27] dat de vndersaten mit den prelaten ende kinderen mit den olders mit
[28] ere eghenen handen mede werken int ghude alse de prelaten de vndersa[29] ten ende de olders de kinder in den arbeide vor ghaen ende guet exempel
[30] gheuen. Mer waer dat nicht en ghescheet ende de kindere mit ledicheit
[31] + ver// traghen. daer wete dat em anstande is perikel der armode ofte
[32] der boesheit.

+

132c

Exempel
[34] +JC hebbe enen iungen gheseen de my mit bitterheit des herten sechde34
[35] dat ic nu vertelle. Dese iunge leuede van siner ghuder broder arbei[36] de. ende he was trach ende gaf em mit allen tot ledicheit. daer vm*
22
34
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[37] me gheschedet wt der wrake godes. do he mit sinen vader ende broders
[38] to der tafelen sat wart em de spise verwandelt in slangen als em allene
[39] dochte. mer de smack der spise bleef vnuerwandelt. Do he dat ene wile
[40] tides stedelike gheleden hadde. verwandelde he ten lesten dat vpset sins
[41] leuens ende wart verloset ende ghenesen.

Hijr en is gheen ghebreeck leset voert an.

Wanneer de bien dor de lucht vleghen so en voergheet em ghin dach
in ledicheit. dat IX. capitel
Wanneer die byen doer die lucht vleghen moghen soe en voergheet em
geen dach in ledicheit. dat X. capitel
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[1] WAnneer de bien dor de <lu>lucht vleghen moghen so en voer aant.
[2] gheet em ghijn dach in ledicheit.
[3] +Sich wo groter vliticheit ons in gheprintet wort den arbeit3
[4] to volghen ende de ledicheit to vlene[.] in ene betekenisse des quaden
[5] dat ledicheit is legghede moyses sine hant in den schoet ende do he se
[6] weder wt reckede was se al melates. Salomon bewiset de schade der
[7] ledicheit ende seghet. De begherten doden den traghen dat is den leghen. aant.
[8] ende sich waer omme want sine hande en wolden niet werken. den ledi[9] ghen en is ghijn dinc so seer to ontsene als de val in oncuesheit. ende
[10] dat machstu opelike merken in dauid. Hijr van secht salomon in drecki- aant.
[11] ghen steden daer men oncuesheit inne verstaent sal ghesteuet werden
[12] de traghe ende alle menschen sullen smadelike van em spreken ende
[13] en wenich daerna secht salomen mit onsen drecht sal de traghe ghesteent aant.
[14] werden. ende al de ghene de em roren sullen de hande van em schudden.
[15] Jn ene betekenisse des gueden dat daer is dat werck der handen nam aant. 15
[16] god in den beghynne der werlt ende sette em int paradijs der wallust
[17] op dat he daer solde arbeiden ende dat paradijs bewaren. Was de men[18] schen in der stede der wallust wat wasset dan noet dat he dar arbeidede
[19] + anders dan dat he sinen nacomelinghen// den noet weer exempel solde
[20] gheuen to arbeiden ende hijr omme sechde de here daer na to em. ende
[21] to sinen nacomelinghen in den swete dijns anghesichtes salstu eten dijn aant.
[22] broet ende op dat daer nimant wtghesloten en werde van den arbeide
[23] so sechde de here dor moysen als men leset in deutronomien bi di en aant.
[24] sal ghijn man of wijf onvruchtbaer wesen. Aristoteles seghet onnutte aant.
[25] ledicheit pleghet den menschen to brengen to hate sins eghens leuens.
[26] Hijr omme gif di stedelike to den werke. Want et is schandelic to wiken
[27] vor de borden. et en is ghijn starck of vrom man de den arbeit vloet.
[28] Dine hande en solen ghinen arbeit schuwen want in den arbeide is een
[29] erbaer leuen gheleghen ende wt ledicheit cumt een quaet gheruchte des
[30] armen. De arbeidende hant en can eer niet gheuen to oncuesheit ende
[31] daer en is ghijn dinc also waer alse dat de sunde der ledicheit verdreuen
[32] werden mit der onleide. Et weer wunder dat daer iet starkelike ghesecht
[33] ofte ghedaen mochte werden van enen menschen de daer ghelouet hadde
[34] ledicheit te volghen. Hijr omme salstu eten den arbeit diner hande. Want aant.
[35] dat werck des rechtuerdighen alse salomon secht leydet to den leuene aant.
[36] mer de vrucht des bosen trecket to der sunde. Van gueden arbeide comet aant.
[37] gloriose vrucht ende daer omme sal to den rechtuerdighen in den lesten

*
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13 Na daerna, volgt in de Lat. tekst: quasi idem inculcat. 13 onsen, ls: ossen [Lat. bovum].
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Philosophus.
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[38] + daghe ghesecht wer//den gheuet em van den werke siner hande ende aant.
[39] sine werke sullen em louen in der porten. sunte pauwel alse de alre glori[40] oseste augustinus seghet was al anders vp gheuodet als een edel man
[41] nochtan scriuet he to den van corinthien. Wi arbeiden mit onsen handen aant.
[42] ende to den van thessoloniken. wi arbeiden nacht ende dacht op dat wi aant.
[43] nimant van iv en beswaren.

+

133c

Exempel
[45] +IC bin ghedachtich der vri edelen iunferen mechteldis de bi onsen aant. 45
[46] tiden van den lichame ghescheden is dese was des coninges dochter
[47] van schotlant alse wi warachtelike ghehoert hebben. Se hadde vier bro[48] ders de eerste was een hertighe ende he gaf sine huesvrouwe ouer ende
[49] vmme Cristus willen leidede he in ellende een seer arme leuen. De an[50] der hete conradus ende leide een heremeten leuen. De derde was een
[51] erse bisscop ende he gaf dat bisdom ouer ende genc in de orde van cis-
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[1] ters. De vierde hette allexander ende was de iungeste van em allen. do aant.
[2] he xvi iaer olt was dwanck em sin vader to regneren ende coninck to
[3] werden. Sin suster de hillighe ioncfer mechteldis was do xxiii iaer olt
[4] ende sechde to eren broder. Allexander alreleueste broder wat salstu
[5] doen dine oldesten brodere hebben ouer ghegheuen er lant ende de werlt
[6] vp dat se crigen mogen den hemel se hebben versmaet dat sterflike rike//
[7] + vp dat se besitten mogen dat ewighe rike. Nu is di allene ghelaten dat
[8] verganclike rike vor welc rike du verlesen salst dine siele ende de hemel[9] sche glorie [.] rechteuoert wort alexander screiende ende sechde och
[10] suster wat restu mi to done ic ben bereit al dat to veruullen dattu mi
[11] ghebedest. Do dat de suster horde. wort se seer blide ende nam eren
[12] broder ende verwandelde sin habijt ende brachte ene to veren lande ende
[13] dor lerde se em de coen melken ende stremsel maken ende de alre besten
[14] kese maken. Daer na quemen se in gallien to enen closter van cisters
[15] foni ghenomet ende daer brachte se eren broder in voer enen coe melker. aant.
[16] He wort daer gheprouet ende gheuonden dat he de alre besten kesen
[17] conde maken. Daer na do he conuers ghemaken was sechde sin suster
[18] to em. Wi sullen vele loens bi gode hebben dat wi achter ghelaten hebben
[19] onse lant ende onse olders mer daer sullen wi noch sunderlinghe loen
[20] af hebben isset dat wi ons nv van een scheden also dat nimant van ons
[21] den anderen bet in desen leuene see hent in der to comender tijd als
[22] wi mal<c>canderen in den hemel to ewighen troeste seen sullen. Do dat
[23] de broder hoerde screiede he ende dat was em swaerre dat he sine suster
[24] begheuen solde dan al dat he ouer ghegheuen hadde ende al was he onwil[25] +lich he verwan nochtan sin ghemode ende schedede al he//elike van siner
[26] suster. Se genc ix mile van daer in een dorp gheheten alapion. Daer bleef
[27] se wonede ende hadde een huseken recht als een ganse hutteken ende
[28] leuede allene van den arbeide eerre hande nymant en conde se mit dwan[29] ghe ofte mit bede daer to brengen dat se ienighe gaue of aelmisse ont[30] fangen wolde. Jn den bouwe en wolde se mit den anderen armen ghine
[31] aren lesen. mer achter na las se mit den verkenen dat alre wenichsten
[32] are de daer nowelike ghebleuen weren se en hadde nowe ietes wat onder
[33] eer als se sleep ende eer houet en was niet verheuen van den schulderen
[34] alse se spise ofte dranck nam so lach se vp eren kneen ende dat dede
[35] se oeck vake in langen bedingen se was vake in eren ghebede so vp gheto[36] ghen dat se niet vernam de blixene ende niet en horde dat et donrede.
[37] Nu en wil ic oec niet verswighen dat alre anghenameste punt van eren37
[38] broder alexander. Een monich hadde ene fistele in der borst ende bat
[39] vp alexanders graf ende broder alexander apenbaerde em claerre dan
[40] de sunne ende droech ene crone in sine handen ende hadde ene andere
[41] crone op sinen houede. Do de monic vraghede wat de dubbelde crone
[42] betekende sechde he em. De crone de ic in den handen dreghe is de crone
*
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3 xxiii, Lat.: viginti. 8 gode, Lat.: dominum. 26 alapion, Lat.: de Lapione. 44 ghemelike, ls:
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[43] des tijtliken coninckrikes dat ick omme Cristus willen ghelaten hebbe
[44] + mer de crone de ic vp den houe//de draghe. is de crone de ic ghemelike
[45] mit den anderen hillighen ontfanghen hebbe ende op dat men di in desen
[46] visione gheloue so wes na dinen gheloue ghesunt van allen verdrete daer
[47] du mede ghequellet werdest. Ende men sal weten dat he onbecant bleef47
[48] hent to den dage sins dodes ende do wort he van gheorsamheit sins priors
[49] daer to ghedwunghen dat he apenbaerde we he were ende he sechde dat
[50] he sunte metheldis van alapien broder were ende des coninges sone van
[51] schotlant. Ende een werck daer he namaels em seer omme bedrouede
[52] makede den luden een vermoden dat he edel gheboren were. Want de
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[1] alre edelste man heer hugo van kirmen hadde mit iaghene ens enen alte aant.
[2] groten wilden beer hellich ghemaket ende do de natuer der besten dwanc
[3] to stane ende em to werene satte de edele man van den perde ende <en[4] de> bereide sin speer ende wolde dat beest angaen. Do he verveert was
[5] ende des beestes wretheit ontsach grep broder alexander de de coen
[6] daer bi hodde dat speer wt des anxtuoldighen mans hande ende genc dat
[7] beest coenliken an ende stack dat doet. Do dat de edele man sach grep
[8] he alexander in den arm ende cussede ene ende sechde verwaer du en
[9] bist ghijn coeheerde du en bist oec van ghinen rusteer vpgheuodet wanne
[10] + du oec// ghecomen bist. Sin suster de hillighe mechteldis wort negen10
[11] iaer lanc vor eer doet ouermids somighe ridders de se in schotland ghe[12] seen hadden ghemeldet ende de sechden we se ende wan se weer. Ende
[13] do wolde se altehant wt den lande gheuloen hebben hadde se niet mit
[14] ghewelde van den luden gheholden worden. Se dede vele miracule in eren
[15] + leuene ende in eren doet. Nu want wi alset werdich is mit der hilghen15
[16] scrift ende mit exempelen de wi vertellet hebben seer hoge verheffen
[17] de ghene de mit den handen arbeiden so mochten men der hillighen orden
[18] der prediker ende der mynre broder voer legen wor omme dat se oec
[19] niet en arbeiden mit den handen. alse de hillighe apostel paulus hijr
[20] voermals oec dede. Hijr antwerde ic cortelike to. dat dit ghebreck in
[21] em is als in den de wllencomen myn sin welic ghebrech de hillighe apostel
[22] daer wi ghins sins an en twiuelen niet en hadde mer desen reden en is
[23] den ghenen niet ghenoch de niet of en laten oersaken guede ende wllen[24] comene mans to lasteren. Cristus de de waerheit is antwerde marthen
[25] de ouer eer suster marien magdalenen ledicheit claghede aldus. maria aant.
[26] heuet dat beste deel vercoren dat niet en sal van eer ghenomen werden.
[27] verwaer was dat dat alre beste deel dat wort des leuens to soken ende
[28] + mit be//gheerliken herten daer na to dorsten so was marthen deel myn
[29] guet ende onwerdigher de wt sorchuoldicheit des arbeides in vellen din[30] gen verstuert wort. Se ene ander bewisinge ic vraghe ierst van den ach[31] terclappers. welc arbeit swaerre ende wedigher is. wer lichamlike of
[32] gheestelic. Daer en is nimant de daer an twiuelt gheestlic arbeit en si
[33] swarre ende werdigher. Want he is vruchtbaerre daer omme werdigher.
[34] Cristus sechde to sinen discipulen van den gheestliken ende niet van aant.
[35] lichamliken arbeide. werket de spise de daer niet en vergheet. mer de
[36] daer bliuet int ewighe leuen. De arbeit der broderen is arbeit des rades
[37] arbeit der vor denkinghe. arbeit der sorchuoldicheit vp dat se niet onor[38] denerdes vort en brenghen[.] arbeit des anxtes ende arbeit des predikens
[39] [.] ende daer en is ghijn twiuel an der gueder broder gheest en werden
[40] in sulken arbeide stedelike seer beswaert. Jc late staen de ander gheest[41] like arbeit de noch swaerre sint. Wat sal ic segen van den arbeide des
*
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1 kirmen, Lat.: Rumenni. 43 Na sunden, is een tekstdeel niet in de vert. opgenomen. 31
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[42] rades ende des bichthorens daer se inne ghedwunghen werden to verdra[43] ghene ende to horene de onrenicheit der sunden. Mer dit is een troest
[44] der gueden broderen. Wanneer se en wenich bedrouet werden in den bicht
[45] horene. Een wijf wan si baert hef se drofnisse mer se verblidet er noch- aant.
[46] +tan in den hope. Want// ouermids der penitencien is de mensche gheboren
[47] in de werlt. Want wanneer de guede broders seen dat de verlorene kinder
[48] wt den veren lantschape weder keren to den guedertirenen vader. ende aant.
[49] wanneer se oec seen dat se van den vader ontfangen werden mit den
[50] cussen ende em weder ghegheuen wort de ierste stole der onnoselheit
[51] ende se glorioselike ghesiert werden mit den ringe des ghelouen de daer
[52] werket ouermids der mynne ende so ghescheet werden mit den exempe-
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[1] len der hillighen vadere ende van allen desen verblidet em al dat heer
[2] der hillighen engelen. ende de hilligen mit groter blijscap. Want eer ghe[3] tal vermeert wort. Ende ic gheloue dat in den herte eens gueden broders
[4] ghijn merre blijschap onder den hemel gheboren mach werden dan dat
[5] he seet dat ouermids der vorcomender ghenaden godes ende ouermids
[6] siner to herdinghe de sunders bekeert werden to penitencien ende be[7] screien eer sunden ende bichten ende wldoen mit bereiden herten. Ende
[8] ic hebbe vele broders gheseen de van dusdaniger groter blijtschap alte
[9] sere tranen storteden. Nu sal ic comen to den lichamlike arbeide de in aant.
[10] der orden sin. seestu niet wo de broders van der prediker orden mit stedi[11] ghen studeren ende mit langen waken vermagert werden se en hebben aant.
[12] ghijn ghelt bi em ende gaen mit eren voten ouer dreckighe ende sware//
[13] + weghe omme de lande ende prediken. ende se vinden vake onbereide
[14] herberghe ende eten harde ende roe spise ende bouen al dat so moten
[15] se liden onuerdicheit der menschen. Want et is den luden alte seer swaer
[16] dat se onbecanden gasten sullen ander spise bereyden dan se plegen to
[17] eten ende dat en is also niet mit anderen gheestliken luden de oec ghijn aant.
[18] vleesch en plegen to eten. Want se mogent den wert al wal betalen ende
[19] mit eren ghelde copen dat de weert niet en heft. Ende ic en sal niet ver[20] swigen een merkelic dinc dat van dusdanigher sake ghescheet is.

+

135b

Een schoen exempel
[22] +IN brabant is een closter ghenomet des hertigen dal dat de edele aant. 22
[23] herteghe henric van brabrant siner dochter margereten ghetymmeert
[24] heuet onder der orden van cisters. Ende we hebben gheseen de
[25] alre edelste erste abbedisse des closters aleit ghenomet de in den natuer- aant.
[26] liken verstande dochden ende gracien seer claer was. De abbet van aant.
[27] vilaer willem ghenomet de daer na abbet wort van clarendale. quam
[28] na settinghe der orden dat closter to visiteren. Do he dat capittel
[29] helt wort de abbedisse aleit van somighen susteren beschuldighet dat
[30] si den prediker broders ende den mynre broders wijn gheue ende vissche
[31] + ende leende em// schone ghewasschene rocke. daer se inne rusten aant.
[32] solden ende bereide em voet water ende al dese dinge en dede se niet
[33] den broders van eerre orden alse se daer quemen. Do eer ghevraghet
[34] was oftet so weer. ende se orlef hadde eer to verantwerden sechde
[35] se. Et is so als se my beschuldigen mer wat reden dit heuet sulle ghi
[36] horen. Den predikeren broders ende den mynre broders gheue ic somtijt
[37] wijn als ick vermach ende vissche. Want se en hebben ghyn ghelt daer
[38] seet mede copen mogen mer uwen moniken en do ic dat selue niet.
[39] Want ic betruwe ende ic weet dat em als se wtreysen ghelt ghegeuen
*
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[40] wort daer seet mede copen mogen. De broders de to vote gaen ende
[41] in drecke onreyne werden lene ic reyne cleder ende rocke op dat se
[42] des nachtes rusten mogen mer uwe monike riden to perde ende in eren
[43] malen rocke ende cleder vore de se moghen antrecken wan se willen.
[44] Den armen broders laet ic bereyden voet water. want se sin onreijne
[45] van swete ende van drecke mer uwe monike en do ic dat selue niet.
[46] Want se sitten op hoghen perden ende mogen em van so danighen onreni[47] cheiden wal bewaren. Do dit de erwerdighe abbet mit sinen moniken
[48] + hoerden worden// se to samen suuerlike lachende ende presen de wiues
[49] + wise ende edele ghemode. Jc hebbe vake ghehort wodanich ghebreke49
[50] de broders in der alre hochter noetdroeft gheleden hebben ende wat
[51] nu ghescheet is in minen lantschope do ic mit den broders wanderen
[52] wolde. wil ic slichtelike vertellen. Jc quam to vote in een dorp dat
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[1] mi onbecant was ende was van langen wege so seer mode dat ic van
[2] groter crancheit mende te hant machteloes to werden. De broders
[3] gengen in des presters hues ende en mochten van em niet vercrigen
[4] een stucke van den alre swartesten brode daer dat ghesinne van plach
[5] to etene. Wi gengen van daer dor dat dorp ende en creghen mit allen
[6] niet dan in den eynde des dorpes ontfenge wi van enen arme wiueken
[7] een stucke clyghens brodes ende dat duchte ons ene grote gaue wesen
[8] ommer et duchte mi de alre meeste gaue. Wi setten onder den bloten
[9] hemel ende eten dat broet ende al wasset dat ons de clyen de in den
[10] brode weren int gagel steken nochtan en had ic nv in al minen leuen
[11] so grote ghenochte in enighen soten gherichte als ic daer inne hadde.
[12] Hijr omme merkede ic mit swaren rouwen des herten. wat de hillighe
[13] + mans in velen steden ende in velen// swaren noden liden do ic dat niet
[14] + enen dach lanc verdraghen conde. mer ic wil swighen van sodanighen
[15] swaren noetdroften de em vake to comen nochtan wil ic een dinc segen15
[16] dat al man merken mach. Jn onsen cleerken is drierhande maneer van
[17] leuene de werlike clerke arbeiden in studerene. de werlike conike ofte
[18] de reguleer canonike arbeiden nacht ende dach in den ghetiden to singen.
[19] mer de monike ende de andere gheestlike lude arbeiden vlitelike ome
[20] to veruullen de in settinghe der regulen ende in al desen let em en
[21] yegelic ghenoghen in siner maneer van leuene. Mer de prediker broders
[22] ende de mynre broders na in settinghe erre orden schinen al dese dre
[23] maneer van leuene to samen to holden se studeren mit den clerken.
[24] se singen de ghetijde nacht ende dach mit den canoniken. mer mit
[25] den moniken ende mit den anderen ghestliken luden lijden se in eren
[26] conuenten beschuldinghen ende slaghe ende vasten ende holden vele
[27] tides silencium ende ontfangen alle dage na complete ghemene discipline
[28] [.] behaluen den arbeit den se van binnen hebben draghen de prediker
[29] broders op eer bloten lenden een hart seel ende een wullen cleet dat
[30] + van velen swete hart wort als se in den weghe to voet// gaen ende
[31] se hebben verkoren te leuene sunder enich eghendom of besit. O wo
[32] groet ende wo vele arbeides liden de mynre broders de alle daghe eer
[33] broet moten bidden mer de prediker broders bidden ghemeenlike alle
[34] gader eer broet na den bouwe op dat se de ander tijd noetdroftich
[35] broet hebben ende niet ghehindert en werden in den studeren. Dese aant. 35
[36] hillighe armode hebben bi na al de philosophen in eren scriften ghepresen.
[37] ende bi sunderlinghen seneca de van sunte pawel in velen epistolen
[38] ghepresen wort. Ende de edele man seneca secht aldus. Jn menscheliken
[39] dingen en is ghijn dinc groet dan een ghemode dat grote dinge versmaet.
[40] Der armode ghebrecket wenich dinge. mer der ghijricheyt ontbrecket
[41] alle dinc. De menschen solden alte rustelike leuen wert dat men twe
[42] worde af dede. alse myn ende dyn [.] he is alre seligghest de tijtliker
*
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[43] selicheit niet en behouet he is alre mechtighest de sins selues mechtich
[44] is [.] de giricheit heuet armode in ghebracht ende de vele begheert
[45] verlost alle dinc. de ghiricheit lidet viantschop ende sake der vervolgin- aant.
[46] ghe oec wanneer de mensche ghyne viande en heuet[.] alte grote salicheit
[47] + vint sake der viantschap alse anders// ghine sake en sin al dat de lange
[48] oeltheit mit velen arbeide ende mit groter vliticheit vergadert heuet
[49] dat verstroyet ende verlost alte male en dach. Onse crancheit mochte
[50] wat troestes hebben in onsen rijcdome wert sake dat al onse guet so
[51] gheringhe weder mochte ghemaket werden alset verloren wort mer
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[1] nu wort dat guet lancksemer vermeert ende haestliker verloren nv aant.
[2] dat ghelt in eren ghehat wort nv wiket de doget vor de ere des gheldes.
[3] Wi vraghen alle gader is de man rike ende nimant en vraghet of he
[4] guet is. Jn allen steden wort de mensche so groet gheachtet. wo groet
[5] guedes he heuet. Ghine giricheit en is dat sunder pine ende <ende>
[6] dat ghelt wort mit merre pinen besetten dan ghesocht. Hijr omme
[7] isset noet dat wi ons wennen to clenen dingen. Jc en vermode den aant.
[8] ghenen niet arm te wesen den ghenoghet. wo clene he oec heuet. Blide aant.
[9] armode is een erbaer dinc. he heuet al dinc de ghin dinc en begheert.
[10] We mit der armode to vreden is de is rijke. He is alre selicghest ende aant.
[11] een seker besitter sins selues de (de) dach van morgen sunder sorchuoldi[12] +cheit verwachtet al is din guet clene du en salst// nochtan niet nouwe aant.
[13] wesen ende bescreye niet dattu niet vele en heuest noch en verwondere aant.
[14] di niet wat een ander heuet nimant en mach al hebben dat he wil ende
[15] dat mach een mensche allene nicht willen dat he niet en heuet de armode aant.
[16] en is nimant quaet dan de der armode weder steet dan ordele di seluen
[17] guet te wesen. Wanneer di allene van der doghet alle blijschap gheboren
[18] wort dan salstu di seluen in diner macht hebben. Wanneer du versteeste
[19] dat de alre onselichsten selich sin. Dan verweckestu de onselicheit.
[20] wanneer du di seluen segest selich te wesen. enter dese dinge de guet
[21] heten ende en sin niet guet ofte de mensche is seligher dan god. Want aant.
[22] god en ghebruket deser dinge nicht de ons hijr bereyt sin. Hijr omme
[23] want et ongheloflic is dat gode enich guet ontbreken mach so is dat
[24] selue en apenbaer bewisinge dat dese dinghe niet guet en sin de gode
[25] ontbreken. Wilstu weten dat in der armode ghijn quaet gheleghen is aant.
[26] so ghelike kegen een der armen ende der riken anghesichte[.] de arme
[27] lachet vele vaker ende ghetruweliker ende de vrolicheit der gherne
[28] de selich heten is gheuensent ofte swaer ofte verwunnen van droefheit.
[29] + ende eer droefheit// is so vele swaerre alse em niet gheorleuet en
[30] is apenbaer drouich te wesen. Du salst de riken versmaen isset dattu
[31] di seluen warachtelike regeerst. nimant en is riker dan de ghene de
[32] nicht en begheert dat em euentuer gheuen mach[.] anders en is nimant
[33] gode werdich dan de de ricdome versmaet. ende besittinghe der ricdome
[34] verbede ic den werliken luden niet mer ic wil se daer to brengen
[35] dat se de ricdome niet en besitten sunder anxt[.] gif di to clenen state
[36] daer du niet van vallen en moghest de mordener leet den nakeden men- aant.
[37] schen gaen ende de arme heuet oec vrede in den weghe de van den
[38] vianden belegen is[.] de is alre meest rike de de ricdome niet en behouen.
[39] Versmadenisse der ricdome is de alre corteste wech to den ricdome. aant.
[40] Want de mensche mach alle dinc versmaen mer nimant en mach al aant.
[41] dinc hebben. De ricdome hebben menighen menschen ghehindert in aant.
[42] der philosophien dat is in der wijsheit mer de armode is onbecummert
[43] dit secht seneca. Ende hijr omme en hebben de prediker brodere ende
*

26 ende, ls: een. 27 gherne, ls: ghenre. 48 so, ls: se.
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[44] de mynre brodere niet onwijslike ghedaen dat se de armode verkoren
[45] hebben. Dit en merken de ghene nicht de eer olde schuren to breken
[46] vp dat se merre schuren maken se verhopen ere ricdome vp dat se
[47] eerre selen segen mogen se du heuest vele guedes op ghelecht to vele//
[48] + iaren. ete ende drinke. ende ruste mer so hoden em dat em niet to
[49] ghesecht en werde alse den daer dat ewanghelium van secht dwasen. aant.
[50] in deser nacht sal dine siele van di gheeschet werden. ende wen sulen
[51] alle dese dinge wesen. de du bereyt heuest. ende em oec gheantwert
[52] werde alse dauid seget. Se sulen werden der vossen deel mer hoer woda- aant.
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[1] nigher vosse dat licham sal werden een deel der worme. de siele een
[2] deel der duuele ende de ricdome de de menschen achter latet sulen
[3] werden een deel der kindere. der huesvrouwen. ofte der princen ende
[4] dese dre hebben so bequamelike onder een ghedelt dat nimant van
[5] sin ene deel gheuen en wil vor de andere twe dele. Want de duuel heft
[6] liuer de siele dan lif ende guet ende de worme hebben leuer dat licham
[7] dan siele ende guet ende de erfghenamen hebben leuer dat guet dan
[8] lijf ende siele.
[9] Cristus is mi des een ghetuech dat ic in al desen niet ghesecht9
[10] en hebbe deser twier orden glorie. Want god isset de soken sal ende aant.
[11] ordelen mer ic bin ghedwunghen to antwerden de achtercleppers de
[12] dese twe nye orden lasteren[.] oech weren se waerlike gheestelic ende aant. 12
[13] ware mynres Cristi so solden se mit claren ogen de broders an seen
[14] de se nv ordelen ende versmaen ende se solden mit bliden anghesichte
[15] + em vervrouwen van den broders de daer// arbeiden de sielen to verlosen
[16] ende to ontbinden de Cristus mit sinen duerbaren blode ghecoft heuet.

+

137c

Een exempel
[18] +Hijr van heuet een monic van der orden cisters een visioen gheseen18
[19] dat seer wunderlic is. Hee wort op ghetoghen in den gheeste ende
[20] sach de patrone van syner orden dat is de alre guedertirenste
[21] moder Cristi ende de hillighe iuncfrouwe maria sechde to em ic beuele
[22] diner lieften mine broders ende mine kinder op dattu se claerlike myn[23] nest ende andachtelike vor se biddest. Do de broder dat blidelike ontfenc
[24] ende de broders van siner orden daer inne verstont sechde em de hillighe
[25] ioncfrouwe maria. Jc hebbe noch andere broders de ic bedencke to be[26] schermen ende bewaer. Ende do se dit ghesecht hadde sloch se vp eer
[27] mantel ende toende em de broders van der prediker orden de se daer
[28] onder beschermede ende sechde dit sin de ghene do bi sunderlinghe daer
[29] na arbeiden dat dat bloet myns ghemyndes sons niet onnuttelike wt ghe[30] stort en si.

Exempel
*

9
12
18

9 ghesecht, ls: ghesocht, Lat. quaesivi. 12 Na lasteren, vervolgt de Lat. tekst: ‘superstitiales
iudicant et inanes, fratram discursus novos, et ut uter eorum verbo, gyrovagos fratres vocant.’
Hierna is een tekstdeel niet in de vert. opgenomen [Colv. II, 10 § 14]. 18 Na cisters, volgt
in de Lat. tekst: vitae tam sanctae. 19 Na is, volgt in het Lat.: ut ei non credere flagitiosissimum
et impium putaretur.
Colv. II, 10 § 13
Colv. II, 10 § 15
Colv. II, 10 § 16
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Ex. 71

[32] +DEs ghelikes alse mi broder wolter van treer van der prediker aant. 32
[33] orde vertellede. Was in sassen ene clusenersche van hilligen leue- aant.
[34] +ne ende gheruchte dese hoerde segen van der prediker or//den
[35] ende se begheerde seer in den beginne der orden de broders toe sene
[36] ende ten lesten creech se oersake dat se twe broders sach. Do verwun[37] derde se eer seer in den ghemode ende sechde to den heren wat isset
[38] heer dat de predekinge dins wordes van dusdanigen kinderen ende onwisen
[39] anghenomen wort rechteuoert doe se dese worde gheeyndet hadde apen[40] baerde eer de moder Cristi ende sloech eer mantel op alse hijr vor ghe[41] secht is ende toende eer de broders van der prediker orden segende ver[42] sma se nicht wodanich se oec schinen. Want ic bin de ghene de se regeer
[43] ende bescherme ende ic gheleide al er weghe den wech des vreden. Sich43
[44] + wo warachteliken dit de moder der waerheit ghesecht heuet. Want wi
[45] hebben gheseen alre mest in den beghinne der orden ende wi seen noch
[46] dat iunghelinghe de leckerlike opgheuodet sin ende onbesocht sin van
[47] der werlt comen ende twe ende twe omme de lande gaen ende onder aant.
[48] den verkeerden niet verkeert en werden onder den sunders niet sundich
[49] en werden ende sympel bliuen alse duuen onder de alre schalkeste quade

32
43

Colv. II, 10 § 17
Colv. II 10 § 18
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Serm. d
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*

[1] menschen ende wislike alse serpenten wanderen in eers selues bewaringe.
[2] We en solde em niet verwunderen dat dese kindere nv niet en bernen
[3] + int middel des bernenden ouens// alse men leset dat hijr voermaels de aant.
[4] dre kinder in babilonien onuerbrant bleuen in den bernenden ouene. De
[5] gheestelike lude van anderen strengen orden sint ghescheden van den
[6] werliken menschen ende nochtan als wi oech leyder vake gheseen ende
[7] ghehoert hebben ontgaen se nouwe de alre meesten periculen. Dese pre[8] diker brodere werden beswaert mit arbeide ende bestroyet mit menigher
[9] onghenoechten bliuet se in der cellen onghewondet ende wen sal men
[10] dit to scriuen eerre cracht ghijns sins mer der moder Cristi ende ysset
[11] dat daer somighe vallen want se gheest ende vleesch sint de en hebben
[12] niet ghelent op der columnen des hemels dat is vp marien mer vp dat aant.
[13] to brokene reet van egipten dat is vp de werlt hebben se traeckliken
[14] gherustet ende op dat dit mit enen exempele apenbaer werde so wille
[15] wi hijr van vertellen een schoen exempel.

+

138a

Mirakel
[17] +WJ hebben enen broder gheseen van der prediker orden wt vlanderen17
[18] rauenum ghenomet iunc van iaren scharp van verstande ende in aant.
[19] den werliken scriften wal gheleert. Dese beghan altehant do he in de
[20] orde ghegaen was mit groter vlijt de hillighe scrift to studeren mer do
[21] + sijn herte van den hillighen gheeste noch niet ghe//noch verluchtet en
[22] was ende mit enighen ghebede noch niet wal bereit en was en conde he
[23] dat godlike lecht dat in der scrift verborgen is niet wllencomelike begri[24] pen ende sin ghemode began beweget to werden van den winde der on[25] stanthachticheit ende he began to dencken dat he onder soken wolde
[26] in welken gheloue der ioden der heiden ende der kersten de meeste waer[27] heit in gheleghen weer. Want he verstont dat de heidene ende de philoso[28] phen regeert worden van der natuerliken reden ende he verstont dat
[29] de ioden in olden tiden de ee van gode ontfangen hadden ende he verstont
[30] dat de kerstene glorierden in der bewaringhe des hillighen ewanghelies
[31] mer em twiuelde wat men vor dat sekerste holden solde. Hijr omme genc
[32] he de ioden an ende voerlechde em de ondersokinghe ende questien der
[33] ee mer do de broders van siner orden seghen dat he wt stedigher callin[34] ghe der ioden in den ghelouen wankede wolden se em der ioden callighen
[35] verbeden ende want dat vur dat verdrucket is scharpeliker opulammet
[36] so wort de iuncghelinc wt in gheuen des duuels so seer beswaert dat he
*

17

9 bliuet, ls: bliuen. in der cellen, is door de vert. toegevoegd. Na onghewondet, volgt in de
Lat. tekst nog: isti autem vacant saluti mentis et corporis, et vacillant. 15 exempel, Lat.:
miraculum. 18 rauenum. Lat.: Raynerum de domo Brugensi. 20 de hillighe scrift, Lat.
Theologiae. 21 herte, Lat. mens; van den hillighen gheeste, is door de vert. toegevoegd. 23
‘godlike’, en ‘in der scrift verborgen’, is door de vert. toegevoegd.
Colv. II, 10 § 19
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+

138b

[37] in der middernacht mit allen wt den closter vleen wolde. Hijr omme
[38] + rechteuort do he ghecomen was to// den wtganghe der porten quam em
[39] to ghemote de sterne des meers de hillighe ioncfrouwe marie ende wolde
[40] den verdwolenen menschen weder brengen to der hauene der selicheit
[41] ende sechde to em. du bist in onweghe ende heuest ghedwelen van den
[42] recten weghe want di twiuelt of du in den gheloue myns sones de waer[43] heit gheuonden heuest. Bekenne alre sekerlike dat de hedenschop ouer
[44] al de werlt in menigherhande dwelinghe is. de ioden en hebben niet vastes
[45] mer se volgen menigherhande schemen ende sin verblindet mit deer dues[46] ternisse eerre boesheit mer dat ewanghelium der nyen gracien heuet
[47] de rechten waerheit. ende dat wort daer inne bewesen dat daer inne
[48] blencket de mynne de oetmodicheit ende de kuesheit welke dre du in
[49] der orden daer du inne ghegaen bist mit puren oghen des herten wllenco[50] <co>meliken seen mogest. Jc bin de moder Cristi patrona diner orden
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[1] de van miner ghewonliker guedertierenheit niet liden en mochte dat
[2] dijn cussche siele bedroghen worde ende vergenghe. do dit de gloriose
[3] iuncfrouwe ghesecht hadde verscheen se ende de iunghe bleef in groter
[4] vrolicheit des herten seer ghesterket in den gheloue. Dese selue broder
[5] + ghenc so seer vo//ert in dochden dat he een leser wort in der orden ende aant. 5
[6] + starf cortes ende genc to der glorien. Hijr omme isset verwaer werdelike
[7] ende rechtuerdelike van den prediker broders to parijs in gheset dat men
[8] alle dage na complete mit processien ende mid bernenden kersen hochti[9] delike singhen sal salue regina ende in den begynne op de kneen vallen
[10] sal to den loue ende glorien der alre gloriosesten iuncfrouwen marien.
[11] Hijr omme so holden em de bose vermaledide achtercleppers dat se tegen
[12] de bescherminge der moder Cristi niet en veruolghen er kinder op dat
[13] se nicht en vallen in den torn der moder Cristi de onse orden beschermet.

+

138d

+

Serm. e

Een suueric exempel toe onser leringe
[14] +Een pawes was bi onsen tiden wes name ic omme de erwerdigheit aant. 14
+
[15] des hillighen stoels van rome verswighe ende als wi van den ghenen
Ex. 74
[16] warachtelike ghehort hebben de do in den hof to rome weren also vro
[17] alse he breue ghegheuen hadde keghen de priuelye de he seluen ende aant.
[18] sine twe voervaders ghegheuen hadden den twen orden alse den predike[19] ren ende den mynre broderen wort he in den seluen dage gheslagen mit
[20] der popelsien ende wort stum ende daer na en ghenas he nv ende en stont
[21] nv weder vp. Mer de breue de he ghegheuen hadde weder reep hochtideli- aant.
aant. 21

[22] +ke de// hillighe pawes alexander wt rade siner brodere der cardenale
[23] ende sich wo selich der hillighen kerken de wederropinge der breue was.
[24] Want warachtighe lude hebben ons stantachtelike ghesecht dat hadden
[25] de breue vortganc ghehat so wolden de alre mechtighesten coninge der
[26] werlt als se mit eden sechden do se des paweses ghebot hoerden al der
[27] prelaten ende der werliken clerke guede ende rente anghetastet hebben.
[28] Hadde de pawes de twe vorghenomde orden vernilet. Want se sechden
[29] dat de predikers ende de mynre broders ouermids eren guden exempelen
[30] ende leringen den menschen van gode to der alre mesten selicheit ghe[31] gheuen werden. Ende dat is apenbaer der ganser werlt mer wodanich31
*

5
14
21
31

9 Hierna volgt nog in de Lat. tekst: et hoc diligentissime in singulis domibus ordinis
observatur. 18 sine twe voervaders, Lat.: suis praedecessoribus, quattuor Apostolicis. 18 Na
orden, volgt in de Lat. tekst: quorum unum per Zachariam prophetham conditor ab eterno
decorem vocavit. 18 Na -ren, volgt in de Lat. tekst: alterum vero funiculum, quo lucidissime
intelligas. 21 Na vp, is een zin niet in de vert. opgenomen. 34 Na apenbaer, is een omvangrijk
tekstdeel niet in de vert. opgenomen.
Colv. II, 10 § 20
Colv. II, 10 § 21
Colv. II, 10 § 22
[vanaf ‘mer wodanich’ Colv. II, 10 § 23
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[32] de ghene sin de de biddende orden vernilen willen en is vor gode of vor
[33] sinen hillighen niet verborgen ende en is oec niet verborghen vor den
[34] menschen de in der werlt wonen. Want eer leuen is apenbaer. Ende eer aant. 34
[35] meyster albert broder van der prediker orden in den hof to rome quam aant.
[36] hadde meyster willem mit sinen ghesellen de clerschep van rome ende aant.
[37] dat volc wunderlike seer verkeert ende mit vellen worden bedroghen
[38] ende to siner sijt ghetoghen. mer na den dat de meyster van der prediker
[39] orden teghen de ander meyster ghedisputeert hadde ende meyster albert
[40] + vmme bedde willen des paweses ende al der// cardenalen sunte iohannes
[41] ewanghelium al heel wt ende sine epistolen mit wunderliker ende onghe[42] hoerder maneer bouen allen ghelesen ende bedudet hadde. wort der pre[43] diker broder ende der mynre broder sake mit so groter gunst erre aller
[44] besloten dat al eer viande em verwunderden ende verueert worden ende
[45] de ghene de der waerheit gunstich weren verblideden em ende rusteden
[46] + in den alre hochsten vrede. Wat enen man de hillighe werke dede twe46
[47] iaer eer dit gheschede vertoent wort wil ic warachtelike vertellen.

34
46

[vanaf ‘Ende eer’] Colv. II, 10 § 24
Colv. II, 10 § 25
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*

Een schoen mirakel tot onser leringe
[2] +EEn prouest van der reguleren orde een hillich guet man quam in aant.
+
[3] den hof to rome omme sake de he daer to done hadde. Hijr omme
Ex. 75
aant.
[4] in enen dage do he to rome in sunte peters kerke sin ghebet dede wort
[5] he op ghetogen in den gheeste ende sach dat al de kerke vervullet was
[6] mit slanghen de so veruerlike blesen dat niet allene de kerke mer al de aant.
[7] stat van rome daer van veruullet wort. Ende sunder merren do dese hilli[8] ghe man van desen blasen der slangen verueert was sach he in de ker[9] ke comen enen man in den habite van der prediker orden do he mit ver[10] wundernisse den onbecanden menschen an sach wort hem van gode ghe[11] +antwort dat he albertus hete. Desen// man gengen de slangen an mit
+
[12] eren fenynden blasen ende omme ringeden sine vote sine borst ende al
139c
[13] de lede sins lichames ende he sloch em manlike ende crachtelike wt den
[14] middel der slanghen ende steech op den stoel daer men des hochtides
[15] dat hillighe ewangelium op pleghet to lesene ende las daer dat ewangheli[16] um alse iohannes bescriuet hent to der stede to daer de ewangeliste secht
[17] ende dat wort is vleeschs gheworden ende heuet in ons ghewont ende
[18] altehant helt der slangen blasen op ende al de slangen worden veriaghet
[19] ende daer quam weder ouer al ruste ende vrede. De hillighe man en wuste
[20] niet wat dit betekende do he weder in sin lant quam vertellede he siner
[21] suster de ene hillighe clusenersche was wat em to rome apenbaert was.
[22] se antweerde em blidelike. seet ic hebbe ghehoert dat de albertus de
[23] di bi auenturen in den visione vertoent is nv cortes ghecomen is in dit aant.
[24] lant vmme den greuen to spreken. Dese prouest wort in desen worden aant.
[25] seer verblidet ende sechde. Jc sal gaen ende seen oft heet is. Want ic
[26] hope dat ic noch sin anghesichte bekennen sal wt den visione dat ic di
[27] vertellet hebbe. ende do he dit ghesecht hadde haestede he em den man
[28] + to sene ende wt sekeren tekenen sins aen//ghesichtes ende siner varwen
+
[29] ende <ende> bi der clener vlecken de he onder den oghe hadde becande
139d
aant. 30
[30] he den menschen ende vertellede meyster alberte de maneer des visioens
[31] dat he gheseen hadde mer ghin van em beiden becande wat dat visioen
[32] betekende. ende daer na do de ghemene clerschep van parijs twist make[33] den keghen de broders van der prediker orden. ende keghen de mynre
[34] broders. ende se worden to samen ghedaghet vor den pawes. Ende eer
[35] meyster albert den wech annemen wolde ontboet em de pawes dat he
[36] to rome queme. Want meyster albert wolde bi euenturen onderuinden
[37] of dat visioen oec waer weer ende al dinc gheschede so als in den visione
*

30

2 Na orde, volgt in de Lat. tekst: de Bavaria. 24 greuen, Lat.: comiti de Otheughem. 30 Na
‘menschen’, volgen in de Lat. tekst enige zinnen, die niet in de vert. zijn opgenomen. 40
kerstien, Lat.: Christianus Belvacensis; secht, ls: seck, Lat. infirmatus. 51 Na ghescheet, is
een tekstdeel niet in de vert. opgenomen. [Colv. II, 10 § 28]
[na ‘menschen’] Colv. II, 10 § 26
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[38] betekent was. Van der ghenade godes gheschedet dat een van den veer aant. 38
[39] meysters de dese twe orden alre meest veruolghet hadden alse meyster
[40] kerstien secht wort myt alte bitteren rouwe des herten becande dat he aant.
[41] ende sine ghesellen anders nicht en hadden tegen de vorghenomde orde
[42] dan dat se em nicht ghelijc wesen en conden in der cunst ende daer omme
[43] van den discipulen myn gheachtet worden ende sechde vort. Want ick
[44] nicht en hebbe dat ic iv weder gheuen can vor dat onrecht dat ic iv an
[45] + ghedaen hebbe so laet ic myn licham grauen bi// der prediker broders
[46] in een teken dat et mi van herten leet is dat ic se veruolghet hebbe.
[47] Des ghelikes meyster laurens wt enghelant na den dat he de broders alte
[48] swaerlike vervolghet hadde gaf he den predikers do he to parijs steruen
[49] solde al sine boke. he hadde wunderliken groten rouwen ende leet em
[50] bi de broder grauen. dat selue is wt den willen godes velen anderen meys[51] ters ghescheet. aant.

38

Colv. II, 10 § 27
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Een visioen
[2] +EEn hillich mensche in brabant sach in enen visioen de ghemenen2
[3] hillighen kerken onder den hemel to samen vergadert ende onder
[4] al den anderen orden sach he elke persone van der prediker orde mit
[5] seer claren stralen blencken ende sunder merren sach he dat alte lelike
[6] duesternisse ouer al de werlt quam also dat men nouwe wenich lechtes
[7] seen en conde. Do he dit sach suchtede he alte swaerlike mer de duester[8] nisse wort allentelen verstroyet ende dat ierste lecht quam weder.
[9] He sach oec in der ghemener vergarderinghe al der personen der hilligher
[10] kerken enen man van der alre meesten erbaerheit ende macht de de
[11] anderen mit sunderlinghen glorien scheen bouen to gane. Do he mit
[12] verwundernissen vraghede we he weer. Wort em ghe antwort dit is
[13] + de hillighe <a>//apostel pauwel een hoech lerer der hilligher kerken
[14] de mit groten medeliden claget dat van sinen tiden de hillighe kerke
[15] + nv in so groten perikel heuet gheweset. Ende see de <die> claren waer-15
[16] heit. want hadden so wllencomene mans so beschedenen ende alre
[17] ghelerdesten mans de munt ghesloten gheworden dat se niet studeren
[18] noch regeren. noch prediken noch bicht horen en mochten ende dat
[19] allene gheorlouet were den werliken presteren der seer vele is ende
[20] bi sunderlingen de kerckheren de daer min bequame to sin beyde in
[21] leuene ende in der wijsheyt. Wo grote schade der selen solden daer
[22] ghescheen. welke selen ihesus de meyster onser selicheit mit sinen
[23] duerbaren blode verloset heuet. aant.

+

Ex. 76

+

140b

+

Serm. g

Een exempel
[25] +IC wil vertellen wat daer ghescheet is enen seer vernomden meyster25
[26] de erst prouest was van ener groter riker kerken ende in der stat
[27] der prediker hues mit ghewelde verstuerde dat daer cortes ghetymmert
[28] was mer he vel hijr na enen verveerliken val alse du horen salst. He
[29] wort bisscop ende cardenael van rome ende in der macht vervolghede
[30] + he seer wredeliken de prediker broders ende de// mynre broeders.
[31] ende dair omme wort he mit sodanighen dode gheslaghen alset scheen
[32] want he vel van ener hochte ende brack de herne ende starf. ende
[33] se noch wunderliker ende swarer dinc dan du ghehoert heuest in den
[34] seluen daghe do he doet was gheuallen seghedet em een mynre broder
*
2
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23 Na heuet, is het vervolg van het historisch verslag in II, 10 § 28 weggelaten [II, 10 §§
30-33].
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[35] to voren de dat becant hadde van ener alte hilligher vrowen dert apen[36] baert was. mer he versmade den mynre broder ende sprack em smelike
[37] segende du en bist gijn prophete noch eens propheten sone ende ic aant.
[38] hebbet verworuen dat iv orde ende der prediker orde den bisscopen
[39] onderworpen wesen sal ende ic salt noch daer to brengen dat ghi onder[40] worpen sullen wesen den alre snodesten presteren. Do he dit ghesecht
[41] hadde sach he de tekene dee em vor ghesecht weren mer he en merkedes
[42] nicht. Want sine houerdie de he niet en sach hadde em verblindet ende
[43] dit weren de tekene dat onmaneerlic torn em verheren solde also dat
[44] he in der morgen stunt alse he to den hilligen altaer gaen solde niet
[45] en conen solde to vrede werden ende alse he sine hande wasschen wolde
[46] so solde he verlesen sinen bisscopes rinck. ende alle dese dinghe//
[47] + sin claerlike veruullet. Want do de pawes den mynre broders ene kerke
[48] wien solde ende dese vorghenomde bisscop ende cardenael vor der
[49] mynre broders porten cloppede ende niet gheringhe in ghelaten en
[50] wort. Wort he so vtermaten tornich dat do he de iersten missen doen
[51] solde ghijns sins to vrede werden en conde. oeck do he sine bicht ghespro[52] ken hadde ende nochtan genc he to den onsichliken sacramenten. Daer
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[1] na do he weder in sine herberghe quam ende sine hande wasschen wolde
[2] dede he enen de bi em stont sinen rinck to holden mer rechteuort do
[3] he em ghewasschen hadde en vant he den ghenen nicht de sinen rinck
[4] hadde he verwunderde em daer van ende sechde ic hebbe dat bisdom
[5] verloren. Do se alle gader swegen steech he de olt was ende cranck
[6] allene op ene trappe dat tegen sine ghewonte was ende genc to der
[7] cameren ende en breet spranck daer loes ende he vel dar neder ende
[8] starf. Ende sich hijr een seer wunderlic ende verborgen ordel godes
[9] ic hebbe den menschen seluen becant. Want ic was sin ghemynde tafel
[10] ghenote ende sin gheselle ende ic wonde mit em to parijs in enen huse
[11] ende ic belie vam em dat ic selden gheseen hebbe enen werliken//
[12] + clerc so sober so erbaer so toesprekelic ende mynlic ende so milde
[13] to den armen ende ic sach dat he ix bisdome versmade ende ten lesten
[14] wort he dre maende lanc verbannen ende mit den banne ghedwunghen
[15] an te nemen et arche bisdom. Daer na wort he cardenal des houes
[16] van rome ende in sulker hoecheit genc he so achterwert also alse gy
[17] ghehort hebben mer ic hope dat god siner int eynde niet vergheten
[18] en sal ende sal bi euenturen na siner groter barmherticheit siner ontfar[19] men.

+

141a

Exempel
[21] +IC en sal niet verswigen de wunderlike wrake godes na den dat ic aant. 21
[22] dat begunnen hebbe. Jc sal vertellen van enen alte onselighen prester
[23] den ic wal becant hebbe de erst was een kerchheer ende daer na een
[24] deken wort ende ten lesten een canonick wort van ene houet kerke
[25] als van enen dome. dese wederstont allen gheestliken luden ende bi
[26] sunderlinghen den predikers ende de mynre broders weder stont he
[27] auer mate ende he dede seer wredelike achterclap van em ende wolde
[28] se hinderen dat se niet prediken ende alre meest dat se ghine bicht
[29] horen en solden want he hadde anxst alse bi na also danige lude pleghen
[30] + to hebben dat sin onreyne ende oncusche leuen// ouermids de broders
[31] ghestraffet mochte werden. Ende dat gheschede dat he cranck wort
[32] an der gicht ende seuen iaer lanc daer van seer ghepinighet wort ende
[33] in de suchten en becande he den heren nu mit enen worde. Do he van
[34] sinen eghenen bisscop van sinen ghesellen ende van den broders der
[35] suluen orden vake gheuandet wort ende berispet. Ende nicht en achtede
[36] starf he sunder bicht ende sunder anropinghe des godliken namen ende
[37] sunder de sacramente der hilligher kerken ende wort begrauen buten
[38] den kerckhof als een best ende werdelike. Want he hadde wt nidicheit
[39] den anderen ghehindert so vele als he conde dat se niet prediken of
[40] bicht horen en solden.
*
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Exempel
[42] +IC sal oeck vertellen van meyster philippus canseler van parijs daer aant. 42
[43] ic hijr to voren van ghesecht hebbe in den ersten boke in de xix capite- aant.
[44] le de daer den bisscop vraghede wo ysset mit dy antwerde he quellike
[45] ommer alre quellikeste. Want ic bin verdomet mit den ewighen doet.
[46] Dese meyster philippus plach bi na in allen hochtideliker stacien de
[47] to parijs ghescheden ende in allen sinen sermonen de broders van der
[48] prediker orden to lasteren. Ende xv daghe vor sinen doet hadde he
[49] seer wredelike tegens se gheprediket ende des iersten sundaghes daer//
[50] + na quam broder henric van collen de een seer vurich ende verstandel aant.
[51] prediker was vor de meysters ende clerke van parijs ende he vertellede
[52] bi sunderlinghen elck punt dat de vorghenomde canseleer gheprediket
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

hadde ende straffede al de punte claerlike mit der hilligher scrift ende
de canseleer wort van der straffinghe ende van der schande so seer
rouwich van herten dat he haestelike beuende wort ende seck to der
doet to ende starf in so danigher maneren als ghy hijr to voren in den
ersten boke ghehort hebben. aant.

Sie wonen alle in ener wonijnghe. X. capitel
[7] SE wonen alle in ener wonynghe. Want de nature en ghehenge des aant.
[8] niet dat se van een ghescheden werden.
[9] +Et is proflic allen menschen dattet allen ghelouighen alre sekers9
[10] is dat se wonen in ener woninghe. Hijr van secht dauid. seet wo guet aant.
[11] ende wo vrolijc isset to wonen broders in een. Want wrede perde werden
[12] sachtmodich als se op ene stede to gader comen to stane ende dauid
[13] secht vp een ander stede de daer doeste wonen van enen sede in enen
[14] hues[.] ende dat is tegens de ghewonte somigher closteren de eer monike
[15] + ofte eer clerke dat// sin de reguleer canonike allene wt senden to der
[16] heren houe of to den kerspelen ende laten se daer allene merren ende
[17] dat is tegen dat exempel dat ons de here alre gherechticheit ende alre
[18] doghet achter ghelaten heuet de sine discipulen sande twe ende twe to aant.
[19] samen. Salomon secht. We em de allene is. Want isset dat he valt he aant.
[20] en heft nimant de em vp helpe. Ende ic de xxx. iaer lanc ende daer en
[21] bouen in manigherhande prouincien ende stichten des bisscopes macht
[22] ghehat hebbe. hebbe claerlike becant. Wo warachtich dese sentencie
[23] is. want ic hebbe vake ghehort in wo groet quaet verueerlike schande
[24] ende perikel ghestlike lude gheuallen sin omdat se allene wanderden
[25] of allene in der heren houe bleuen. welke schande se nummer gheleden
[26] en solden hebben noch sullick quaet ghedaen hebben hadden se enen
[27] ghestliken ghesellen bi em ghehat. Ende de alre wiseste vader augustinus27
[28] heuet in siner regulen gheboden dat daer niet min dan twe ofte dre to
[29] samen solden gaen waer se oec noet hebben to gane. Jn desen punte
[30] schinen bi na alle orden van sunte augustinus swaerlike te sundighene aant.
[31] + tegen ere loften ende tegen eer regule// de eer broders [niet] twe ende
[32] twe wt en senden mer enen allene ende se segen alse ic hore ende alse
[33] my vake vor ghelecht hebben dat men dat punt der regulen niet verstaen
[34] en sal van twen broders mer de daer wt ghesant wort de sal gaen ase
[35] de regule secht mit wen em de prouest hetet gaen. Ende se willen dat
[36] punt der regulen also beduden. Dat et ghenoch si dat men gae mit enen
[37] werliken knechte ofte mit enen huerlinghe. Mer ic wil bewisen mit der
*
9
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5 Na hebben, zijn de slotzinnen van dit hoofdstuk niet in de vert. opgenomen. 14 [] en 19 []
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+
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[38] regulen dat dusdanighe bedueders der regulen alte quellike legen tegen
[39] ers selues sele ende dat mach men apenbaerlike seen in den worden de
[40] vor dit punt ghesecht sin daer men aldus leset. Wanneer gy to samen aant.
[41] in der kerken sin ofte iergent daer wiue sint so bewaert onder een iuve
[42] renicheit. Want god de in iv wonet sal in deser maneer iv bewaren wt
[43] iv seluen. Hijr omme isset dat god iv bewaert wt iv dat is den enen bro[44] der van den anderen. Wat isset dan dat dese segen dat se bewaert mogen
[45] werden van den knechte ofte van den snodesten personen de ghijns sins
[46] em seluen en achten to bewaren wo vele de myn sullen se iv dan in den
[47] + weghe be//waren. Mer sin daer twe broders to samen ende wil em de
[48] ene seluen niet bewaren so bewaert em nochtan sin broder ende dat en
[49] mach men nummer meer hopen van enen werliken knechte ten weer sake
[50] dat de knecht sodanich weer wodanich men nouwe onder dusent enen
[51] en vint. O wo grote bewaringhe moten de ghestlike lude hebben in der
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[1] ghener ogen daer se to comen. Want em is noet eer egen gheruchte to
[2] bewaren ende daer en bauen oec dat gheruchte erre orden. Men lest ende
[3] men holt van den hilligen vader Augustinus dat he ghestichtet heuet
[4] een closter na der regulen de van den hillighen apostelen in gheset was.
[5] Welker regule een fundament hadde van den meijster der salicheit dat
[6] is van Cristo ende de heuet in gheset alse hijr wt ghesecht is dat de twe aant.
[7] ende seuentich discipule twe ende twe to samende solden ghesent werden
[8] ende dat confirmeerde he namaels ouermids den hillighen gheest de
[9] barnabam ende paulum sande to samen den heydenen to predikene. Dese aant.
[10] regule louen bi sunderlinghe ende alre meest to holden de reguleer
[11] + canonike ende oec andere orden alse van premonstreet// de wide
[12] ghestroyet sin ouer al de hillighe kerke. Mer ghine van em en schinen
[13] dit vorghenomde punt der regulen to holden ende se bespoten de ghene
[14] de se hijr inne straffen ende segen wat node ist dat men omme ene sake
[15] de een verwaren mach twe wt sende. Waer omme solde men dat guet
[16] der hillighen kerken onnutlike verteren. O wo iamerlike bespotinghe aant.
[17] is dit ende wo seer is dese antworde to bespotten also niet gy bosen also
[18] niet en bedecke dine kaelheit niet mit drecke. Dat is een spruke onder
[19] den volke. Hijr en lach de hase nicht. Verwaer de hase dat is de sunde
[20] schulet daer. daer gijn mensche to comen en can als in den herten daer
[21] nimant ghetuech en is dan god allene de en ondersoker is deer herten.
[22] Och mit wo groten ouerulodighen cost werden de closteren beswaert
[23] ende et were gode vele anghenemer dat men de cost leghede an de
[24] bewaringhe der brodere ende der orden. Et is oec een sproke waer guet aant.
[25] hode is daer is guet vrede. ick sal oec segen dat ic vole al isset dat ic
[26] niet gherne ghehort en werde. Jc gheloue dat de ghene de sunder
[27] + ghesellen wt wanderen dusentich onghe//lucke ende meer dan men
[28] ghelouen mach to ghecomen sin in welken ongheluchte se niet
[29] ghesundighet en solden hebben mit den werken ende mit den ghemode
[30] hadde een broder bi em ghewesen de se bewaert hadden. Mer de dat aant.
[31] perikel leef heuet de sal in dat perikel vallen ende dat wal to rechte
[32] alse seneca secht. Alle dage is de leste dach quader dan de erste ende
[33] daer niet ontseet dat perikel dat comen mach de is onsinnigher dan enich
[34] beest. Mer du segeste et is de alre sekerste bewaringhe dat een em sel[35] uen bewaer. Want een iegelic is em seluen beuolen. du segest waer mer
[36] dat is in der stede tide ende persone daer ghijn perikel en is. Mer de
[37] prediker orde ende der mynre broder orde en hebben ghyn guet ofte gelt
[38] to verteren nochtan wanderen se altoes in den wege twe ende twe to
[39] samen ende ene gheselle en sal den anderen nicht laten bi sunderlinghe
[40] in den callinghe der wiue.

Exempel
*

18 en, ls: ende. 19 Verwaer, Lat.: Ubi ergo. 24 Na sproke, volgt in de Lat. tekst: Gallice, et
nescio si verba Latina sufficiant.
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[42] +Een broder van der prediker orde den ic alte wal gheloue heuet mi42
[43] ghesecht dat he enen man in der orden hadde de wanneer in der
[44] werlt een rike ende ouerclaer man ghewesen hadde. Ende dat gheuel
[45] + em eens do he des nachtes genc slapen sinen enen rock wt toch// ende
[46] lechde ene to sinen houede. He hadde mit em enen lieuen broder mit
[47] welken he plach hemelike ende vrolike to wanderen. Hijr omme do he
[48] sleep hoerde he ene stemme to em segende stant op ende sich wat dijn
[49] broder doet. want he ghenaket den dode ende siner verschedinghe. Do
[50] he hijr van ontwakede ende niet en vant sleep he weder an. ende de
[51] stemme sechde em anderwerue stant op ende vande dinen broder de daer
[52] steruet. to deser stemme ontwakede he echter mer he en achtedes niet
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[1] ende sleep weder an. ende de stemme sechde em weder derdewerue du
[2] heuest dit quellike versumet want dijn broder is doet. rechtevort ontwa[3] kede he ende <vant> den rock den he to sine houede ghelecht hadde vant
[4] he op em wt gherecket alse bereyt dat he ene an trecken solde. He stont
[5] op ende toch den rock an mit confusien ende mit verwondernissen ende
[6] + sochte sinen broder ende vant enne doet. se mit wo apenbaren exempele
[7] bewesen wort de waerheit der sentencien de salomon secht. Een broder aant.
[8] de van sinen broder gheholpen wort is alse ene vaste stat. Cayn de erste
[9] ende de alre boseste doetsleger wort van den heren gheuraghet waer aant.
[10] is dijn broder abel wes beschermer du soldest ghewest hebben ende gijn
[11] + doetsleger. He versakes ende sechde ic en wetes niet heer bin ick// een
[12] heerde myns broders ende daer omme wort he van den heren vermaledijt
[13] ende woert lantuluchtich ende veryaghet in der eerden. Na deser figuren
[14] we ghijn hoder sins broders wesen en wil ende van sinen broder nicht
[15] en wil bewart wesen de wort vake lantuluchtich ende gheiaget mit meni[16] gherhande becoringhe ende de eerde wort vermaledijt in sinen werke aant.
[17] also dat se em vort brengen sal dornen des wrogens der consciencie ende
[18] distel der schande. O waerlike selich ende vor den ogen des ouersten
[19] richters ghebenedide insettinghe der regulen. hijr vor ghenomet. Want
[20] ouermids de insettinghe wort dat gheruchte beschermet ende de sunde
[21] gheschuwet ende alle quaet vermoden ende oersake der becoringhe wort
[22] ghehindert.

+

Serm. b

+

143b

Em allen is ghemene spise ende sie en eten niet van een ghescheden.
XI. capitel
[25] EM allen is ghemene spise ende se en eten niet van een ghescheden aant.
[26] op dat daer niet en ghesche onghelicheit in den werke in der spise
[27] ofte in der tijt.
[28] +Ende dese ghewonte is wal to rechte in allen closteren op ghecomen28
[29] dat se alle gader een reuenter hebben. Daer men em allen int ghemene
[30] sunder wt nemynghe der personen ghemene spise gheuet. O wo temelic
[31] + ende wo werdelic vor gode wort dese ghewonte in den// closteren be[32] waert. Want Cristus de een exempel is aller doget heuet dit seluen in
[33] sinen alre hillichte conuent dat is mit sinen discipulen bewart also dat
[34] he des niet veronwerdede dat iudas de verreder mit em tastede in ene aant.
[35] schotele. Hijr omme du prior du prelaet we du bist waer to sokestu di
[36] to ontreckene van der ghemeente. Dit mach men somtijd mer niet altoes
[37] doen omme der gaste willen de daer behouen beter spise. Jc en verdome
[38] niet de guden ghewonte. mer ic en prise ghijns sins de misbrukinghe der
[39] ghewonte. Sunte benedictus lert in siner regulen wat men hijr in doen aant.
*
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[40] sal segende aldus des abbetes tafel sal altoes wesen mit den pelegrimen
[41] ende mit den gasten. Nochtan wanneer daer myn gaste sin so isset in
[42] des abbates macht wen he to em ropen wil van den broders mer he sal
[43] altoes enen ofte twe van den oldesten mit den broders laten omme der
[44] disciplinen willen. Hijr wt merke dat de hillighe man in der tijt vor sach
[45] dat ouermids sodanighe werschepe der gaste onsedicheit ghescheen solde.
[46] Ende de alre wiseste augustinus en heft niet dusdaniges in siner regulen aant.
[47] ghescreuen mer he scrift dat se solden to samen comen to der tafelen
[48] daer niet allene eer kenebacken ontfangen solden spise mer oec [hoer]
[49] + oren hungeren sol//den na den worden godes. Mer de hillighe benedic[50] tus de na em quam heuet dat so onderscheden als wi hijr vor ghesecht
[51] hebben. De hillighe prophete beclaget dat dat hillighe ghesin des conuen-51
[52] tes arme noetdrofte hebben solde ende de prelaten mit den gasten dat
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[1] guet ouerulodelike verteren solden ende sechde aldus. De lambere sullen aant.
[2] weden na eerre ordinancie ende de in comelinghe sullen eten de vrucht[3] baerste weyden der wuestinen. We sin dese lammere anders dan de clos[4] ter brodere de ghecledet sin mit den clede der onnoselheit de na der
[5] ghewonte ende niet na der insettinghe ghespiset werden mit bonen ofte
[6] mit erwetten ofte mit cole de niet wal to ghemaket en is. Ende we sin
[7] de in comelinghe anders dan de vulheyt der cardenalen der legaten der
[8] ersebisscopen. den bisscopen. ende den anderen prelaten. ende gasten
[9] de meer mit groten heren dan myt ghesinne comen in den closter. ende
[10] de vruchtbaer weyde der wuestinen dat is des closters eten. Ende daer
[11] omme en is daer nowe enich closter so rike van renten dat dusdaniger
[12] cost al wldoen can. Laet ons nv wederkeren to onser materien ende to aant. 12
[13] onsen ersten opsette[.] al de ghene de buten den reuenter onordinerlike
[14] ende sunder redelike sake werschopen de sundigen seer swaerlike ende
[15] + dat menichuoldelike. Ten ersten// verdomen se des conuentes guet ouer[16] ulodelike dat is roef of defte. Want dat men dren of veren ouerulode[17] like ghift daer mochte men somtijd mit maticheit dat ganse conuent
[18] mede spisen. Daer van comen achterclapinghe ende murmureringhe daer
[19] de vrede ende de enicheit des closters mede verstuert wort. Hijr van
[20] is de hillige orde van cisters onbeulecket. daer nimant buten den reuenter
[21] ofte buten den seeck hues ofte buten des abbetes tafel <nimant> to eten
[22] en pleget. Wi lesen in den ersten boke der coninghe dat des presters helij aant.
[23] kinder den heren niet en onseghen ende dat volc togen van der offerhande
[24] des heren ende escheden van den volke mit ghewelde onghecoket vleeschs
[25] tegen de ghewonte der offerhande op dat se se de leckerliker mochten
[26] laten coken. Ende daer is ghescreuen dat dese sunde der kinderen seer
[27] swaer vor den heren was. Ende sich wo swaerlike dit van den heren ghe- aant.
[28] wraken wort se worden beide doet gheslagen in enen stride. ende do eer aant.
[29] vader hely de er ouertredinge berispet hadde allene mit worden ende
[30] niet mit slagen hoerde he siner kinder doet ende vel achter wert van
[31] + enen hogen stole ende starf. Hijr omme du helij. du abbet. du prouest.31
[32] + du prior du prelaet do seluen niet dat du e//nen anderen verbedest vp
[33] dattu niet en lidest in dinen kinderen dat hely leet ende vp dat du niet
[34] en gheuolest in di ende in dinen kinderen de wrake de du nv ghehort he[35] uest.

Mirakel dat in vrancrike is gesceet

*
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12 Na can, is het vervolg van dit betoog niet in de vert. opgenomen. 23 Na onseghen, volgt
in de Lat. tekst: neque quod iustum est iudicantes. 30 Na starf, volgt in de Lat. tekst: fractis
cervibus.
Colv. II, 12 § 3
Colv. II, 12 § 4

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

144a

+

Concl.

+

144b

[37] +NU hoer wat bi minen tiden in vranckrike ghescheet is. Daer weren37
[38] twe olde monike de van eren kindeschen iaren in gheliker onseli[39] cheit ende sunden op gheuodet weren. Dese verbeyden alle dage vele
[40] iunger monike ende togen se to eerre gulsicheit ende onreynicheit se
[41] plegen allene to werschepen to lachene to singene ende vrolic te wesen
[42] ende deden achterclap van den simpelen ende onnoselen broderen. Do
[43] dat conuent van erre onsedicheit alle dage seer beswaert wort ende ny[44] mant en was de se corrigeerde sachet de here ende wort verwecket to aant.
[45] toernicheit. Want de here en lidet niet lange dat de versturinghe gueder
[46] closter lude onghewraken bliue. Et gheuel op enen auent dat do se na
[47] eerre ghewonte werschepen wolden ende nouwe de spise to den munde
[48] ghebracht hadden worghede de ene olde uan den twen haestelike ende
[49] verkeerde de ogen ende starf. Al de anderen de daer medeseten worden
[50] + daer van verueert// ende stonden vp ende leten dat eten wesen. Niet
[51] lange daer na gheschedet dat de ene olde de daer noch to liue bliuen
[52] was wort niet ghebetert van sins ghesellen wrake al was he ierst ene
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[1] wile tides daer van verueert ende hie nam weder an coenheit ende sat
[2] to der tafelen ende at ende do he verwllet was mit onmaneerliken etene.
[3] ende drinkene. Wort he al onsinnich to bedde ghedraghen ende starf als
[4] een onredelic beest. Van desen veruerliken exempele worden al de ande[5] ren verveert ende corrigereden ende beterden eer leuen ende seden ende
[6] + bewaerden vort an seer strengheliken dat ghemene guet ende leuen. Hijr6
[7] omme sullen de ghelouighen byen der closteren spaerlike de spise nemen
[8] ende den bueck niet verwllen. ende na sunte augustinus leringhe sullen aant.
[9] se to der tafelen gaen alse to der medicinen ende niet to der ghenoech[10] ten. De hillighe apostel paulus conde ouerulodicheit ende ghebrec liden aant.
[11] want he al dinc vermochte in den ghenen de em sterkede. Seneca secht
[12] vele gherichte hebben vele suckten ghemaket telle de coke ende du en aant.
[13] salst nicht kennen konnen de suckte[.] en sober buech de onrecht lyden aant.
[14] + can en is niet to vergelden. Want daer bereyt em dat ghe//mode ende
[15] heft gheboden wijsheit ende verduldicheit ende heuet merre starckheit
[16] dant schint. Jsset dat em min ghegheuen wort dan em solde dat verwllet
[17] dat sober ghemode in den dat he des niet begheert ende dencket dat
[18] sinre ghewonten wat ontbreket meer dat em niet en onbreket. Wy en
[19] hebben niet verstaen wo vele ouerulodicheit wi hadden dan wanneer ons
[20] de begunden to onbreken. wi ghebrukeden der dinghe niet. Want wi se aant. aant.
[21] behoueden mer want wi se hadden[.] de wise man wennet em to den to
[22] comeden quade ende de enen anderen licht ghewerden sin in den dat
[23] heet lange gheliden hef de sin den wisen man licht gheworden in den
[24] dat heet lange voer ghedacht heuet[.] ghijn dinc en helpet so seer den
[25] loep onses leuens alse matighe soberheit[.] dat licham behouet veler dinge
[26] op dattet starck bliue dat ghemode wasset wt em seluen ende ofent ende
[27] vodet em seluen de doghede en lidet niet dat men enighe tijt to brenge
[28] mit boerten se holt al dat ghemode ende nymt of alle onnutte begheerte.
[29] Want se is allene den ghemode ghenoch ende al er werke verdragen myt aant.
[30] eer[.] alset oncuesheit is lecker dinghe to begheren. Also isset onwijsheit aant.
[31] + ghewonlike dinghe de men lichteli//<li>ke hebben mach to vlene[.] twe
[32] walluste des smakens ende des rustens sint ghemene den menschen ende
[33] den beesten ende hijr omme sal men de menschen onder de beesten tellen
[34] de em beestlike to den wallusten gheuen[.] ten is gheen ghenochlic dinc
[35] water erwiten ende een stucke gerstens brodes mer et is de alre hogeste aant.
[36] wallust dat men wt desen oec wallust ontfangen mach ende dat em een aant.
[37] mensche dor to seluen em ghebracht hef dat em ghyn onghelucke schaden
[38] en mach[.] versmanisse sins lichames is seker vrijheit.

Exempel
*
6

32 rustens, ls: tastens, Lat. tactus. 42 Na iohan, Lat.: iohannes cognomento Ranchum. 43
iohannes in sweden, Lat.: in vineis Suessionis, Watinianensem.
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[40] +IC hebbe enen menschen gheseen de onder den luden van deser tijt40
[41] de alre meeste gracie in prediken hadde ende in to herdinghen der
[42] ghelouigen ghenomet meyster iohan de een reguleer canonic was in der aant.
[43] kerken to sunte iohannes in sweden ende daer na abbet wort in blesen.
[44] Dese was stedelike in abstinencien ende claer in aller doget ende mit
[45] langer ghewonte ende ghewelde der soberheit hadde he em daer to ghe[46] wenet dat em de alre groueste spise ende de alre leckersten spise al
[47] eens in den munde smakede ende wi en ghelouen nicht dat dat scheet
[48] van natuerliker cracht mer van der cracht ende ghenade des gens de
[49] + dat in vortiden in den ioden wrachte do he em dat hemels// broet gaf aant.
[50] alse ghescreuen is de hemelsche spise smakede wal in eerre aller munde.
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De bijen swigen toe samen ende wanneer dat et begint auent toe
werden soe singen [se]. XII. capitel
[3] DE bien swigen to samen ende wanneer dat et begint auent to aant.
[4] werden so singen se in den ymmecorue ende laten altelken of
[5] so lange hent daer ene bye omme vlocht ende mit der besunen
[6] eerre stemme ghebedet ruste of silencium.
[7] +ende dat is na der wise <der wise> der tenten de men in den heer7
[8] opsleet[.] dit selue doen se oec des morgens. Jc hebbe seluen na der litte[9] ren dit van den bien onderuunden ende dit machstu oec onderuinden in
[10] der tijd des somers. Silencium wort van den hillighen propheten ysayas aant.
[11] by sunderlinghe gheprisen daer he secht oeff[en]inge der rechtuerdicheit
[12] is silencium ende he secht wal to rechte oeffeninghe der rechtuerdichet.
[13] Want de hillighe apostel sunte iacob secht. So we ment dat he gheestlic aant.
[14] is ende sine tunge niet en bedwinget sine ghestlicheit is idel. Egiptus
[15] dat alre vruchtbaerste lant wort ghegeyselt mit den ropenden vorschen
[16] ende daer omme worden se ghedwunghen moysen to bidden dat he van aant.
[17] em neme de vorsche also werden oec verware ghestlike lude mer becoert
[18] + myt den vorschen// dat is mit callen dan werlike lude. Want wi willen
[19] altoes doen dat ons verbaden is. De prophete iheremias seget in der per- aant.
[20] sonen der ghestliken lude. laet ons gaen in de gheuestighede stat dat
[21] is in de religie. ende laet ons daer swigen want onse here god doet ons
[22] swigen ende [in] den nauolgenden worden secht he de sake waer omme.
[23] Et is guet mit swighene to verwachtene dat heyel des heren ende ic ver[24] mode dat dat heyl des heren is de ghenade des ghestliken troestes ende
[25] des inwendighen vredes in der godliker schowinghe ende daer omme sech[26] de de selue prophete vort an. He sal setten allene ende swigen want he
[27] heuet em seluen bouen em seluen vp ghegheuen ende waer ghescheet
[28] dat anders dan in der schowinghe. Hijr van secht de alre glorioseste
[29] schower augustinus in de boke syner bicht to den heren aldus[.] ic bin aant.
[30] inghegaen in mine binneste daer du mi leidest ende ic vermochtet. want aant.
[31] du myn hulper gheworden bist. Jc bin in ghegaen ende myt den ogen myn[32] re selen heb ick gheseen bouen dat selue oge mynre selen gode. ende
[33] bouen myn ghemode dat gotlike ende onuerwandelike licht dat du seluen
[34] + bist. Dese ghena//de ende dese werdicheit wort alre meest verwachtet34
[35] in silencio dat is in swighen. Want alse sunte bernt secht. de begheerte aant.
*

7
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6 Na silencium, volgt in de Lat. tekst: Hoc idem faciunt in matutino. 22 [] aangevuld naar
M. 27 ghegheuen, ls: gheheuen, Lat. levavit. 38 verden, Lat.: tertio. 43 Archiselaus, Lat.:
arcesilaus. 47 Na salomon, volgt in het Lat. nog een bijzin; dijr, ls: doer, Lat. stultus. 48
coccus, Lat.: Theocritus. 50 enen, Lat.: Cleonam.
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[36] der godliker mynnen is een lecker dinc ende de ghestlike blischap wort
[37] mit clener orsaken ghequesset. Hijr van secht salomon ene tunge de on- aant.
[38] ghetemet is de sal den gheest to wriuen. Jn den verden boke der coninghe aant.
[39] lest men dat die here niet en was in den wre he en was niet in der bewe[40] ginghe ende he en was oec niet in den storme. mer in den sachten susen
[41] des oren was de here. Van silencio ende wenicheit der worde secht sene- aant. 41
[42] ca. Alse du lange gheswegen heuest dat vermode alre gherechtigest to
[43] wesen. De philosophus archiselaus wort gheuraghet. wo yemant den men- aant.
[44] schen behagen mochte antwerde he. alse yemant dat alre beste doet
[45] ende wenich spreket. De philosophus socrates antwerde enen de em vra[46] ghede. Wo men alre best spreken mochte ende sechde isset dattu niet
[47] en segest dan dat du wal wetest. Salomon seget ghijn dijr en can swigen. aant.
[48] De philosophus coccus sechde to enen rusteer de in enen werschepe aant.
[49] sweech dat heuest allene van gheleerden luden dattu swegen canst. So[50] +crates berispede enen de leren// wolde ende vele clappen segende spre+
[51] ken ende leren ouerdragen niet ouer een. Want wi leren wil den betomet
146a
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[1] to swigen. Ghijn dinc en vordert so seer alse ruste ende wenich mit ande- aant.
[2] ren menschen to spreken ende vele mit em seluen to spreken. Dit sal
[3] wesen dat slot onses opsettes dat wi dat selue spre[ken] dat wi volen. aant.
[4] ende dat selue volen dat wi spreken. Dine reden sal ouerdragen mit den aant.
[5] leuene. Dine redene en sal niet idel wesen. mer se sal raden of vermanen
[6] of troesten of ghebeden. Vele schandelike dinghe [selste vlien] eer se aant.
[7] comen ende ontse nymant anders mer dan di seluen. ontholde di van
[8] schandeliken worden want orlof so danigher worde brenck onschemelheit
[9] in. Mynne meer nutte reden dan schone ende tosprelike ende mynne meer
[10] rechtuerdighe reden dan smekelike[.] dat lachen is berispelic alset onma[11] telic is alset kintlic of wijflic is alset verwecket wort <wort> van ande[12] ren menschen quaet. Dine wijsheyt sal wesen sunder scharpeyt. dine
[13] boerten sunder lichtuerdicheit dijn lachen sunder schateren dine stemme
[14] sunder ropen. dijn gaen sunder lopen. ende dine ruste sal wesen sunder
[15] traecheit. Ende wanneer de anderen spelen so salstu wat hillighes. ende
[16] + wat erbaers to handen trecken.// Wi niet swighen en can de en can oec aant.
[17] niet spreken [.] alse enen wesen manne betemet een sedich ganc so bete[18] met em een stille ende ghijn cone wort. Ene summe alre summen is dit.
[19] Jc ghebede dattu traech sijst to spreken. o wo groet noet isset dat du
[20] yetes wat stantachtighes crighest van der inwendigher guetheit. Wustestu aant.
[21] wat een guet man is du en soldest noch niet ghelouen dattu guet wereste
[22] ende du soldest bi euenturen mishopen dattu guet werden mochtes.

+

146b

Exempel
[24] WO groet cracht dat silencium heuet wil ic bewesen mit enen apen-24
[25] +baren exempele. Jn brabant is een closter van sunte benedictus aant.
[26] orde al te wal gheprouet in der ghestlicheit ende bauen gaende in der
[27] mynnen. Jn desen closter was een monic de em so seer gaf to silencium aant.
[28] dat in xvi iaren nu ene silbe ghehort wort wt sinen munde. ende dat ghe[29] uel als wi daer ghehort hebben van den moniken dat in den closter de
[30] alre meste brant quam. Do de selue monic sach dat ghijn menschelike
[31] hope den brande weder staen mochte gaf he em rechteuort to gode ende
[32] sochte hulpe van em ende bat en wenich al swighende ende ontbant sine
[33] + tunge de langhe stum ghewesen hadde// ende sprac dese worde. du wr
[34] stae in deser vre. ende du vlamme ruste gheringhe. Daer gheschede een
[35] wonderlic dinc dat wr vergat de macht siner cracht ende stont in den aant.
[36] + worden des hillighen mannes ende de vlamme genc wt haestelike [.] o36
[37] wo veer was dese man den ghenen welker tunge al er licham bevlecket
[38] ende alse sunte iacob seghet de tunge ontsteket dat rat onser ghebuerte. aant.
*
24
36

5 Na wesen, Lat.: dicit Seneca. 6 [] ingevuld naar M. 25 cloester, Lat.: Haffligenium
monasterium.
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[39] Salomon secht. Jn den munde der dwasen op bulget de dwaesheit. ende aant.
[40] een wijs mensche sal swighen hent to der tijt to. Ende sich wo voerseen- aant.
[41] like ende wo onderschedelike salomon dit gheseghet heuet. We seen vake
[42] dat de unvorsenighe ende onwisen wtwerpen worde der twedracht de
[43] den torn verwecken ende isset dat iemant deet hort em to hant antwer[44] den wil de sal dat quaet vermenichuoldighen mer isset dat he swighet
[45] hent to der tijd to so sal he in em seluen vinden saticheit de he ghijns
[46] sins to voren haestelike vinden mochte. Ende ysayas secht in den swighe- aant.
[47] ne ende in der hope sal vwe starckheit wesen. Isset dattu omme dat ewi[48] ghe loen dine lippen bedwinghest vp dat du den doren niet en antwerdest aant.
[49] na siner doerheit so salstu in der sielen vercrighen starckheit vp dat//
[50] +tu nicht anxtelike beweghet en werdest to onuerduldicheit. Hijr van secht
[51] sunte augustinus beware dine wopene van buten also dat dine quaet spre[52] kende tunge niet beweghet en werde to laster dijns naesten ende dijn
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

ouerste keyser sal dat herte van binnen bewaren. Men sal weten dat den
prelaten bi sunderlinghe to hoert wanneer se seen dat eer ondersaten
eren broder smelike worde gheuen dat se se dan mit worden ende mit
gheboden der hoersamheit bedwinghen. Daer secht salomon van[.] We aant.
den dwasen silencium in settet de maket sachtmodich den verwecken
den torn. Dat weer de alre beste raet dat wanneer yemant seghe sinen
naesten to toernicheit beweghet dat he dan al stille sweghe ofte mit
houeschen worden sins naesten ghemode sachmodich makede.

Exempel
[10] +MEn lest in den werken der philosophen dat do de coninck pirrus aant. 10
[11] ghehort hadde dat somighe in der werschop quaet van em ghesecht
[12] hadden leet he se to em comen ende vraghede em oftet waer weer. een
[13] van em antwerde den coninghe ende sechde em. hadde wi meer wines
[14] ghehat to drinkene du soldest vor spijl achten datter ghesecht is bi datter
[15] wal ghesecht wolde hebben gheworden. ende mit der houerscher belyinge
[16] der waerheit verweckede he des coninges ghemode to lachene dat erst
[17] + ver//toernt was. ende mit der erbaren antwerde versachtede he den co[18] + ninckliken torn. Et is ene grote docht in den gueden byen der closterlude
[19] dat se in den ghesetten tiden eer silencium wal holden ende in den werli[20] ken ghelouighen menschen dat se na den dattet de tijt eschet eer reden
[21] bedwinghen mit matighen worden.

+

Ex. 84

+

147a

+

Concl.

Vnder den bijen is die alre hochste vrede. XIII. capitel
[23] UNder den byen is de alre hochste vrede. aant.
[24] +ende dat is ghijn wonder want sunder den vrede en heuet nymant aant. 24
[25] gode gheseen. noch en mach gode seen. Ende vp dat wy seen mo[26] ghen de nuticheit des vreden so wille wi den vrede menighes sinnes on[27] derscheden na den worden des alre hilligesten augustinus. Want he secht
[28] in den boke van der stat godes aldus. Vrede des werkes is gheordinijrde aant.
[29] maticheit deer stucken de to den werke horen. Vrede der onredeliker
[30] sielen is ordinijrde ruste der begheerlicheyt. Vrede der redeliker sielen
[31] is een ouerdracht der bekennisse ende des werkes. Vrede der sielen ende
[32] des lichames is een wal ghesichtet leuen. Vrede der menschen is een
[33] wal gheordinijrde eendracht/ticheit. Vrede der sterfliken menschen
*
10
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38 sunderlinghe, Lat. invicem. 40 daer is ghescreuen, is door de vert. toegevoegd.
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[34] + ende godes is gheor//samheit de wal gheordinijrt is in den gheloue onder
+
[35] de ewighe ee godes. Vrede der stat ende des closters is een wal gheordi147b
[36] nijrde eendrachticheyt des ghebedes ende der ghehorsamheyt. Vrede
[37] der hemelscher stat is alre ordenierste ende alre eendrachtigheste ghe[38] selschap gode to ghebrukene ende em sunderlinghe to ghebrukene in gode.
[39] Vrede aller dinghe is stille ruste der ordinancie. Men sal ersten bouen
[40] alle dinc vrede holden mit gode[.] daer is ghescreuen. We heuet em ye aant. 40
[41] weder ghestaen ende heuet vrede ghehat[.] recht of he segen wolde ny[42] mant. Hijr van lest men in den vierden boke der coninghe dat geu to aant.
[43] den coninghe sechde[.] wat vrede mach daer wesen. nv noch de oncues[44] heyt der conyngynne ghesubel dat is der sundigher sielen ende vole boes[45] heyt vloyen. Ende hijr omme radet iob segende wes em onderdanich ende
[46] so salstu vrede hebben ende daer van salstu de alre beste vrucht hebben.
[47] Hijr van vervrouwet eer de ghelouighe siele in der mynnen bock segende. aant.
[48] Ic bin ene mure dat is starck ende onbeweghelic in weder stote ende
[49] in voerspode ende mine worde sin alse een vruchtbaer wijnstoech alse
[50] + in gueden begherten ende daer omme bin ic vor// em gheworden alse
+
[51] vrede vindende. Hijr omme wanneer de ghelouighe siele van gode vrede
147c
[52] vercreghen heuet so isset noet dat se hebben vrede des herten. Want
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[1] in vreden is sine stede ghemaket. Augustinus secht. vrede is claerheit aant. 1
[2] des ghedachten. stilheit des ghemodes eenuoldicheyt des herten. een
[3] bant der leuen ende een gheselschap der mynnen. Vrede is de daer of
[4] doet de twistinghe bedwinck de strede versachtmodighet den torn verne[5] dert de houerdigen ende mynnet de oetmodighen[.] se stillet de twydrach[6] tighen ende maket eendrachtich de viande[.] se is behaghelic allen men[7] schen se en socht ghijn vromet guet ende en achtet nicht eer eghen to
[8] wesen[.] se leert lief hebben ende se en can niet haten. Van desen vrede
[9] des herten spreket wal to rechte de vredesame coninck salomon. De aant.
[10] daer ontfangen den raet des vreden den sal de blijschop na volghen. To
[11] desen vrede nodet ons de prophete yeremias segende soket den vrede aant.
[12] der stat dat is des herten. Ende biddet daer omme den heren. Want in
[13] eren vrede sal iv vrede wesen. Semey daer men van leset in der conynghe aant.
[14] boke leuede vredelike in iherusalem mer do he daer wt toch wort he//
[15] + ghedodet. Desen vrede bodeschopeden de enghele den menschen van aant.
+
147d
[16] [goeden] willen do Cristus gheboren was. Van desen vrede secht seneca aant.
[17] daer en is ghijn waer vrede anders dan de siele van gueder consciencien
[18] besittet. ende dat is ware stilheit daer de guede siele inne rustet. Jsset
[19] dat wy duerbaer dinghe versmaet hebben so en sal ons ghijn dinck bewe[20] ghen ghine versmadinghe der menschen en sal de gueden ghedachten
[21] versturen de nv vaste ende seker gheworden sin dan wette dattu wal
[22] gheschicket bist. Wanneer du dij ghijn ropen an en treckest ende wanneer
[23] ghijn stemme ofte ghesichte dy en beweghet waer ic bin daer bin ic myns
[24] selues. Jc en gheue my seluen niet den wtwendighen dinghen mer ic leene aant.
[25] my den ende ic en wil omme ghine sake de tijt verlesen mer in wat ste[26] den dat ic bin daer hanteer ic myne ghedachte ende ouerlegge wat seliges
[27] in minen ghemode. Desen vrede hebbe wy kerstene menschen ouermids
[28] de hulpe Cristi oeck onder de drucnisse der werlt. Want als ons de werlt
[29] den vrede niet gheuen en mach so en mach ons oec de werlt den vrede
[30] + niet nemen den wi hebben. Na den ersten vre//de den we mit gode hebben30
+
[31] sullen ende na den anderen vrede des herten so laet ons onderscheden
148a
aant.
[32] den derden vrede den wi mit onsen naesten hebben sullen. De here secht
[33] hebbet vrede onder iv[.] dese vrede is so groet alse de hillighe augustinus aant.
[34] secht dat nimant come en mach toe der erfnisse des heren de desen vrede
[35] niet bewaren en wil. Want he wort of ghewesen van den vader onteruet
[36] van den sone ende vremede van den hillighen gheeste. Salomon secht aant.
[37] van den vrede aldus. Wanneer den heren des menschen weghe behagen.
[38] so sal hie sine viande bekeren to den vrede. Ende hijr van gheboet god aant.
[39] alse men leset in deutronomyo onder iv en sal ghijn wortel wesen daer
[40] wt vloye galle ende bitterheyt. Sunte pawel in prentet ons den vrede
[41] ende secht. Jsset dattet wesen mach so vele alset in iv is so hebbet vrede aant.
[42] myt allen menschen. Want god en is niet des twidrachtes mer des vreden. aant.
*
1
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[43] ende dat is ene grote doghet mit den ghenen de den vrede haten vrede- aant.
[44] sam to wesen. Nu wy an ghemerket hebben nutheit des vreden de to den44
[45] naesten is. nv laet ons seen van den ewighen vrede de daer wesen sal
[46] + in den ouersten vaderlande// ende dit is de vrede daer paulus van secht aant.
[47] ende de vrede godes de allen sin bouen gaet. Hijr vp secht de hillighe
[48] augustinus isset dat de vrede godes allen sin bouen gaet so gheet de vrede
[49] oeck bouen der engelen sin wat sul[len] wi hijr to segen. Verwaer de vre- aant.
[50] de godes is god suluen. desen vrede en heuet nimant becant want god
[51] en heuet nimant yee gheseen. Hijr van secht de here in den ewanghelio aant.
[52] nymant en heuet den vader becant dan de sone ende dat daer na volghet
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[1] ende dent de sone apenbaren wil sal men verstaen so vele alset de enghe[2] le ende de menschen begripen connen. Hijr van secht de hillighe augusti[3] nus ende welc enghel sal dat gheuen to verstane den anderen engel ofte aant.
[4] welc engel salt den menschen gheuen to verstane. Daer van ropet ysayas aant.
[5] de prophete. Here du salst ons vrede gheuen. daer op secht augustinus. aant.
[6] Here du salst ons gheuen vrede des herten. vrede der rusten. vrede des
[7] sabbates. vrede sonder auent. ende dit is de leste vrede der ewicheit.
[8] Van den vrede ropet david blidelike in den salter aldus in vrede ende aant.
[9] + in dat sulue sal ic slapen ende rusten. to desen vrede// en mach nimant aant.
[10] comende noch mit gode noch mit sick seluen. noch mit sinen naesten
[11] in desen tiden vrede heuet ende dese is verwaer de alre onselichste ende
[12] vele onseliger dan enich onselighe. Arestotiles secht dat menschelike12 aant.
[13] ghemode is een groet ende glorios dinc. want dat en mach in ghinen din[14] gen rusten dan in gode. groten verstande en is ghijn dinc in der werlt
[15] voer ghesloten mer de ghedachten en sin in ghyner tijd apenbaer[.] de
[16] groetheit des ghemodes en is nummer meerre dan wanneert vromde din- aant.
[17] ghe achter weghen seet ende heuet em suluen vrede ghemaket in den
[18] dat he ghijn dinck ontseet ende heuet em suluen rijcdom ghemaket in
[19] den dat he ghijn rijcdom begheert. Hijr omme laet achterweghen alle aant.
[20] hinder ende ghift di to enen gueden herten. Want nimant en comet daer
[21] to de becummert is. Werpe van di alle sake de dijn herte verstroyen ende aant.
[22] ysset dat se anders nicht wt ghetoghen en moghen werden so sal men
[23] dat herte to samen mit den saken wt werpen. O wanneer salstu seen aant.
[24] de tijd dattu bekennen salst dat de tijt de myt allen niet an en gheet
[25] dan sal onse ghemode hebben daert van in em suluen van verbliden sal
[26] + wanneert verloset is van desen duesternissen daer// du inne wentelt dan
[27] en salt mit cranken ghesichte nicht hemeliken seen mer et sal den claren
[28] dach al heel seen. We daer comen wil daer he begheert de sal enen wech aant.
[29] volghen de en sal niet dwelen in vele weghe.

+
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+
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Exempel
[31] +IC hebbe becant van enen gheestliken manne dat in den lande van gal-31
[32] lien onder den coninck philippus bi onsen tiden was een man de van aant.
[33] siner yoghet seer onvredesem was also dat in em scheen veruullet te
[34] wesen dat van ismahel gheschreuen is sine hant sal wesen teghen alle aant.
[35] menschen. ende alle ander menschen sullen teghen em wesen. He en
[36] leet sine eghen olders nicht rusten mer he brachte se to den alre bitter[37] sten eynde ers leuens. Ende na siner older doet wort he onselichlike seck
*
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[38] ende do he in sinen verscheden was ende de sacramente der hillighen
[39] kerken ontfanghen hadde voer he hasteliken vp onder den handen der
[40] ghener de omme em seten ende reep verueerlike segende. staet vp alle
[41] gader ende nemet twe wopene ende helpet my teghen mynen eghenen
[42] vader want he is gheworden een leydesman al myner viande ende wil
[43] mi doet slaen. ende do he dit sechde wolde he gaen to der dore recht
[44] alse teghen de veelheit de daer in quemen ende sunder merren vel he
[45] + dale// ende verkeerde verveerlike sine ogen ende reep och myn vader
[46] heuet mijn voerhouet to slaghen mit alte groten stene. ende do he dit
[47] ghesecht hadde starf he. De daer bi weren en seghen nymende mer se
[48] + hoerden recht alse scharen de daer in quemen al dringhende. Sich hijr
[49] omme wo werdich dat he was der gotliken wrake de sinen eghenen vader
[50] niet ghenadich hebben en mochte nochtan en sege ic niet slichtelike
[51] dat et sin vader was de em apenbaerde mer et was een ghest guet of
[52] quaet alse ghescreuen is he sal wopenen de creature to wrake der viande aant.
[53] tegen de onsynnighen.
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Vnder tiden wort kyf onder den byen omme [de blomen to samende
to voren]. XIV. capitel
[3] UNder tiden wort kijf onder den byen omme de blomen to samende aant.
[4] to voren mer mit in werpinghe des stoues ofte mit roke werden
[5] se alle ghescheden.
[6] +Jn der maneren der blomen sin meniger hande ghedaente de daer6
+
[7] maken ene substancie des werdighen wasses dat in der duesternissen
Serm.
[8] des nachtes ghenoechlike pleghet to verluchten dat hues onser erdescher
[9] inwoninghe. Jn der scrifturen plecht men bi den blomen to verstane den aant.
[10] hope der vruchte ende de werdicheit der doghede. Want al sin de dochden
[11] + van menigher// hande maneren nochtan tiden se alle to enen vaderlande
[12] ende to enen eynde des ewighen leuens. Hijr van secht de hillighe vader aant. +149b
[13] augustinus in den boke siner bicht van em suluen aldus [.] mi mishaghede
[14] allet dat daer ghedaen wort in der werlt van der soticheit godes ende
[15] de schoenheit sins huses de ic leef hadde ende daer na secht he. Jc wolde
[16] mine begherte vertellen enen wisen manne op dat he mi onderwese welic
[17] de bequameste maneer were to wanderen in den weghe godes daer de
[18] ene dus ende de ander also inne wandert. De hillighen werden gheleyt
[19] to enen vaderlande dor menigherhande weghe. Noe is behoelden in den aant.
[20] weghe der rechtuerdicheyt abraham in den gheloue ysaac in den anxte aant.
[21] iacob in der vodinghe iosep<.> in der onnoselheit. moyses in der sachtmo- aant.
[22] dicheit iosue in der ghehoersamheit samuel in der guedertirenheit dauid aant.
[23] in der oetmodicheit[.] elyas Jn der mynne der rechtuerdicheyt ezeechy- aant. aant.
[24] as<.> in der ghebede ende tranen iosyas<.> in alre wllencomenheit. iob aant.
[25] in der verduldicheit daniel in vastent[.] thobias<.> Jn barmherticheit[.] yza- aant.
aant.

[26] yas in cundeghinghe der waerheit iheremijas in der hillichmakinghe. Al aant.
[27] dese olde vaders hebben claerlike gheblencket mit desen blomen ende
[28] + de vaders van der nye gracien// hebben bi sunderlinghen oeck gheblen[29] cket mit desen blomen. Jn marien der moder Cristi de en exempel is aant.
[30] aller doghet heuet yersten gheblencket de kuesheit mit der eer de iunc[31] ferschep. Jn iohanes baptisten heuet gheblencket stedicheit der contem- aant.
[32] placien dat is der schowinghe godes. Jn petro gheloue ende in anderen aant.
[33] apostelen de mynne[.] in magdalenen ynnicheyt ende penitencie in paulo aant.
[34] heuet hoghe gheblencket de lere ende predicacie[.] al deser hillighen
[35] blomen werden nu menighes sins van den ghelouighen ghegrepen <de
[36] ene blome der doghet ende de ander de ander> vp dat se to samen maken
*
6

21 vodinghe, Lat.: propagatione.
Colv. II, 15 § 1

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

149c

[37] moghen een gheestlic licham Cristi ende mit den borden gueder werke aant.
[38] in der kerken godes gheuen moghen oersake des loues recht alse was
[39] daer de hillighe kerke hoechtidelike mede verluchtet moghe werden te[40] ghen de duesternisse der sunde de nummer merre werden dan si ple[41] ghen. Ende dat in den texte ghesecht wort dat onder den byen kijf wort41
[42] omme de blomen to samen to voren daer en sal em nymant verwunderen.
[43] Want onder den apostelen was ene twistinghe we van em de meeste aant.
[44] scheen to wesen van verdensten ende van dochden. men mach et oeck44
[45] + anders verstaen ende heten dat <e>enen kijf to wesen alse de ene// den
[46] anderen bouen gheet in abstinencien ende de ghene de van naturen ofte
[47] van ghewonten hungher liden mit em dwinckt to vasten al sin se daer
[48] onwillich to [.] de nochtan den ghenen de so wal vasten mach bouen gaen
[49] in vuricheit des gheestes ofte in ander doghet ofte in der mynnen. Hijr
[50] omme scriuet paulus to den romeners aldus de daer nicht en et de en aant.
[51] sal den etenden nicht ordelen want daer sin manigherhande gauen der aant.
[52] ghenaden mer daer is een heer. Merke dat in den texte seer puntelike
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

vort ghesecht<.> Weert[.]dat al der byen kijf mit inwerpinghe des stoues
ghescheden wort ende dat wal to rechte. Want wat verhouerdighestu aant.
dy eerde ende assche. Arestoteles secht. nymant en is edeler dan de aant.
ander dan de een beter verstant heuet dat bequemer ende bereyder is
to gueden cunsten. De ere des houerdighen wort gheringhe laster ofte
schande [.] de begheerlicheit der eren en heuet ghyn eynde se is meer aant.
so sorchuoldich dat se nymande en see vor sick gaen in eren dan se vor
eer seluen sorghet. Der byen kijf wort oeck veryaghet mit roke. want
wat is der menschen leuen dan een wasem de corte tijt gheseen wort. aant.

De ware byen hebben [elck enen anghele]. XV. capitel
[11] DE ware byen hebben elck enen anghel mer daer mede en schade- aant.
[12] ghen se nicht den sachtmodighen meer so wy daer hebben bitter
[13] + sweet ende van// naturen stinkende sin de veruolghen se ende
[14] steken.
[15] +Hijr voer hebbe wi ghesecht dat der byen coninck ghinen anghel en aant. 15
[16] heuet ende hijr wort ghesecht dat de waren byen hebben elck enen anghel
[17] mer men sal merken dat tusschen des coninges anghel ende der byen
[18] anghel groet onderscheet is. Want de anghel in den prelaten betekent
[19] wreetheit teghen de sunde ende de angel in den ondersaten betekent
[20] straffinghe der ghebreke in sekeren tiden ende steden. De ware byen
[21] de daer betekenen ghestlike ofte ghelouighe menschen en sullen niet
[22] weset sunder anghel alse de alre onderschedenste lerer augustinus seghet aant.
[23] in siner regule gi en sin niet mer onschuldich ist dat uwe broders de gy
[24] mit worden beteren moghen de gy mit swighene vergaen laten. Ende
[25] sunte benedictus secht in siner regule isset dat daer een broder gheuun- aant.
[26] den wort versmaende ofte houerdich ofte onghehorsam ofte murmureren[27] de ofte in enighen dinghen teghen de regule doet ofte siner oldesten
[28] brodere ghebade versmaet desen sal men na den gheboden onses heren aant.
[29] ihesum cristum ens vermanen hemelike ende anderwerue sal he vermanet
[30] werden van sinen oldesten broders ende isset dat he em dan niet en be[31] tert so sal he apenbaerlike vor al den broders scharpelike ghescholden
[32] werden[.] dusdanich angel sal wesen in den closter luden. Van desen angel32
[33] + spreket de prophete ezechiel verueerlike segende. Jsset dattu den// bo- aant.
[34] sen nicht en cundighest sine boesheit ende he in siner boesheyt steruet
[35] so salstu sine boesheit dragen mer du moghest segen mit cayn bin ic aant.
[36] een hoder myns broders he sechde waer. Want he en hadde sinen broder
[37] niet bewaert mer he hadde enne wt nidicheit ghedodet. Hijr omme hode
[38] di dattu in den dattu dinen broder nicht en bewarst ghestlike. ende ver*
15
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[39] waer du en bewarst em niet isset dat tu em niet en straffest alse he
[40] sundighet. Dit wijste paulus de lerer der heyden do he sinen discipel ghe[41] boet segende. straffe. bidde schelde in aller verduldicheit ende lere. aant.
[42] ende he seghet wal in aller verduldicheit. Want david hadde to voren
[43] ghesecht de sachtmodicheit sal ons ouer comen ende wi sullen gheschol- aant.
[44] den werden ende aarons rode de ierst ghewandelt was in ene slanghe aant.
[45] brachte dorna vort blomen ende dattelen. Hijr van lest men in den boke
[46] der wijsheyt de enen menschen scheldet de sal na merre gracien bi em aant.
[47] vinden dan de ghene de ene mit smekende bedreghet. Wo men den naes-47
[48] ten schelden sal leert ons de hillighe apostel paulus segende. Jsset dat aant.
[49] daer iemant becummert is in enighen ghebreke gi de daer ghestlic sin
[50] vermanet sodanighen in den gheste des sachtmodicheit ende bekenne
[51] + dy suluen op dattu niet becort en werdest.// He secht wal in den gheeste
[52] der sachtmodicheit. Want scharpheit wort wreetheit gheheten ende al
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[1] isset dat de scharpheit sumtijt der anxstuodigher menschen herten breket
[2] nochtan verhardet se bi na al der menschen herten dicwile mer. Mer
[3] de matighe sachtmodicheit al gif se onder wilen coenheit den sunders
[4] nochtan vernichtet se een den edelen ghemode al den willen quaet to
[5] done. Arestotiles secht des enes ghebreke sal men mit saticheit beteren aant.
[6] des anders ghebreke sal men mit hardicheit to breken. Du en salst niet
[7] mishopen van den ghenen de langhe in der sielen [siec] ghewest hebben
[8] se moghen ghenesen isset dattu dy settest tegen de onmaticheit ende
[9] dwinghest de sunders vele te done ende te liden. Eerbaerheit is schemel
[10] ende so langhe alse de in den ghemode duret. so mach men gueden hope
[11] hebben al isset dat ic ens anders ghebreke niet wt en rode ic verbede aant.
[12] se nochtan dat se vake opholden al en laten se se niet altemale ende
[13] by euenturen se sullen se ten lesten alle laten alse se ghemaket hebben
[14] ene ghewonte em vake to ontholden. teghen de ghebreke sal men spreken aant.
[15] scharpelike. teghen de pericule coenlike. tegen de gericheyt houerdelike.
[16] + tegen de begheerlicheyt der eren sal men spreken smelike. de on//cues[17] heit sal men seer veronwerdighen ende de bedreechnisse sal men scharpe[18] like berispen. Wo de sunde corrigeert wort wredelike of sachtelike. een18
[19] mensche sal altoes leuer willen vor de broders ende voer enen broder
[20] mit der roden gheslaghen werden. dan in den lesten veruerliken ordel
[21] van der wreetheit der duuelen ghepinet to werden of isset dat de gueder[22] tierenheit cristi ghenade mit ons doet dat wy vor den ordel in den veghe[23] uur ghepynighet werden. Jc ordele den ghenen onselich ende mer dan
[24] dwaes to wesende sine correctie vertrecken wil ende keset in der to
[25] comender tijt ghecorrigeert to werden.

+
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Een schoen mirakel
[27] +HIJrvan sich een apenbaer exempel to parijs bi sunte victoers aant. 27
[28] kerken in deer reguleer cononike closter was een cononic mes[29] ter hugo ghenomet de gheheten wort de ander augustinus dat aant.
[30] is dat he in der cunst ende wijsheit sin navolgher was. dese was van loue[31] liken ende hillighen leuene mer he en hadde em niet vullencomelike in
[32] enen punte. Want he mit de anderen ghine discipline en nam in der came[33] ren ofte in den capittel. He hadde als my ghesecht is dat alre tederste
[34] vleesch ende van siner kintheyt was he alte leckerlike op gheuodet. Hijr
[35] omme want he sine natuer ofte sine quaden ghewonten niet en verwan
[36] + so hoer wat he daer van// lyden moste[.]do he den dode ghenakede wort
[37] he beswaren van enen sinen medecononiken de em in sinen leuene alte
[38] seer ghemynnet hadde dat he em na den doet apenbaren wolde. He ant[39] worde ic salt gherne doen isset dattet my ghehenghet wort van den heren
[40] des leuens ende des dodes. do dese vorwerde ghemaket weren starf meys*
18
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[41] ter hugo [.] nicht lange daer na quamhe weder to sinen ghesellen de siner
[42] verwachtede ende sechde. se ic bin hijr vraghe wat du willest want ic
[43] en mach niet merren. He ontsach em ende al hadde he anxst nochtan
[44] en was he nicht luttic verblydet ende sechde. Wo isset myt di alre lieue[45] ste. He antwerde nu isset wal mit my mer want ic ghyne discipline nemen
[46] is en wolde so en bleef daer nouwe en duuel in der helle de my ghinen har[47] + den slach en gaf do ic to den veghevuuer genc. Seet nv alre leuesten47
[48] wo vele better wo vele anghenemer ende lichter haddet ghewest dat
[49] de alre ghelerdeste man in sinen leuene gheslaghen hadde gheworden
[50] ende nicht na den doet van den duuelen. Dit seen nv de ghene de in den
[51] capittel niet proclameren en willen of niet gheproclameret en willen
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[1] werden. de schuldeginghe vergaen ende dor omme wassen de ghebreke
[2] + de ene spaert den anderen op dat he weder ghespaert werde[.]// verwaer
[3] de tijd sal comen dat den stummen hunde de niet blecken en can de munt aant.
[4] ghestoppet sal werden int den vuer der verslindinghe vlamme ende die
[5] daer niet lyden en wolde dat blecken der beschuldinghe ofte des corrige[6] rens de sal dan ghedwunghen werden to lyden der duuelen ropen bespot[7] tinghe ende belachinghe to onuerdrachliken pinen. Hijr van secht de pro[8] phete david du salst se regeren in der iserener roden ende alse een eerden aant.
[9] vat salstu se to breken ende cort daer na secht he de sake angripet de
[10] discipline vp dat de here walneer nicht tornich en werde ende gy vergaen
[11] van den rechtuerdighen weghe.

+
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Exempel
[13] +IC bin ghedachtich der iseren roden daer de prophete van secht ende aant. 13
[14] hort wat ic daer van ghehort hebbe in minen kintliken iaren. Jn ener
[15] scholen weren twe iungelinghe de de alre onsedighesten scholeers weren
[16] de nicht allene des meysters correctie niet liden en wolden mer oeck
[17] de ander scholers de leren wolden brechten se vake to onsedicheyt ende
[18] to ontbundicheyt ende dat en conde noch en dorste de meyster niet bete[19] ren. Dat gheuel dat de meyster starf ende des derden ofte des vierden
[20] daghes daer na apenbaerde de duuel in des meysters schijm midden in
[21] der scholen mit ener yserenen rode daert al de scholers segen// ende
[22] + sunder merren stont he op mit enen wreden anghesichte teghen de twe
[23] iunghelinghe ende mit der ysernen roden dreghede he to dodene ende
[24] verscheen haestelike. rechteuort worden de twe van veruernisse rasende
[25] + ende na wenich daghen steruen se. Hijr wt sullen de scholers an merken
[26] dat godlike ordel ende sullen leren eeren meysters onderdanich to wesen
[27] ende en sullen nummeer vleen ofte wederstaen alse se de meyster corri[28] geren wil op dat em niet en gheschee dat se namaels gheslaghen werden
[29] mit der isernen roden. Jn leste van desen capittel mach men merken aant. 29
[30] dat van den byen ghesecht is dat se mit den angel niet en schaden den
[31] sachtmodighen want de pine de in der ee ghebaden is en is niet ingheset
[32] vmme de ghene de de ee bewaren mer omme de ghene de de ee ouertre[33] den. Jsset dat daer somighe hebben bitteren sweet ende van naturen
[34] stinckede sin de veruolghen de byen ende de steken se. bitter sweet bete[35] ken de sunde de den menschen brenghen to der ewygher bitterheyt. De
[36] van naturen stinckende sin dat sin de ghene de ontrochtigher sin ouermids
[37] de ghewonte der sunden welke ghewonte eer proper natuer niet en is
[38] mer recht alse ene andere ghemakede natuer de se beswaren den men*
13
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[39] +schen her//ten mit den stancke ers quaden gherochtes meer dan enich
[40] wtwendich stanck. Ende closterlude ende ware ghelouighen veruolghen
[41] ende steken wal to rechte dusdanighe menschen ghelijc waren byen alse
[42] dauid van so danighen seghet. Jc hebbe se ghehatet mit wllencomen hate aant.
[43] se sint mine viande gheworden ende daer to voren seghet he de bosen aant.
[44] heb ic ghehatet ende dine ee heb ghemynt. so we de ee godes mynnet
[45] de hatet de viande der ee mer he sal se haten mit enen wllencomenen
[46] hate dat is mit den hate der wllencomener menschen de dat werck godes
[47] dat is den menschen lief hebben ende dat werck des menschen dat is
[48] de sunde haten.

De bijen die de angel verlesen en conen vort an ghijn ho[nich maken].
XVI. capitel
[51] DE byen de de angel verlesen en conen vort an ghijn honich maken. aant.
[52] Wat is sueter dan honich ende wat is vroliker dan de doghet aant. 52
[53] welke doghet de ghene niet en pinen to vorderen in eeren naesten
[54] de em als se sundighen niet en steken mit straffene of mit beschuldeghe-
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[1] ne. of men mach et anders bedueden mer dat is swaerre. De byen de
[2] de angele verlesen en moghen wort an ghijn honich maken want dat ghe[3] scheet vake dat de ghene de enen naesten als he sundighet niet en ach[4] +tet// to hulpe to commene mit straffinghe of mit den dat heet den ouer[5] sten apenbare de vallen wt der rechtuerdighen wrake godes van den ho[6] ninghe der docht ende de sinen broder niet bewaren en wolde vor den
[7] grauen de lopet suluen in den val der boesheyt ende dat wal to rechte.
[8] Want de prophete seghet vermaledijt is he de sin swert ontholt van den aant.
[9] blode. Dat sweert to ontholdene van den blode is dat men den naesten
[10] niet en corrigeren en wil mit der spise daer he van steruen mochte der
[11] sunde ouermids penitencien ende leuen gode ouermids de correctie so
[12] danich is vermaledijt. Want in den dat he sinen naesten nicht en wolde
[13] ghesunt maken van der sunde so comet he suluen in deser tegenwordigher
[14] tijd int quaet der schult ende in der to comender tijt int quaet der pinen
[15] der ewigher verdomenisse.

+

152a

Exempel
[17] +Wat hijr van ghesecht is bi onsen tiden laet ons horen. Wi hebben17
[18] in enen cloester enen monic gheseen de versiert was mit natuerli[19] ken verstande ende wijsheyt ende hoghe claer in der doghet der cuesheyt
[20] ende in der erbarheyt alre seden ende dat ghebrec was allene in em dat
[21] he ghine strengheyt en hadde keghen ander broder sunde. De monike
[22] hopeden dat dat ghebrec in em ghebeter solde werden ende koren enne
[23] + eendrach//telike to een abbet. Do he abbet gheworden was bleef he in
[24] der seluer cleenmodicheit ende slapheyt ende de discipline der orde ver[25] genc daer seer van ende quam to seer ontbundicheyt[.] dat nemen sine
[26] ouersten seer swaerlike de enne abbet ghemaket hadden ende setten
[27] ene van sinen ammete. De vernederinghe verdroch he bauen mate swaer[28] like en quam allentelken to so groter onuerduldicheyt dat he em al heel
[29] gaf to der boesheyt ende halp somighen quaden menschen der kerken
[30] guet verquisten[.] nicht langhe tyt daer na do he lach ende solde steruen
[31] sach he bouen em staen recht alse scharpe ammetlude des richters de
[32] em dwunghen reden to gheuen nicht allene van sinen ghebreken mer oec
[33] van der ghener ghebreke de he in vortiden ghecorrigheert solde hebben
[34] ende nicht en corrigheerde [.] do he ontgaen wolde ende nicht en conde
[35] + reep hie van groter bangicheyt ende gaf den gheest. O wo veruuerlic35
[36] isset de leste wr to verwachten ende niet mit tranen ende screyen vor
[37] der lester wr werdighe vruchte der penitencien to done. Vmme dit exem[38] pel hebbe de angel der correctien vp dattu [niet] berouet en werdest
[39] van den honighe ende niet en vallest van der doghede.
*
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Daer sin groue bijen alse rusteers verueerlic van [ansichte vele
toernigher dan de ander]. XVII. capitel
[42] DAer sin groue byen alse rusteers veruerlic van ansichte vele toer- aant.
[43] +nigher dan de ander. mer vromer in den// arbeide ende werke.
[44] Dese byen steken somtyd so nydelike dat em de angel wt gheet
[45] mit den darmen ende dan steruen se rechteuort.
[46] +bi den grouen byen de veruerlic sin in den anghesichte versta ic somi-46
[47] ghe closter lude de in der wtwendigher bewaringhe der orden strengelike
[48] wanderen ende mit ghiner soticheyt des hillighen gheestes van bynnen
[49] bedowet en werden[.] dese sin wal betekent in den werke der apostelen
[50] by den ghenen de den hillighen gheest nicht en becanden ende nochtan aant.
[51] ghedopet weren in sunte iohannes dopsel de daer versiert was mit harder aant.
[52] abstinencien ende veruerlic was in den clederen van cameles hare. Dus-
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[1] danighe als wy vor ghesecht hebben wanderen in stuerheyt der seden
[2] van buten ende mit groten arbeyde doen si vele in den werckliken leuene
[3] ende daer vmme sin sy tornigher dan de andere. want martha was soruol- aant.
[4] dich in den ghewonliken denste ende daer wort se verstuert in velen din[5] ghen. Jsset dat dusdanighe broders so seer mit der angele steken dat
[6] de darm des hates daer na volghet of dat se orsake gheuen den onwllen[7] comenen broders se to haten so sundighen se doetlike ende er sunde en
[8] mach niet lichtelike vergheuen werden er se eere broders versonen ende
[9] eer seden beteren ende wandelen op dat se in vreden leuen ende de ande[10] ren mit em in vrede leuen laten. Ende sich wo seer dit Cristus in den
[11] + ewanghelio straf//fet daer he secht. De daer enen schandalisiert van aant.
[12] <van> desen clenen de daer in mi ghelouen ende et weer em beter dat
[13] men em enen molensteen an sinen hals henge ende worpe in dat diepste
[14] van der see. Merke dat Cristus alte selden vor ander sunde pine nomet
[15] alse he hijr doet mer hijr ordelt he allene vor de sunde der schandelise[16] ringhe to werpen in dat diepte van der see[.] we schandalisert enen men[17] schen mer dan de ghene de em ghijft oersake der sunde ende der schande. aant.

+

152d

Een schoen exempel
[19] +DE erwerdighe iacob van vitiriaco daer wy hijr to voren van ghesecht aant. 19
[20] hebben predikede dat cruce ten hillighen lande in brabant vmme
[21] veler menschen selicheit alse noch velen menschen kundich is. Et gheuel
[22] in enen daghe dat he doet viande versonen solde ende de ghene de on[23] recht gheleden hadde bat he oetmodeliken daer na vel he em to vote
[24] ende bat em ene werue ander werue ende derdewerue mit velheyt des
[25] <des> volkes dat daer teghen wordich was ende do he niet en vorderde
[26] kierde he em to den volke ende sechde em allen apenbaerlike ic betughe aant.
[27] vor iv dat we ons versmaet de versmaet den ghenen de ons senden. Hijr
[28] omme biddet den here dat he sodanich teken bewise an desen verharde[29] den menschen dattet allen desen de hijr tegenwordich sin apenbaer werde
[30] + dat he ghedaen heft als een viant sins sel//ues in den dat he hat ghehol[31] den heft tegen sinen naesten ende sunder merren do de hillighe man sin
[32] ghebet veruullet hadde verkierde de onselighe sine oghen ende vel ene
[33] werue ende ander werue ende derde werue vp de eerde ende schumede
[34] wt den munde bloet ende etter ende gaf al den ghenen de daer weren
[35] een veruerlic speghel. Do dat volc screyde storte de erwerdighe man
[36] sin ghebet to den heren ende boerde den man op. He woert rechteuort
[37] vollencomeliken ghenesen ende do he sinen viant voer em sach bat he
[38] vergifnisse myt tranen ende cussede ene vruntlike ende beweghede al
[39] der menschen herten to den loue cristi.
*
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Een scoen exempel
[41] +VAn desen suluen punte is een seer merkelic dinc gheseghet in duysch-41
[42] lant. Een edelman hadde enen broder de wort van enen onedelen man
[43] doet gheslaghen[.] de doetsleger vlo wt den lande ende dat gheuel dat
[44] de edele man mit veler gheschelschap bederuart wanderde ende de doet[45] slegher quam em onuerseens allene in den achter to motet[.] do de edele
[46] man sin sweert rechteuort wt toch ende wolde sinen viant doden vel
[47] de doetsleger vor em neder vp de eerde ende reep. O alre edelste man
[48] ontfarme di miner vmme des ghenes willen de sick ouer dy ontfarmet
[49] + heuet ende al de werlt myt sinen dode verloset heuet. alte hant wort//
[50] dat edele ghemode de<r>s ridders beweghet to tranen ende toech sine
[51] hant weder na em de he mit den swerde wtgherechket hadde[.] do sine
[52] ghesellen em daer vmme verspraken recht of he ghijn herte en hadde
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[1] reckede he sine hant weder wt teghen sinen viant de vor em lach ende
[2] de schuldighe bat echter dat he em ghenade dede vp dat em god sine
[3] sunde vergheue. ende he toch an sine hande anderwerue na em. Do he
[4] derde werue van sinen ghesellen versproken wort druwede he em derde
[5] werue to doden ende de ongheualleghe bat em derde werue vp dat he
[6] em ghenade doen wolde op dat he ontgaen mochte der bangicheyt de
[7] alle menschen liden solden in den lesten ordel. Do antwerde de man edel
[8] van ghebuerten mer edeler van herten ende sechde ende ic vergheue
[9] di alte male myns broders doet. Cort hijrna do he des seluen daghes in
[10] de kerke genc vmme misse te horen ende sine kneen dreewerue bughede
[11] vor dat crucifix sach een hillich man dat dat belde sin houet oetmodelike
[12] nyghede tegen den edelen man to elker reysen alse he sine kneen bughe[13] de. Hijr omme de hillighe man de dit allene gheseen hadde reep den ede[14] len man to em ende vraghede em we he weer. he antwerde ic hete een
[15] ridder in den lande daer ic ghebaren bin. he vraghede vort. segge mi
[16] alre liefste ende en verhele vor my nicht woer inne menstu dattu alre
[17] + meest ver//denet heuest de godlike barmherticheit. he antwerde ic bin
[18] een ridder ende een sunder ende hebbe my ghegheuen to der werlt ende
[19] ic en hebbe mit allen in ghinen dinghen ghenade verdeent dan by euentu[20] ren hijr in ende vertellede em wat daer ghescheen was. Do sechde em
[21] de hillighe man wat he gheseen hadde ende to herdede den edelen man
[22] to beteringe sins leuens. ende werdelike wort dit ghehort van den edelen
[23] + man. Want arestoteles secht ware edelheyt onthelt ghyn onrecht ende23
[24] de alre edelste philosophus tarentinus ghenomet vant sinen ammatman aant.
[25] rike gheworden van sinen guede ende em ontruwe. do sechde he ic wolde
[26] dy ghepinighet hebben had ic nicht op di tornich ghewesen. ende he wolde
[27] leuer dat quaet onghepinighet laten dan he mit torne den bosen pinighen
[28] wolde. Arestotiles secht men sal nummer sunde myt sunde wreken. wo aant. 28
[29] bose isset to ghedenckene dattu quetsen willest den ghenen den du ha[30] test. wo vele boser isset den ghenen to haten den du ghequetset heuest.
[31] O wo grote cracht ende doghet isset schade ende onrecht to vergheten.
[32] Et is en werck van groter gudertirenheyt dat men de sunde corrigert
[33] myt vergheuen ende niet myt wreken. et is een spotlic dinc de onnosel[34] +heit to verlesen wt hate des ghenes de schaden doet. Verwa//er de ghe[35] dencknisse der waldaden is cranck ende vergenlic mer de ghedencnisse
[36] des onrechtes is tha ende lange durende. Jsset dat daer yemant tornich aant.
[37] wort ende van enen anderen pine eschet de bereyt em suluen [pine]. Dat aant.
[38] hort properlike enen groten ghemode to dattet si vredesam ende sacht[39] modich ende sin onrecht ende vertoerninghe hoechlike versma. Jsset
[40] dattu groetmodich bist so en salstu nummer ordelen dat dy onrecht ghe[41] sche[.] et is een edel maneer der wrake lichtelike to vergheuene. des aant.
*
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[42] alre besten mans ende des groten ghemodes vpset is so langhe den on[43] dancbaren to verdragen hent he ene dancbaer maket ende dese sake en
[44] sal em nicht bedregen. Want de sunde werden verwunnen van den dochden aant.
[45] + isset dattu de sunden ter stunt haten willest. Hijr omme sullen de ghelo+
[46] uighe byen leren mit der angelen to steken in bequamer tyt. ende steden
Concl.
[47] alset den personen denet ende ghijn inwendich hat in der herten dragen
[48] vp dat se also to nemen moghen in soticheyt des honighes dat is der docht
[49] ende den broder beteren als se em in waerre mynnen berispen.
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Vnder alle kunne der deren is dit vtermaten wonderlic allene onder
den bijen. Dat sie hebben [ghemene kindere]. XVIII. capitel aant.
[4] UNder alle kunne der deren is dit wtermaten wunderlic allene onder
[5] den byen dat se hebben ghemene kindere ende em allen is ghemene
[6] vrucht.
[7] +Wat glo//rierstu monic de daer gheestlike leuest wat glorierstu vrome7
[8] + prediker van der menichuoldigher vrucht recht of se dine bi sunderlinghe
[9] were. Dine vrucht is mine ist dat ic mi daer van verblide ende dat werket
[10] de mynne alse augustinus secht. Want als de apostel secht de minne en aant.
[11] is nicht eeren gyrich se en socht nicht dinghe de eer sint[.] de coninck
[12] david daer god van ghetughe gaf dat he enen menschen gheuunden hadde aant.
[13] na sinen herten glorigerden in der velheyt des volkes recht oftet onder
[14] em vermeret were ende daer vmme wort he ende sin volc mit so groter aant.
[15] wrake van gode gheslaghen dat daer lxm menschen steruen de de enghel
[16] sloch ende wort berouet van der glorien des concinckrikes ende he vlo aant.
[17] vor sinen eghenen sone ende was ellendich in groter armoden dree maen[18] de lanc. Hijr omme isset dat den coninck dauid ghins sins ghehenghet
[19] wort in de velheyt des volkes to glorieren wat heuestu prelate du monic
[20] of du prediker mit der glorien to done du salst achten dine kinderen ghe[21] mene to wesen ende dine vrucht ghemene to wesen den anderen gheloui[22] ghen. Paulus de alre hochste prediker straffede wanneer de ghelouighen aant.
[23] de daer sechden ic hoer paulus to. ic hoer appollo to ende ic hoer petrus
[24] + to ende he straffet se wal to rechte. Want daer na sechde he vort// de
[25] onedele ende verworpene deser werlt heuet god vercoren vp dat alle
[26] vleeschs nicht glorieren en solde vor sin anghesichte. Waer omme en aant.
[27] wart de alre glorioseste nathanael daer Cristum ghetuch van gaf bina
[28] bouen alle sine apostele ende discipule segende seet enen waren israhel[29] schen man daer ghijn droch in en is nicht verkoren to der werdicheyt
[30] der apostelen so wal alse petrus ende andreas de verwaer onghelerde aant.
[31] menschen weren ende sunder scrift. Hijr van schint sunte augustinus aant.
[32] vnder worden to bewisen dat hadde nathanael onghelert ghewesen he
[33] hadde apostel gheworden. Hijr vmme du prediker du lerer des volkes
[34] wat glorierstu dy van vele scriften.

Exempel

*
7
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[36] +IC bin ghedachtich der stede der tide der personen dat de selighe iorda- aant. 36
[37] nus de gloriose prediker in ener tijt to parijs lx iunghen an nam to
[38] der orden de so luttic ghelert weren dat vele van em als ic ghehort hebbe
[39] nouwe en conden ene lexe lesen in der metten se en mosten de worde
[40] vake weder halen. Do he hijr van als men secht in den ghemenen capitel
[41] van den broderen swaerliken beschuldighet was wort he vervuullet mit
[42] den hillighen gheeste ende sechde latet se wesen ende en versmaet ner[43] ghent enen van desen clenen want ic sege iv dat gy erre vele ende bi
[44] + na se alle soen sullen gloriose predikers dor welke de here// werken sal
[45] selicheit der sielen mer dan dor de ghene de vole ghelerder sin ende ver[46] standeler. Ende wy hebben ende seen noch hent to huden to dat dit ghe[47] +sproken is wt enen warachtighen monde. Hijr vmme sullen de honich
[48] vloyende byen leren mit blijschapen ende verwundernisse ghemene ghelo[49] uighe kinder to hebben ende in der ghestliker vrucht nicht bi sunderlin[50] ghen to glorieren.
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Die bijen werden mit verwunderliker vrentscap [onder een gheuot].
XIX. capitel
[3] DE bien werden mit verwunderliker vrentschap onder een geuot. aant.
[4] +Ende dat wal to rechte want Cristus de een exempel is aller4
[5] doghet heuet em ghewerdighet sine discipule niet knechte mer aant.
[6] vrende to heten. De wese man secht oec van der vrenschap seer schone aant.
[7] aldus en verget dins vrendes nicht in dinen ghemode ende en wes siner
[8] niet ondachtich in dinen werken. De trouheyt der vrenschap priset al aant.
[9] de godlike scrift ende de philosophen spreken daer van seer ghenochliken
[10] ende schone dinghe want arestoteles secht. Nullius boni sine amico vel aant.
[11] socio iocunda est possessio. Dat is ghijns guedes besittinghe is vrolic
[12] sunder vrent ofte ghesellen. umme to gane mit den ghenen de dy beter aant.
[13] maken mogen ende to late de ghene de du beter maken moghest. Hijr
[14] vmme salstu so danighe vrende verweruen den du betruwen mogest in
[15] + dinen wederstate ende de du niet// en onsest in dinen voerspode. Vp dat
[16] si di in den wederstote vpboren ende in dinen voerspode niet en vernede[17] ren. Wodanighen vrent du hebben wilst so danich bewisedi tegen dinen
[18] vrent. hebbe altoes sodanich dinen vrent dattu vermodest dat he viant
[19] werden moghe ende gheloue so dinen vrende dat he ghine stede hebbe
[20] dy to schaden of he viant worde daer en is ghijn dinc schadeliker dan
[21] mit den ghenen onvrede to hebben daer du vrendelike mede gheleuest
[22] ic sal di wisen de const wo du salst werden leef ghehat sunder arsedie aant.
[23] sunder cruet ende sunder enich bespreken of touernie. Wultu dat men
[24] di lief hebbe so hebbe lief et is een copenschap ende <ende> ghine vrent[25] schap de bate ender soken. He doet der vrentschap ende verminret er aant.
[26] mogentheit de se holden wil allene in der tijt des gheluckes. Jsset dattu
[27] iemant vermodest dinen vrent to wesen den du so seer nicht en ghelouest
[28] alse di suluen so dwelstu alte seer ende du en bekenst niet de cracht
[29] der waerre vrentschap alle dinc berade mit dinen vrende mer ersten
[30] berade di van den vrende oftet oec een waer vrent si[.] na der vrenschap
[31] sal men ghelouen ende vor der vrentschap sal men ordelen. Leue also
[32] dattu ghijn dinc en beuelest dinen vrende dan dattu oc dinen viant beue[33] len moghest[.] bedenke di lange er dy iemant in der vrenschap verenighet
[34] + werde ende wanneert// di behaghet so ontfanghe ene mit helen herten
[35] ende spreke so conlike mit em als mit di suluen[.] beide is lasterlic alle
[36] menschen to ghelouen ende nymant to ghelouen wes altoes gheuestighet
[37] in der vrentschap teghen dinen vrent en gheloue nimant dan dattu suluen
[38] ondervunden heuest ware vrentschap en heuet nywerdde bedroghen mer
*
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[39] se wlherdet ende bliuet altoes stantachtich ende isset ijt anders gheual[40] len so en was de vrentschap ny waerachtich.

Exempel
[42] +VAn twen waren vrenden heuet en wijs man dit vertellet. Daer was cort aant. 42
[43] vor onsen tiden een iunc man cloec ende verstandel ende seer rike de
[44] sinen boden wt sande to menigherhande lande vmme copenschap to done.
[45] Ende somighe van sinen boden quemen int oesten ende vunden daer enen
[46] heidenen de bauen mate seer rike was in allen ouerulodicheiden ende
[47] gueden deser werlt ende seer milde ende trouwe in allen dinghen. Wat
[48] meer des kerstens mans boden sechden den heiden dat se sodanighen
[49] heren hadden se toghen to hues ende quemen weder ende den heiden
[50] brachten se gauen van eers heren weghen ende se brachten den iungen
[51] kerstenen man vele mer weder dan he wt ghesant hadde. ende daer van
[52] wort de kerstene so seer ontsteken in mynnen ende verwondernisse dat
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[1] he em haestete mit groten ghesinne ende mit gauen in oestlant to trec[2] +ken// vmme den heiden to sene. De heidene ontfenc ene mit groter eren
[3] ende vrouden ende onder vant dattet een erbaer man was van gueden
[4] seden scharp van verstande ende bauen allen menschen milde ende helt
[5] ene bi em lange tijt mit groter cost. Do de kerstene weder to lande trec[6] ken wolde leyde em de heiden in sine camer ende toende em ontelliken
[7] schat mer do he stantachtelike weygherde ende nicht van den schatte
[8] ontfangen en wolde toende he em ten lesten in der binnester cameren
[9] seuen iunferen edel van ghebuerten ende alre schoenst van ghedaente
[10] de he na siner heidenscher wise in bequamer tijt dachte to truwene ende
[11] sechde to den kerstenen wt allen desen kese di ene huesurouwe ende
[12] sunder merren wart de iunghe kersten man bouen mate in sinen ghemode
[13] ende ogen gheuanghen ende coes ene de de anderen bouen genc in seden
[14] ende in schoenheit[.] do sechde de heidene ic hebbe di den coer gheuen
[15] ende du heuest de ghene ghecoren de ic alre lieuest hadde bauen alle
[16] de anderen ende du salst onderuinden als een wijs man wat ic di gheuen
[17] hebbe ende ic alse onwijs sal nicht beclaghen wat ic vmme dinen wille
[18] ouer ghegeuen hebbe[.] do he dit ghesecht hadde gaf he der bruet werdi[19] ghe gauen ende leuerde se den kerstenen ouer ende he kierde weder to
[20] lande ende leet sine bruet dopen ende ontfenc se mit glorien to ener
[21] + huesvrou//wen ende onderuant dattet een wijf was van wunderliker do[22] ghet. He wort rike ende vermerret mit eren ende wos vp ende wort de
[23] alre meste man van siner stat. mer de heidene dachte ende ouerleghede
[24] stedelike in sinen herten. Wat he in der voerghenomder maghet verlaren
[25] hadde ende began bauen mate seer mer dan men ghelouen mach in den
[26] ghemode beswaert to werden ende van groter droefheit vergenc allente[27] len sine ghedaente ende sijn sin ende van daghe to dagen van iaren to
[28] iaren van tiden to tiden wort he verminr/ret in sinen guede. Want he
[29] en achtede nichtes nicht van al den dat he hadde ende daer vmme quam
[30] he ten lesten to der vterste armode ende wart van sinen vrenden ellende[31] like verdreuen wt den lande als een dwaes. Do he nicht en woste wat
[32] he doen solde quam em in sijn ghedachte dat he sinen vrent versoken
[33] wolde vmme wes willen he al dit verdreet lede ende he en mochte nicht
[34] ghelouen dat he onghedachtich wesen solde der vrentschep ende waldaet
[35] ende em nu versmaen solde nu he in so groten iamer were. He nam den
[36] wech an ende quam to der stede daer sin vrent wonde ende cloppede
[37] voer sins vrendes porte ende sechde we he were. De bode vergat dat
[38] wort ende de heidene en wort niet in ghelaten ende daer omme wort
[39] + he swaerlike bedrouet to der// doet to. Doet auent wort leghede he em
[40] vp den kerchhof[.] in der stilheit des nachtes was daer een mordener
[41] de enen lage leghede de dor ver bi genc ende dode em hemelike ende
[42] genc hen. Des morgens wort de ghemordede mensche gevunden ende
[43] bi em de onbecande heydene he wort angheuanghen ende wort ghebracht
[44] daer de edelinghe ende dat volc van der stat vergadert was ende de mort
[45] wart em angheteghen[.] do he des van groten mistroste niet en versach
[46] stont sin vrent langhe seer beuanghen mit anxte ende sach den menschen
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[47] vlitelike an ende becande ene ende altehant do de heidene wt gheleyt
[48] wort to der doet spranck sin vrent vor em ende reep dese is onschuldich
[49] ick bin de ghene de dit ghedaen hebbe ende sunder merren do he neder
[50] buckede da<n>t men em onthoueden solde daert volc myt groten rouwen
[51] seer ropende wort wort de ghene de den doetslach ghedaen hadde mit
[52] der godliker voersenicheit beuaren ende ontsach dat so edelen ende on[53] schuldighen man steruen solde ende spranc int middel ende reep se sin
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[1] beide onschuldich de ierste ende de ander ic bin de alre boseste de den
[2] doetslach ghedaen hebbe[.] rechteuort worden de richter ende de edelin[3] ghe van der stat wunderlike seer beuaren ende nemen dese dree mans
[4] + ende ondersochten de sake seer vlitelike ende do se de waerheit// wllen[5] comelike becanden leten se de onschuldighen vry ende den schuldighen
[6] geuen se quiijt van der verwundernisse der groter trouwe. De kiersten
[7] ontfenc sinen vrent mit vrendeliken handen ende ogen ende op dat ic
[8] et cortelike sege he nodede ene to den ghelouen[.] de heidene wlbordet
[9] ende wort ghedopet he nam en edel wijf sins vrendes nichten ende wort
[10] van em daer to dwunghen dat he mit em deelde de helfte van al den gue[11] +de dat sin vrent hadde. Hijr vmme sullen de ghelouighe byen em vere[12] nighen mit kersteliker ende bequamer vrentschap ende sullen vlitich
[13] wesen mit der gracien godes na to volghen deses heidens exempel.

+

156a

+

Concl.

De bijen veruullen die doget der [gasterien]. XX. capitel
[16] DE bien veruullen de doget der gasterien. Want se ontfangen to aant.
[17] em in vromde bien de gueder ende sachtmodigher naturen sin.
[18] +Ouermids dese doghet deser gasterien wort lot verloset van aant. 18
[19] den brande daer sodeme inne vergenc abraham ontfenc ende spisede aant.
[20] de engele ende verdende van em ghebenediet to werden. Ende de hillighe
[21] apostel paulus secht veruullet onderlinghe de gasterie sunder gheuensi- aant.
[22] cheit. ende he secht wal sunder gheuensicheit. Want wi seen alre meest
[23] in deser tijt dat vele menschen mit vensicheit de gasterie verwllen. Want
[24] se doen dat vmme erberheit der gonste ende ere der werlt. Mer wenich aant.
[25] + is der diet simpelike doen// allene vmme godes willen ende ick gheloue
[26] verwaer weer daer iemant de de armen in sulker andacht herberghede
[27] als he solde de here soldet em oec in deser tijt weder gheuen ende hijr
[28] van wil ic vertellen een apenbaer werdich mirakel.

+

Serm

+

156b

Exempel
[30] +IN der stat van romen was een gotdenstich guet man de sunder onder-30
[31] scheet ghestelike menschen ende armen plach to noden ende in sinen
[32] hues to herberghen. et gheuel dat he olt ende cranck wort ende in tijtli[33] ken gueden verarmede ende he was vele mer bedrouet dat he nicht wllen[34] brenghen mochte de ghewonlike gasterie dan dat he ghine noetdrofte
[35] en hadde to sins sulues behof. Do he in ener nacht vp sins sulues bedde
*
18
30

17 Na sin, volgt in de Lat. tekst: Quid mirum. 19 daer sodeme inne vergenc, is door de vert.
toegevoegd.
Colv. II, 21 § 1
Colv. II, 21 § 2
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[36] lach ende vmme dese sake seer begaen was hoerde he half wakende ene
[37] stemme de em sechde. Jc hebbe angheseen dine minne de du lange tijt
[38] ghehat heuest ende sunder onder laet verwllet heuest in velen gasterien
[39] ende ouermids deser mynne bistu ghecomen to enen armen leuene. Hijr
[40] vmme en wil ic di niet allene louen in der to comender tijt mer oec in
[41] deser tegenwordigher tijt. spreke mit den riken manne ende bute mit
[42] em mit wijngaerden ende gif em dinen wijngarden de beter is vmme sinen
[43] ende he sal gherne dinen worden wlborden. Wanneer du den wijngarden
[44] hebbest so graue depe vnder den houel de int middel van den wijngarden
[45] + is ende daer vnder salstu// vinden dat den romenschen rijcheiden onghe[46] seen is. Do dese mensche deser stemme to hant niet ghehorsam was
[47] hoerde he anderwerue ende derdewerue dat sulue dat em de godlike
[48] stemme ersten gheboden hadde. Do quam de mensche to den riken manne
[49] ende boet em dat he mit em buten wolde mit wijngarden. De rike man
[50] sechde gherne ende dat dijn wijngarde beter is dan de mynne dat wil
[51] ic di betalen. de arme mensche sechde des en wil ic nicht mer ic wil
[52] slichtes buten de enen vmme den anderen. ende et gheschede also. rech-
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[1] teuort apenbaerde de arme man den hemeliken raet sinen sone den he
[2] hadde ende sinen twen dochteren ende he genc mit em to den vorghe[3] sechde houel de int middel van den wijngarden was ende begunnen to
[4] grauen mit groten hopen. do se lange ghegrauen hadden ende noch mit
[5] allen ghijn teken en vunden began de sone ende de dochteren eren vader
[6] beschinpen. de vader sechde em. ic en mach ghijns sins ghelouen dat
[7] ic bedragen werden sal. Hijr vmme do de vader mit den kinderen wlher[8] dede in den grauene vunden se ten lesten int depe tusschen twe groten
[9] steens een vat van mormer stene vol waters ende in den munde des vates
[10] enen glasenen pot wl balsames ende vp den munde des glases een cleen
[11] + eerden vat ende in den vate dre duerbor stene de nicht clene en// weren
[12] alse smaragdus saphirus ende cabunculus. Dat water dat se in den stenene
[13] vate vonden en achteden se nergent vor ende stortent wt. ende rechte[14] uort do dat water wtghestort was rordet bi gheualle somighe iserne re[15] schap daer se mede ghearbeidet hadden ende de varue des iserens wart
[16] verwandelt in de alre schoenste ghedaente des goldes. Want dat water
[17] was ghebrant van blode ende vlesche basiliscus in sulker maneren als
[18] men rosen water pleget to bernen ende mit sulken water plecht men
[19] valschs golt te maken mer god de en wolde nicht dat de onnoselheit des
[20] vorghenomden mans mit den water beulecket worde ende daer omme
[21] isset wt ghestort ende vergaen. De man was crank gheworden in den
[22] ghesichte ende smerde onwetes sine ogen mit den balsem alse mit ghe[23] menen oley ende in wenich daghen ghenas he wllencomelike in den ghe[24] sichte. daer na becande he van sinen bichtvader dat et balsem were ende
[25] vercofte dat vor een ongheloeflic ghelt. ende vor de duerbor stene de
[26] he gheuunden hadde ontfenc he onuerulodelike vele gheldes. He wort
[27] rike ende edel ende glorificierde gode ende leet achter kindes kinder
[28] + in groten ricdome. Hijr vmme sullen de ghelouighen bien em vlitelike
[29] gheuen to der gasterien ende armen ende pelegrimmes ende alre meest
[30] + de van gueden leuene sin in er huse ontfanghen// ende naetdroft gheuen.

+

156d

+

Concl.

+

157a

Vele cunnen der dieren sin begeerlic ende girich. XXI. capitel
[33] VEle cunnen der deren sin begherlic ende gyrich mer dat cunne aant.
[34] der bien en heft ghine gyricheit ende verblidet em van der wal[35] daet.
[36] +Ende dat werdelike[.] want na den worden des wisen mans en is ghijn aant. 36
[37] dinc boser dan de gyrighe mensche ende hijr versta mede den gyrighen
[38] kerstenen. Want alse sunte pauwel secht gyricheit is denst der afgode aant.
[39] dat de alre meste sunde is dese sunde sal men veer verdriuen wt den
*
36

12 cabunculus, ls: carbunculus. 19 valschs golt, Lat.: qua solet ab Alkimistis aurum fieri
sophisticatum. 30 naetdroft, ls: noetdroft. 38 sunte pauwel, Lat.: apostolum.
Colv. II, 22 § 1
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Serm.

[40] kerstenen lande. De heidensche meysters lasteren ende misprisen dese
[41] gyricheit. Want seneca secht de girighe mensche de en is in ghinen dinghe aant.
41

[42] guet ende he is in sick suluen alre quadest. Gyricheit to verdreuen is
[43] dat coninckrike to verwinnen den gyrigen ontbrecket numer sake de
[44] waerheit to versaken. Canstu des gheldes ghebruken so isset dyne maghet aant.
[45] mer canstu des nicht ghebruken so isset dine vrouwe dat ghelt en versa[46] det den gyrighen nicht mer dat terget em. Wat vermode wi merre dwaes[47] heit to wesen dan dat ghin dinc ghenoch en is den ghenen de to hant ster- aant.
[48] uen sullen so lange als di ghijn dinc ghenoch en is so en salstu oec den
[49] dingen nicht ghenoch wesen men sal wederstaen den bekummernissen aant.
[50] + der giricheit ende nicht verwllen mer men sal se of wisen[.] cumt// de
[51] giricheit eens in dy so sal se di veranderen laet ons den begynne weder[52] staen. Want de gyricheit sal lichteliker ghehindert werden dat se nicht

41
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[1] en begynne dan to verwinnen als se begunnen is[.] de blinde giricheit aant.
[2] brenget ons to dingen de schadelic sin ende de ons niet versaden en con[3] nen. Do de philosophus dyogenes des nachtes enen budel mit ghelde onder aant. 3
[4] sinen houede hadde ligende ende he volde dat een deef daer na arbeide
[5] dat he den budel stelen wolde sechde he treck onselige dat ghelt na dy
[6] vp dat wi beide mogen slapen. Hijr vmme lere dat al de dinge onstede aant. 6
[7] sin ende beweghelic ende haeste vleen se dan se comen.

Exempel
[9] +IN gallien alse mi en minrebroder ghesecht heuet was in ener houet aant.
[10] kerken eens stichtes bouen der kerckdoer ghehouen eens wokeners
[11] belde mit enen sacke mit ghelde ende do de alre rikeste wokener van
[12] der stat in de kerke dor de dore gaen wolde vel des wokeners belde van
[13] bouen dale ende to quessede em sin houet ende he starf to hant schende[14] like.

+

Ex. 94

Exempel
[16] +IC hebbe suluen in brabant gheseen enen seer schalken wokener de16
[17] vele edele ende mechtighe lude ontguedet hadde ende de armen bouen
[18] mate berouet hadde dese ghemotte vake ghesteliken luden ende bat em
[19] wlna mit tranen dat se vor em bidden wolden mer he en beterde em mit
[20] + allen niet// in ghinen dinghen. Do ic em hijr vmme vake bestraffet hadde
[21] ende niet gheuordert en hadde gheuellet dat he haestelike seeck wort
[22] ende der doet ghenakede. Ende terstunt quemen daer haeste twe grote
[23] helsche hunde ende gengen vmme des seken bede ende de seke sloech
[24] + sine tunge wt enen voet lanc ende veruerlike gapende starf he. Hijr vm[25] me gy ghelouighe byen vntseet iv van den dat gy nv ghehort hebben ende
[26] en wilt niet besmittet werden mit der gyricheyt mer alse gy van gode
[27] blidelike waldaet vntfangen hebbet so gheuet oec blidelike den ghenen
[28] dees niet en hebben.

In den bijen vint men bi nae die edelheit aller doghet. XXII. capitel
[31] IN den bien vint men bina de edelheit aller doghet ende de in ande- aant.
[32] ren deren ghedelt sin de heuet de natuer in den bien wt ouerulodeli[33] ker waldaet vergadert.
*
3
6
16

43 Na secht, volgt in de Lat. tekst: in Proverbiis.
Colv. II, 22 § 3
Colv. II, 22 § 4
Colv. II, 22 § 5
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Concl.

[34] +Ende hijr in ofter gheorlouet is mach men verstaen de selighe moder34
[35] Cristi maria to wen de wise man warachtelike secht. Vele dochteren aant.
[36] hebben vergadert rijcdom mer du heuest se alle bouen ghegaen. Du ghe[37] louighe siele wes vlitich na diner macht marien na to volgen ende ist
[38] dattu dat warachtelike pynest so en salstu niet lange to vergheues arbei[39] den. Wo danich de dochden sin tughet bi na alle de hillighe scrift ende39
[40] + wy hebben// hijr to voren in manigherhande capittelen de dochden be[41] screuen. De alre meste philosophus augustinus secht de doghet to mynnen
[42] is een beghin der docht vmmer isset de alre meste doghet. Ende seneca
[43] secht. Wettet dat he ouerulodelike vele dogheden heuet de vromde doch[44] den lef heuet. Jc versta dat de ware doghet grotmodich is ende hoghe aant.
[45] de daer verwecket ende stercket wort van allen dat er moyelic is. De aant.
[46] natuer en gheuet de doghet niet et is een cunst guet to werden. Jsset aant.
[47] dat de doghet dat doen mach dat yemant niet onselich en si so vermach
[48] se vele lichteliker dat iemant guet si. Want et is vele myn onder scheden
[49] tusschen den de guet is ende den alre selichsten dan tusschen den onseli[50] ghen ende selighen. Jn des menschen ziele is natuerlike dat saet aller aant.
[51] dogheden ende de dochden werden in eer verwecket ouermids leringhe

34
39
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[1] ende vermaninghe rechte alse ene vunke vuers mit sachten blasen ver[2] wecket wort to wassen ende een vuer to maken. De doghet wort ghester[3] ket wanneer se gheroert ende ghemoyet wert ende mit wederstote wort
[4] se becant. Dan wete dat du in allen dochden wllencomen bist alse du aant.
[5] daer to bist ghecomen dat du gode vmme ghijn dinc anders en biddest
[6] dan dattu apenbaerlike bidden mogest[.] leue also mit den menschen
[7] + recht of di god altoes seghe alse he doch in der waerheit doet[.] spre//ke
[8] so mit gode recht of di de menschen horden. De doghet en behouet aant.
[9] gheenre eerbaerheit want se eers sulues grote ere[.] alse de claerheit aant.
[10] der sonnen de ander lichte verdunkert also verwint de doghet mit erre
[11] groetheit ende verdrucket liden verdreet ende onrecht ende wanneer
[12] lyden ancomet den ghen<n>en de de waren doghet heuet dat en is nicht
[13] meer of clene reghen velle int meer. De grote ghelerde man catho spelde aant.
[14] in den dage do he verdreuen wort ende in der nacht do men ene doden
[15] solde studerde he. Want et was em alleens blide to wesen ende to ster[16] uen. Een groet doghe<m>sem ghemode sal gode onderdanich wesen ende
[17] sunder weder segen liden al dat em an comet. Et en is ghijn wunder dat
[18] men onbecort blift in der tijt des vreden mer verwundere dy dat daer
[19] iemant verheuen wort daer alle menschen verdrucket werken ende daer
[20] staende bliuen daer alle menschen lighen. De wisen menschen en misha[21] get niet wat em to lydene an comet. Want wat enen menschen ouercomen
[22] mach dat en beclaghet de wise man niet dattet em mit onrechte ouerco[23] men si. Alre wegen salstu de sulue wesen de du bist ende alse de verwan- aant.
[24] delinghe der dinghe eschen so salstu di der tijt gheliken ende du en salst
[25] dy in ghinen dinghen verwandelen mer du salst di mer to vogen der tijt
[26] +recht als een hant de suluen hant is. Wanneer// se wt gherecket is of
[27] wan se to ghelaken is. Van twiuelachtighen dingen en salstu niet onteli-27
[28] ken wt spreken mer vertreckent. Wat daer ghescheen mach dat ouerlege
[29] to voren in dinen herten vp dat di ghijn dinc onversens an en come. Wilde
[30] ende onnutte ghedachten ende derghelic den dromen sin en salstu niet
[31] ontfangen. Din ghedachte sal stantachtich wesen ende seker enter se
[32] sal beraden of solen of schowen ende niet scheden van der waerheit.
[33] Ende verheffe nimant seer ende verneder oec nimant wes beweghelic
[34] ende niet lichtuerdich wes stantach ende niet hartsinnich hebbe mit we[35] nich menschen sunderlinghe vrentschap ende wes allen menschen ghe[36] rechtich. Allen menschen salstu dy ghelijc maken de ondersten en salstu
[37] niet versmaen de ouersten in den dattu wal leuest en salstu niet ontseen.
[38] Wes allen menschen gudertieren ende nimant smekelic. Wes strenger
[39] in den ordele dan in der sprake in den leuene strengher dan in den anghe[40] sichte. Hebbe luttel worde ende verdraghe verduldelike de vele worden
[41] spreken. Wes claer blide ende niet versmoende. wattu wetest dat dele
*

27

4 Na becant, is een deel van dit serm. niet in de vert. opgenomen. 9 Na ere, is een tekstdeel
niet in de vert. opgenomen. 13 Na meer, is een zin niet in de vert. opgenomen. 19 werken,
ls: werden. 23 Na si, is een zin in de vert. weggelaten. 41 versmoende, ls: versmaende.
Colv. II, 23 § 3
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[42] den anderen mede sunder vermetelheit. ende wattu niet en wetest dat
[43] bidde dat men di lere ende en bedecke niet dine onwetenheyt. Wil allen
[44] menschen vorderen ende nymant schaden. De mate der groetmodicheit
[45] + is dat een mensche niet// anxtuoldich en si noch alte cone. De doghet aant. 45
[46] en is nimant vor ghesloten se is allen menschen gheopent se ontseet allen
[47] menschen se nodighet to er alle menschen edel ende onedel knechte co[48] ninghe ende ballinghe se en vercoft ghine herschopie of rijcdom mer
[49] er ghenoghet an den bloten menschen. De menschen lichame sin bedwun[50] ghen onder eren heren mer des menschen siele is ers sulues ende is so
[51] wilde dat se niet gheholden mach werden in den kerkener des lichames
[52] daer se inne besloten is se ghebrueket erre drijft ende werket grote din-

45
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[1] ge. Dat is een seker wech een vrolic wech daer dy de natuer to wiset
[2] de natuer heuet dy ghegeuen grote gauen ist dattu de niet en latest so
[3] salstu vp risen ende werden ghelijc gode. Der sielen is gheorleuet wt
[4] den orde vp to varen in den hemel ende daer en is ghijn reschap bequamer
[5] to dan de doghet. Jc solde int leste van desen capitel ghesecht hebben5
[6] exempele der doghet hedde ic niet ghebrech der dogheden in allen men[7] schen gheuunden want nimant en is guet dan god allene. aant.

Een schoen exempel
[9] +NOchtan weet ic ene persone in brabant de noch in den vlesche leuet
[10] wes wanderinghe ende leuen ic xxx iaer lanc wal becant hebbe ende
[11] + de ghene de mit der personen lx iaer vmme ghega//en hebben hebben
[12] mi alte warachtelike van er ghetughet dat se nu ghemerket en hebben
[13] in eren werken ofte worden enich dinc dat van enighen menschen gheor[14] delt mochte werden ten minnesten daghelikes sunde te wesen er seden
[15] gaen ende worde sin so wal gheschichtet so claer ende so engels dat men
[16] de maneer eers leuens ghelouen mach bouen den menschen to wesen.
[17] Eer anghesichte is van so groter rijpheit glorien ende gracien dat al der
[18] ghener anghesichte de se seen mit groter verwundernisse ende ontsichli[19] +cheyt tot er ghekert werden. Hijr vmme sullen de ghelouighe bien vliteli[20] ke daer na arbeiden dat de gracie de em ghegeuen is in erre sielen mit
[21] stedigher ghewonte der doghet gheuestighet moge werden. Want wat
[22] sunder ghewonte ende vastmakinghe menichuoldigher oefeninghe in onsen
[23] verstande is also menigherhande cunsten of dat in den binnesten onses
[24] herten is alse de dochden dat wort seer lichtelike vergheten mer wat
[25] mit langer ghewonten ons in gheprentet is dat <dat> bliuet in ons vaste
[26] ende onbeweghet.

+

Ex. 96

+

158d

+

Concl.

Vnder den bijen sin menigerhande ammete. XXIII. capitel
[28] UNder den bien sin menighehande ammete een deel byen tymmeren aant.
[29] de anderen maken slicht ende suuerlic de anderen raden to[.] de
[30] + anderen delen dat// daer ghehaelt is.
+

159a

[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

+

*
5
31

31

Hijr machstu merken menigherhande ammeten der closteren. Na
der litteren mach men segen dat de ghene tymmeren de de clostere in
den wtwendighen timmerenne besorgen. De ghene maken slicht ende
suuerlic de der kerken werck besorgen alse de costers ende deet scriuen
verwaren. Ende wi segen dat de ghene to raden[.] wt welker rade dat
closter gheregeert wort alse de ouersten de olden ende de wisen. Van
33 Na besorgen, volgt in de Lat. tekst: vt Praepositi.
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+

Serm.

[37] den dat daer ghehalet is hoert to den kelre warers de den anderen in
[38] bequamen tiden de spise delen. Al deser ammete werden bisunderlinghe
[39] onderscheden in sunte augustinus ende sunte benedictus regule. Ende aant.
[40] wt eren scriften hebben de werliken cononike een deel namen der suluen
[41] ammete ontfangen. Desen ammetluden hort to dat se altoes dencken
[42] wo se gode de ouersten richter reden sullen gheuen van eren ammeten
[43] ist dat se den heren also denen dat se mit den gueden ghetruwen knech- aant.
[44] ten verdenen mogen to horen. verblide di gude knecht ende dat se verde[45] nen mogen in te gane in blischop des heren ende gheset mogen werden
[46] bouen alle de guede des heren.

Du machste sien dat alle die bien arbeiden vmme die gauen. XXIV.
capitel
[49] DV machste seen dat alle de bien arbeiden vmme de gauen. aant.
[50] +Dat is apenbaer//like waer dat onder den ghelouighen dat50
[51] + werck der dochden de beste gaue is. Alse de doghet nicht en
[52] is aller menschen so en is oeck alle doghet niet al der gheenre de do-

50
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+

159b

+

Serm. a

106
*

[1] ghemsam sin. Want nimant en is guet dan god allene ende he wort ghehe- aant.
[2] ten de guetheit dat gode allene betemet. Want alle creature ghemaket
[3] is van nichte alse sunte augustinus betuget so gheet seck weder to nichte
[4] isset dat se ghelaten wort vp eer seluen ende van der godliker vorseni[5] cheit niet gheholden en wort. Hijr omme en is nicht alle doget aller men[6] schen want se hoert allene gode to. Daer vmme du ghelouighe siele ar-6
[7] beyde vmme de gaue der doghet de en ander heuet al en canstu nicht
[8] arbeiden vmme alle de dogheden arbeide gode yetes wat to offerne dat
[9] vor sinen anghesichte anghename si. Wantte in den volke godes des olden
[10] testamentes offerden somighe golt de andere suluer de ander per[len] aant.
[11] de ander purper de ander roden side de twie gheuerwet was ende de ande[12] ren offerden ander gauen. Mer mi ghedet wal als ic offeren mach seghen
[13] haer ofte in den schat des heren mit der widuen legen mach een clene aant.
[14] scherf. Sunte peter de apostel offerde ten iersten gode cornelium ende aant.
[15] daer na de stat van rome. Maria magdalena offerde duerbaer salue. Pau- aant.
[16] +lus// oferde bi na al de werlt ende al de anderen apostelen offerden elc aant.
[17] sunderlinge lande alse sunte andreas achayen iacobus de merre yspanien
[18] iohannes asien thomas indien iacobus de mynre dat iodesche lant philip[19] pus dat lant van persen. bartholomeus dat clene indien mattheus ethio[20] pien. simon ende iudas<.> thaddeus mesopotamian. matthias palestinen.
[21] De mertelers offerden ghemenlike eer bloet. ende de confessoren er
[22] tungen ende de iunferen er hillighe leuen. Ende daer en heuet nimant
[23] ghewesen van den hillighen de niet en arbeide wat to offeren van siner
[24] eghener gaue. vp dat he niet ledich ende ydel en schene vor den anghe- aant.
[25] sichte des ouersten godes. Ende een yeghelic van ons sal vlitelike arbei[26] den ietes wat to offeren van siner gauen vp dat he niet en hebbe ledighe aant.
[27] lampen ende mit den dwasen iunferen buten gheslaten werden. Wo grote
[28] doghet in di si de vereninghe der mynnen sal dy holden in Cristo vp dattu
[29] niet en vallest. Der doghet en ghebruket nimant quelliken. Du en salst
[30] ghinen dach verbi laten gaen ende di en sal ghine sorge ghijn arbeit ont[31] schuldighen du en salst yo wat guedes doen ende <ende> sich de sake
[32] waer omme.
[33] +Plinius de meyster secht// in den boke van der <van der> naturen aant. 33
[34] der dinghe dat ene henne en mach niet van der slanghen fenine ghescha[35] det werden in den daghe als se een ey ghelecht heuet. Wat versteet men
[36] in den eye daer inne is een hope des cukens anders dan de vrucht des
[37] gueden werkes in welken guden werken is de hope des ewighen leuens.
[38] Wodanich dat gude werc wesen sal bewiset de prophete isayas daer he aant. 38
[39] secht breck den hungerighen dijn broet ende den armen ende de vromden
*
6
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38

3 seck, ls: se oeck. 33 meyster, Lat. auctor. 43 vodone, ls: vodene. 52 Na wthof, volgt in de
Lat. tekst: in Lossensi comitatu Hasbaniae, quae Hex dicitur.
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+

159c

+

159d

[40]
[41]
[42]
[43]

leyde in dijn hues. Wanneer du enen nakeden seest so bedecke enne ende
versma dijn vleesch niet. De hillighe prophete secht hijr iiij punte alse
den hungherighen broet to gheuen. de gaste to ontfangen de nakenden
to cledene ende den armen niet to versmaen mer to vodone.

[44] Van desen veren laet ons exempele vertellen.

Exempel
[46] +Van den iersten dat men den armen to hulpe comen sal wille wi ersten
[47] vertellen wat bi onsen tiden ghescheet is. Jnt iaer ons heren m cc xxii.47
[48] Een abbet des closters van vilaer in brabant willem ghenomet was seer aant.
[49] milde ende barmhertich den armen wt dusdanigher saken gheworden
[50] als he suluen hemelike vertellet heuet broder wolter de wanneer prior aant.
[51] was to treer in enen prediker closter ende ick hebbe dijt suluen van em
[52] + ghehoert. Dat closter van vilaer// hadde enen wthof daer de conuersen aant.

+

Ex. 97

+

160a
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[1] enen schonen ossen hadden de vrom was van liue ende van crachten van
[2] wes vleesche een arm vrouweken de swaer mit kinde was mit onuerdrach[3] liken begherten begherde to eten se screiede alle daghe ende wort seer
[4] ghequellet. mit anxte ers leuens wort er ghegeuen ander schone ossen
[5] vleesch mer se en mocht en ere begerlicheit nicht stillen. Hijr omme
[6] do de abbet willem to den wthoue quam ende een conuers em des wiues
[7] perikel vertellede antwerde de abbet et is beter dat men den ossen dode
[8] dan enen menschen mer doet dat hemelike ende veruulet des wiues be[9] gherte. Hijr omme leide de conuers des auendes den ossen hemelike in
[10] de camer ende sloch ene doet ende villede ene ende how ene to stucken aant.
[11] ende vleech de stucken mer dat stucke dat dat wijf beghert hadde van
[12] den osse sande he eer rechteuort. Do dat wijf dat stucke ghegheten hadde
[13] wort se ter stunt al heel ghenesen. Daer gheschede een seer wunderlic
[14] dinc des morgens do de conuersen sinen knechten volghede to der ploech
[15] sach he dat de osse den he gheslaghen hadde de ploch toech ende he wort
[16] mer dan men ghelouen mach verueert ende beuaren ende leep haestelike
[17] weder to hues ende genc in de camer ende sochte dat vleesch dat he
[18] vp ghevleghen hadde ende en vant mit allen nicht van den ossen noch//
[19] + vleesch noch huet noch dat bloet dat he wt ghestort hadde. Hijr van wee+
[20] ren dree warachtighe ghetughe alse dree conuerse de in den huse wonden
160b
[21] ende de slachter suluen de een gheloflic guet man was ende bouen al
[22] was dat wijf daer suluen een ghetuech de allene van den ossenvlesche
[23] ghenesen was ende van anders ghinen ossen vlesche ghenesen en mochte.
[24] Want wt verborghen hemelic ingheuen der naturen hadde se mit weldi[25] gher cracht der begherten dat beghert. Mer dit mirakel was verborghen
[26] den ghesinne des wthoues. want de abbet haddet strenghelike verbaden
[27] dat men des niet apenbaren en solde. Dit dinc was so crachtich bi den27
[28] abbate dat he de to voren van naturen carech was alse he suluen sechde
[29] daer na milde ende barmhertich was to den armen bouen allo de abbete
[30] siner orden. Dese wort namaels abbet ghecoren to claren dale ende mit aant.
[31] seer vele archebisscopen. bisscopen abbeten ende prelaten wort he van
[32] den pawes gregorius den ix gheeschet to rome to comen to den ghemenen
[33] consilium ende onder weghen wort he in lumberdien van den keiser vrede- aant.
[34] ric de mit den pawes seer onens was gheuangen ende na dren iaren wort
[35] he sunderlinghe van den keiser quijt ghelaten vmme de hillicheit sins
[36] leuens ende cort daer na scheide he van desen leuene. Wy hebben gheseen
[37] + dat dese hillighe man sun//derlinghe gracien hadde in innighen tranen
+
[38] ende de ghene de sine hemelicheit best becanden sechden dat he em
160c
[39] so stedelike gaf to godliker schowinghe dat em de here vele in den visio[40] nen vertoende van welken wi somighe gheprouede scriften gheseen heb[41] ben.
*
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29 allo, ls: alle. 44 m cc xcv, Lat.: m c xcv. 40 Na duer tijt, volgt in de Lat. tekst: citra montes
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[42] +Mer laet ons nu bi sunderlinghe seen van den dat men den armen broet42
[43] gheuen sal ende to enen exempele deses dinges sint in den iaer ons heren
[44] m cc xcv in gallien ende in duesch lant vele miraculen ghescheet van
[45] wen ick nu een vertellen wil dat ener vrouwen in brabant gheschede de
[46] ic wal becant hebbe.

+

Serm. b

Exempel
[48] +IN der tijt was alte groet hungher ende duer tijt also dat de alre meeste
[49] vulheit des volkes van hunger starf. Do began de vorghenomde vrouwe
[50] de claer was van ghebuerten ende van rijcdome <began> de armen sunder
[51] mate ende ghetal mildelike to gheuene. Do dat er man de een ridder
[52] was sach benowede he se ende leet eer al wecke ene seker mate meles

42
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Ex. 98

108
*

[1] gheuen. Do se in enen daghe alle de mate meles vergheuen hadde quam
[2] een arm mensche ende bat. do gheboet de vrouwe der maget dat se de
[3] kyste daert mel inne ghewest hadde vlitelike solde keren ende wat se
[4] vunden dat solde se den armen brengen. De maget dede als er vrouwe
[5] + ghebaden hadde. daer na quam een ander arme die// mit screyen claghe[6] de dat he in twen daghen niet ghegheten hadde[.] do dat de vrouwe hoer[7] de screyede se oec ende gheboet der maghet dat se de kyste solde ander[8] werue keren ende den armen gheuen wat se vunde. De maget swoer dat
[9] daer mit allen niet in der kisten ghebleuen en weer mer do de vrouwe
[10] er mit tranen sechde dat seet beseghe liep se onverduldelike ende dede
[11] de kiste hasteliken vp ende vant se vol van den alre schoensten ghebul[12] delden mele[.] rechteuort do dat de maghet sach reep se veruerlike ende
[13] vel achterwert ende besweghede. Do dat ropen ghehort wort leep de
[14] vrouwe daer to ende de heer leep daer oec to. ende de knechte ende
[15] do se dat mirakel segen benedieden se den heren ghemeenlike. rechteuort
[16] dede er man sine schuren blidelike vp ende van den daghe vort an gaf
[17] he al den armen de daer quemen. ende em onbrach niet in sinen schuren
[18] of kisten hent de bow an quam ende de here barmherticheit bewees den
[19] volke dat he castiet hadde. De sulue ridder der vrouwen man sechde
[20] nu. en haddet ghijn mirakel ghewest em solde ghijns sins dre ofte vijf
[21] schuren ghenoch hebben ghewest. Ende de erwerdighe ende edele vrouwe21
[22] beliede mi suluen alse eren biechtvader ende sechde mit claren ghemode
[23] ende mit blischopen eers herten dat nachtes ende dages in den souen aant.
[24] + ghetiden een// volghelken van wonderliker schoenheit se menich iaer
[25] lanc vor eer doet mit den alre sotesten ende onsprekeliken sange troeste[26] de. want se lach lange tijt seck to bedde. Do ic er vraghede wes vogels
[27] stemme des voghelkens sange scheen to gheliken sechde se daer en is
[28] nicht op der erden dat men des volgelkens stemme gheliken mach. Ende
[29] ic werde niet allene van den sange in den oren vermaket mer de alre
[30] soteste sanc gheet inwert to den herten ende myn gheest wort daer van
[31] verwecket to starker begherten der ewigher welden. Dese sulue alre aant. 31
[32] hillichste vrouwe als se mi suluen mit tranen apenbaert heuet arbeide
[33] in ener becoringhe xvi iaer lanc bi na alle daghe ende sunte merten apen[34] baerde eer in der vigilien siner hochtijt do se in der kerken er ghebet
[35] dede ende se sach em recht of he leuede ende mit den bisschopes hode
[36] ende ornament versiert weer ende mit enen guldenen wirokes vate al
[37] de altaren wirekede ende daer na quam he to er ende verlosede se van
[38] + der becoringhe daer se lange tijd inne ghearbeidet hadde. Ende dat en
[39] was ghijn wunder want alle deer heuet leef sin ghelijc. ende martinus
[40] noch onghedopet bedeckede mit sinen clede Cristum in den armen ende
[41] dese vrowe en hebbe wi ny blide gheseen ny lachen dan wanneer se de
*
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18 bow, Lat.: Augusto. 24 Na ghetiden, volgt in de Lat. tekst: quae canonicae nuncupatur.
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+

160d

+

161a

+

Serm. c

[42] milden hande wt recken mochte to den armen ende verwaer wal ende
[43] + werdelike. Want ic gheloue dat een mensche den god// een waldadich
[44] milde herte ghegeuen heuet in ghinen dinghen vp der erden mer ghenoch[45] te vinden en mach dan in den dat he blidelike ende mildelike aelmissen
[46] gheuen mach. Ende wert dat iemant so danich niet en vermochte to ghe[47] uen dat he gherne dede de milde gudertirenheit des heren solde em verle[48] nen dat he niet en hadde alse dicwile ende vake ondervunden is.

+

161b

Exempel
[50] +ENde hijr van is mi suluen een wunderlic dinc ghescheet ende hadde ic50
[51] des swighen willen ic en haddes niet connen helen want dat was velen
[52] menschen apenbaer. Jn der bowmaent dat onse ghesinde seer becummert

50

Colv. II, 25 § 10

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 99

109
*

[1] was in den bowe dede ic mine maletijt des morgens mit den dyaken de
[2] mit mi ghestlike leuede ende wi nemen een nette ende omme de tijt
[3] to verdreuen genge wi wt visschen. Jc sande den diaken weder omme.
[4] vmmde dat hues to bewaren ende genc in een schepeken ende wolde vis[5] schen. Hijr omme arbeide ic mit groter vliet al den langen dach ende aant.
[6] en vorderde niet. by der sunnen vnderganc do ic wt den schepe gaen wol[7] de quam de vorghenomde diaken weder mit dren mynrebroders de he
[8] to der herbergen ontfangen hadde do ic se sach wort ic blide ende van
[9] groter vrouden leet ic se onghegrot ende sechde al den langen dach heb
[10] ic ghearbeidet ende ic en hebbe niet mit allen gheuanghen mer iuwen//
[11] + worde wil ic dat nette wt werpen. ende ic nam de corde daer de ene aant.
[12] mynrebroder mede ghegordet was ende bandet an seel des nettes. Hijr
[13] omme in der ersten rese do ic dat nette wt gheworpen hadde troch ic
[14] opt lant lxxx groter vissche van sulker ghedaente ende smake wodanighe
[15] ic voer of na in den suluen watere of in anderen wateren gheseen hadde
[16] of ghesmaket. Hijr vmme worden wi blide van desen mirakel ende gengen
[17] to hues ende eten to samane. Dat ghesin quam to hues ende se worden
[18] alle ghesadet van den visschen de in den huse weren. Ende wi sanden aant.
[19] dat ander deel buten den ghenen de em suluen niet bereyt hadden ende
[20] wi danckeden alle gader gode den milden gheuer.
[21] +De broders van der prediker orde to maestrecht sechden mi dat er aant. 21
[22] prior ghwinardus ghenomet den ic suluen wal becant hebbe na middaghe aant.
[23] genc in de gastcamer ende sechde ganc kelner ende hale den broders
[24] enen croes wijns oftu moghest. he antwerde. verwaer et is mi dre daghe
[25] lanc gheleden dat dat wijnvat opghebort is ende al heel wtghetappet.
[26] wat meer de kelner genc wt des prior ghebode weder to den wijnvate
[27] ende vandet wl wijns ende to vermernisse deses mirakels schenkede he
[28] den broders den wijn langhe tijt daer na.//
[29] +Jc hebbe oec gheseen enen man iordanus ghegheten de arm was van aant. 29
[30] + guede ende bauen sine macht aelmissen gaf. Jnt iaer ons heren m cc
[31] ende xxxi was groet duer tijt wijns op den rine ende op de mase in aant.
[32] dueschlant ende dat gheuel dat twee broders van der prediker orde to
[33] des vorghenomden mans hues quemen ende he leide se blidelike in sin
[34] hues ende sande sinen sonen wt mit ener vlesschen vmme wijn. Do de
[35] sonne wederghecomen was sechde em sin moder ic lyde stedelike des
[36] morgens amechticheit des herten daer vmme hoelde mi nu enen drunck
[37] wijns wt der vlesschen. Want dyn vader pleghet vor den etenne alte late
[38] vmme wijn to senden. Do se dit ghesecht hadde seten se alle gader to
[39] der tafelen de in den huse weren[.] do de vlessche wijns bi na wt ghedrun*
21
29

17 samane, ls: samene. 21 maestrecht, Lat.: Traiecto. 22 ghwinardus, Lat.: Guinandus. 29
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Ex. 100
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161d

+

Ex. 101

[40] cken was sechde de sonne den vader hemelike siner moder worde ende
[41] he en wolde des niet achten ende mit groter vrolicheit dranc he den wijn
[42] al wt der vlesschen mit sinen gasten[.] des morgens do de broders hen
[43] genghen ende de wert se verre brachte began dat wijf na erre ghewonten
[44] amechticheit des herten to lydene ende reep eren sonne ende vraghede
[45] em ofte in der vlesschen yet ghebleuen were. He antwerde nicht mit
[46] allen[.] de moder was begaen ende sechde keer de vlessche vmme ende
[47] + stippe daer een stucke bro//des in opdat de crancheit myns herten ver[48] lichtet werde dat kynt genc daer to ende borde de vlessche vp ende vant
[49] se vul wijns[.] do dat de moder sach reep se ende vel neder ende van
[50] lieften besweghende se bi na. De sonne leep den vader ende den broders
[51] na ende vertellede wat dar ghescheen was[.] do worden se mit tranen
[52] beweghet to den louen Cristi ende de weert hette de broders weder om-
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110
*

[1] me gaen ende ontfengen de benedixie de em de almechtighe god ghege[2] uen hadde[.] se werghedens em ende beuolen em gode ende sanden em
[3] mit der benedixien vroliken weder to hues[.] na vele iaren do ic dit suluen
[4] van der prediker broders to treer ghehoert hadde ende ic to schepe de
[5] mase dale voer ende des vorghenomden mans huse ghenakede genc ic
[6] wt den scheppe ende genc to vote omme den man ende sine huse vrowe
[7] ende den sone to sene ende ic kerde weder ghestichtet seer in sinen seden
[8] ende worden. Want he was in der maneren des leuens in worden ende
[9] seden mit allen anders dan de lude van den lande sin de in den wijngarden
[10] ende bergheten ende woestinen wonen ende grof van seden sin.
[11] +Van den anderen punte dat men de armen herberghen sal ende int aant. 11
[12] hues leyden gheschede der erwerdigen vrouwen ade van belouigher dusda-

+

Ex. 102

aant.

[13] nich mirakel. Eer man de een seer edel ridder was toech van hues recht
[14] + of he vor dat erste nicht weder comen en wolde// ende een melates men[15] sche quam to der vrouwen ende bat vmme herberghe se ontfenc em.
[16] de meletesche mensche suchtede ende claghede dat he seer cranck van
[17] lichame ende seer mode weer ende bat dat men enne leggen wolde vp
[18] dat alre sachteste bedde. De vrowe ghelouede dat daer ghijn beter bedde
[19] en were dan eers heren bedde ende leghede den meletesschen menschen
[20] daer rechtuoert vp. Ende sunder merren quam de ridder vnuerseens weder
[21] to hues ende sechde dat men em de camer vp dede. Do de vrowe dat
[22] vertoech vermode he dat <dat> daer yemant in der cameren weer ende
[23] brack de camer mit ghewelde vp ende vant doet wynter tijt was dat bed[24] de bedecket mit alte walrukenden rosen. Hijr van verwunderde he em
[25] ende vraghede wat daer ghescheen weer. dat wijf vertelledet em ende
[26] sunder merren worden se beyde beweghet mit tranen to den loue Cristi.
[27] +Van den derden punte dat men den nakeden cleden sal heuet mi de27
[28] edele vrouwe aelheit greuinne van carnaten ende blesen een exempel aant.
[29] vertellet van eren older uader segende theobaldus greue van carnoten aant.
[30] ende van blesen. Was de alre edelste ende mechtigheste banrose van
[31] gallien. He was alle de tijd sins leuens seer milde den armen to gheuen.
[32] Dese genc eens mit vele volkes enen wech in den midde wynter doet
[33] + vele harder// vorst was dant plach to wesen ende em quam to ghemote
[34] een arm naket mansche ende reep den greuen na. de greue antwerde.
[35] wat begherstu. de arme sechde. gif mi dine mantele den du an heuest.
[36] de greue toech de mantel wt sunder merren ende gaf se den armen se[37] gende wilstu iet meer dat bidde. de arme sechde. gif mi dinen roch den
*

11
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2 werghedens, ls: wegherdens. 5 mase, Lat.: mosellae. 9-10 wijngarden ende bergheten ende
woestinen, Lat.: vinetis montium et desertis. 12 ade van belouigher, Lat.: Ada de Belomeir.
28 [aelheit van] carnaten, Lat.: [Aleidis] Carnotensium. 30 banrose van gallien, Lat.: in
Baronibus Galliae.
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+
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[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]

du anne heuest. De greue toech den roech to hant wt ende gaf en em
ende bleef in den linen clederen. de arme sechde greue du seeste dat
ic een gheschoren bloet houet hebbe gif mi dinen hoet. do schamede
em de greue en luttic want he was cael ende sechde. alre leueste du
ghest mi alte na. des hodes en mach ic suluen nicht ontberen. do he dat
ghesecht hadde verscheen de arme ende liet de cleder liggen. De greue
vel gheringhe van den perde ende makede een groet screyen ende hodde
em daer na alle de tijt sins leuens dat he des ghelikes niet beten dede aant.
mer he gaf al den ghenen de em bat.

[47] +Jn den vierden punte dat men den naesten niet en sal versmaen mer aant. 47
[48] voden ende troesten heuet Cristus desen suluen greuen daer wi nu van
[49] ghesecht hebben in dusdanigher maneren ghetroestet. Een meletes men[50] sche hadde een hutteken daer he inne seck lach bi na int middel van den
[51] weghe tusschen der greueschop van carnoten ende de greueschop van

47
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[1] + blesen// ende he was seer mistalt ende onreyne in al sinen leden. Dese
[2] vorghenomde greue theobaldus hadde em omme de hillicheit sins leuens
[3] seer leef ende wanneer he ouer den suluen wech reet so vandede he em.
[4] Ende dat gheuel eens dat de greue becummert was ende merrede bi na
[5] een heel iaer lanc dat he ouer den wech nicht en reysede ende binnen
[6] der tijt starf de meletesche mensche. Daer na do de greue weder quam
[7] ende ouer den wech reet leet he al sin ghesin ende genc allene in de hutte
[8] ende den menschen den he daer ghelaten hadde al vervulet van melaet[9] schep vant he mit blenckender huet wllencomelike ghenesen in allen
[10] leden. De greue wort beuaren ende twiuelde langhe in em suluen we dat[11] tet weret[.] do sechde he ic bin de meletesche mensche dyn vrent nv bin
[12] ic ouermids de barmherticheit godes ghesunt gheworden ende sal ontfan[13] ghen de cronen der rechtuerdicheit ende de rechtuerdighe richter sal aant.
[14] dy in den daghe weder bewisen sulke liefte als du mi ende vellen anderen
[15] armen mit der alre mesten barmherticheit bewysen woldest. Do he dat
[16] ghesecht hadde cussede de greue em sine hande mit groter blischop ende
[17] tranen als he altoes to voren em ende allen meleteschen plach to done
[18] ende sunnede em ende genc weder to sinen ghesinne. Do de greue weder
[19] quam lachede em een van sinen ridders to ende sechde. gy hadden ghe[20] +ment na uwer ghewonte// iuwen vrent den meletheschen to vanden recht
[21] of he leuede mer et was vergheues mer dat is lange dat he wanderde
[22] den wech des ghemenen vlesches. Do woste de greue erst dat de melete[23] sche mensche ghestoruen was ende ghedachte warachtelike dat he ghe[24] seen hadde mer versweghet wijslike ende antwerde de almechtighe god
[25] mote em gudertirene ontfarmen ouer sine siele.
[26] +Nu laet ons seen wat de philosephen hebben gheuolet van der barm- aant. 26
[27] herticheit de men den armen bewisen sal. Een secht. Een gyrich mensche
[28] de enen anderen menschen barmhertich is de dencket sins sulues ende
[29] socht sine bate. de den armen in ghinen dingen gudertiren is de is sick
[30] suluen alre quadest. de ene waldaet gift. he ghiftet dubbelt ist dat heet
[31] gheringlike ghift. We to hulpe comen mach enen de in liues node is ende
[32] em niet en helpet de dodet em. wat isset waldaet to gheuen. dat is den
[33] heren na to volghen. Cum to hulpe de armen. ommer loep em to mote
[34] want du salst mit so willighen mode gheuen alse du de gauen ontfangen
[35] heuest. mer ist dattu niet behof en heuest to ontfangen so salstu also
[36] vele te blideliker gheuen alse du myn behouest. He dwelt de daer liuer aant.
[37] gauen ontseet dan gheuet. vake ist clene dat daer gheuen wort mer dat
[38] + guet dat daer na comet is groet. Wy en vermoden ghijn// dinc duerbarre
[39] dan de waldaet also lange alse wi se bidden mer alse wi se ontfangen
[40] hebben so en achten wy ghijn dinc snoder te wesen. Du machste vraghen
[41] wat ons also seer doet vergheten de waldaet. dat doet de begherlicheit aant.
[42] mer to ontfanghen. Wij sullen mit sulken ghemode gheuen alse wi wolden
*
26

26 philosophen, ls: philosophen. 27 Een secht, is door de vert. toegevoegd.
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[43] ontfangen. bouen al sulle wi gheuen gherne gheringhe ende sunder mer[44] ren. Want de gauen wort myn danckberlike ontfanghen de lange ghecleuet
[45] heuet in den ghenen de se gheuet. De gauen werden alre danckberlikest
[46] ontfanghen de bereit sin ende lichtelike to mote lopen daer ghijn merren
[47] en is in den gheuene ende de ontfanger ghine schemte liden en mach.
[48] We achter latet dat teken der onwillicheit de vermenichuoldighet sine
[49] gaue. He en heuet nicht to vergheues ontfanghen de ersten bat eer he
[50] ontfenc. daer en is ghijn dinc duerre ghecoft dan dat myt beden ghecoft
[51] is. Dat is dat alre beste dinc dat men to doe gude worde to guden gauen
[52] ende mit menscheliker gudertierenheit dat to prisen dat men gift. somtijt
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*

[1] verdeent he merren danc de clene dinghe ghift dan de grote dinghe ghijft. aant.
[2] he heuet de gauen gheliket den ghemode de wenich ghift mer gherne.
[3] de sine armode verghet wanneer he de mynne an seet. men en sal ghijn
[4] + dinc also seer schuwen// in der waldaet alse vermetelheit. De gauen
[5] sullen spreken als wi swighen. ten is ghine waldaet anders dan de comet
[6] wt guden willen. ten is ghine waldaet dan de mit reden ghegheuen wort.
[7] want de reden is een gheselle aller doghet ende aller erbaerheit. Hijr
[8] omme sal ic seen wanneer ic gheue. wen ic gheue. wo ic gheue. waer
[9] ic vmme gheue. Du salste gheuen in der tijt der noet du salste gheuen
[10] den armen mildelike ende vmme gades willen. Eersten sul wi gheuen
[11] dat noetdroftich is. daer na dattet nutte is. daer na dattet ghenochlic
[12] is. ende in alle desen sullen de noetdroftighe dinghe sunder welke wi
[13] niet leuen en moghen de erste stede in den gheuene hebben. ende de
[14] dinghe sunder welke wi niet leuen en sullen sullen de ander stede hebben
[15] ende de dinghe sunder welke wi niet leuen en willen sullen de derden
[16] stede hebben. somighe dinghe sin daer schadelic den ghenen de se bidden
[17] ende so isset ene wal dat men em de dinghe weyghere ende niet en gheue.
[18] Hijr vmme sulle wi mer an seen de nutticheit der ghenre de ons bidden.
[19] Want wi begheren vake schadelike dinghe ende wi en connen niet gheseen
[20] wo schadelic dat se sin. Want de begerte verblindet de reden wi sullen
[21] + de dinghe gheuen de nicht allene ghenochlic en sin alse// men se ontseet
[22] mer oec alse se ontfangen sin.
[23] Bede to verhoren to schaden der bidders is wrede guetheit onwijslike
[24] to gheuen is de alre schantlikeste maneer van gheuene ic sal gheuen
[25] enen guden manne want he sal in der vterste armode dancber wesen ende
[26] als em al dinc ontbrecket so en sal em nochtan een dancber mode niet
[27] ontbrecken. Jc sal wtuerkesen enen ghehelen man eenuoldich ghedachtich
[28] dancbaer de ghijn vromet guet en socht ende niet gyrich en is ouer dat
[29] sine nicht carich mer guet willich wattu enen blinden ghemode beuelest
[30] ofte gheuest dat keert he altemale to siner last to siner verderfnisse
[31] ende to orsake siner onselicheit. Want to den quaden en mach ghijn dinc
[32] comen dat em baten mach vmmer ghijn dinc dat em niet en schadet.
[33] + Hijr omme du de <de> dit lesest ofte horst lesen oeffene de doghet na
[34] der scrift ende arbeide alle de tijt dins leuens omme de gauen daer du
[35] gode mede versonen moghest ende dinen naesten helpen ende vermerret
[36] moghest werden mit ouerulodighe verdensten.

Du machste seen dat somige bijen vliteliken arbeiden vmme cost [to
vergaderen]. XXV. capitel
[39] DV machste seen dat somighe bien vliteliken arbeiden vmme cost aant.
[40] to vergaderen ende de anderen sin sorchuoldich van der bewarin*

33 ofte horst lesen, is door de vert. toegevoegd. 48 wt, ls: se mit.
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[41] ghe ende bewisen vlitelike hode.
[42] +Na den sinne der litteren mach men segen dat// se arbeiden vmme42
[43] + de gauen de alle dage vlitich sin in enighen saken dat ghemene guet to
[44] vorderen ende se arbeyden vlitelike vmme cost to vergaderen de comen[45] schop ofenen ende mit dagheliker sorchuoldicheit vnnoetdroftighe dinghe
[46] gheuen vmme noetdroftighe dinghe ende dese werden in der orden van
[47] cisters coeplude gheheten. Dese wanderen in egipten dat is in der dues[48] ternisse deser werlt ende daer vmme is em seer noetdroftich dat wt aant.
[49] den rechtuerdighen iosep dat kint ihesum mit em draghen. Dese sullen
[50] em seer vlitelike hoden dat se in sulker onlede ghijn dinc en doen daer
[51] de ghene de der ghestliker lude werke ende worde bedrechlike an merken
[52] <daer se> de hillighen orde mede ontruchtighen moghen. Want we den aant.
[53] ghenen ouermids wen de schande comet.
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Exempel
[2] +Et gheuel dat in den closter van vacellen ene mole ghemaket was de aant. 2
+
[3] stro ende caf seer starckelike to wreef ende mel daer van makede ende
Ex. 105
[4] mit sulken mele mit semelen ghemenghet mestede men de verkene. Do
[5] de verkene vercoft weren in de naeste stat van cameric wort daer ghe[6] uunden dat de verkene hadden bollachtich vleeschs ende nicht vaste ende
[7] daer quam swaer schandaliseringhe van. Do dat een seer hillich monic
[8] van den closter ghenomet lambertus hoerde sloch he sine ogen vp ende aant.
[9] + hande to den// hemel. ende o here god sechede he laet ons dese mole
+
[10] nummer bet vmme gaen ende sunder merre do he dat ghesecht hadde
164b
[11] vel al dat tymmer der mollen ende mit den mirakel worden de simpele
[12] + broders ende monike verloset van deser schande. We segen dat de prela- aant. 12
+
[13] ten sorchuoldighe hode hebben sullen van den tenten alse de priores ende
Serm. b
[14] de ouersten van den closteren of den ghenen den ammeten beualen sin
[15] desen hoert alre meest to dat se vlitelike to seen dat de broders nergent
[16] onordernerliken en sitten ende binnens huses of buten callinghe holden
[17] de men vermodet quaet to wesen daer de vrede des huses mede verstuert
[18] mochte werden ofte de discipline mede vermynret. Dese hort oec onder
[19] anderen punten bisunderlinghe to besorgen dat de broders de myn god[20] fruchtich sin den closter ghijn guet en verweruen ofte gauen brenghen
[21] de mit wokere ofte mit onrechte ghewonnen sin[.] mer dat ment weder
[22] gheue sekeren luden dent mit rechte to behort waer men se vinden can
[23] vp dat ghine godlike wrake en come nicht allene ouer de ghene de dat
[24] weten ende to laten mer oec ghemeenlike ouer al de ghene de in den
[25] closter wonen als hijr vormaels vmme eens mans sunde achor genomet aant.
[26] al dat volc van israhel gheplaghet wort.
[27] +Dat gheuel bi onsen tiden dat ic warachtelike ghehort hebbe dat in27
[28] + den vorghe//nomden closter van vacellen wt der stat van attrabaten aant.
[29] ghelt ghedaen was to holdene dat en wokener de ghestoruen was achter
[30] ghelaten hadde. Hijr vmme in enen daghe do de vorghenomde hillighe
[31] monic wolterus van biamunt bi de screne daer dat ghelt inne was sin aant.
[32] ghebet dede sach he den duuel op den screne setten. erst wort he veruert
[33] mer he tekende em mit den tekene des hillighen cruces ende vraghede
[34] em. wat sist du hijr wat verwachtestu hijr du alre boseste viant des men[35] scheliken gheslechtes. He antwerde wal ende rechtuerdelike sitte ic
[36] hijr ende beware dat myn is. sunder merren leep de monic to den abbet
*
2
12
27

8 Na lambertus, volgt in het lat.: cognomento Pater noster. 30 vorghenomde, Lat.:
famisissimae. 31 van biamunt, Lat.: scilicet de Beaumont. 38 stat, Lat.: Attrabatum.
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[37] ende sechde wat he gheseen hadde ende de abbet sande mit alre snelheit
[38] dat ghelt weder in de stat.
[39] +Laet ons horen wat bi onsen tiden ghescheet is onder enen seer ghest- aant. 39
[40] liken abbet van vilaer in brabant. Daer wort ene seer grote summe ghel[41] des machscheen m ende vi c punt den vorghenomde closter ghegheuen
[42] dat een wokener in der stat namerick achter ghelaten hadde ende van aant.
[43] den ghelde worden vele erue ghecoft. Daer na wort daer een abbet ghe[44] coren de een man was van nouwer consciencien de bedrouede em do he
[45] dit hoerde ende vercofte schape rundere ende andere besten ende ander
[46] beweeghelic guet des closters ende sande dat ghelt weder in de stat van
[47] + na//merick vp dat ment den ghenen weder gheue dent mit onrechte af[48] ghewunnen was[.] do daer nimant van ontfanghen wolde wort dat ghelt
[49] weder int closter ghebracht. Daer vmme veronwerdighede em de god[50] frucht/tighe abbet tegen de ghene deet weder brachten ende gheboet
[51] dat men dat ghelt weder dreghen solde anderverue in de stat ende legent
[52] vp dat market vor de borgers ende vor al dat volc ende segen van des
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[1] abbates weghene. Dit ghelt neme we wil. ic bekenne dattet ons niet en
[2] is. Want ic en twiuele daer niet an dat en si mit onrechte ghewunnen.
[3] Do dat de borgers segen worden se daer seer in ghestichtet ende wt ghe[4] menen rade nemen se dat ghelt ende dor truwer manne hande deelden
[5] se dat ende gheuent weder enen iegheliken daert myt onrechte of ghe[6] wunnen was. Mer god gaf cort daer na den closter tienvolt mer weder
[7] ende dat to voren was seer arm ende byna broet biddende dat see wi
[8] nu seer vrom ende vermerret ende ouerulodich in velen rijcdom.
[9] Jn den suluen closter hebbe wi gheseen vele hilligher mans ende somi-9
[10] ghe de daer claer weren in den gheeste der prophecien ende in miraculen
[11] onder wen wi gheseen hebben enen wolterus de daer was een edel man aant.
[12] van ghebuerten rike ende leckerliken vp gheuodet in der werlt ende seer
[13] wal ghelert in den scriften nochtan en heb ic nu menschen gheseen de
[14] + so snode was in sinen eghenen ogen. ende waer oet//modich alse he was
[15] ende ic hebbe den abbet van vacellen van den suluen wolterus horen ver[16] tellen dat he van sinen munde suluen ghehort hadde dat he vake enen
[17] haluen dach ofte enen helen dach als he wat gudes dachte ofte sin ghebet
[18] dede in so groter puerheit ende vrede was sins herten dat sin ghemode
[19] niet mit der minnesten onlede ende ghedachten becort en wort ende
[20] ic en twiuele daer niet an dat en weer bouen de menschelike cracht.
[21] + Daer is noch een ander quaet dat de prelaten verbeden sullen den ghenen21
[22] de copenschop butens huses doen want als ic warachtelike ondervunden
[23] hebbe somighe ontseen em nicht to legen omme ghewyn ende orber eers
[24] closters ende willen er lughene beschermen mit den dat in den olden
[25] testamente bescreuen is van abraham ende zara yzaac ende iacob ende aant.
[26] der ghelyc recht of dat nu gheorlouet weer onder der nyen testamente
[27] dat wanneer gheorlouet was in den olden testemento ende en an dencken
[28] nicht dat de here secht in den ewanghelio ten si dat ivve rechtuerdicheit
[29] mer onuerulodich sy dan der scriben ende pharizeen gi en sult nicht gaen aant.
[30] int rike der hemele. Ende wert den werliken luden somtijt gheorlouet
[31] to legen dat si veer nochtan en ysset in ghiner sake ofte in ghinen tiden
[32] gheorlouet ghestliken ende closter luden de ghelouet hebben to holden
[33] wllecomenheyt ende hilligheit des leuens.

+
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+

Serm. c

Exempel
[35] +Ic bin ghedachtich dat ic ghehort hebbe van enen al te simpelen leken35
+

165b

*
9
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35

11 wolterus, Lat.: waltherus dictum de Traiecto. 15 Na abbet, volgt in de Lat. tekst: Robertus.
43 arestoteles, Lat.: philosophus.
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[36] + van cameric. Somighe ghestlike mans loueden em vake ende heldens aant.
[37] niet ende do he niet en sach wo he se anders ontschuldighen mochte
[38] sechde he. Dese leghen my alle daghe ende en holden niet dat se louen
[39] mer ic gheloue dat se leghen mit des abbates orleue ende dat wort daer
[40] hente huden to gheholden vor enen sproke. wanneer daer een ghestlic
[41] mensche schint myn waer to segen so secht men et is guet dinc he lucht
[42] + mit des abbates orleue. van der lughene of van der sunde der valscheyt42
[43] secht arestoteles. De gheuensicheit en heuet niet ghebatet. De lughene aant.
[44] is dunne ende wort doer gheseen ist dattu se vlitelike in seest mer de
[45] waerheijt is in aller tijt dat sulue. Der waerheit en sal men nummer ver- aant.
[46] dreet crighen ende der valscheit wort men to hantes sat. Gheuenselike
[47] to sprekene ofte to done is oec onerbaer te segen. hebbe dy also dat aant.
[48] al dine werke ende worde ouer een draghen ende van ener pynen sin des
[49] ghenes ghemode en is niet recht wes werke niet ouer een en draghen.
[50] Ontholt di van schandeliken worden ende van lughenen want daer van aant.
[51] comet onschemelheit ende onerbaerheit. Wo groet ofte wo mechtich
[52] dattu bist du salst versmaet werden ist dattu lughenachtich bist. Mer
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[1] + een arm mensche de een// [vrient] der waerheit is sal gheert werden.
[2] Enen guden manne hordet to ghelouen to holden oec den ghenen den he
[3] des niet ghelouet en heft noch to ghesecht. Jc wil dy wisen wat dinghe aant.
[4] der groter moghentheit ontbrecket. Den ghenen de alle dinc besitten
[5] ontbrecket een mensche de em de waerheit sege. Want nimant en spreket
[6] em to alse dat rechte ghemode volet nimant en radet em to rechte mer
[7] al de vrende hebben een ammet mit den heren to smekene[.]se hebben
[8] alle ene sorghe we van em allen den heren alre smekelikest bedreghen
[9] mach [.]se segen em niet dat se node horen mer dat se namaels altoes aant.
[10] sullen willen dat se des niet ghehort en hadden. De oren de vul sin van
[11] smekinghe de sullen wanneer noch de waerheyt horen. Wo strengelike11
[12] de loghene van den hillighen augustino ghenomen wort in den boke dat
[13] he scrift van der loghene ende tegen de loghene to consencium dat besee
[14] ende lese elck closter mensche ende verspie ende nicht en lese dat ver[15] bannede boeck dat wi becant hebben dat en vermaledijt mensche makede
[16] to der bescherminghe der loghene.

+

165c

Du machste sien dat die anderen bijen sorchuoldich sin [van den
tenten]. XXVI. capitel
[19] DV machste seen dat de anderen bien sorchuoldich sin van den aant.
[20] tenten ende vlitighe hode hebben.
[21] +Hijr versta// wi in de prelaten ende de priores. Desen hort21
[22] + bi sunderlinghe to dat als men suspicie heuet van den wanderlinghe somi[23] gher brodere de de ouersten bedreghen mit clockheyeden dat de besloten
[24] werden in den closter ende vlitelike van den anderen bewart werden
[25] ende isset dat men al so de waerheit nicht vernemen en can so sulen
[26] de broders de meest ghestlic sin mit vurighen mynnen ontsteken werden aant.
[27] in den ghebede vp dattet mit godliker hulpe onderuunden werde dat men
[28] + mit menscheliken vlite niet onderuinden en can. Jc hebbe gheseen enen28
[29] broder in der reguleer orde daer de ouersten quaet vermoet van hadden
[30] dat he oncues were. Nochtan verhudde he dat mit groter cloeckheit also
[31] dat ment in ghinen dinghen vernemen en conde. Do was daer een van
[32] den conuente de sach een visioen van em ende van enen anderen daer
[33] men guet vermoden van hadde. Do he dat de abbate vertellede antwerde
[34] de abbet mit drofheyt dat se eer leuen eynden solden in oncuesheit ende
[35] wy segen cort daer na dat dat veruullet wort. Want beyde worden se
[36] onruchtighet ende wt den closter gheworpen mer de erste ersten ende
*
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1 [] aangevuld naar M. 33 Na hadde, volgt in de Lat. tekst nog: in claustro stantes, quibus
subito conversis in arbores, ut in somnis plerumque fieri consuevit, et in terram prostratis,
ipsarum arborum caudae membro pudoris femineo ligabantur.
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[36] de ander cort dor na[.] et is seer vake in so danighen dinghe ondervunden
[37] dat de sentencie des heren warachtelike veruullet is daer he secht. Daer
[38] en is ghijn dinc bedecket dat daer niet gheapenbaert en sal werden ende aant.
[39] + nicht verborghen// dat daer nicht gheweten en sal werden.
+

166a

Die de ioghet hebben trecken wt toe werken ende die oldesten werken
[binnen]. XXVII. capitel
[43] DE de ioghet hebben trecken wt to werke ende de oldesten werken aant.
[44] binnen.
[45] +Van der iungelinghen werke beyde wtwendich ende ghestlic45
[46] hebbe wy ghenoch hijr to voren ghesecht mer nv wil wi bewisen mit enen
aant.

[47]
[48]
[49]
[50]
[51]

45

seer apenbaer exempele dat van den denste Cristi mit allen ghinen ioghet
wt ghenomen en wort. Want de alre wllencomenste coninc yozias gode aant.
began to ontsene ende sine bade to holden do he viij iaer olt was. ende aant.
mit den alre hillichsten iob wes vp de barmherticheit van siner ioghet aant.
ende se is mit em wt ghegaen van siner moder buke.
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[1] +By onsen tiden is in vlanderen een dinc ghescheen dat nicht myn wun- aant. 1
[2] derlic en is. Daer was een kynt van vijf iaren achas ghenomet dat ghebo- aant.
[3] ren was van seer erbaren olders. Do dat kint eerst de mynre broders
[4] sach vercreghet mit screyene van sinen olders dattet ghecledet wort
[5] mit enen habite. Mer de olders menden ersten dat et kintdesheit were
[6] ende dattet em als ment mit anderen kinderen to onderuinden pleghet
[7] in corter tijt vergaen solde. Eer nabuers ende al de anderen begunnen
[8] to merken nernstelike dat et kint mit wunderliker maneren began to
[9] + holden de ghewonte//der orden. Dat genc baruoet ende gordede em mit
[10] enen harden gheknopeden sele ende schuwede suluer ende god mit allen10
[11] vlite ende daer van gheschede een dinc dat seer wunderlic was[.] somighe
[12] coeplude quemen to sins vaders hues vmme daer to herberghene. Do
[13] se dat kint seghen in so danighen habite verwunderden se em ende do
[14] se verstonden dattet alle ghelt schuwede legheden se hemelike enen
[15] penninck vp den bodem des croses daer se wt druncken ende deden daer
[16] een luttel wijns in ende gheuen den kinde drincken. Do dat kint den wijn
[17] wt ghedruncken hadde ende den penninck sach reep et veruerlike ende
[18] worp den croes van sick ende sloch sine oghen vp to den hemele ende
[19] sechde mit tranen. O almechtighe god du weeste dat ick mine orden
[20] onwetende ghebraken hebbe[.] daer na began et to beuene ende wort
[21] bleck ende sin ansichte began swart to werden recht oftet steruen wolde.
[22] Do dat de vader sach wort he verueert ende leep haestelike ende haelde
[23] enen prester de den kinde de hant vp dat houet leghede ende absolueerdet
[24] ende versachtede sinnen row ende droefheyt. Des hillighen daghes plach24
[25] dat kint to sitten vp der straten ende reep to samen der nabuer kynder
[26] ende straffede de ghene de ongheschicket weren van seden de houer//[27] +dich weren ofte verciert in clederen ende leghede em voer de pine der
[28] hellen de se vor er sunde liden solden mer guden kinderen dant belouedet
[29] de glorie des hemels[.] somtijt so lerdet den kinderen dat pater noster
[30] ende sechde wo guet dattet weer der moder Cristi to denen ende mit
[31] ghebugheden kneen se to groten mit der enghelschen grote. To deses
[32] kyndes to herdenghe vergaderden ock de olden mit den iungen ende had[33] den wunderlike grote ghenochte in des kyndes wijsheit ende in sinen ant[34] worden. Wanneert horde sinen eghenen vader sweren ofte em sach licht-34
[35] uerdich in seden of drunken so haddet groet mede liden mit em ende
[36] straffede ene mit tranen segende. Alre leueste vader onse prester secht
[37] in der kerken dat de dusdanighe dinghe doen en sullen dat rike godes
[38] niet besitten. Do sin moder in ener hochtijd ghecledet was mit den alre
[39] besten scharlaken ende mit roden clederen berispede dat kynt de moder
[40] mit swaerre droefheit vor den anderen volke de in der kerken seten ende
*
1
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1 vlanderen, Lat.: in Thorouth opido Flandriae. 10 god, ls: gold
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[41] wees mit den vinger vp dat belde des crucifix ende sechde sich moder
[42] see ende anmerke wo onse here ihesus Cristus naket hanghet an den cru[43] ce ende roet is van sinen eghenen blode ende du heuest di versciert mit
[44] scharlaken to siner smaheit hode dy moder hode di alre leueste dat tu
[45] + vmme dese rode cleder nicht en comest in de helsche pine.// Ende sunder
[46] merren ontsach de moder des kindes worde to male seer ende leghede
[47] de cleder of ende wolde de cledere of der ghelijc daer na nicht bet to
[48] ghebruken[.] mer wat merre ic ende maket lanc et weer onmoghelic dat48
[49] ic ommer mit worden vertellen mochte. Wo groet des kyndes werdicheit
[50] was in seden wo grote stedicheit in den ghebede. wo grote bewaringhe
[51] der oghen. wo grote oetmodicheit in gane. ende grote wijsheyt in spre[52] ken. Ende dat was bouen allen dinghen wunderlic dat allene de ioghet

48
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[1] ende de ledekens des clenen lichames toenden een kynt to wesen mer
[2] sine seden ende werken toenden den alre wllencomesten man in allen
[3] dochden to wesen. Do dit kint niet al vij iaer olt was starfet ende heuet3
[4] verwllet in corter tijt vole tides. Want sine zele was gode behaghelic
[5] ende he is ghegrepen van gode vp dat de quaetheit sin verstant nicht aant.
[6] en verwandelde of de vensicheit sine siele niet en bedroghe. Do he den
[7] dode ghenakede bichtede he enen prester ende begherde dat hillighe
[8] licham Cristi mer de prester en dorste em des nicht gheuen wanttet
[9] in den ghemenen consilium verboden was dat men dat hillighe sacrament aant.
[10] so iungen kinderen niet gheuen en solde. Dat kint reckede sine hant vp
[11] to den hemele wert ende sechde mit wunderliker gudertieren ende soti[12] cheit der spraken o here ihesum Criste du weeste dattet mine hochste
[13] + begherte is dy to heb//bene. Jc heb vmme di ghebeden ende ic hebbe
[14] ghedaen dat ic solde ende ic hope betruwelike dat ic diner teghenwordi[15] cheit nicht berouet en sal werden. Do dat kint dit ghesecht hadde troes[16] tedent sine olders de vmme em setten ende screyeden ende dat kint to
[17] herdede se tot beteringhe ers leuens ende onder den worden der to her[18] dinghe des gheestes ende des gheloues gaf et gode den onbeuleckeden
[19] gheest[.] ende sunder merren verscheen haestelike der mynrebroder ha-19
[20] bijt alse de rock mit der angheneyder coghelen de vp den kinde wt ghe[21] recket lach ende wort daer na niet bet gheseen. Hijr omme do somighe21
[22] broders bi des kindes graue stonden ende den salm de profundis lesen aant.
[23] wolden en conden se den psalmen mit ghinen arbeide ofte vlijt wo vake
[24] se oec de versen weder haelden wt lesen vp dat men daer inne verstaen
[25] mochte dat de hillighe ziele ghine hulpe der ghebede en behouede ende
[26] ic gheloue dat dit sulue mi oeck ghesecht is do ic vp des kindes grauen
[27] beden wolde. Des kindes olders worden so seer ghebetert van des kindes27
[28] exempel dat se na sinen dode alle wallust der werlt ouer gheuen ende
[29] to samen in ener tijt in de orde ghenghen de vader in der prediker orde aant.
[30] ende de moder in de orde van cisters.

+

167a

Exempel
[32] +In dueschlant was een kint van gheliker deuocien ende hillicheit al en32
[33] + wasset nicht van gheliker oltheit want et was// xiij iaer olt. dit was alre
[34] edelste van ghebuerte ende dat was des greuen sone flankebert. Dit kint aant.
[35] wort van siner moder ghesant to den coninc van vranckrike eren mach aant.
*
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26 ghesecht, ls: ghescheet, Lat. contigerit. 33-34 alre edelste van ghebuerte ende dat was, is
door de vert. toegevoegd. 39 Na orden, volgt in de Lat. tekst: natione Theuticum. 52 herschop,
ls: greueschop.
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[36] vp dattet mit des coninghes kinderen vp ghevodet worde. Ende wanttet
[37] ene ghewonte is alremest in vromden landen dat de landes lude gherne
[38] pleghen to vergaderen ende to samen vrolic to wesen so gheuellet dat
[39] dit kint albertus ghenomet den seligen broder iordanus den meyster van aant.
[40] der prediker orden de do to parijs wonde ende de anderen dudeschen
[41] broders visitierde ende versochte. Do dit kint dit vake ende langhe dede
[42] begunnen den kinde wt to sprekinghe des hillighen mans alle erdesche
[43] dinghe in den ghemode snode to werden ende hemelsche dinge to beha[44] ghen ende dat begrep in den ghemode dattet inde orde gaen wolde ende
[45] bat den meyster iordanus vmme dat habijt der orden want dat kint was
[46] en luttic gheleert. Mer meyster iordanus vermodede des kindes begherte
[47] ontstantachtich to wesen ende herdedet vele meer wal to regeren ende
[48] to verwarene de greueschop daert allene recht erfghename of was op
[49] dattet sine ondersaten regeerde mit guedertirenheyt ende sachtmodi[50] +cheit. Do dat kynt olt gheworden was xvi iaer// ontboet em de moder
[51] bi erbaren groten boden dattet to hues queme ende neme ene alre edelste
[52] huesurowe ende ontfenghe de herschopie van der herschop want sin vader
[53] was nv van langher oltheit cranck gheworden. Dat kint antwerde den
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[1] ridders ende eren knechten laet ons gaen ende seen onse landes lude
[2] van der prediker orde to parijs eer wy van hijr scheden. Dat kint quam
[3] mit al sine ghesinne to der broder hues ende reep den meyster ende de
[4] broders hemelike in de camer ende vel neder vor eer vote ende sechde.
[5] Jc nemes gode vor iv to tughe dat ic hueden bereit bin de werlt to laten
[6] ende mit iv in der orden cristo to denen ende isset dat gy mi nv ic guet[7] willich bin verwerpen dat sie ende ordele god suluen ende en late miner
[8] sielen doet nicht onghewraken bliuen van iv. do dat kint dit ghesecht
[9] hadde screyede de meyster ende de broders weren beuaren ende benowet
[10] in den gheeste omme des kindes worde ende beuelen allene de sake den
[11] heren. Se leten dat conuent to samen comen ende vertelleden em vliteli[12] ke de sake ende des kindes worde ende altehant ontfenghen seet ende
[13] togen em an dat habijt der orden. Do dat de ghene vernemen de omme
[14] em ghesant weren screyeden se alte seer ende quemen weder to eren
[15] + lande ende brach//ten den olders alte drouighe botschap. Sijn vader de
[16] olt was nam mit em vele ghesins ende quam to parijs ende do he sinen
[17] sone mit ghewelde wt den closter trecken wolde wort dat kint uan den
[18] anderen nouicien sinen broderen so hartlike gheholden dat et bi na hadde
[19] gheschoert gheworden ende de vader kierde weder in sin lant ende en
[20] hadde nicht gheuordert. Jn der tijt was to parijs een archediaken wt
[21] dueschlant seer schone van ghedaente bouen alle de clerke van der stat
[22] ghenomet dederic ende wal to rechte to ghenomet de schone dusche aant.
[23] [.] dese was des iunghelinghes oem van siner moder weghene ende was
[24] swaerlike verstuert op sinen neuen ende vertoget langhe dat he sinen
[25] neuen niet seen en wolde ten lesten do he weder to lande trecken solde
[26] ontboet he em bi sinen clerke dat he des anderen daghes comen wolde
[27] vmme em to sene. Do dat dat kint broder albert hoerde leep he to den
[28] meyster ende leep oec to de broders de meest gheestelic weren ende
[29] bat em allen dat se vor de selicheit sins oems den heren bidden wolden.
[30] Do dat ghescheet was quam de archediaken <to> sijn oem ende se setten
[31] by een in der capellen vmme to samen to spreken. Ende rechteuoert
[32] + lepen den// archediaken de oghen ouer mit tranen ende sechde to den
[33] kinde alre lieueste wo moechstestu dat doen dattu dine moder myn suster
[34] de dy allene van den kinderen beholden heuet ende my dynen oem de
[35] dy bouen allen menschen lief hebbe mochtest achter laten ende nv als
[36] ic hore sterft dyn moder van groter drofheyt. Ende ic bin na den dattu
[37] in de orde ghenghest seck gheworden by na to der doet to ende ic en
[38] sal nummer mit enighen troeste verlichtet werden ten sy dat ic dy see
[39] bynnen dinen prouelyaer wederkeren to der werlt alset wal gheorleuet
[40] is. Dat kint antwerde em myt wunderliker soticheit des mundes ende
[41] sechde. Se alre lieueste oem de dre belde de vor ons in den glaseuenster
[42] ghemaelt sin[.] wes sin de[.] ende wes ghedencnisse bewisen se ons[.] se
[43] bewesen ons Cristus ghedencknisse ende siner moder ende sins neuen aant.
[44] iohannes den he bouen de anderen bisunderlinghe lief hadde. Wt desen
[45] machstu warachtelike merken dat al hadde Cristus sine moder alte lief
[46] ende sach dat se van groten rowen sins lydens so seer in den herten ghe-
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[47] pynighet wort dat dat sweert des rowen ere siele doer genc ende sin
[48] + ghemynde neue iohannes ewanghelista myt bangicheyt des rouwen// mer
[49] beswaert was dan men ghelouen mach ende Cristus was mechtich van
[50] den cruce neder to stighen mer he en woldes om eren willen niet doen
[51] mer he wlherde an den cruce hent he starf. Des ghelikes wete alre lieues[52] te oem dat ic mit Cristo ende omme den heren Cristum gheclommen
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[1] bin op dat cruce deser hilligher orden ende al ysset dat ic myne moder
[2] van rouwen se steruen ende dy minen alre lieuesten oem see seeck wer[3] den nochtan sal ic onbeweghelic wlherden in den cruce hent to der doet
[4] to. Ende yssset dattu my ghelouest so salstu suluen oec vp dat cruce
[5] clemmen vp dat dy de verdomelike arbeyt nicht en bestricke alset al
[6] rede begunnen is myt dy. Wat mer de archedyaken wort beweket to ouer[7] ulodighen tranen ende van herten beweghet ende seer benowet myt den
[8] wroghender consciencien ende he en mochte nicht weder staen den
[9] gheest de wt den kinde sprack. Daer en bouen wlherdede de iunghe in
[10] vurighen ghebede ende in wenich dagen brachte he den archedyaken daer
[11] to dat he in de orde genc daer em al de clerckschop ende dat volc van
[12] + der stat seer van verwunderden dat// de worde des kindes so haestelike
[13] den moet des lewen hadde ghetemet ende to so groter oetmodicheit ghe[14] bracht. Dat kint broder albert wos op in enen wllencomenen gueden leuen
[15] ende is hente huden to de alre edelste prediker. De pawes wolde em bis[16] scop maken van ener alte groter stat mer de hillighe man sechde een
[17] wort dat werdich is in der ghedencnisse to holden. Jc sal sekerliker ende
[18] blideliker een slicht broder der orden steruen dan oft ic mit enigher eren
[19] + des bisdomes verhoghet worde. Hijr omme isset na des propheten worde
[20] enen menschen guet dat he draghe dat iuc des heren van siner yoghet aant.
[21] ende sine necken gheue onder dat lichte iuck Cristi.

+

168c

+

Concl.

+

[In allen bien is hele iuncferscap des lijchames]. XXVIII. capitel
+

169a

[24] IN allen bien is hele iuncferscap des lijchames ende se en werden aant.
[25] mit gheenre vnreinicheyt vnder een ghemenghet nochtan brenghen
[26] se voert dat alre meeste swerm der kyndere.
[27] +ende hijr ynne mach men na der litteren seen dat alre meeste wnder.27
[28] ende alre verborghenste werke der naturen. Hijr vmme ist dat dit in
[29] den mynnesten dieren gheuunden wort. wat wedersprekestu iode dan
[30] dat wy kerstenen zeggen dat ene iuncfrouwe ghebart heuet. ende nicht
[31] enen ghemenen menschen. mer Cristum den wy ghelouen dat messias
[32] is ende nu ghecomen is ende gy seggen dat he noch comen sal. Du iode
[33] se vnde gheloue dat Cristus ghebaren is ende en uerwnder dy niet der
[34] burt der iuncferen. Merke hijr du die dit lesest woe merkelick dat de34
[35] text secht. dat in allen byen is hele iuncferscap des lychames. Wor vmme
[36] en heuet god nicht gheordiniert dat se vnder een menghen alze ander
[37] deren. Jc gheloue. ende ic en twyuel dar nicht an. vnse here god wolde
[38] dar ynne gheuen een Exempel der iuncferscap ende apenbaerlick bewysen
*
27
34

42 vloghelen, Lat.: lilia. 44 vock, ls: volck.
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[39] woe schadelick de vnkuescheit is. Men mach vraghen wor vmme dat in39
[40] den oelden testamente in den volke gades nicht ghepresen waert iuncfer[41] scap. ende nu na der toekumpst Cristi werden de woestinen versyrt mit[42] ten vloghelen der iuncferen. De eerste rede was dat// men dat mensche- aant.
[43] lyke gheslechte vermerren solde. ende alre meest dat volck gades ver[44] merren. De ander rede was dat dat vock van israel grof was vnde vnt- aant.
[45] uruchtede dat na der litteren de vnuruchtbar vermaledyt solden werden.
[46] Hijr vmme vntsach oer des princen yepte dochter dat se iuncfer steruen aant.
[47] solde. doe se oer vader gade offeren wolde. ende bath van oren vader
[48] dree maende tydes. ore iuncferscap toe bescreien. Meer de alre hillichste
[49] iuncfroue maria vp welke rustede de gheest der wysheit ende der ver- aant.
[50] standelheit. lauede alre yerst vnder allen vrouwen gode ore iuncferscap.
[51] ende bewees dat de vnuruchtbare van guden werken gheslaghen solde
[52] werden mitter maledictien der ee. ende in ene figure deser maledictien

39
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[1] vermaledide dar nae Cristus den vighenboem de ghene vrucht en hadde. aant.
[2] ende he verdorrede altehant. Ende he sede to synen discipulen alle bome aant.
[3] de ghene gude vrucht en brenghen sal vpghehouen werden. ende int vur
[4] gheworpen. Hijr merke dat de schone doghede der iuncferscap alte glori[5] oselyke ghepresen wort mitter iuncferscap der alre selichster iuncferen
[6] marien ende ores sones. teghen de ghene de die bruloften hoghe prysen.
[7] Ende tot enen Exempel sich an den hillighen iohannes baptisten bouen aant.
[8] wen niemant merre vp ghestaen is vnder den kinderen der wyuen. Ende
[9] den hillighen apostel sanctum iohannem ewangelisten. de bysunderlinghen
[10] + van den heren gheropen is van der bruloften.// ende em de ene iuncfer
[11] was beual Cristus syne moder. de alre reyneste iuncfroue do he an den
[12] cruce henck vp dat Cristus de ene lilie der lilien is. dat is ene iunckfroue
[13] der iunckferen. de vth vnser minnen seeck was. versier worde mit blomen
[14] der iuncferscap an beiden syden. Ende de hillighe iuncferscap wort wal14
[15] to rechte ghelyket der lilien. eerst vmme de sne blenkende witheyt. ende
[16] oek want de lilie heuet ses blade de vmme ghekrummet syn vp dat de
[17] iuncferen em hoeden van aller beuleckinghe. eerst der herten. ende dar
[18] na der vyf sinnen des lichames. ende wy hebben wal ghesecht dat dese aant.
[19] blade vmme ghekrumet syn. dat dar apelyke betekent dat is als de glorie
[20] des coninges dochter van bynnen in der consciencien. nochtan wat de aant.
[21] heer in den euangelio ghebuth dat vnse werke luchten solen vnsen naesten
[22] to enen Exempel. so ist noet dat de vthwendighe bewaringe der synne
[23] ende der seden den naesten alte bequamelike dene tot prysinghe der
[24] iuncferlyker werdicheit. Dat verwaer een hillich man van der coningynne24
[25] der iuncferen seer schoenlyke secht. Al was maria oek in den lychame
[26] de alre scoenste der wyuen als ene de vntfanghen hadde sunder mannes
[27] toe doen. ende ghebaert hadde den schoensten van ghedaente bouen alle
[28] kynderen der menschen. nochtan soe was se alre best gheschicket in
[29] allen seden dat oer alre bequemeste schoenheit ne enen menschen oek
[30] + den alre sundichsten bewe//ghede mitter alre minnesten becoringhen
[31] <beweghede> to vleeschlyker begheerten. Ende wy ghelouen ende seggen
[32] dat dat gheschede ouermyds den hillighen gheeste de in or werkede. Want
[33] anders en sie wy nicht woet gheschen mochte.
[34] Hyr vmme betruwe wy vullencomelyke dattet den ghenen de dit leset34
[35] ofte horet nicht verdreten sal. dat wy hijr wat vertellen van der glorioser
[36] iuncferen marien dat wy mede vntsteken werden moghen tot merre myn[37] ne der seluen iuncferen. ende oer bewysen noch purre ende merre wer[38] dicheyt.

*
14
24
34

13 versier. ls: versiert. 35 ofte horet, is door de vert. toegevoegd. 40 Na iunghe, volgt in de
Lat. tekst: in Germaniae partibus.
Colv. II, 29 § 4
Colv. II, 29 § 5
Colv. II, 29 § 6
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Exempel
[40] +Wy hebben waerachtelike ghehort dat by vnsen tyden was een iunghe.
[41] de na synre older dode na quader menschen rade verledet waer. ende
[42] voer van lande toe lande vmme to dobbelen ende te bouen. ende brachtet
[43] al vnnuttelike to dat em syne olderen achter ghelaten hadden. ende he
[44] wart ten lesten so arm ende vnselich dat he achter lande liep. Ende al
[45] wast dat he sijn gued dwaeslyken auerbrachte. he hielt nochtan syne
[46] reynicheyt. Do was dar een ridder de syn oem was de groet medelyden
[47] mit em hadde vmme dat he dat syne soe dwaeslyken ouer ghebracht had[48] de. Et gheuel vp ene tyt dat de iunghelinck den ridder synen ome toe
[49] ghemote quam. alse de ridder desen ionghelinck sach so sprack he tot
[50] em ende sede. och leue neue quellike betemet dy dattu dyn guet dus
[51] vnnuttelyke ouer ghebracht heuest ende aldus achter lande lopest. want
[52] + gy syn// van groten gheslechte ende gy hadden enen doghentlyken vader.

+
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[1] ende gy mochten seer groet hebben ghewest hadde gy v wyslycke regeert.
[2] De ionghelinck en achtede vp dese worde nicht ende lachede dar vmme.
[3] Do sprack de ridder vnde sede of he vmme synen willen ieth doen <doen>
[4] wolde. De ionghelinck sede he wolde gherne vmme synen willen doen.
[5] Do sprack de ridder of he alle daghe lesen wolde to eeren der moder
[6] gades vyftich aue marien een iaer lanck. De iungelinck antworde al la[7] chende. dat he dat wal eens dede ende nicht alle daghe. De ridder sprack
[8] het is v sunderlinghe groet noet vp dat de moder gades de oghen der
[9] barmherticheyt tot v kieren wille. ende or leue kynt vor yuwe salicheit
[10] bidden wil dat he yu toe troeste ende toe hulpe comen wille. als de ion[11] ghelinck dese worde hoerde sede he dat het daen wolde. ende scheide
[12] van dan. Als de tyt van enen iaer vmme ghecomen was. so gheuelt dat
[13] desse ridder den iunghelinck synen neuen to sprack ende sede of he syne
[14] ghelofte gheholden hadde. Do antworde de iunghelinck. Ja ick hebbe
[15] se gheholden. ende my weer leeth dat ick se nicht gheholden en hadde.
[16] is Want myne dwaesheit en is my so ghenuchlick nicht als se mi ghewest
[17] is ende se is in my seer ghestoruen. Do sprack de ridder mit blijsscappe
[18] vnde sede. Dar vmme so moeghe gy toe eren der moder der gudertyren[19] +heyt iuwen denst dubbelen// in desen to comenden iare. ende solen se
[20] daghelix gruten mit hundert aue marien. Do antworde de iunghelinc vnde
[21] sede dat wil ick gherne doen. Ende alse dat iaer voer was. doe quam
[22] de ionghelick to den ridder synen oem. ende sede dat he auermyds den
[23] ghebede vnser leuer vrouen were verloset wllencomelike van al synre
[24] dwaesheyt ende ydelheit desser werlt. ende hebbe to hantes guden willen
[25] altoes gued to done ende myn wille wort ghestadich in my. Do antworde
[26] em syn oem myt screienden oghen ende sede. Ghebenedijt so moet syn
[27] de moder der gudertyrenheit ende dy neue segge ik groten danck. dat
[28] du ghelouet heuest de reden dynre salicheit. Ende leue neue nu en be[29] gheer ick nicht meer dan dat ick v wlstandich in den to comenden iare
[30] vinde so mote gy noch dachlix der moder der gudertyrenheit vwen denst
[31] dreuoldich maken. ende ist sake dat ik v dan vulstandich vinde so sal
[32] ic yu dan ene herlyke bruloft maken. De iunghelinck antworde dat he
[33] dat gherne doen wole. Ende dese ionghelinck wart vulstandich gheuunden
[34] in synen ghebede. Ende als dat iaer vte was. dede em dat he em ghelauet
[35] hadde. ende makede ene heerlyk bruloft ende men makede groet hof
[36] ende de vrende versamelden an beiden syden. Ende als de tafelen ghe[37] decket weren ende dat hantwater ghenomen was. ende de brudegam mit[38] +ter bruet ten eten gheseten was so// wart de brudegam denkende dat
[39] he syne ghelofte nicht betaelt en hadde vnser leuer vrouen. dat weren
[40] de anderhalf hundert aue marien auermyds syne vnlede. ende als he dat aant.
[41] dachte so stont he haestelyke vp ende ghinck toe sijnen oem ende bath
[42] em dat he de maeltijd wat vertrecken wolde dat men de spijse nicht
[43] an en richtede. tot dat he syne lofte betaelt hadde. ende als de oem sede
*

11 daen, ls: doen. 49 klraerre, ls: klaerre. 49-50 dree alte schone mantelen, Lat.: tres thecas
in tunica sua, - unam anteriorem et duas laterales.
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[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]

dat he dat doen wolde. so ghinck he in ene kamer. ende ghelykerwys
alse he em seluen in synen ghebede bekende vullencomelyke ghehoert
te wesen so heuet he em als he alte deuoetlikest kunde ghekiert to der
werd er maghet marien vmme syne ghelofte to betalen. Ende als he
de leste aue marie vte hadde apenbarde em dar de werde maghet marie
klraerre schynende dan de sunne. ende toende desen iunghelinghe dree aant.
alte schone mantelen. ende sprack to em <em> ende sede. nu bekenne
dyne dree werue vyftich aue marien dar du my mede daghelyx geeer
heuest de hijr in desen mantelen mit guldenen letteren ghescreuen staen.
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[1] dar du my sunderlinghe eere in bewyst heuest. Ende want du in dynen
[2] lychame al wast dattu wilt ende soth werst dyne reynicheyt nochtan
[3] gheholden heuest. so saltu alte hant werden gheuanghen mitter saghe.
[4] ende du salst bynnen dren daghen beholdelick dynre reinicheit to my
[5] + comen. Ende alse dese worde de werde maghet// maria ghesproken hadde
[6] en sach he orre nicht meer. Do ghenck vth der kameren ende bath em
[7] allen dat se eten wolden ende vrolick wesen. want dat eten weer em
[8] altemale vergaen. ende he en muchte vp de tijd nicht mit em wesen.
[9] Ende se alle eten vnde vrolick weren ghenck dese iunghelinck allene
[10] in ene kamer ende lede em vp een bedde ende als de maeltyt ghedaen
[11] was. so dede he to em ropen in syne kamer. syne bruet synen oem ende
[12] ore vrende. ende sede em alle dinck woet mit em ghescheen were. Ende
[13] des derden daghes so starf desse iunghelinck als he voer ghesecht hadde.
[14] ende syne bruet en wolde ghenen anderen man truwen. ende helt oer
[15] hillighe reinicheyt ende starf ene salighe maghet. Ende dat en was gheen
[16] wnder dat de alre selichste iunckfrouwe maria sede. dat se van den voer[17] ghenoemden iunghen manne gheert was ouermijds de enghelschen grute. aant.
[18] in dren quinquagenen. dat is in dree werue vijftich. want in der tijt der
[19] gracien recht als in den guldenen iaer dat god ghebaden heft in den vijf- aant.
[20] tichsten iaer to holden. is se vthuerkoren ende gheworden een edel tricli[21] nium der hilligher dreuoldicheit. Jtem triclinium is ene dreuoldighe ka[22] mer. ofte een sadel. ofte een reuenter mit dreen tafelen.
[23] +Do de eerwerdighe adam canonick to sunte victoer to parijs de se- aant. 23
[24] quencie dichtede. Salue mater saluatoris. Dat is ghegrot sijstu moder
[25] + des ghesuntmakers. ende dat ander versikel des rijmes// dar to dede.
[26] alse ghegruet sijstu moder der gudertyrenheit ende ganser dreuoldicheyt.
[27] edele triclinium. apenbarde em de gloriose iunckuroue maria. ende vor
[28] den lof der eeren den he or dichtede. vuldede se em ende nijghede em
[29] + oetmoedeliken mitten houede der alre hoester oetmodicheit. Wy willen29
[30] noch anderwerue vertellen wat in den iare vnses heren m.cc. ende li.
[31] ghescheet is van der dreuoldigher quinquagnen der engelschen grute.
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Exempel
[33] +Ick hebbe gheseen ende bekant enen iunghen man in brabant de em al
[34] heellicke ghegeuen hadde to der werlt. nochtan was ynnich to der hilli[35] gher iuncfrouen marien. ende betaelde oer alle daghe dese dre quinqua[36] genen. dat is drewerue vyftich aue marien. Dat gheuel dat dese iunghe[37] linck seeck wart ende wart vort gherichte gebracht ende als he een deel
*
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21-22 [vanaf Jtem], is door de vert. toegevoegd. 22 sadel, ls: sael. 29 hoester, ls: hoechster.
31 quinquagnen, ls: quinquagenen. 50 teden, ls: tenden.
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[38] vren doet gheleghen hadde wart he haestelyke weder leuendich. ende
[39] neech oetmodelyken synre suster to de dar by em sath. ende was ene
[40] nunne. ende sprack to eer. Suster ic byn weder ghecomen do my haeste[41] lyke den preister halen. ende he bychtede mit groter vrolicheit syns her[42] ten. ende sechde vor em allen apenbarlyke. Jc was vor dat ordel Cristi
[43] ghebracht. ende wart van den bosen duuelen sunderlinghe van dreen saken
[44] ghewroghet. ende alse vnse heer de sentencie teghen my gheuen wolde
[45] ende in de ewyghe pyne my ghewyst wolde hebben. Soe quam maria vnse
[46] leue vroue ende bath oren leuen sone. dat myne ziele weder comen//
[47] + mochte to den lychame. ende dat ick dar de tijt der penitencie vntfan[48] ghen mochte. Ende de here vehoerde de bede synre leuer moder. Ende
[49] de ene sake dar ic vmme verdomet solde hebben ghewest was dese. Want
[50] ic den preisteren den teden van myns selues lande ghenomen hadde. Ende
[51] de ander sake was want ic den gheestliken luden mit mynen ghesellen
[52] ore vissche ghenomen hebbe. Ende dat derde was dat ick dat koren der
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[1] armen mit mynnen iach hunden verderft hebbe. Ende als he dit al ghe[2] secht hadde. so vraechde em een van synen gheburen. Wo mochtet comen
[3] dat gy hyr vmme ewelicke verdomet solden hebben ghewest. want wy
[4] haddent v klaerlyke mit guden herten al vergheuen. Doe antworde de
[5] iunghelinck. dat en was my nicht ghenuech mede to comen to den ewy[6] ghen leuene. want ick was ryker v uwen schaden to vergheldene. dan
[7] gy my quijt to laten. Do ghenck dese iunglinck ende bewysde enen iewe[8] lyken synen schaden weder to beteren. ende als he dit ghedaen hadde
[9] starf he in vunderlyken gelouen ende hapene. Ende aldus ouermyds de
[10] + engelsche grute wart he verloset van der ewygher verdomenisse. Van10-42
[11] deser seluer enghelscher gruete wille wy noch een sunderlinck schone
[12] mirakel vertellen want wy voelen dat dat euangelium alre meest oer
[13] lof vertellet. dar de gotlijke bade gabriel se so bequemelyke eerde do
[14] he so hoechlyke grutede. Ende se hijr van wart van den broders van//
[15] + der orden van cisters een seer vunderlick mirakel vertellet.

+

Ex. 115

+

171c

Exempel
[17] +Dar was een oelt ridder de die werlt ouergaf al wast late ende ghenck
[18] in die orde van cisters. Der nouicius meister vraghede em of he sijn pater
[19] noster wal kunde. he sede neen. he sechde ok dat hie des nu gheleren
[20] en kunde. wat mer. se arbeideden vp dat siet em leerden meer het was
[21] vergheues want [hie] en kundes nicht gheleren. De abt gheboet dat se
[22] em ten minnesten leren solden de enghesche grute. ende dat is alsoe
[23] ghescheet mit velen ende langhen arbeiden. Do he vt vermaninghe syns
[24] meisters vnder maeltijd byna tot elken bete brodes las de aue marie
[25] vp dat he se nicht vergheten en solde. krech he ten lesten vth stedigher
[26] vnde langher ghewoente so grote saticheit in de aue marie. dat alle de
[27] ghedencknisse der moder Cristi stedelijken was in synen herten ende
[28] in synen munde. Het gheuel dat he de seer oelt was na weinich iaren
[29] ser deuoetlyken starf ende begrauen wart vp den kerchof vnder de brue[30] ders. Dar gheschede een wnderlick dinck cort nae syner doet. wos vth
[31] synen graue to den houeden een cleine boemken van vnbekander kunne.
[32] in wes bladeren mit gulden litteren bescreuen was aue maria gracia ple[33] na. ende elke worde weren dar puntlike ende vullencomelike ghescreuen.
[34] Do dat kundich wart den bisscop van den stichte quam he to der stede
[35] des mirakels ende mit vp grauene sochte he vlijtlijke de wortele des
[36] + bomes ende// vnderuant dattet en oersprunck hadde vth des oelden rid[37] ders munde. Rechteuoert do dat boemken bewijset hadde dat gotlijke
[38] + mirakel verdorredet voer oren oghen vnde verghenck. Hijr vmme so we
[39] beghert ynnich te wesen der hilligher iuncferen marien de sal vaken mit
[40] ynnicheiden dese enghelschen grute lesen. ende ic gheloue dat men oer
*
21 [] aangevuld naar M. 22 enghese, ls: enghelse. 50 bescruen, ls: bescreuen.
10-42 Colv. II, 29 § 9
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Serm. c

[41] gheen lof der stemmen offeren mach dat oer mer angheneme sy dan
[42] dese enghelsche grute.

Exempel
[44] +Men leset in den boke der apenbaringhe der hilligher iuncfrouen mechtel- aant. 44
+
[45] dis. dat vp enen saterdach do men sanck. Salue sanctam parens. Dat
Ex. 116
[46] bedudet. ghegrot sijstu hillighe moder. sechte mechtildis in oren ghebede.
[47] O coninginne des hemmels muchte ic dy gruten mitter alre sutester gru[48] ten de ye mynschlick herte bedachte dat wolde ic gherne doen. Altehant
[49] apenbaerde oer de gloriose iuncfroue maria ende hadde vor orre borst
[50] bescruen de enghelsche gruete. ende sechde. bauen dese grute en is ne
[51] mensche ghecomen ende my en mach nemant suetlijcker gruten dan de
[52] my grutet in der eerwerdicheit dar my god de vader ynne grotte ouer-

44

Ex. 116 is een interpolatie, vlg. Tekstannotaties.
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[1] myds dat wart aue. ende vestede my so mit synre almechticheit. dat
[2] ic vrij was van allen we der schult ende de sone gades verluchtede my
[3] so mit synre gotlyken wijsheit. dat ic byn ene seer klaer steerne dar
[4] + hemmel ende eerde mede verluchtet wort. ende dat wort// betekent
[5] in den namen marie. dat bedudet ene sterne des meers. De hillighe gheest
[6] heft my ok mit al synre gotlijker suticheit dor ghegaen. ende mit synre
[7] gracien so mechtich ghemaket. dat al de ghene de ouermyds my gnade
[8] socht de sal gnade vinden. dat wort betekent in den worde vul gnaden.
[9] Jn den worden de heer de is mit dy. werde ic vermaent der vnsprekelyker
[10] vereninghe ende werkinghe de al de ganse dreuoldicheyt in my wrachte.
[11] do se de substancie myns vleisches verenichde mit der gotliker naturen
[12] in ene persone. alzoe dat god mensche waert ende de mensche god. Wat
[13] ic in der vren blijtscappen ende soticheit gheuoelde. dat en mach gheen
[14] mensche vnderuinden. Ouermyds den worden. ghebenediet bistu vnder
[15] den wyuen. bekent alle creatuer mit verwndernisse ende betughet dat
[16] ick ghebenedijt byn ende verhoghet bouen alle creaturen hemmels ende
[17] eerden. Ouermyds den worden. ghebenediet is de vrucht dyns bukes wort
[18] benediet ende verhoghet de alre hoeste ende alre nutteste vrucht myns
[19] bukes de alle creatuer heuet leuendich ghemaket hillich ghemaket ende
[20] + benediet in ewicheit. Jc belie dat my eens gheuraghet waert. wat de20
[21] moder Cristi in der enghelschen grute blydelyker hoerde. ick antworde
[22] + rechteuort sunder enich// twyuel ende sede. de hillighe iuncfer hoert
[23] blijdelijke dat se vul ghenaden was. ende dat de here der moghentheit
[24] mit oer was. ende dat se benediet was vnder den wyuen dat is bouen
[25] allen wyuen. Meer ic betruwe dat maria or alre hoghelixt verurouwet aant.
[26] in den dat se hoert dat de vrucht ors bukes bysunderlinghe ghebenediet
[27] wort. ende dat en is gheen vunder. want se was al heel oers ghemindes. aant.
[28] ende tot em was al er toeneghelicheit. Wy seggen dat de vrucht oers
[29] bukes ghebenedijt is. Want he was gheordelt totter quader pyne des wre[30] den dodes. ende nu sittende in den ouersten guden des hemmelschen va[31] ders. Hijr van secht de prophete. Vermaledijt is al de ghene de dar han- aant.
[32] ghet in den holte. ende dat was verwar Cristus. ende dar vmme heuet aant.
[33] ene god verhoghet bouen al dat is. ende he heuet em ghegeuen enen na[34] men de dar is bouen allen namen. He is ok ghebenedijt. ende he wort
[35] guth gheheten. want nemant en is guet dan god allene ende dat is to aant.
[36] verstane weselike van em seluen. vp dat in den namen ihesum ghebughet aant.
[37] werde alle knee. hemmelschor eerdesch vnde helsch. Hijr vmme also
[38] vake als wy Cristum de vrucht des iuncferlyken bukes benedien. so ghelo-

*
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28-29 Wy seggen dat de vrucht oers bukes ghebenedijt is, Lat.: Benedictum autem, id est,
bono ad dictum: vel benedictum, id est, digne dictum, dicimus fructus eius. 39 Na verblijdet,
zijn zes Exempels niet in de vert. opgenomen [Colv. II, 29 §§ 11-16]. 41 Na was, Lat.: in
haec sententia. 42 hilligher iuncfrouen marien, Lat.: Cristi matre. 43 der hilligher ioncfrouen,
is door de vert. toegevoegd.
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[39] +ue wy dat maria or sunderlinghe verblijdet. My ghedenket dat doe ic aant. 39
[40] + noch een iunghelinck was. sach ic ende hoerde enen de// gotdenstelijke
[41] dulkone was mer nicht mit den seluen worden de ic nu ghespraken hebbe
[42] van der hilligher iuncfrouen marien. Vnder summighen gheestlyken mans
[43] was ene ynnighe kallinghe van der hilligher iuncfrouen marien. De ene
[44] verhoghede vnde prees se bysunderlinghe als men leset in sunte lucas aant.
[45] euangelio hore iuncferlyke schemelheit. want se yrsten in des enghels
[46] reden verstuert wart. De ander verhoechde ore wysheit ende ore stant[47] hachticheit. do se horde dat se vruchtbar werden solde. vraechde se na
[48] der manier der vntfancnisse. De ander verhoechde ore oetmodicheit.
[49] want se oer seluen noemde ene deenresche toe wesene. do se was ene
[50] vroue der enghelen. ende dat se ghehorsam was den worden des enghels
[51] gabriels. Do began de gotdenstighe dulkone broder tranen to storten

39
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[1] ende sede mit gheuoldenen handen. ende ic sal v seggen myn gheuolen
[2] van marien. Men en uint vnder den creaturen gheen dinck dat dwaser
[3] is dan se. do wy vns allegader verwnderden ende in desen worden beuaren
[4] worden sechde he. Wete gy nicht dat byna al de sunders wanner se na
[5] den valle beghinnen vp te stane vntseen gade de dar wreket vnde den aant.
[6] heren alre creaturen. vnde vleen to synre moder de dar is ene moder
[7] der versoninge ende der gudertyrenheit. ende holden em lieflyken an
[8] + or want se de sunders verwaerlike versonet. ende se// sal nicht oflaten
[9] mit stedigher vlijt de verlornen kinder gode den vader to versonen. Ende aant.
[10] wanner de sunders namaels vnderuinden. dat de alre gudertirenste vader aant.
[11] em verblijdet mit synen enghelen van erre penitencien. so vergheten
[12] se marien de se versonet heuet. ende van den kussen des gudertyrnen
[13] vaders vallen se. van binnen alte ghenuechlyke beweket mit alte suten
[14] + tranen. Dit en is gheen vunder o vrouwe du bist gut in allen. mer he is aant. 14
[15] alre best. Du bist sute in allen. mer de vrucht dyns bukes is sute bouen
[16] alle suticheit. Want wo vele dat de vrucht hogher is. so vele is de vrucht
[17] suter. Verwar al was he de dit sede dulkone. nochtan sede he dat alte
[18] warachtelijke van marien dat men in den creaturen nicht vinden en mach.
[19] dat dwaser is dan maria. O alre gudertyrenste moder ic bidde dy vervn[20] werdighe dy nicht vp den man noch vp my. recht of wy alte vermetelyke
[21] ende dullelike spreken. O vrouwe in den dat ic dus van dy segge bin ick
[22] dwaes gheworden. mer du heuest my dar to ghedwnghen vmmer de alre
[23] meeste minne heuet my dar to ghetoghen. Vorwar vp dat ick eernstlyke
[24] van dy spreke o vrouwe so en betemet dy nicht. myn dwaes te heten
[25] in der versoninghe des sunders. dant dynen sone betemede dar paulus aant.
[26] van prediket. dat he [die] des vaders wysheit is began dwaes te werden.
[27] + vp dat he beholden muchte de ghelouighen.// O gudertyrne moder ende
[28] vrouwe ic byn des seker dat dyne vrentscap mit allen nicht verminret
[29] en wort in den ghenen de du versonet heuest. wanner se min vurich syn
[30] to dyner mynnen. vp dat se vullencomelike ghestort moghen werden in
[31] de mynne dyns sons. mer se syn mit allen so vele te mer van dy ghemint.
[32] wo vele te meer se dynen sone anghename syn.

+

172d

+

Serm. a

+

173a

Exempel
[34] +WY willen ok vertellen dat wy warachtelyke ende sunder twyuel verno-34
[35] men hebben. dat dar gheschede in lumbardien. in enen huse van der pre- aant.
[36] diker orden van der glorioser moder Cristi. Jn den huse weren inwendighe
[37] broders. de vnder enen hillighen prier in al oren ghebeden innich weren
[38] to der hilligher iuncferen marien. ende vake bestort worden mit suten
*
14
34

14 Na tranen, volgt in de Lat. tekst nog een zin. 26 [] aangevuld naar A. 36 Na orden, volgt
in de Lat. tekst: apud Turinum civitatem. 37 prier, ls: prior.
Colv. II, 29 § 18
Colv. II, 29 § 19
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[39] tranen. ende em gheuen to der gotlijker schouwinghen. Ende dat gheuel
[40] eens dat een broder de meer stedich was in den ghebede dan de anderen.
[41] do de anderen ghengen to ruste of to studeren vulherdede he vijf daghe
[42] ende vijf nachte lanck in stedighen ghebede. Dese was bysunderlinghe
[43] seer ynnich ende oetmodich to der glorioser iunferen marien. ende ver[44] deende van or sunderlinghen troest to vntfanghen. Ende dat gheuel do
[45] he allene in der kerken bleef. sach he dat al dat altaer al vmmelanck
[46] verluchtet waert. mitten alre gloriosesten lichte. Ende vp den altar apen[47] +barde er de gloriose iuncfrouwe maria mit horen alre edelsten// kinde.
[48] ende hadden vnsprekelyke schone anghesichte ende ghedaenten ende
[49] bouen em schenen seuen wrijghe klote ghelijck sternen. Doe dat de bru- aant.
[50] der sach had de anxt he dattet ene fantesie were al wast dat he in een
[51] teken des warachtighen visioens van bynnen veruult wart mit wnderlyken
[52] troeste. ende mit verstandeliken lichte. Hijr vmme sede he mit groter
[53] eerwerdicheit des herten ende mit tranen. O gloriose moder vnde vrouwe
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[1] ic en byn nicht werdich allene to sene dat ic see. Dar vmme bidde ick
[2] oetmodichlyke. ist dat du de warachtighe moder Cristi bist als ic gheloue
[3] so apenbar ok vnsen prior ende al vnsen conuente de warachtelike dyne
[4] knechte syn. ende seer wryghe liefhebbers dynre gracien. Do he dit ghe[5] secht hadde. vulborde dat de moder der gudertyrenheit ende apenbaerde
[6] de seluen ghedaente al den conuente. Ende sie hijr een mirakel dat in
[7] alder werlt vnghehort is. de bruders de dat seghen seden dattet visioen
[8] apelike toende de rechte ende eghene schone ghedaente. dat de sterflyke
[9] menschen gheen dinck ghenuchliker vnde verstandelyker seen en much[10] ten. Do dit de bruders seghen gheuen se em to den ghewoenkliken ghebe[11] den ende screien ende beden de alre gudertyrenste moder. dat se or den
[12] brueders anderwerue ende derdewerue apenbaren wolde. of dat hadde
[13] + by auenturen eersten ghewesen de duuels bedichte//nisse. dat de in den
[14] namen der hilligher vnde vnuerscheidener dreuoldicheit ouermyds stedi[15] ghen ghebede der brodere veriaghet worde. Ende want dar ghene ghe- aant.
[16] meenscap en is Cristi of syner moder mit belial. dat is mit den duuele.
[17] so apenbarde or de gloriose moder gades den gansen conuente in der
[18] seluen ghedaente anderwerue ende derdewerue. Dit is ghescheet byna
[19] in den beghinne der prediker orde. vp dat de coninginne der barmherti[20] cheit mit dusdanighen vnghehorden miracule bewese. dat de orde oer
[21] bisunderlinghe to hoerde.

+

173c

Exempel
[23] +JC hebbe in brabant gheseen ene nunne van der orden cisters. de aant. 23
[24] bekert was van der iodesscap. in welker dat werck der moder Cristi
[25] seer glorioselike ghewracht hadde. Do de nunne noch een kindeken
[26] was began se in den huse horre olderen dat ioden weren in horen ghemode
[27] an te merken. woer vmme dat dar weren vnderscheidinghe der namen
[28] als der kerstenen vnde der ioden. ende het nochtan menschen weren van
[29] eenre sprake ende ansichten. ende vnderscheidinghe des kindes henck
[30] vaste hyr in. nochtan als se namaels sede. so hoerde se mit vele begheer[31] liker herten der kerstenen namen dan der ioden. Ende bysunderlinghe
[32] verblijde se hor als se hoerde marien namen. als de kerstenen
[33] malkanderen wat beden of holpen ende marien noemden. Se stal vnder
[34] + beiden armen// broet van erre older tafelen ende gaf hemeliken den
[35] armen kinderen vp dat se or danken solden ende se marien namen horen
[36] muchte. Jn desen nam se wnderlike to in korten tijden ende verhudde
[37] dat so kloeclyke dat ghene van oren olders ichteswat vernemen en
[38] kunden. wat oer dochter in den herten hadde. Et gheuel dat or olders
[39] mit or van collen toghen mitter wone ende quemen to louen in brabant. aant.
*
23

10 ghewoenkliken, ls: ghewoenliken. 25-26 noch een kindeken, Lat.: annorum non plene
quinque. 30 Na eerste ‘se’. Lat.: mihi. 50-51 seuen iaer, Lat.: sex annorum et dimidii.
Colv. II, 29 § 20
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[40] Ende in uoertgaen der tijd quam se mit den kerstenen kinderen int huis
[41] eens guden preisters ghenoemt meister rener. Ende do de preister se aant.
[42] by namen bekande ende anmerkede dat se gherne vake to em quam. vra[43] ghede he oer ende sechde. wilstu yeth alre liefste rachel kersten werden.
[44] Se antworde. Jck wil. also veer als du my lerste wattet sy kersten te
[45] werden. Doe wort de preister als een hillich man wnderlicke seer verbly[46] det in den gheeste. ende voelde wat gotlikes werkes dat in der maghet
[47] ghewracht solde werde. ende began or die scrifturen te beduden van
[48] den ersten beghinne van der werlt. ende toende oer al de scrifturen dar
[49] de gheloue Cristi. of Cristus seluen in betekent muchte werden. Ende
[50] se heft mi seluen ghesecht. dat se in der ioghet do se oelt was seuen
[51] iaer al de bedudinghe mit helen verstande ende vnderschede des gheestes
[52] so vullencomelike verstont. dat de preister or selden enighe reden ander-
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[1] +werue behofde to seggen. Dese leringhe// durde byna anderhalf iaer lanc
[2] ende binnen der tijt plach se hemelicke to em te comen woer se muchte.
[3] ende van em gheleert te werden. Ende sich hijr een edel mirakel dat
[4] seer to verwnderen is. Dit kint rachel en muchte nummer versadet wer[5] den of mode dat wort gades te hoerne. dar nochtan de preister ende syne
[6] maghet martha de seer gheestlick ende wys was beide vake mode worden
[7] dat kint to leren de ene den anderen to verlichtene. Wat meer also vro
[8] alse de olders begunden to vernemen wat hor dochter in den herten hadde
[9] ghengen se mit vele ioden te rade ende verdroghen dar ynne dat se die
[10] dochter senden solden ouer ryn. ende gheuen se enen brudegum de se aant.
[11] vlijtlike bewaren solde. Do dattet mechdekyn den preister mit tranen
[12] sede. ende weert dat he se in der nacht [niet] en neme ende makede se
[13] kersten. se solde in der ewicheit confues ende verloren wesen. De preis[14] ter gheboet hor dat se vro morghens comen solde als se pleghe. Dat nam
[15] se sunder merren an. ende sede des auendes to erre moder. moder ic
[16] wil nu in deser nacht allene slapen. Do se dat simpelike ghesecht hadde.
[17] ende de moder or langhe dat weigherde. volghede se der dochter ten
[18] lesten dar in dat se to horen voten solde slapen. Hijr vmme lach dat
[19] mechdeken hent des morghens to ende sleep. ende vergat altemale wat
[20] + se den preister des anderen daghes ghe//lauet hadde. De gloriose moder
[21] Cristi stont by oer in klederen de blenkende weren bouen sne. ende boet aant.
[22] er ene blekende rode de se in der hant droech. ende sede. stant vp kathe- aant.
[23] rina ende nim an den wech. want dy is een groet wech anstaende. Do
[24] de moder Cristi dit seechde meende rachel de rode te gripen ende vol
[25] van den bedde ende waert ropende. ende van eren ropen wart de moder
[26] ghewecket. ende vraechde na der sake des ropens[.] de dochter verswech
[27] dat cloecklick ende de moder sleep to hanth weder an. Ende rachel stont
[28] vp ende quam to der stede dar or de preister ghesecht hadde ende vant
[29] em dar. De preister vntfenck se blijdelicke ende ghinck mit er to den
[30] nunnen cloester. dat ene halue mile van den dorpe is. ende dopede se aant.
[31] daer. dar se em alle van verblijden de dar by weren. ende gaf or den
[32] namen katherina als se van der moder Cristi eerst ghenomet was. ende
[33] altehant do se ghedopet was toech he or an dat habijt der orden. Do de
[34] vader ende syne vrende hoerden wat dar ghescheet was. worden se seer
[35] verslaghen. ende mit vnghemetenen ghelde dat se vth gheuen arbeideden
[36] se ouermijds den hertoghen van brabant den heren van den lande. ouer- aant.
[37] mijds den bisscop van ludic. ende ten lesten den pawes honorius dat men aant.
[38] den olders or dochter weder gheuen solde. de em beneden oren rechten
[39] + iaren ghenomen was. Ende wert// dat se in erre older huis in den ghelo[40] uen den se vntfanghen hadde vulherdede hent dat se twelf iaer oelt wor[41] de. so muchte men se mit rechte den kerstenen weder gheuen. Want
[42] de ioden dachten alre schallicheit. dat se bynnen der tijt de kyndekens
*

7 den ene den anderen to verlichtene, Lat.: sibi invicem succederent. 12 [] aangevuld naar
M. 30 nunnen cloester, Lat.: monasterium quod Parcus dominarum dicitur. 42 schallicheit,
ls: schallichest.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

174a

+

174b

+

174c

[43] ghemode lichtelike muchten vmme keren. ende weder brenghen to den
[44] ghelouen erre oldere ende ers gheslechtes. Och arme vele groter vn ghe[45] lerder mans vntfenghen ghelt ende sterkeden deser ioden bedreechnisse.
[46] Hijr vmme wart de vorghenoemde preister nicht luttick bedrouet. ende
[47] mit vele tranen reep he allene an Cristum ende sine moder de ene meis[48] tersche was van desen werke. Dar ghescede een wnderlick dinck. dat
[49] te nu to ne ghehort is in der werlt. Se bath den preister dat he se bren[50] ghen wolde tot elken daghe dat men van erre saken holden solde ende
[51] vor elken richter. Ende sede. by auenturen de richters solden beweket
[52] werden vmme mynre ioghet willen. ende beweghen to barmherticheit.
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[1] Ende et gheschede also als se bath ende sede. Jn enen daghe do se to aant.
[2] ludic quam. ende vor den bisschop ende vor gheleerde grote lude. werwan
[3] se mit stanthachtigher ende warachtigher reden manigherhande vorspre[4] kers ende richters ende beweghede se also dat se begunnen te screien.
[5] + ende in sunte lambertus kerke hoerde men// veerweghes de stemmen aant.
[6] der gheenre de dar huelden. ende van groter vervundernisse mit tranen
[7] repen also dat se alle apenbarlicke lerden ende seghen dat de wysheit
[8] des gotliken gheestes krachtich ende verwinnende was so kleinen kint.
[9] Na twen iaren helden de ioden vp van den pleite. ende bereiden een ander
[10] strick der bedrechnisse. Een iunghelinck van schoenre ghedaente wart
[11] van den ioden dar to ghewnnen. dat he quam to den seluen cloester dar
[12] dat mechdeken ynne was. ende mit gheuenseden mode vntfenck he de
[13] dope. Do em mit wnderliken maneren vensede. ende bath dat he mitter
[14] maghet als mit sijnre nichte muchte spreken vmme van er in den ghelo[15] uen gheleert to werden. Want he sede de worde mynre nichten solen
[16] my sachtliker ingheprintet werden bauen allen anderen reden der men[17] schen. Nochtan als se my seluen vertellet heuet verstont se van binnen.
[18] dat de iunghelinck venselike to den ghelouen ghecomen was. ende dar
[19] vmme en kunde se ne mit beden of mit enigher gauen dar to ghebracht
[20] werden dat se mit den iunghelinck een woert spreken wolde. Do dit de
[21] ioden seghen leten se of van er. ende de iunghelinck vel weder van den
[22] ghelouen. Wy hebben dese maghet gheseen de mit so groter ghenaden
[23] gades begauet was. dat men ghenen purren menschen vinden en muchte aant.
[24] + dan se. Do der anderen edelen nunnen ore mede// susteren olders mit
[25] groter herlicheit quemen vmme ore dochteren of nichten te sene. quam
[26] dese vor vnser vrouwen belde ende [seide] mit enen dancberen anghesich[27] te. De anderen nunnen vnse susteren hebben troest ende blijtscap van
[28] oren moders ende vrenden. mer ick arme weseken ende vnwerdich come
[29] betruwelicke to dy myne vrouwe ende nichte. wes du my allene bauen
[30] al een to vlucht ende een troest. Ende we solde dar an twiuelen se en
[31] worde do se dit sede van der alre barmhertichster moder der gudertiren[32] +heit ghetrostet. O vrouwe et en betemet dy nicht dyn vlesch vnde bloet
[33] te versmane. want du bist ghebaren van den ioden gheslechte. recht als aant.
[34] ene rose van den dornen. ende als ene lilie van den dijstel.

+

174d

+

175a

+

Serm. f

Exempel
[36] ENde want wy van den ioden begunnen hebben to spreken. so willen wy36
[37] nu vertellen een ser wnderlick dinck dat dar ghescheet is van der beke[38] +ringhe ener iodinnen. Jn duischlant [was] een iunferen cloester dat van
[39] den oorlighe ende vnurede to grunden vernielt wart. ende dar vmme wor*
36

26 [] aangevuld naar M. 38 [] aangevuld naar A.
Colv. II, 29 § 21
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[40] den de nunnen ghedwnghen weder te keren tot orre older huis. vnder
[41] welkeren was de alre schoenste nunne Agnes ghenoemt de weder kirde
[42] to oren vader dat een ridder was. sie wart van oren vader verkrechtighet.
[43] ende vntfenck to hant een kint van em. Do de tijt nakede dat se baren
[44] + solde was se seer// begaen vnde vloe vth den weghe. Do se dat kint ghe[45] bart hadde was de duuel by er in der ghedaente eens monikes. de sede
[46] dat he or neue were ende wiste wal wat dar ghescheen were. ende sede
[47] to or de dar ser screide. ende van groter bedroefnisse by na mishapende
[48] was. Alre lefste nichte vp dat du ouermijds dit kint mit dinen vader ende
[49] mit dinen gheslechte nicht to schanden en werdest. so werp dat kint
[50] int naeste water. want blift dat leuendich. soe en machstu ghens sins
[51] verholen blijuen. Do was de moder in wnderliken strijde ers ghemodes.
[52] ende ten lesten na vele tranen ende na groten rouwen verwan de scheem-
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[1] te dat moderlike herte. ende altehant verdrenkede se dat kint int water.
[2] Do se wnderlike seer rouwich was ende verscricket maeckde de duuel
[3] er noch merren rouwen ende sede. O alre vnselichste vnder allen wiuen
[4] wat salstu nu doen et is beter dattu sunder dyns selues ende dynre vrende
[5] schande des swaren dodes. dyne bicht doeste teghen mij. ende dy seluen
[6] mit dynen kinde verdrenkest int water. Do dat wijf dit hoerde wart se
[7] seer verueert. ende anreep de gloriose moder Cristi to hulpe ende sunder
[8] marren sach se den duuel mit roke ende mit groten stanke verschinen.
[9] ende ter stunt louede se der moder Cristi. ende mit ghebede ende mit
[10] + tranen wart se ghester//ket ende krech hape der beteringe[.]se quam
[11] in de naeste stat ende wart van eenre erberen vrouwen gheherberghet.
[12] ende van er bestadet mit eenre iodinnen sara ghenomet. dat se der iodin[13] ne klene kint solde vp voden. se bleef mitter seluer iodinnen vijf iaer
[14] lanck in so groter drofheit de herten. dat men nouwe merken en kunde.
[15] ofte se ye lachede. se vastede twie in der weke to water ende te brode.
[16] Binnen der tyt began se ere vrouwen der iodinnen to seggen van den ghe[17] louen. ende van der guetheit Cristi. ende van der gudertirenheit synre
[18] moder. want se was wijs ende een walsprekende wijf. Se lerde van er
[19] dat pater noster ende enghelsche grute. ende mit daghelixschen ghebede
[20] anreep se Cristum ende sine moder. Hijr na gheschedet dat de selue ag[21] nes deser iodinnen amme bichtede enen broder van der prediker orde
[22] conradus ghenomet. ende wart van em ghesant to den pawes. Do se abso- aant.
[23] lucien verkreghen hadde kirde se weder to lande. ende haestede er to
[24] vanden ere vrouwe de iodinnen. De iodinne vntfenc se seer blidelike. ende
[25] bath want se mode was dat se vp dat bedde wolde rusten. Do de iode
[26] des auendes in quam ende bekande dat dit sine amme was wart he ser
[27] + verbolghen. want he hadde vermoden dat se syne// huisurouwe verkierde
[28] ende sede vorwar dese bedreechster is hijr quellicke ghecomen. ic sal
[29] se nu doden. Rechteuort toech he sijn mes vth vnde stack er dar se sleep
[30] dre wnden int herte of dar bij. Do dat de iodinne sach was se seer ver[31] ueert. ende ghenc in de slaepcamer ende sloet se to. Doet midnacht was
[32] ende de iode dat teken horde ghinck mit den anderen ioden sine naburs
[33] in de synagoge. De iodinne wart na den screiene vntslapen. ende sach
[34] dat de alre glorioseste iuncfrouwe maria in ghenc mit twen camereren
[35] to den wyue de dar doet ghesteken was. ende vth dren bussekens de se
[36] droghen besaluede se mit saligher saluen ere dre doet wnden ende make[37] de se weder leuendich. Anmerke dit ende verwnder dy van desen mirakel.
[38] Do de iode des morghens in quam ende nicht en vant dat wyf de he doet
[39] ghesteken hadde. ghelouede he dat sijn wijf dat dode lijcham vnder de
[40] eerde ghehut hadde. ende dat selue ghelouede dat wyf van oren manne.
[41] ende nemant van em beiden vraghede den anderen dar vmme. Hijr na
[42] do nouwe viertich daghe veruullet en weren quam dar en vromet wijf
[43] ende grotte de iodinne ende oren man alte vrentlicke van der seluen
[44] agnes de dar doet ghesteken was. ende ghenc vort hen. Do sede de iode//
*

14 de, ls: des. 47 [ ] aangevuld naar M. 50 daghe, Lat.: annis.
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[45] + to sijnre huisurouwen wat ist dat se noch leuet en hebbe ick se nicht
[46] ghesteken. Do sede dat wijf. Cristus er here is mechtich se van der doet
[47] te verwecken. Do sede de iode dat is dar [mi] altoes lede vor was dat
[48] se dy verleiden solde. ende brenghen to dwelinghe ende to vnghelouen.
[49] Do he dit ghesecht hadde greep he syne huisurouwe ende besloet se twe
[50] daghe lanck in de camer. Dar na gheuelt dat de iode van huis toech. ende
[51] syn wif vntquam ende vloe to der kerken mit twen kleinen kinderen.
[52] ende dat derde droech se in den buke. Se vntfenc de dope mit vroude
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[1] der kerstenen de se bekande alre rikest ende eerberst to wesen. dar vol- aant.
[2] gheden or twe iunghelinghe er sone ende ene dochter. ende vntfenck
[3] vrielicke den ghelouen Cristi. Dese vrouwe de iodinne ghewesen hadde
[4] bleef na der dope mit eren kinderen in den stichte van collen er name
[5] was verwandelt ende se is gheheten ghertruit. Se vant dar wonende agnes
[6] de wanneer er amme ghewest hadde de mit vnsprekelicker vroude des
[7] gheestes er verblijde van der iodinnen bekeringhe. Ghertrud vraghe ag[8] nes. wo se weder leuedich gheworden were. se verwnderde er ende lache[9] de en weinich seggende. wo solde ick verwecket werden de ne doet ghe[10] +wesen en hebbe. Jn desen// worden wart ghertrud beuaren ende sede.
+
[11] Worwar ick sach dat myn man dy mit enen messe dor stack ende dodede.
176b
[12] Agnes antworde de almechtighe Cristus bekent dat ic dit allene in den
[13] slape sach ende mit allen nicht en uoelde do ick scheen doet ghesteken
[14] werden. Mer des morghens hadde ic anxt dat ick dynen man vertorent
[15] solde hebben hadde ick ghebleuen ende dar vmme haestede ic mij des
[16] morghens hen te gane ende grotte nemande sunder merren. Do se dit
[17] ghesecht hadde grep ghertrud agnes cleet by den halse ende schordet.
[18] ende schorde ok dat haren cleet dat se naest den liue hadde hent to dat
[19] middel der borst. ende vant alte apenbarlijke dree lijcklawen van dren
[20] wnden. Dese dinghe worden apenbar den archebisscop van collen conradus aant.
[21] ghenomet. Agnes starf in der alre meester penitencien ende vuricheit
[22] des gheestes. Jn deser tijt do agnes van den ioden ghedodet wart ende
[23] van der glorioser moder Cristi verweckt wart screef men dat iaer vnses
[24] heren. M.cc. ende lxv. Ghertrud bleef na er leuendich ende was vntste- aant.
[25] ken mit vunderliker vuricheit des ghelouen.

Exempel
[27] +Nv want wy van den ioden worde ghehat hebben. So wil ick een seer27
[28] + mercklick dinck vertellen dat dar in den iaer// vns heren dusent twe aant.
[29] hundert ende een ende sestich ghescheet is in een dorp in duischlant.
[30] Dat gheuel dat een dat alre quadeste olt wyf den ioden vrentlick wart.
[31] ende em verkofte to dodene een meghedeken van seuen iaren dat beide
[32] vader vnde moder verlaren hadde. De ioden nemen dat meghedeken he[33] melike ende ledent vp vele linener lakene ende stoppeden des mechde[34] kens munt. vp dat se nicht ropen solde. ende wndedent byna in al oren
[35] leden. ende mitter alre meester vlijt perseden se dat bloet vth den mech[36] deken ende vntfenghen dat neerstelike in de linen lakene. Do se na vele
[37] pynen ghestoruen was. worpen se de ioden int water bij der stat ende
[38] vergadderden vp er vele stene. Des derden of des vurden daghes wart
[39] se van den visschers gheuunden by er ene hant de se vp gherecket hadde aant.
*
27

1 der kerstenen, is door de vert. toegevoegd. 2 den iaer, Lat.: anno praesenti 1261. 29 dorp,
Lat.: Pfortzheim nomine.
Colv. II, 29 § 22
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+

Ex. 121

+

176c

[40] te hemmelwert. ende se wart ghedraghen in de stat. al dat volc wart
[41] dar van berort. ende se repen dat de bosen ioden dese misdaet ghedaen
[42] hadden. Dar was de marckgreue van baden ende so vro als he dat horde aant.
[43] quam he dar to. Ende altehant richtede sich dat dode licham vp ende
[44] sat ende reckede de hant vth to den princen recht ofter bede vmme wra[45] ke der bloetstortinghe of vmme barmherticheit. Byna ouer ene halue
[46] + vre tijdes lede em dat lijcham weder dale vp// den rugge alse de doden
[47] pleghen to liggen. De bosen ioden worden dar to gheleidet. ende rechte[48] uort borsten vp al des lijchames wnden ende in een tuechnisse der boser
[49] daet so storteten de wnden vth ouerulodich bloet. Do wart des volkes
[50] ropen verheuen to den hemmel to ende se worden alle verwecket to wra[51] ke der misdaet. Dat olde wijf wart vth summighen tekenen dar men ver[52] moden van krech ghegrepen. ende verwnnen alremest dar mede. dat een
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+

176d

131
*

[1] kleine dochterken al dinck meldede. want van den kinderen ende van
[2] den drunkenen luden vernimt men de warheit. De ioden de ore bosen
[3] hande teghen dat mechdekijn vth gherecket hadden. worden gheuanghen.
[4] ende se worden gheradebraket ende mit den olden wijue ghehanghen
[5] mer twe van den ioden worgheden sick vnder een. Dit hebben vns warach- aant.
[6] telicke vertellet twe broders van der prediker orden. alze reinerus ende
[7] egidius de in den seluen dorpe weren dre daghe dar na do dese dinghe
[8] ghescheet weren.
[9] +Nu sole wij seen wor vmme de ioden <de ioden> de ghewoente hebben aant. 9
[10] dat se in allen prouincien dar se wonen kersten bloet storten. Want is
[11] alte warachtelicke vnderuunden. dat se in allen iaren in elken prouincien
[12] loth worpen welke stat den anderen steden kersten bloet sal leueren.
[13] + Et is apenbar vth den hillighen ewangelio. dat do pylatus sine// hande aant.
[14] wosch ende sede. Jck bijn reine van den blode deses gherechtighen. repen
[15] de alre bosesten ioden. Syn bloet sy vp vns ende vp vnse kinder. Dar vp
[16] scrift de alre hillichste augustinus in enen sermone to bewisene dat o- aant.
[17] uermijds de vermalediginge der olderen de wrake der sunde vp der ioden
[18] kinder comet hente noch to ouermyds de vlecke des bloetganges. vp dat aant.
[19] der ioden gheslechte stede dar mede ghecrucet werde. also langhe hent
[20] se bekennen dat se schuldich sijn der bloetstortinghe Cristi ende doen
[21] penitencie ende so ghenesen moghen.
[22] Jck hebbe ghehort van enen den alre gheleerdesten ioden de by vnsen aant.
[23] tijden to den ghelouen Cristi bekirt is. Dat een de was recht als een der aant.
[24] ioden prophete. de in den lesten sijns leuens den ioden propheterde ende
[25] sede. Wy weten alre sekerst dat gy gheens sijns ghenesen moghen van
[26] der alre schemelixster suke dar gy mede ghepijnighet werden. dan allen
[27] mit kerstenen blode. Dat wort grepen de anderen bosen ioden ende vnt[28] helden dat altoes. Ende hebben ingheset dat men in elken iaren in allen
[29] prouincien kersten bloet storten sal. vp dat se van sodanighen blode ghe[30] nesen moghen. Ende he sede voert se hebben dat wort vnrechte verstaen.
[31] + in den dat se menen dat ens ieghelix// kersten bloet em helpen mach.
[32] Mer dat alre hillichste bloet mach em allene helpen dat tot verghifnisse
[33] alle daghe in der missen vp den altaer gheoffert wort. ende wanner ye[34] mant van vns bekirt is to den ghelouen Cristi. ende dat werdelicke vnt[35] feet alst betemet. de wort ter stunt ghenesen van der vaderliker maledi[36] xien.

Exempel
*
9

38 van noerweghen, Lat.: normanno. 40 vaders, Lat.: fratris; na orden, Lat.: in Belvaco;
norweghen, Lat.: Normanniae.
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+

Serm. g

+

177a

+

177b

[38] +Meister richardus van noerweghen de een seer wal gheleert ende godden- aant. 38
+
[39] stich man is. heuet my vertellet. ende ick hebbe dat selue ok ghelesen
Ex. 122
aant.
[40] in den scriften een vaders van der prediker orden. Dat in norweghen
[41] was een seer sundich man de ser vele schaden dede by sinen tijden mit
[42] rouene. ende mit doetslane. Sine viande venghen em eens an der sijt
[43] eens berghes. ende sloghen em to hant dat houet of. Do dat houet van
[44] den lijcham ghehouen was bleef dat lijcham in der stede ende dat <ho>[45] houet wentelde dalewert van den berghe in den dal de dar vnder was
[46] ende reep veruerlike dese wort. O hillighe iunckfer maria ghif ware
[47] bicht. Do dat houet stedelike sunder vnderlaet langhe tijt dese worde
[48] reep. Leep een van den vianden int dorp vmme den preister. De preister
[49] quam mer he en dorste dar nicht ghenaken eer dat houet ghehaelt was
[50] + ende den lijcham weder// to gheuoghet was. Do dat ghescheet was quam
+
[51] de preister dar to. ende sat ende horde syne bicht vullencomelicke alse
177c
[52] dat houet sprack dat den lijchame weder to gheuoghet was. Jn den ende

38
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*

[1] der bicht vraghede em de preister vnde sede my veruundert van desen aant.
[2] mirakele dat in dy ghescheet is dat bouen ghet alle mirakele de ick ye
[3] ghehort hebbe. He antworde. Dit is de sake deses mirakels. Do ick noch
[4] iunck was horde ic so we den gudesdach of den saterdach vastede in de
[5] eer der glorioser iuncfrouen marien der moder Cristi. de solde ouermijds
[6] eren ghebeden verkrighen ware bicht eer[he]van desen leuene scheide.
[7] Do ic dat ghehort hadde heelt ick vlijtlike dese vastene in al mynen bosen
[8] leuene. ende anders en hebbe ic nicht mit alle gudes ghedaen. Do dat
[9] de preister horde verwnderde he sick seer. ende altehant do he na desen
[10] + worden den man absoluert hadde. gaf he den gheist. Merke hijr we dit10
[11] leset of hort dat ick nicht gheloue dat dit altoes ene noetdruftighe regule
[12] sij ende dat de vasten der vorghenoemden daghe in allen menschen krach[13] tich sy. al wast dat de gloriose iuncfrouwe in desen sunder dusdanich
[14] mirakel werken wolde. ende apelike bewijsen dat ore stedighe liefhebbers
[15] + van er gheholpen ende hoechliker// gheert solden werden. Nochtan weet
[16] ic ende bin des seker dat dit voerghenoemde vasten in vele menschen
[17] salighe kracht ghehat heuet. al soe dat sie int ende eers leuens kreghen
[18] waren rouwen ende deden volcomelic bijcht.

+

Serm. h

+

177d

Mirakel
[20] +Jn dudesch lant. int iar vns heren M.cc.xxix. was eens anstaende de hoch- aant. 20
+
[21] tijd der glorioser iuncfrouen marien hemmeluart. Hijr vmme wart vth
Ex. 123
[22] ghesant een seer vurich bruder ende gheestlick van der prediker orden
[23] de hoechlicke solde prediken in eenre stacien de in der hochtijd beropen
[24] was dar vele prelaten ende gheestelike lude vergadderen solden. De bru[25] der quam des morghens to der vloet de dar was tusschen der bruder hues
[26] ende der stede dar de stacie wesen solde ende he en vant dar nemant
[27] de em mit enen schepe ouer setten mochte als men plach. Hijr vmme
[28] was he niet luttick begaen. Want de tijt des predikens was anstaende.
[29] ende dar was ghene stede dar men ouer de brugge gaen muchte wanttet
[30] water vloyde ouer den ouer. Do anreep he mit oetmodighen ghebede
[31] ende mit betruwe den herten Cristum ende sine moder spredende sine aant.
[32] kappe vp dat water ende sloech dar ouer dat teken des hillighen cruces.
[33] ende sath dar vp. ende quam alsoe mit drughen voten ouer dat water.
[34] Meer sijn gheselle verwnderde em van sodanen mirakele. nochtan dorste
[35] + he em nicht volghen// ende wachtede langhe na enen schepe ende voer
+
[36] dar na ouer.
178a

*
10
20

4 gudesdach, Lat.: quartam feriam. 6 [ ] aangevuld naar M. 11 of hort, is door de vert.
toegevoegd.
Colv. II, 29 § 25
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[37] +Des ghelikes was een ander broder van der seluer prediker orde. een aant. 37
[38] seer guet ynnich man de trecken solde in enghelant. He bath den schipper
[39] in der hauen dat he em ende synen ghesellen mit sick vntfanghen wolde
[40] in syn schip vmme gades willen. Mer he en ontsach gade nicht ende
[41] en achtede den broder nicht. mer he leeth dat seil vp trecken ende voer
[42] vth der hauen. Do was de broder swarlicke benouwet want dat was noet[43] sake dar he vmme trecken solde. Do he sijn ghebet mit tranen ghedaen
[44] hadde. vntfenck he betruwenisse in den herten ende herdede sine broder
[45] dar to dat he em volghen solde. He ghinc mitten voten vp dat water des
[46] depen meers also dat he allene mitten vtersten der vote dat water roer[47] de. Ende sunder merren do de schipper vmme sach wart he veruert. he
[48] leet dat schip mit alre snelheit vmme keren ende vntfenc de broders.
[49] ende mit tranen bath he van em verghifnisse. ende he verkreech se. Jc
[50] hebbe enen alte gheloefliken menschen gheseen de den seluen broder
[51] sach vp den water gaen. ende mi dat in groter deuotien mit tranen ver[52] telde.
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133
*

[1] +Jn der orden van cisters de bisunderlinghe innich is der glorioser iunc-1
[2] frouen marien sijn seer vele mirakele ghescheen. ende somighe broders
[3] + van der orden hebben// dar een deel van de werdich sijn bescreuen. Noch[4] tan willen wij een mirakel dat by vnsen tijden ghescheet is vertellen.
[5] al ist bi auenturen bescreuen.

+

Ex. 125

+

178b

Mirakel
[7] +Dar is een alte edelen rijken cloester van der orden foni ghenomet. ende aant.
[8] dat gheuel dat de hemmel verdunkert wart ende dar was anstaende een
[9] alte groten vnweder ende dat quam to hant. Doet al vmmelanck donrede
[10] ende blixemde vloen de monike haestlike to der kerken. Do alt conuent
[11] int choer vergaddert was seghen se dat den lande ende sunderlinghe den
[12] cloester perikel anstaende was. dar vmme begunden se mit alte luder
[13] stemme salue regina. Ende do se quemen to der stede der antiphenen.
[14] eya ergo aduocata nostram. dat is eya dar vmme onse vorsprekester
[15] kere to vns dine barmhertighen oghen. Quam dar ter stunt de alre starke[16] ste wint wt den westen mit enen veruerliken breesschen des donres ende
[17] tobrack alder kerken glasuenster mit so groten storme dat de kerke de
[18] alte vastelicke ghetimmert was scheen te vallen. Ende sunder merren
[19] do dat conuent in so groten anxte de knee begunde te bughene ende de
[20] worde der antiphonen sanck. Et ihesum benedictum fructum ventris tui.
[21] Dat is ende ihesum de ghebenedide vrucht dines bukes tone vns na dessen
[22] + ellendighen leuene. Rechteuort keerde em dat belde// des crucifixi vmme
[23] dat dar stont int middel tusschen der monike choer ende der conuerse.
[24] ende kirde em to den oesten teghen der monike choer. ende als my van
[25] den moniken ghesecht is sloghet syne oghen vp teghen de natur des bel[26] des. ende ter stunt wart dat vnweder ghestillet ende al de anxt verghenc.
[27] + We en solde em in dusdanighen mirakelen nicht verwnderen we en solde
[28] em nicht seen ende wllencomelicke louen dat de moder der barmherti[29] cheit mit sunderlinghen vordele Cristo ghebeden mach. ende mit oren
[30] sone versonen mach de vnselighen de vmme ore schult willen rechtuer[31] dichlicke verwesen sin vp dat se em tone to selicheit ihesum de ghebene[32] dide vrucht ers bukes de dar comen sal to verdomenisse der quaden. Van
[33] der gracien deser vrucht is noch een ander wnder ghescheet dat ick ver[34] tellen wil.

Exempel
*
1

36 Na wolterus, volgt in de Lat. tekst: nomine de Meseburgo. 20 Et ihuesum benedictum
ventris tui, is in de Lat. tekst 2x herhaald. 52 salcheit, ls: salicheit.
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+

[Ex. 125]

+

178c

+

Serm. j

[36] +Dar is een broder van der prediker orde wolterus ghenomet een edel aant. 36
+
Ex. 126
[37] man ende seer gheestlick. de ouergaf ene prouene in der houet kerken aant.
[38] van treer ende vele ander eerfnisse. Do he olt was sestijn iaer ghenc
[39] he in der prediker orden ende nam so seer to in wijsheiden ende in ghest[40] licheit dat he in vele husen prior wart. ende in der orden een seer guet
[41] lesemeister wart. Dese was vp ene tijt van enen princen des keiserrijkes aant. aant.
[42] + mit vele beden ghe//nodighet dat he tot em queme vmme em to raden
+
[43] to der salicheit ende sine bicht te horen. Des nachtes do he des morghens
178d
[44] den princen horen solde lach he mit my in eenre slaepcamer. ende in
[45] der stilheit des nachtes began he krachtelic te ropen recht als in den
[46] slape. benediet is ihesus de vrucht dyns bukes. Do wy dat hoerden verwn[47] derde wy vns ende worden verblijdet. Des morghens vraghede ic hemeli[48] cke den vorghenoemden broder wat em ghedromet hadde do he so krach[49] telicke reep. He antworde. Jck hebt mennich iar in de ghewoente ghehad
[50] dat ic in der engelschen grute den namen ihesus to do. ende segge ghebe- aant.
[51] nedijt is ihesus de vrucht dyns bukes. Hijr vmme schedet in deser nacht
[52] dat de bose viant des menschliken gheslechtes benijdede de salcheit des

36
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*

[1] princen den ic horen sal ende wolde my worghen. ende van anxte reep
[2] ic de ghewoentlijken worde der enghelschen grute. Ende he sede vort.2
[3] ende des ghelijx schede my oeck do ic van der werlt gheropen hadde
[4] ende to der orde van cisters ghebracht hadde de edele iunghe vrowe de
[5] wedue was van iuncker vrederick des greuen sone van vigennen. Jn den aant.
[6] irsten erre bekeringe wart se anghestoten mitten alre swarsten becorin[7] ghen der duuelen ende ic sach in enen visione dat de duuel stont to erre
[8] + rechter sijt ende arbeidede seer starcklike se to// em te trecken. Ende
[9] ic stont dar teghen ende toech ende do ic se nicht trecken en konde to
[10] mynen willen. reep ic dattet de broders horden de mit mij weren. ghebe[11] nedijt is ihesus de ghebenedide vrucht dijnes bukes. Ende sunder marren
[12] wart de iungen wedue verloset ende wlberdede in der orden. ende ghenck
[13] so seer voert in doechden dat se abdisse wart ende ene bewarster der
[14] iuncferliker schaer. Dit is de selue broder de die alre edelste iuncfer
[15] des greuen dochter van vigennen brachte to den alre vullencomensten aant.
[16] state des leuens. Ende do se in wnderliken ende vnghehorden bedrucnissen
[17] en becoringhen was. bewarde he se ende makede se alte stantachtich
[18] mit stedighen tranen ende <l>ghebeden.

+

179a

Exempel
[20] +Een broder van der prediker orden wes warheyt ende purheit ic nicht20
[21] en twyuele heuet my uertellet een mirakel van der glorioser iuncferen
[22] marien dat alte vul is van gudertyrenheit. Een man de langhe ynnich
[23] ghewest hadde to gade ghenc in de orde van cisters. Jn welker orden
[24] he lange tijt ynnichlicke leuede. mer ten lesten wart he van des duuels
[25] becoringhen verwnnen ende vol in de sunde. ende gaf dar mede vele orsa[26] ken der schande. Wor vmme he alte swarlicke castiet wart alst in der
[27] orden ghewoentlick is. ende mit den alre bittersten rouwen keerde he
[28] weder to den herten ende gaf em al gheheellike mit ghebeden ende//
[29] + mit tranen to der glorioser iuncfrouen marien. Do he langhe tijt in groten
[30] screien gheweest hadde wart he in enen daghe in synen ghebede vp ghe[31] toghen in den gheeste ende he sach de gloriose iuncfroue maria ende
[32] vp eren arme recht als een sughende clene kindeken dat schone was bo[33] uen alle schoenheit. Do he sach dat de moder den sone vor em bath. bath
[34] he ok starcklicke dat he verloset muchte werden van der sunde ende
[35] van der groten bedrucnisse ende wedercomen to der gnaden des eersten
[36] leuens. Mer do dat kint der moder scheen to weigheren ende dat anghe[37] sichte van or keerde settede de moder dat kint vp den anderen arm vp
[38] dat se so de bet dat anghesichte erre gudertijreheit mochte to voghen
*
2
20

2 Na grute, volgt in de Lat. tekst: et haec me dicente, abcessit. 15 Na vigennen, volgt in de
Lat. tekst: ut postea dicemus.
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Ex. 127

+

179b

[39] des kindes anghesichte ende dat kint kerde echter dat anghesichte van
[40] er. Ende de moder kerde dat kint vake vmme van den enen arm vp den
[41] anderen. Ende ten lesten na wnderlicken ende gudertijrnen beden verwan
[42] de moder dat kint ende versoende sijn anghesichte den sunder ende
[43] brachte ene dar to. dat he den menschen de sunde vergaf ende em weder
[44] + gaf de gnade ende den staet des eersten leuens. Jn den boke van den aant. 44
[45] naturen der dinghe lest men dat eenhorn dat alre wredeste deer in der
[46] woestynen dodet menschen ende beesten. ende als men dar allene leth aant.
[47] + ene iuncfer so kumpt// dar dat eenhorn ende verghet al sijnre wredicheit
[48] ende eert in der iuncferen de reinicheit des kuesschen lichames ende
[49] lecht sijn houet in der iuncferen schoet ende slapet. Wy hebben syne
[50] horne gheseen in der kerken to bruggen in vlanderen dat seuen vote lanck aant.
[51] was. ende dat horen nemet ene iuncfer in de hant ende maket dat deer
[52] buechsam ende sachtmodich also dattet somtijt gheuanghen wort ende
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135
*

[1] + ghedodet ofte den volke ghetoent to enen wnder. Wat versta wy in den aant. 1
[2] alre wredesten dere den eenhorn anders dan Cristum de van ewygher
[3] macht is. Want dar en is ghene macht de sijnre macht gheliket mach aant.
[4] werden. ende syne macht is ewich de nicht af sal ghenamen werden.
[5] Eer he mensche wart was he alte wreed in te pijnighen de enghele in
[6] den hemmele vmme der houerdie willen ende de menschen in der eerden
[7] vmme der vnghehorsamheit willen. ende de van zodama vmme der vn- aant.
[8] kuischeit willen. ende den kinderen van israhel vmme dat se murmurer- aant.
[9] den. De prophete ysaias beclaghede dat dar nemant en was de in synre
[10] verbolghenheit dorste wederstaen ende secht. Here dar en is nemant aant.
[11] de dar vp sta ende dy holde. ende see wo waerachtelike ende wo wal
[12] to rechte he dat beclaghet. Want dat en dorste gheen enghel bestaen
[13] + in den hemmele noch hillighe vp der eerden. Mer// de alre schoenste aant.
[14] vnder den wyuen de iuncfroue maria ghebaren van coninc dauids ghe[15] slechte is van den sone gades ouermijds den hoghen baden gabriel ghewn[16] den in der woestenien deser werlt. Wes schoenheit der doechden ende
[17] wijsheit ende kuescheit des iuncferlicken lijchames he begheert heft
[18] dat houet sijnre alre hoechster gotheit oetmodelicke gelecht in den
[19] schoet des iuncferliken bukes ende heuet dar ynne gheslapen neghen
[20] maent lanck ende is also seer beweket van sijnre wreetheit. ende also
[21] sachtmodich gheworden. dat he em leeth vanghen ende doden ouermijds aant.
[22] der ioden hande. Darna verrees he weder ende vpsteech in den hemmel aant.
[23] ende wolde dar voer dat anghesichte sijns vaders ende der hemmelscher
[24] borghere em seluen tot enen wnder laten seen to der glorien der hogher
[25] verwinninghe de he teghen de duuele ghehad heuet. ende dar van ist dat
[26] vnse eenhorn ihesus Cristus so wreet nu nicht en is alst he in olden tijden
[27] plach to wesen. al ist dat nu meer sunders sijn dan dar doe pleghen te
[28] wesen. vmme dat de warheit der salicheit nu meer kundich is. ende de
[29] to treckelicheit der sunden ouermijds synen dode nu verminret is. Mer
[30] de hillighe iuncfroue maria ende moder Cristi bewart dat eenhorn der
[31] enigher macht mit moderliken rechte ende betrouwenisse vp dat he//
[32] + mit sijnre lancmodicheit der sunder bekeringhe verduldelicke verwachte
[33] ende nicht rechteuort de sunders en wreke als he hijr voermaels plach.
[34] Mer wat arbeide ic alre bloienste iuncfrouwe ende alre gudertijrenste34
[35] moder ende vroue wat arbeide ic dyne doechden to vertellen. wert dat
[36] alle de lede mijns lijchames ende alle de dropen mynes blodes verwandelt
[37] worden in tunghen. mij solden nochtan eer vntbreken worde dyns loues
[38] dan exempele.

*

1
34

40 Jtem in den seluen capittele, is door de vert. toegevoegd. 41 Van het hierna volgende
betoog zijn door de vert. slechts enkele zinnen, 42-46, gehandhaafd. [Hierdoor ontbreekt
ook Colv. II, 29 § 36.]
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Colv. II, 29 § 34
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+

Serm. k

+

179d

+

180a

[39] +Nu laet vns seen van der alre claerster werdicheit der iuncferscap aant.
[40] ende vertellen na den dat dar na volghet. Jtem in den seluen capittele.

+

Serm. l

[41] IN allen byen is hele iuncferscap des lijchames.
[42] Laet vns vaste holden dat de iuncferlicke werdicheit beide is in42
[43] wyuen ende in mannen. ende in beiden kunnen wort verdenet aureola
[44] dat is de krone der iuncferscap. Want de alre hillichste apostel ende
[45] ewanghelista iohannes is iuncfer van den heren vthuerkoren. ende dar
[46] vmme wart he van em vnder den anderen apostelen meer leef ghehat.
[47] Nu laet vns vertellen tot toherdinghe der iuncferen somighe exempele47
[48] de bi vnsen tijden ghescheen sijn. Van der iuncferscap secht de hillighe
[49] augustinus. Vele dochteren hebben onsteken ghewesen mitten brande
[50] der ouersten minnen ende hebben verwnnen den vliet orre olderen de
[51] + em vnteghen weren. De vader was tornich de moder screiede// ende
[52] se en achtedes nicht want de schoenste van ghedaenten bouen den kinde-

42
47

Colv. II, 29 § 35
Colv. II, 29 § 37
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+

180b

136
*

[1] ren der menschen was teghenwordich vor eren inwendigen oghen. Hijr
[2] van sijn seer vele exempele van welken wij een al te gloriosen exempel
[3] vertellen willen dat by vnsen tijden ghescheen is. aant.

Exempel
[5] +Toe rome was eene alte hillighene iuncfroue ghenomet iakelyna. Dese aant. 5
+
[6] was des alre edelsten ende alre rikesten greuen van apulien suster ende
Ex. 129
[7] se was van bauengaender wijsheit ende schoenheit. Do se or broder to
[8] manne beraden wolde toech si mans cleder an ende vloe hemelicke van
[9] em. De greue sande boden vth tot allen weghen ende he volghede or sel[10] uen haestelicke na ende quam in den seluen wech dar se vloe. Do de sus[11] ter sach dat se em nerghen vntcomen kunde leep se vp dat meer dat
[12] dar teghen was. ende sloech dat teken des hillighen cruces dar ouer. ende
[13] vel dale van ener hogher steenrudsen vp dat meer. Do dat de broder sach
[14] reep he van der steenrudsen to der suster mit alte groten hulen ende
[15] sede. O myn alre leueste suster de ic lief hebbe bouen al. keer weder
[16] to mij. ende ick wil dy timmeren een ryke ouerweldich cloester dar du
[17] vrielike sunder hinder gode allene denen machst. De hillighe iuncfroue
[18] horde sijn ropen mit douen oren ende ghenc vort ouer de grote breetheit
[19] + des meers. Ende se wo groet was de kracht// des gotliken mirakels de
+
[20] iuncfer alst betemelic was en hadde ne swemmen gheleert ende sloech
180c
[21] vp ore hande ende oghen to den hemmel ende ghenc ouer dat depe meer
[22] recht als ouer drughe lant. Do se ouer dat meer ghegaen was quam se
[23] in greken ende deende in mans klederen enen seer hillighen olden heremi- aant.
[24] ten de dar woende in den alre woestesten bussche in greken. vp dat se
[25] van em vullencomelike mochte leren de maneer des gheestelicken leuens.
[26] Dar na vnturuchtede se de bedriechnisse ende schallicheit des viandes
[27] dat he melden solde dat se ene vrouwes name weer. want se merkede
[28] dat de hermite meerre liefte to er hadde dan he plach. Hijre vmme vlo
[29] se van em ende quam bij dat meer in der woestinen de by cecilien ghele- aant.
[30] ghen is. ende dar ouermyds holpe eens gheloeuighen mans timmerde se
[31] een kleine hutteken vp enen boem ende dar schuelde se neghen iaer lanc.
[32] ende de selue man brachte er dar spise also dat se nummer en behouede
[33] vmme spijse af te stighen. Dese iuncfroue wart dar na in den gheeste
[34] ghedwnghen dat se quam to rome ende mit wreder ende mit koner ver[35] maninghe strafde se den pawes innocentium den derden mit al der clerc- aant.
[36] scap ende volke der stat. Dit was al te langhe ere spijse. dre werue in
[37] + der weke ath se broet en water ende dar mit alle// nicht anders to en
+
[38] was. se sleep vp der <der> bloter eerden. ende dat houet lach ghelijck
180d
*

5

3 Hierna volgt in de Lat. tekst: quod a nobile puella Maria de Gonnelieu prope Cameracum
accepi, utpote quae personam cui accidit vidit et novit. 47 Na vigennen, volgt in de Lat. tekst:
Jolendam nomine.
Colv. II, 29 § 38
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[39] + den voten. dusdanighe ende deser ghelijck sijn dar gheschen by mynen39
[40] tijden. Van der iuncferen wolde ickt al vertellen my solde er tijdes vnt[41] breken dan exempele.

+

[42] +[W]y hebben gheseen vele greuen ende banrodsen dochteren de die brulof[43] te versmaden ende verkoren hemmels leuen in den cloesteren ofte in
[44] der vergadderinge der iuncferen.

+

Exempel
[46] Van welken ic ene gheseen hebbe de dar was des greuen dochter van aant.
[47] vigennen de vth predikene eens broders van der prediker orden. wolterus
[48] ghenomt dar wy to voren van ghesecht hebben bekirt wart. Dese verwan
[49] ore olders mit vnghehorder stanthachtigheit vp dat se oren brudegam
[50] ihesum Cristom vrilike denen muchte mitten susteren van der prediker
[51] orden to mariendale in den stichte van trier. Dese was nichte des keysers aant.

39

Colv. II, 29 § 39
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Serm. m

Ex. 130

137
*

[1] van rome. ende nichte des keysers van greken. ende des princen suster aant.
[2] van achaien. Ere olders ende ore vrende bereideden se to den alre edel[3] sten bruloften vp dat er gheslechte noch meer verhoghet muchte werden.
[4] mer se dachte anders ende bath ore moder vlijtlicke dat se de susters
[5] van der vorghenoemder stede vanden wolde. Do se dar quam ende de
[6] moder mitten ridders ende mitten ghesinne bekummert was. ghenck de
[7] + dochter int capittelhuis dar de susteren// vergaddert weren als se te
[8] voren ordinirt hadde. ende toech an dat habijt der orden ende dede pro[9] fessie ende began seluen dat responsorium. regnum mundi. Doet conuent
[10] mit alte luden ende bliden stemmen dat responsorium vort vt sanck hor[11] det de moder ende verwnderde or van den sanghe der haesteliker blijt[12] scap. ende sande enen knecht vmme te sene wat dar were. He quam we[13] der ende baedscapde dat de alre hillichste yolenda er dochter ghecledet
[14] were mit den habite der orden. Do dat de moder horde wart se seer beua[15] ren ende leep dar to mit verbolghenheit er dochter te grijpen ende en
[16] merrede nicht de vrijheit mit ghewelde to breken ende greep de dochter
[17] ende ledde se mit er. ende leeth se in den pallase van vigennen alte nou[18] we bewaren. Ende se mit wo groter stantachticheit se verwan. se en
[19] ath anders ghene spijse dan de men na der orden ende na der regulen
[20] eten mochte ende se conde mit ghenen ghewelde ghedwnghen werden
[21] ander spijse te etene. ende al de statuten der orden bewarde se seer
[22] vlietlicke. allene wart or vth ghetrecket dat habijt der orden ende se
[23] cleden se mit werlicken gheuerweden clederen. want dat en betemede
[24] nicht dat de iuncferlike reynicheit naket wesen solde. Wat merre ic in
[25] worden se wart bekort ouermyds bisscoppen abbaten ende prelaten ende
[26] + ouermijds// nunnen van anderen orden. ende ouermijds mennigherhande
[27] gheestlicken luden. Ende nochtan conden se binnen dren iaren tijdes er
[28] ghemode nicht beweken ende dar to brenghen dat se weder keren wolde
[29] to der werlt. of ten minnesten gaen wolde in ene lichter orde. Want se
[30] sede ende heelt er an de worde des hillighen apostel paulus dar he secht. aant.
[31] Jn der ropinghe dar ic ynne gheropen bin sal ic vnbeweghelic bliuen.
[32] Er olders ende ore vrende weren ten lesten na den dren iaren mishapende
[33] van orre vmmekeringhe ende leten se weder trecken to der vorghenoem[34] der stede ende orden. Ende dar blenket se mit so groter hillicheit dat aant.
[35] in or ghene werdicheit der doechden scheen te vntbreken.

+

181a

+

181b

Exempel
[37] +Wy hebben gheseen ene ander iuncfer de wy myn rechtuerdelike lest37
[38] setten. Se was dochter des coninges van vrancrijke lodewicus ghenomet. aant.
[39] ende suster des deuoten coninges lodewicus de nu in der tijd salichlike
*
37

30 paulus, is door de vert. toegevoegd. 45 iunfelicke, ls: iuncferlike.
Colv. II, 29 § 40
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+

Ex. 131

[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

regniert. Dese iuncfer was belauet conradus des keisers sone van rome.
Ende se verkoes sunder man in der iuncferscap te bliuen. se was allene
bekummert mit gade. ende gaf er so seer to den beschouwene dar se
mit alle ghene sorghe in verghencliken dinghen scheen te hebben. Ende
or broder den wy ghenomet hebben de alre deuo//teste coninck lodewicus
heuet soe leef de ghene de dar bewaren de iuncfelike werdicheit. dat
he to parijs vergaddert heuet ene grote veelheit van beghijnen. vp dat
se em oefenen solden in oetmodicheit ende anderen werken der salicheit.

Die byen en werden myt ghener vnkuescheit vndereen ghemenghet.
noch se en werden nicht vntbunden in vnkuescheyt. de text
vnderscheidet de worde wijslicke ende wal. XXIX. capitel
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138
*

[1] DE byen en werden mit gheenre vnreinicheit vnder een aant.
[2] ghemenget. noch se en werden nicht vntbunden in vnkuis[3] cheit.
[4] +De text vnderschedet de worde wijslike ende wal. Al ist dat de vnrei-4
[5] nicheit naturlicke is ende in der echtscap to ghelaten wort nochtan hort
[6] se ok to der sunde de buten echtscap gheschet. ende to den ouerspele.
[7] mer de vntbindinghe in vnkuischeit betekent de vnnaturlike sunde. Ende
[8] de ghescheet twierhande. by sick seluen. of by enen anderen. ende dit
[9] mach geheten werden ene galle alre sunde. ende men mach merken dat aant. 9
[10] de duuels em ok verunwerdighen ofte schamen van der sunde de teghen
[11] de natur is. ende dat schint dat de glose seggen wil vp dat xx capittel aant.
[12] van den propheten ezechiel dar he secht. Jc sal di gheuen in de hande
[13] der palestinen. dat is der duuele de em ok schamen solen van dynen sun[14] +dighen weghen. Ende dar verstet// men ynne de sunde de teghen de natur
[15] is.

+

Serm. a

+

181d

Exempel
[17] +DO ic mennich iar lanc in dat bisdom van cameric des bisscops stede aant. 17
[18] verwarde in bicht to horne. quam een wijf ende bichtede mi mit alte
[19] groten rouen ende scheemten. dat se or to der sunde ghewennet hadde.
[20] ende eens vp eren bedde er vnkuischlike hadde. ende horde dat de duuel
[21] tusschen eer ende der want mit schaterne reep dree werue tfij. tfij. tfij.
[22] ende dar mede betekende he de vnwerdicheit. Dat wijf wart van der
[23] stemme beschemet ende leep in der seluen vre to mij. Ende do ic se ab[24] soluiert hadde ghenck se hen ende dede bittere ende sware penitencie
[25] ok mer dan ic or gheset hadde.
[26] +Byna in der seluen tijd horde ic een ander wyf de my mit vele tranen26
[27] bichtede dat se or besmittet hadde in der seluer sunde. ende horde des
[28] duuels stemme seggen. Do du vnselighe do dattu doeste et sal dy kort
[29] wal betaelt werden dattu nu doeste. Ende nicht lange dar na do dat wijf
[30] ghebichtet hadde ende de sunde ghelaten. starf se van groten anxte. ende
[31] de penitencie de se hijr nicht en verwllede de betaelde se int vegheuur
[32] mit alte swaren pijnen.

*
4
9
17
26

1 vnreinicheit, Lat.: concubitu. 4-5 vnreinicheit, Lat.: coitus. 9 Na sunde, is een zin uit de
Lat. tekst niet in de vert. opgenomen. 11 xx, Lat.: 16. 52 do ter tijt regierde, Lat.: nunc rector.
Colv. II, 30 § 1
Colv. II, 30 § 2
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+

Ex. 132

+

Ex. 133

Exempel
[34] +Et is mij warachtlike vertelt dat dar een alte sundighen olden wyf was aant. 34
[35] rikarda ghenomet de or mit desser sunde plach te besmittene. se woende
[36] mennich iar in enen cloester. nochtan en hadde se nicht van der gheestli[37] +cheit of// van der doghet. mer se was so vele quader als se ghelauet
[38] hadde hillich leuen to holden. se starf ende wart begrauen int cloester.
[39] ende rechteuort des yrsten nachtes dar na wart dar apenbarlicke gheseen
[40] ene alte swarten soghe de mit seuen swarten kodekens quam int cloester
[41] ende grouen dat olde wijf weder vp ende to schorden dat vnsalighe licham
[42] van leden to lede ende verstreiden or darme. ende toghen se langes den
[43] vmmeganck des cloesters. Do dat ghescheet was verschen de soghe mit
[44] den kodekens ende leet dar vnreyne voetstappen. Ende het is ser wnder[45] lick somighe van den nunnen en kunden de soghe nicht gheseen. meer
[46] se horden se beschedelicke krochen. Et is apenbar dat somigher lude
[47] oghen min bequeme sijn der duuele fantesien te sene. mer summighe
[48] sijn van naturen dorsichtich also dat se de duuele seen moghen als se
[49] lijchame anghenomen hebben.

+

Ex. 134

+

182a

Exempel
[51] +De erwerdighe bonifacius de wanneer bisscop van lausanen was ende aant. 51
[52] do ter tijt regierde to parijs de schole van der gotheit. vertelde my ende aant.

34
51
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+

Ex. 135

139
*

[1] vele anderen studenten. dat he enen clerck in der bicht ghehort hadde.
[2] de van quader ghewoenten em seluen plach vnkueschliken te betasten.
[3] Ende sich wat dar na volghede. do he dar vp ene tijt als he ghewoentlick
[4] was doen wolde. kreech he in sine hant ene slanghe. ende dar ynne wart
[5] + he so seer verueert dat// he rechteuort to der bicht quam ende dede
[6] + penitencie mit vele tranen. De sunde teghen de natur de is soe quaet aant. aant. 6
[7] alse iheronimus scriuet. dat de sone gades langhe tijt dar vmme vtrecke[8] de mensche te werden. Dit is ok so groet quaet alse sanctus augustinus
[9] secht. dat do god der naturen in den vleesschen quam. do storuen haestli[10] ke mit quader doet al de viande der naturen. dar versta ynne de mit der
[11] sunde besmittet weren.

+

182b

+

Serm. b

Exempel
[13] +Do ic noch een iunghelinck was hadde ic in der scholen enen leuen ende13
[14] ser kuisschen guden ghesellen. de ghelijck mij gheleert was. mer och
[15] arme he wart namaels van enen siner meisters verleidet ende to deser
[16] leliken sunde ghebracht. he wart van my ende van synen anderen vrenden
[17] ende ghesellen vermaent wor vmme dat he de so edelen man was em
[18] gheue to soe schendeliker vnreinicheit. He helt vaken vp. mer he vol
[19] altoes weder in de selue sunde. Ten lesten quam he to dusdanighen ver[20] domeliken eynde. Sine maghe dat edele mans weren quemen to em in
[21] de stat dar he canonic was ende bleuen by em mit vele ghesinnes. Doet
[22] auentmael ghedaen was ende de iunghe canonic de ghaste to bedde ghe[23] bracht hadde. ende he em to slapene gaf eer de knechte vntslepen began
[24] he verueerlicke to ropen ende reep starckliken vmme hulpe. De knechte
[25] + worden verstuert van ores heren// ropen ende stonden vp. do se mit alle
[26] ghene sake sijns ropens en vunden weren se merkende. ende halden haes[27] telike den dekenen mit den canoniken. de dekene quam ter stunt ende
[28] sath vor des iunghen canonikes bedde de so reep ende vermaende em
[29] dat he syne sunde bichten solde ende anropen de gotlike hulpe. Do dit
[30] de dekene em mit groten stemmen to reep ten lesten na langhen ropen
[31] des dekens sach he em mit veruerlicken oghen an ende sechde. We den
[32] ghenen de my bedroghen heuet wor to sal ic anropen de gotlicke holpe
[33] ic se my de helle apen ende de duuele sijn hijr teghenwordich de veruer[34] licke begherende sijn my to gripene. Do se alle gader mit tranen em
[35] to repen dat he sick seghenen solde scheen he dar nicht na te horen ende
[36] loeck sijne oghen to ende kierde sijn anghesichte van em ende mit ver[37] uerliken ropen gaf he den gheest.
*
6
13

2 Na betasten, volgt in de Lat. tekst: Proh nefas auditu 6 Na tranen, is een zin niet in de vert.
opgenomen. 10-11 de mit der sunde besmittet weren, Lat.: Sodomitas.
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+

Ex. 136

+

182c

Exempel
[39] +In den bisdom van kamerick was een man de mit der seluer sunde besmit-39
[40] tet was. De quam mit sinen preister to mi. ende bath dat ic ene absolue- aant.
[41] ren wolde. Jc hadde em in velen iaren vaken absoluert ende penitencie
[42] gheset. ende he vol al weder in de sunde. Do ic em senden wolde to den
[43] bisscoppe vp dat he swarliker ghekastiet worde. bat my sijn preister
[44] + dat ic den bedrouighen sunder mit sulker vorwerde ab//solueren wolde.
[45] dat he mit ghebugheden kneen den heren vor vns bidden solde. wer dat
[46] he namals in de selue sunde volle weder. dat dan de gotlicke wrake em
[47] rechteuort pijnighen solde. Jc gaf dar volbort to ende och my vnselighen
[48] dat ic dar volbert to gaf. He bughede terstunt sijne knee ende bath wrake
[49] ouer em weert dat he weder volle in de selue sunde. Jc absoluerde em
[50] ende he ghenc blijdelic van vns. Mer des dinxedaghes of des gudesdaghes
[51] na paeschen vol he vth ingheuen des duuels in de selue sunde ende ter-

39

Colv. II, 30 § 9
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+

Ex. 137

+

182d

140
*

[1] stunt reep he veruerlicke alse my syn preister namaels vertellede. de
[2] wrake gades is vp my. ende starf mit den alre bittersten dode.

Exempel
[4] +Ick hebbe gheseen enen sundighen man de mit deser sunde besmittet4
+
[5] was van wen my vertellede een preister de van guden gheruchte is. dat
Ex. 138
[6] do de man voer ghenc vp een grone velt ende de preister em na volghede
[7] vant he de voetstappen des ghenes de vor ghenck dat se alte apenbarlicke
[8] bleeck gheworden werden in den grese recht of se mit vure gherort had[9] den ghewesen. Ende wy vernemen namaels dat de man vmme syn sundi[10] ghen leuen namals verghenc mit enen schandeliken dode. Want god en
[11] + pijnighet ghene sunde so vake mit quader doet alse dese sunde. Somighe aant. 11
+
Serm. c
[12] + seggen ende ic ghelouet warach//telicke dat nemant in deser sunde vul+
[13] herdet hent dat he comet bouen de oltheit des sterflicken leuens Cristi
183a
[14] verloset ende mach werden dan mit sunderlinghen mirakelen vnses verlo[15] ser. Ende dat hebbe wy vake dar ynne gheprouet dat wy vake in der bijcht
[16] vnderuunden hebben. Dat manne van lxxx of van c iaren mit deser sunde
[17] besmittet werden. ende ten is gheen wnder want alle de tijt de Cristus
[18] vp der eerden leuede was he ene lerige vnser seden. Hijr vmme we dar
[19] versmaet de tijt de de vrent der naturen dat is Cristus alre bequemest
[20] ordelt to der penitencien ende em versumet to bekeren van der viantscap
[21] der naturen. de en sal em namaels nouwe vntholden konen van deser
[22] dan mit groter swarheit.

Exempel
[24] +De selighe meister peter de wanneer cantor was to parijs heuet vertellet aant. 24
[25] enen den ic altewal bekenne. dat he gheseen hadde ene stede in den grase aant.
[26] dar des auendes clerke gheseten hadden de mit deser sunden besmittet
[27] weren. ende des morghens do alle de steden vmmelanc ouerulodelicke
[28] bedowet weren. wart de stede allene droghe gheuunden sunder enighen
[29] + dow recht of se mede schuldich wer in der sunde. Hijr van wort dar ser29
[30] bequamelicke ghesecht van zodoma in den boke der wijsheit in een ghe- aant.
[31] + tuich der// boesheit bliuet de eerde woeste ende rokerich. ende dat is
[32] rechtuerdelic ghescheet in den volke van zodoma de so seer branden.
[33] in vnkuischeit. Jn der druicheit der stede de vnbedouet bleef wort bete*
4
11
24
29

18 lerige, ls: leringe. 40 Na weren, volgt in de Lat. tekst: cui Bachides praeerat. 47 mijs, ls:
mijns.
Colv. II, 30 § 10
Colv. II, 30 § 11
Colv. II, 30 § 12
Colv. II, 30 § 13

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 139

+

Serm. d

+

183b

[34] kent vnvruchtbarheit de dar ghescheet in sodanigher sunde des bosen
[35] volkes. Wor van de psalmiste secht. se hebben ghedwolen van den buke. aant.
[36] se hebben ghesproken valsch. Want sodanighe bichten noue vullencome[37] licke ende to rechte. Als men leset dat de alre starkeste man Judas ma- aant.
[38] chabeus de mit so vele victorien ende verwinninghen versiert was. ver[39] wan ende versloech de viande de to der rechterhant weren. mer van den
[40] vianden de to der luchter hant weren wart he verwnnen ende ghedodet.
[41] Alsoe is der vele de dar bichten wille. ende van allen ghemenen sunden
[42] bichten se vullencomelicke. mer wanner se comen to den vnghewoenliken
[43] sunden so werden se mit scheemten verwnnen ende verswighent traechli[44] ke. Hijr vmme wort zodoma wal to rechte ghenomet stum. Want wo lan[45] ghe sodanighe menschen stum sijn. so en mach de hillighe gheest nicht
[46] to em in gaen. Hijr vmme secht iob. Jck sal nicht sparen mynen munde. aant.
[47] mer ic sal spreken in de bedrucnisse mijs gheestes. ende ic sal to samen
[48] spreken in de bitterheit mynre selen. De philozophus secht van der bijcht.48
[49] + schemelike// bicht der sunde holdet de naesten stede der vnnoselheit.
[50] Want den droem to vertellene is een teken dat men waket. Ten batet aant.
[51] den sunders nicht dat se verholen sint. want ist dat se macht hebben aant.
[52] verholen te blijuen se en hebben nochtan gheen betruen. Want de sunde

48
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

en moghen nicht velich wesen. De alre meeste pijne der sunderen is dat
se ghesundighet hebben. ende ghene sunde en blijft vnghewroken. al ist
ok dat de euentuer de sunde versiert mit oren gauen. want de sunde is
seluen ene pijne der sunde. Hijr vmme sal alle mensche hebben enen
vrent de al sijne hemelicheit wete. den he vntsee. vth wes leringhe he
dat betere dar he in ghedwolen heft.

[7] Sodanighe menschen troestet ende ghijft koenheit de alre gudertiren-7
[8] ste ende walsprekenste augustinus ende secht. Wat schamestu dy o men[9] sche te bichten ick bin ok een sunder als du. Hijr vmme bijchte du men[10] sche enen menschen. du sundighe mensche enen sundighen menschen.
[11] Wat vntsiestu dy to bichten. ic bin een mensche ende ic en vermode
[12] gheen dinc dat menschlick is van mij vremde to wesen. Wat vntsiestu
[13] dij to bichtene dat ic in der bijcht weet dat weet ic min dan dat ick [niet aant.
[14] en] weet. Du vntsiest dy to bichten want als du nicht en bichtest so
[15] + machstu verholen blijuen. Kese nu wattu willeste. ist// dattu nicht en
[16] bichtest ende verholen bliuest. so salstu vnghebichtet verdomet wer[17] den. Want god eisschet dar vmme de bicht vp dat he verlosen moghe
[18] de oetmodighen. ende dar vmme verdomet he de ghene de nicht en bich[19] ten. vp dat he pijnighe de houerdighen. Hijr vmme wes drouich eer du
[20] bichtest. alse du ghebichtet heuest veruroue dij. want du worst ghenesen.
[21] De dyn richter was de is dyn beschermer. he sal verwaren de sake des aant.
[22] ghenen de dar bichtet. he is een beschermer des berouwighen ende ver[23] weruet gnade den ghenen de dar bichtet. Als du ghebichtet heuest so
[24] wander sekerliken ende verblijde dy ende en wil in den weghe nicht vnt[25] seen den richter. He is dijn helper de dyn richter was er du bichtedest.
[26] du heuest den ghesuntmaker gheuunden. He sochte di do du bose werst
[27] vp dat he dy verlosen mochte. wo solde he dy dan laten nu du verloset
[28] bist. O sunder luke vp dynen munt in der bicht. vp dat de putte synen aant.
[29] munt nicht to en luke bouen di. Ende merke hijr dat augustinus meent
[30] de putte der hellen. ende wat hijr af ghescheet is by vnsen tijden lath
[31] so vns horen.

+

183d

Een exempel van enen quaden preister
[33] +JN brabant in den dorpe van brusel was een preister alte vnerber van aant. 33
[34] leuen ende van seden. Dese gaf em so ser tot gulsicheit ende to vnkues[35] +cheit// dat he binae anders nicht en scheen te denkene. Weynich iaren
[36] dar na dat he preister gheworden was starf he vnuerseenlicke vten rech[37] ten ordele gades. Ende nicht langhe dar na ghinck in der nacht een preis[38] ter de sijn gheselle ende sijn tafelghenote plach te wesene buten den
*
7
33

13-14 [] aangevuld naar M.
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[39] dorpe. ende horde recht als ene iamerlijke stemme de vnder der eerden
[40] screiede. De preister wart veruert we dat wesen mochte. he seghende
[41] em ende vraghede we bistu. ende de stemme sede. ick bin de vnselighe
[42] dijn gheselle. De preister vraghede vort wo ist mitti wor vmme is dijne aant.
[43] stemme vth der eerden. He sede mit alte groten breeschen. we my we
[44] my we my. want de putte heuet sinen mont to gheloken bouen my. Ende aant.
[45] do de stemme dit seide. voer se hen recht of se gheuloghen hadde ende
[46] er screien wart seer veer ghehoert. Hijr salstu verstaen dattet alte wn[47] derlic was dat de preister de dit hoerde sijn vnselighe leuen nicht mit
[48] allen in ghenen dinghen en beterde. mer he starf den alre schandelixsten
[49] doet ende achterleth sijnen nauolghers vnreyne voetstappen des bosen
[50] leuens.
[51] +Nochtan hebbe wy gheseen enen anderen preister de seer rijke was
[52] ende in velen weelden leuede. Ende do he horde de verdomenisse des
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[1] enen preisters gaf he ouer alle tijtlicke dinghe ende ghinck in de orde
[2] + van cisters ende leuede hillichlicke ende starf wal. Hijr merke dat den
+
Serm. e
[3] + enen preister dese apenbaringhe// gheschede to vermerringhe sijner ver+
4
184b
[4] domenisse. ende den anderen toe beteringhe sijns leuens. Hijr vmme
[5] solen de ghelouighen byen ende alre meest de cloester byen dar to seen
[6] dat se nicht mit vnreinicheit ghemenghet en werden. Men leset in genisi aant.
[7] dat de ghemene vloet quam ouer al de werlt vmme dat de kinder gades
[8] em mengheden mit den dochteren der menschen. ende oek dat swaer
[9] is se menghen em nu ok mitten dochteren gades. Wij hebben gheseen
[10] dat somighe na den worden des hillighen apostels paulus begunnen hebben aant.
[11] in den gheeste meer gheendet hebben in den vleissche. aant.
[12] +Een preister allene kuesch gheheten in den namen. besorghede ene12
[13] iunghe nunne van hogher orden vnder den schijne der gheestlickheit. Hijr
[14] vmme do de iunghe nunne oersake kreech vandede se den preister mit
[15] ener older nunnen de or ghesellynne was. na leckeren spijsen ende vn[16] ghemetenen dranke rosteden de nunne in ener stede ende de preister
[17] in ene ander stede. Des morghens wolde de olde nunne de iunghe wecken
[18] vp dat se mettene lesen. erst bosochte se dat mit gheruchte want se
[19] eer silentium helt. ende dar na mit stotene ende mit cloppene. Do se
[20] nicht en uorderde sochte se or gheselynne ende en vant or nicht. Hijr aant.
[21] vmme wart de nunne versturt mit al de ghesinne. ende do se vmme
[22] + schande// willen verhude wolden dat dar ghescheet was ende nicht en
[23] mochten. worden erre beider dode lijchame. dat is des preisters ende
[24] der iungher nunnen to samen begrauen so alse se to samen gheuunden
[25] + worden mit veruernisse ende schande velre menschen. Wat de philozo- aant. 25
[26] phen volen van der vnkuescheit. ende van der vnreiner mynne laet vns
[27] horen.
[28] De menschen de em gheuen to vnkuescheit de verdrenken em seluen
[29] in den wallusten etens ende drinkens ende wanneer se dat in de ghewoen[30] te ghebracht hebben en konen se des nicht vntberen. ende dar vmme
[31] sijn se alre vnselighest. dat de dinghe de em irsten weren ouerulodich
[32] syn em gheworden noetdroftich. Se denen den wallusten nicht vnwillich[33] licke. ende se mynnen een quaet dattet alre hoechtste quaet is. dan is
[34] de vnselicheit volmaket. wanneer de vnreine dinghe nicht allene ghe[35] nuechlick sijn. mer ok behaghen. Dan is dar ghene stede der arsedien
*

4
12
25

11 Na vleissche, is een tekstdeel niet in de vert. opgenomen. Ook de inleidende zin tot het
volgende ex. is weggelaten. 12 allene, Lat.: tantum sanctum et. 18 bosochte, ls: besochte. 20
Na nicht, is een alinea door de vert. weggelaten. 25 Na menschen, is een tekstdeel niet in de
vert. opgenomen [Colv. II, 30 § 21]. 26 Na mynne, volgt in de Lat. tekst: et impudicitia. 29
etens en drinkens, is door de vert. toegevoegd. 39 Na eynde, is een zin niet in de vert.
opgenomen. 40 Na eerlicker, is een zin weggelaten door de vert. 48 Na vnkuischeit, is een
alinea niet in de vert. opgenomen.
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[36] of der beteringhe. wanner de ghebreke gheworden sijn sede. Et is noet
[37] dat de begherlichit vnghemeten werde de ghegaen is bouen de mate der
[38] naturen. want de natur heuet oren eynde. mer de ydelheit de vth der
[39] wallust comet is sunder eynde. Wo vele dat de lelicheit der vnkuescheit aant.
[40] schandelicker is. so vele is de kuescheit eerlicker. Dar sijn twe walluste aant. aant.
[41] ghemene den menschen ende den beesten. alse de wallust des smakens
[42] + ende des tas//tens. En hijr vmme we desen beestlicken wallusten denen
+
[43] de solen gherekent werden in den tal der beesten. Do een rokeloes ghe184d
[44] selle sede dar dat philozophus pitagoras horde. ic wolde leuer vmme
[45] gaen mit wiuen dan mit philozophen. antworde he. de soghe wentelen
[46] leuer in den drecke dan in den blomen. Ende want tot allen eynden altoes46
[47] een ween is. soe laet vns wat apelicke seggen van den weghen dar mede
[48] comet to den vallen der vnkuischeit. Ende dit is de irste wech der vn- aant. 48

46
48
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[1] kuescheit. Et is apenbar dat altoes quade ende vnreyne ghedachten <al[2] toes> voergaen der volbort ende den quaden willen. Desse doen dar blen[3] cken de offerhande vnses ghebedes. Dese sole wy alremeest verdrijuen
[4] mitter roden des cruces dar god de vader sijnen sone mede gheslaghen
[5] heuet als de patriarche abraham de voghele verdreef van synre offerhan- aant.
[6] de. Hijr van secht ysaias doet of dat quade uwer ghedachten van mynen aant.
[7] oghen. Verkirde ghedachten scheiden vns van gode mer de gheprouede
[8] kracht berispet de vnwijsen. Dat is. de kracht des cruces berispet de
[9] duuels de vns moyen in quaden ghedachten. Dat wort seer apelick bete-9
[10] kent in den boke van den naturen der dinghe. dar men lest. dat int lant aant.
[11] van persen is een boem ghenomet perdisio ende wort bedudet by der aant.
[12] rechterhant. ende de duuen de dar vleen vor de vleghenen serpenten//
[13] + rusten alte gherne vp den bome beide vmme beschermenisse ende vmme
+
[14] des bomes vrucht dar se wnderlicke ghenuechte ynne hebben. Ende dit
185a
[15] en is gheen wnder want nicht allene des bomes roke mer ok sijn scheme
[16] moyet de serpenten also dat se dar nicht by comen en moghen. Wat ver[17] steet men in den bome anders dan dat cruce Cristi. Wat in der rechter- aant.
[18] hant. dan sijn moder de by den cruce stont. Ende wat versteet men by
[19] den serpenten anders dan de duuels. De de duuen dat sint de hillighen
[20] zelen veruolgen [krach]telike. welke duuels nicht allene vleen vor de aant.
[21] kracht des rokes den dat cruce vntfanghen heft van der vrucht dat Cris[22] tus is. mer se vleen ok vor des bomes scheme. dat is. vor dat teken des
[23] cruces. Want de hillighe augustinus secht. Wor dat teken des cruces Cris- aant.
[24] ti mit ghelouen vor gaet dar en mach de vyant nicht schaden. Van dessen
[25] bome singhet de hillighe kerke in den ymnus. Crux fidelis. Ghetruwe cruce aant.
[26] enighe edel boem vnder allen bomen gheen wolt brenghet aldusdanighen
[27] vort in spruten in blosemen ende in vruchten. dat sute holt draghet sute
[28] naghele ende sute last. Jn canticis canticorum secht de bruet dat dese aant.
[29] vrucht is sote oren halse. Dat men dat ghemode bedwinghen sal bewijset29
[30] + de philozophus seer schoenlicke dar he secht. Dar// en is gheen merre
+
[31] ghewyn dan dattu dijn ghemode bedwinghest eer dant gheuanghen werde.
185b
[32] Et is int ghemodes macht to vntulene of gheuanghen to werden. Ende
[33] dat wort aldus clarlicke bewesen. alle sunde is ghescheen vth moetwillen.
[34] Hijr vmme laet achter alle vntschuldighinge want nyemant en sundighet
[35] vnwillendes. dar sijn summighe menschen welker lijcham vnbeuleckt
[36] is. mer or sundighe herte lopet in dusent sunde. de oghen en sundighen
[37] nicht ten sy dat dat herte den oghen ghebede.
[38] Woe groet quaet dattet is vnreyne ghedachten to voeden ende dar38
[39] mede ghetoghen te werden to vulbort wil wy bewijsen mit enen apebaren
[40] exempele.
*
9
29
38

27-28 dat sute holt draghet sute naghele ende sute last, is door de vert. toegevoegd.
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Colv. II, 30 § 26
Colv. II, 30 § 27
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Exempel
[42] +Jck hebbe enen man gheseen in brabant de seer schone was van ghe[43] daenten ende van doechden. den man begheerde ene maghet vnkuescheli[44] cke. he ordelde dat grote sunde te wesen ene iuncfer to vntreynene ende
[45] he versmade de vnkuischeit ende he vlo van er ende ghenck sitten vnder
[46] dat ghesinne des huses recht of he dar velich weer van der maghet. se
[47] volghede em seer vnschemelicke na ende sat vp des mans knee ende such[48] tede seer swarlicke ende mit vmme ghekirden oghen vtgaf se de vnsali[49] ghe zele. Do de man drouich was recht of he schuldich were der haesti[50] +gher doet// der maghet sterkede ic em als ick best kunde. ende ick prees
[51] als ic solde sijne stantachticheit. ende dat rechte ordel gades dat in der
[52] doet der maghet bewesen wart.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 143

+

185c

144
*

[1] +De ander wech to der vnkusheit dat is vnkuessche ghesichte der o-1
[2] ghen. Dat beclaghet iob apenbarlicke dar he secht. Myn oghe heuet bero- aant.
[3] uet myne zele. dat scheen apenbarlick in dauid de dar vnwijslicke dat aant.
[4] wijf bersabeen ansach wart he gheuanghen in synen oghen ende mitter aant.
[5] sunde des ouerspels dede he ok de sunde der verradinghe ende des doet[6] slaghes. Ende dar vmme bath he in den psalme sorchuoldelicke dar he
[7] secht. Kere af myne oghen vp dat se nicht en seen ydelheit. aant.

+

Serm. g

Exempel
[9] +Jn sweden als ic ghehort hebbe van broder wolter dar ic hijr to voren aant. 9
[10] van ghesecht hebbe. was ene alte deuoten vroue ende edel van gheburten
[11] de vernomet was de alre schoenste na den vleesche bouen al de vrouwen
[12] des landes. Do vele edele ende mechtighe manne vake quemen vmme
[13] se to sene wart se dar vake swarlicken van versturt in den herten. want
[14] se hadde anxt dat dar yemant van kryghen mochte orsake der schande
[15] of der becoringhe. Alse de philozophus secht. Dat wort mit groten ende
[16] mit quaden perikelen bewart dat vele menschen behaghet. Hijr vmme
[17] + ghenc se eens allene in or bede//camer ende stortede tranen to gade
[18] ende sede. O heer ihesum Criste ic see dat den menschen perikel
[19] anstaende is van mynen vleessche dar du my mede ghecledet heuest.
[20] Want al ist dattu myn ghemode so starcklic gheuestighet heuest dat ick
[21] mit allen mit gheenre ydelheit werde beweghen. nochtan vntsee ic seer
[22] dat ick somighen kranken gheue sake der becoringhe. Hijr vmme bidde
[23] ic dy o alre barmhertichste vader ende heer datty myne ghedaente also
[24] lelick makest dat de lelicheit myns vleessches mer sy to sene ene ver[25] scrickinghe. ende ic verworpen werde dan mer dan myne schoenheit to
[26] voren was in ere. Rechteuort do se dit ghesecht hadde wart er anghesich[27] te vntset ende beulecket mit der alre vnreynester melaetsscap. de bulen
[28] lepen or vp ende de oghen swollen er de munt wart serich ende lelicke
[29] gapende de nese wart houelich ende lelicke ghekrummet. Ende se kreech
[30] mit alle een blont anghesichte. Ende sunder merren do se vth der came[31] ren ghenck quam er man er te ghemote ende en kande se nouwe dan by
[32] den klederen ende vraghede we se were. Do se antworde ic bynt ter stunt
[33] wart de man seer beuaren ende verscricket. Do dat ghesynne se sach
[34] repen se alle gader mit <scr> screien ende verwnderden em seer wat
[35] der vrouwen so haestelicke ghescheen were. Do er olders hijr van ver[36] sturt weren ende al oer vrende ende maghe raet vragheden den medicus.*
1
9

2 iob, Lat.: ieremias. 4 bersabeen, Lat.: Bethsabee 9 sweden, Lat.: in partibus sueviae, quae
Alemannia continet. 30 blont, Lat.: alienam penitus.
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[37] + // De medicus sede dat de suke der melaetsscap vngheneselick weer
[38] ende dat dar anders gheen beter raet en were dan dat men se settede
[39] vth der menschen woninghen. Do dat ghescheet was hordet de broder
[40] van der prediker orde de or bicht plachte horen he quam to er ende van
[41] se wnderlicke blijde ende vraghede na der sake der vnuerseenlicker ende
[42] hastelicker suken. Do se em alle dinck na ordinancien vertelt hadde wart
[43] de broder verstuert ende en uerwnderde em nicht luttick ende schoelt
[44] se seggende. O alre vnselichste ende dwaseste wijf du heuest tot schande
[45] ende perikel dyns mans mit nersticheit der bedinghe dat werck gades
[46] in dy vernielt. ende dyne olders ende dyne vrende de gade laueden ende
[47] eerden in dy heuestu nu mit dusdanighen vnghelucke ghedwnghen te blas[48] phemeren. Do nu alre leueste dat ic dy segge ghijf dy to ghebede ende
[49] anrope de gotlicke barmherticheit vp dattu weder ghenesen moghest.
[50] Do dit de broder ghesecht hadde ghenck he hen. ende se wart al heel
[51] beweket in screyen ende bath den heren segghende. O here de herschop[52] pie heuest ouer myn leuen. ic hebben van dijner guetheit mit ghetruwen
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[1] beden ghebeden dese sueckte der melaetsscap vp dat ic mit vrien herten
[2] ende puren gheeste dy denen mochte. Mer want ic hore van mynen
[3] + gheestlicken vader wen ic my mit ganser ynnicheit// beuolen hebbe.
+
[4] dat ic teghen myne selicheit van dy almechtighe here dit ghebeden heb186b
[5] be. So bidde ic dijnre alre gudertijrenster minne dattu dyn werck weder
[6] makest in my na den dattet behaghelick is dynen alre leuesten willen.
[7] Dar gheschede een wnderlick dinc. se en hadde nouwe desse worde ghe[8] endet er vel wart weder soe klaer ende er anghesichte wart haestelicke
[9] soe schone. dat in er gheen teken enigher rimpen noch de alre mynneste
[10] vlecke en bleef. Do dat de ridder sach wart he seer blijde ende leeth
[11] em dunken dat em sijn wyf weder leuendich ghegeuen was. Dat ghesynne
[12] verblijdede em ende dat gheruchte van desen dinghen wart wyde ghebre[13] det. De vrende verblijdeden em ende al dat lant. ende de edele barmher[14] tic<h>heit Cristi wart in erre aller munde ghelauet. De ridder en leuede
[15] nouwe een half iaer hijr na. ende dat edele wijf en was nicht vnghedech[16] tich der guetheit Cristum ende mit erre enighen dochter de se hadde.
[17] ende mit al oren gude ghenck se in der suster cloester van der predicker aant.
[18] + orde. ende van der gnade gades leuede se dar alte gheestelicke. Merke18
+
[19] hijr de doghede des wyues de alsoe seer verunwerdighede dat vnkuessche
Serm. h
[20] oghe dat se mit stantachticheit der bede er seluen verwarf de plaghe
[21] der melaetscheit. Dar is ghescreuen wat is dar schalker in den creaturen aant.
[22] + dan dat oghe. Dar vmme// verboet moyses den kinderen van israel in aant.
+
[23] der Ee. dat se nicht nauolghen en solden ere ghedachten. ende er oren
186c
aant.
[24] ghene wallust hebben en solden in mennigherhande dinghe. Ecclesiasticus
[25] secht. Een quaet oghe en sal nicht versadet werden mit quade. ende sal
[26] altoes wesen in droefheit. Hijr vmme secht wal to rechte de here in den
[27] euanghelio. Jst dat dy dyne oghe schandalisirt. steket vth ende warpet aant.
[28] van dy. Dat is hart to verstane na der litteren. Mer by den oghe salstu
[29] verstaen de begherlicheit des quaden willen. Ende dese begherlicheit
[30] salstu vth doen van houede dyns herten. ende van dy warpen in den dattu
[31] dijn vpset verwandelst vp dattu nicht vort an en vallest in quade werke
[32] ende dynen nasten schandalisierst.

Exempel
[34] +ICk hebbe gheseen enen hillighen man meister guido enen beghynen preis- aant.
+

34
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[35] ter van wen ick alte warachtelicke horde seggen. dat do he een ionghe[36] linck was. ende in een stedeken van hanonie de schole regirde sach he aant.
[37] ens vnwijslicke een wijf an. ende wart soe seer dar van bekort dre iaer
*
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18 Na orde, volgt in de Lat. tekst: quod Liemberchum dicitur. 34-35 Na preister, Lat.: in
Nivella. 36 stedeken, Lat.: Sonegio opido.
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[38] lanck oek doe se al doet was. dat behaluen de becoringhe de he wakende
[39] leet. duchte em alle nacht dat se em teghenwordich was. Hijr vmme
[40] do he voelde dat de duuel nicht af en leet. groef he eens hemelicke in
[41] + der nacht des doden wyues graf vp ende// helt sijne nese ende sijn anghe[42] sichte so langhe in den drecke des veruulten lijchames. dat he by nae
[43] van den alre meesten stanke verstickede. ende vol achterwert recht
[44] als een doet mensche. Ende dit was den hillighen manne soe krachtich
[45] dat he dar na mit allen ghene prekelinghe des vleesses en voelde. Van45
[46] desen is my hemelike ghesecht. dat altehant do sijne hillighe sele vth
[47] den lijchame schedede. apenbaerde se enen in den visione de verteyn
[48] mile van dar gheseten was. ende van wat verdenste he weer bewijsde
[49] de durbar steen den de zele in der borst scheen te draghen de soe claer
[50] was dat he al de werlt verluchten mochte. Ende et was billick vp dat
[51] he de mitten worde gades ende exempele der dogheden veler menschen

45
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+

186d

146
*

[1] herte verluchtet hadde ende toe kennisse der warheit ghebracht hadde.
[2] sine zele versijrt worde mit sulken lichte.

Exempel
[4] +DE hillighe bisscop lodewijcus van cathelanen was een man van alte aant. 4
[5] schonen lijchame ende kuisch. Doe em ene koningynne van gallien sach. aant.
[6] worp se vnkuissche oghen vp em. ende do se bequeme stede kreech reep
[7] se em ende nodede em by or te slapen. He versmade se mit enen wreden
[8] anghesichte. ende sach se vnwerdelike an. ende berispede se mit vunder[9] licken worden. Sijn oghe en kunde na der doet in den dorren lijchame
[10] + nicht verdunkeren.// als my ende velen anderen de dat mede horden ver[11] tellet heuet meister iohannes van firmitaten de wanneer abt was van aant.
[12] den reguleer canoniken in der seluer stat de des vorghenoemden bisscop[13] pes oghe gheseen hadde dat dorschijnende klaer was recht als een cristal.
[14] He was dar oeck mede do sijn hillighe licham verheuen wart. dat mer
[15] dan virtich iaer lanck in der eerden gheleghen hadde. Ende wal to rechte
[16] en mochte sijn oghe nicht vth gaen in den doden lijchame. want dat in
[17] den kranken vatekine leuendich ende stantachtich ghebleuen hadde te[18] ghen den doet viant. Ende billix en soldet nicht van buten verdonkeren.
[19] wanttet van binnen nicht vntfanghen en wolde dat fenijnt der vnkuis[20] cheit.
[21] +Wat de philozophus Senica voelt van der bewaringe der oghen laet aant. 21
[22] vns horen. He secht aldus. so we aflegghen wil de begherte alre dinghe
[23] mit welker begherlicheit he vntsteken heuet ghewest. de sal ofkiren
[24] oghen ende oren van den dinghen de he ghelaten heuet. Want gheen dinck
[25] en wort weder lichtelicker vntfenghet dan de quade minne of de begher[26] licheit. Wilde ghedachten ende vnnutte ende de ghelijck sijn den drome aant.
[27] en salstu nicht vntfanghen. Dijn ghedachte sal wesen stantachtich. enter
[28] se sal beraden ofte soken. ofte schouwen ende en sal nicht scheiden van
[29] + der warheit. Ist dattu dyn ghemode// bewaren wilst so beware de bewe- aant.
[30] ghinge dijns lichames in al dynen vijf synnen. vp dat se nicht en syn vn[31] gheschicket. ende versma se dar vmme nicht want se verborghen syn.
[32] Want dat en drecht nicht oftet niemant en siet als di dat seluen siest.
[33] Jst dat dijn oghe beghert. soe kiert af. Jst dat dyne oren deuen so vlee.
[34] Jst dat dyne tunghe beghint to bernen so bedwinghe se, Jst dat du ghe[35] nuechte beghinst to voelen in den rosten soe trecke de hant na dy. Jst
[36] dat dy ghenuechlick roke beghint te trecken. soe stoppe dyne nesen.
[37] Doestu dit in der yrster beweghinge ende brengest dat in de ghewoente.
*
4
21

45 Hieraan gaat in het Lat een bijzin vooraf: Testatur Ambrosius in libro de virginitate. quod
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+

Ex. 146

+

187a

+

Serm. j

+

187b

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]

soe solen dyne synne de sunde ofte laster verunwerdighen ende solen
mit dynen ghemode ouer een draghen ende rosten. De quade begherten aant.
werden lichtliker vth gheslaten dan verdreuen wan se in ghelaten sijn.
Hijr vmme want men nicht lichtelicke weder keren en kan van den quade
wan men dar in ghecomen is. dar vmme ist allre best dat men dar nicht
to en gae. aant.

Exemplum
[45] +EN ionghelinck van wnderlicker schoenheit sach dat vele edeler vrouwen45
[46] begherlicheit hadden in sijnre ghedaente. Ende dar vmme wndede he
[47] sijn anghesichte mit vele vunden ende wolde leuer hebben lelicheit des
[48] anghesichtes dan schoenheit to verweckinghe vleeschlicker wallust.
[49] +De derde wech to der vnkuischeit is de vnmen//schelicke boesheit49
[50] + des quaden rades. Van desen secht ecclesiasticus. De derde tunghe heft aant.
[51] starke wyue neder gheworpen. ende heuet berouet van oren arbeide. De
[52] derde tonghe is ene middelersche der vnkuischeit. dat is een de wyf de

45
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Ex. 147

+

187c

+

Serm. k

147
*

[1] mit eren bosen rade to schunt to der vnkuischeit. Dese heuet ene ghe[2] daente der yrster moder euen de verleidede vnde verdreef vth den para- aant.
[3] dise eren man adam de wllencomen was in aller wijsheit ende schoenheit.
[4] Hijr vmme en is dy o simpele maghet gheen beter raet dan dattu sodani[5] ghe gheselscap schuwest. ende mit em nicht en gaest ofte en sittest.
[6] Want den megheden en is nicht schadelickers dan dit quaet. Verwar ic
[7] verwnder my ende hebbes my langhe verwndert dat dat werlicke recht
[8] sodanighe nicht en pynighet dat vmme een kleyne dinck enen dief veror[9] delt ende hanghet. De Ee moysi heuet ghebaden in leuitico. Wert sake aant.
[10] dat yemant enen menschen stele ende verkofte den solde men sunder
[11] barmherticheit doden. Dar ghescheet defte mitter hant. ende deefte
[12] mit den rade. ende dese twe sijn enen grote sunde. Mit wat pijne sal
[13] men dan pijnighen dat wlle wyf de ene maghet bedreghet ende er zele
[14] den duuelen leuert. ende dat licham der vnkuisscheit. Verwaer men mach
[15] ghenen menschen meer vnteren ofte schaden. dan in syner dochter ofte
[16] in synre huisurouwen.

Exempel
[18] +HOre wat hijr van// ghescheet is by vnsen tyden. Jn der stat remis als aant. 18
[19] + my vertellet heuet een broder van der prediker orden was een arm tim[20] merman. de een guet kuisch ende schone wijf hadde. Vp dese worp syne
[21] vnkuisschen oghen een ryke man van ghelde. mer arm van doechden.
[22] He sande vth een oelt bose wijf. se ghenck in des ionghen wyues huis
[23] ende grotte se ende sath by or. ende sunder marren klaghede se dat se
[24] mode were. Dat iunghe wyf vraghede den olden wyue wor vmme se ghe[25] comen were of wat se sochte. Dat oelde wyf sede. ofte du alsoe gheheten
[26] bist ende sodanigher vrouwen dochter bist des en weet ic nicht. ende
[27] ic gheloue dat ic dyn nichte byn. Dat iunghe wijf antworde of ic dyn
[28] nichte byn des en weet ic nicht mer ick byn so ghenomet. ende ic hebbe
[29] ok sodanichen moder ghehad. Do nam dat olde wyf dat iunghe wyf in
[30] den arm ende kussede se ende sede. Du bist seer ghelijck dynre alre bes[31] ter moder mer wodanighen man heuestu. Se antworde. ick hebbe enen
[32] guden man de wal tymmeren kan. Rechteuort suchtede dat oelde wif
[33] seer depe ende sede. och arme woe bistu der alre bester vrouwen dochter
[34] to dusdanigher vnselicheit ghecomen. dattu enen timmerman toe manne
[35] heuest. de in dynen gheslechte so vele groter ende ryker maghe heuest.
[36] Do se dit ghesecht hadde ghenck se van dar recht of se drouich ghewest//
[37] + hadde ende en sprack nicht meer. Des veerden daghes quam se weder
[38] ende sede. worwar ic byn ser sorchuoldich vp dattu na dynen vnghelucke
[39] comen moghest to ouerulodighen rijckdommen. Hijr vmme hebbe ic ghe[40] uunden enen wech woe dat ghescheen mach ist dattu my horen wilst.
*
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+

Ex. 148

+

188a

[41] Jn deser stat is een ryke man ende seer mechtich. de my ghisteren sede
[42] do ick dyn vnghelucke bescreiede dat he dy begheert ende liefheuet bo[43] uen al. mit desen salstu hebben wat dynen lichame behaghet ofte baten
[44] mach. Dat iunghe wyf sede ick hebbe enen guden man de beter is dan
[45] ick byn ende ic en beghere gheen guet toe vermerren mit sunden. Doe
[46] toende er dit oelde wyf een smekende anghesichte recht of se er dar
[47] van verblyde ende sede. alre leueste nichte hijr vmme hebbe ic dy alre
[48] leuest. Ende do se dit ghesecht hadde ghenck se hen. ende na dren daghen
[49] quam se weder ende sede. Kum alre leueste nichte ende laet vns te sa[50] men gaen in der glorioser iuncfrouwen marien kerke. Dat eenuoldighe
[51] iunghe wyf en hadde mit allen gheen quaet vermoden ende ghenc mit
[52] den oelden wyue. Do se to samen hen ghenghen vor des ryken mans doer
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148
*

[1] wart dat iunghe wyf ghegrepen alse dat olde wyf voer verwaert hadde. ende
[2] wart ghebracht in de bynnenste kamer. Hijr vmme was dit iunge wyf
[3] + alsoe seer begaen ende neghede sich to des oelden wyues oer ende// sede.
[4] My is in deser nacht gheschet na der wyue ghewoente. dar vmme alre
[5] leueste nichte verlose my nu in deser vre ende in ghelouen loue ick dat
[6] ic morghen weder coemen wil. Dat oelde wyf vulborde dat ende oec de
[7] ryke man. Hijr vmme ghenck dat iunghe wyf weder toe hues ende
[8] bedachte wat se best doen mochte. Se bereidede dre starke wyue van
[9] oren naburs mit roden ende sette se hemelicke in ere slaepcamer. Do
[10] dat oelde wyf quam vensede er dat iunghe wyf of se se mit schonen kle[11] deren wolde kleden. ende leide se int huis. Doe de dor gheslaten was
[12] ende se vnckledet was. lepen de dre wyf to ende sloghen dat vnselighe
[13] wyf alsoe seer dat or dat bloet van den lyue vloyde. ende se en helden
[14] nicht vp van slane hent dat se soe langhe worstelde dat se de doer vp
[15] kreech ende dar vth spranck ende vloe mit allen naket ouer de strate.
[16] Do se em daer alle van verwnderden de dit seghen. ende horden. wat
[17] dar gheschen was. presen se hoechlicke dat stantachtighe iunghe wyf
[18] in der kuischeit. ende brachten dat gheruchte alst billick was ouer al
[19] de stat. Ende se wan vele meer in eren ende in glorien ende guden ghe[20] ruchte. dan se ghekreghen solde hebben in allen ouerulodighen gude des
[21] rijken mans.

+

188b

Exempel
[23] +IC hebbe alte waerachtelicke ghehort van enen predicker broder dat23
[24] + een vnselich oelt wyf was. de// enen iunghe maghet bedroech ende ver[25] leidede. Ende vmmeleide se seuen iaer. ende verkofte se mannighen man[26] ne vor ene vnbesmittede iunfer. Want mit erre touerien dede se dat.
[27] dat de maghet enen ieghelicken manne duchte mit allen vnbesmittet
[28] wesen. Hijr na gheuellet dat se to samen in den bouwe doer dat saet
[29] ghenghen ende dat oelde wyf ghenck voer ende dat iunghe wyf volghede
[30] er nae. ende sunder marren waert dat oelde wyf van den duuels ghegre[31] pen daert de maghet ansach. ende waert doer de lucht al soe veer ghe[32] uoert dat se se nicht langher gheseen en kunde. Doe dat de maghet sach
[33] wart se seer verueert. Ende des anderen daghes bichtede se dit den bro[34] der deet my vertellet heft. Ende hadde waer berou ende leuede dar na
[35] reckelicke.
[36] +Als wy ghesecht hebben van den quaden wyuen de de meghede verlei-36
[37] den ende to vnkuischeit brenghen. Segghe wy oec van den ouerspeelres
[38] de erre naesten huesurouwen besmitten. wor vmme in den werlicken
*
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[39] rechte nicht ingheset en is dat men so vnmenschelicke sunde pynighe.

Exempel
[41] +WOe groet quaet ende woe lelick dat dese sunde is heuet de almechtighe41
[42] god bewesen in enen ridder van duesch lanth. Dese ridder stont vp in
[43] der stiller nacht van synen wyue en ghenck vth. Doe he mit enen vreme[44] +den wyue ghesundighet hadde// quam he in der manenschyn weder to
[45] huis. ende sijn wyf sach syn anghesichte van veers doer dat venster ende
[46] reep verueerlicke. Tot eren ropen lepen to samen de meghede des huses
[47] ende oek de knechte. ende rechteuoert doe se oren heren seghen repen
[48] se alle gader recht of se des duuels anghesichte gheseen hadden. Doe
[49] dat de ridder sach verstont he dat sijn anghesichte de rechten ghedaente
[50] verlaren hadde ende vth den rechten ordel gades na der lelicheit syner
[51] sunde was gheworden de ghedaente syns anghesichtes verueerlick. Doe
[52] he hyr vmme em verborghen hadde hent des morghens. ghenck he to
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*

[1] der kerken ende wolde den preister bichten vp dat he verdenen mochte
[2] syne eghene ghedaente weder to vntfanghene. Doe em van veers de koen
[3] toe moete quemen ende ander beeste des dorpes de men to weide dreef
[4] belkeden se rechteuoert alle gader. ende vloen achterwert herwert ende
[5] dorwert woer se kunden recht als van der blixem ofte van den vure. Dat
[6] selue deden oek de heerden ende al de ghene de em te moete quemen.
[7] De preister sath in der kerckdoer vmme sijne tijde te lesen. ende ter
[8] stunt do he den ridder sach seghende he em ende ghenck haestelicke
[9] in de kerke ende sloet de doer na em toe. Doe veel de ridder dale voer
[10] de kerken doer ende reep. Vntfarme dy hillighe vader vntfarme dy ouer
[11] + den alre vnselichsten sunder. Jck en bin de// ghene nicht de ick schijne
[12] te wesen mer dit is my ghescheet vmme myner sunde willen dat ic dus
[13] mistalt byn. mer sette my dar voer penitencie wattu willest. ende soe
[14] sal ick verwachten wat god mit my doen wil. Ende sunder merren do
[15] de ridder mit wnderlicken rouwen ende tranen ghebichtet hadde
[16] verghenck em al de lelicheit des anghesichtes. ende he vntfenck weder
[17] syn yrste anghesichte mit aller schoenheit. Wy hebben vele menschen
[18] gheseen de den ridder wal bekanden ende de vns dat waerachtelicke tu[19] gheden.
[20] +De veerde wech to vnkuescheit is vnkuescheit in woerden. Dat salo- aant. 20
[21] mon betughet van den vnsuueren wyue. dar he secht. Se heuet em. dat
[22] is den iunghen man bestricket mit vele worden. De manne bestricken
[23] de wyue. ende dat noch schandelicker is de wyue bestricket de manne.
[24] ende se werden bestricket. Sodanigher menschen tunghe als sunte iacob aant.
[25] in synre epistolen secht is en vnrostich quaet. want se maket de herten
[26] vnrostich de eerst rostich weren. ende doet se wagghelen. se is vul doet[27] lickes venyndes. want se vntsteket alzoe de herten mit der venynder
[28] becoringhe. dat se noch mitten anxte gades. noch mitten anxte der men[29] schen. noch mit schaden noch schande de sunde willen laten. Ende so
[30] werden se gheschendet beide in den lijchame ende in der zelen. Eerst
[31] vor den oghen gades ende dar na vor den oghen der menschen. Hijr vmme31
[32] + iunfer Cristi ofte// wedue ofte erbar vrouwe de in echtscap sittest to aant.
[33] wrijue in den beghinne dat houet des becorres. soe en sal dy gheen noet
[34] wesen dattu mit arbeide ende mit groter bangicheit dyn anhanghende
[35] ghemode weder af treckest. De hillighe iunckurouwe maria de een exem[36] pel alre doechden ende alre kuischeit is. waert oek verstuert in den
[37] worden des enghels doe he to eer in de kamer quam. Ende dat was daer aant.
[38] vmme want he hadde anghenomen ene ghelijcknisse eens mans de to
[39] eer sprack. Want men mach alte warlicke ghelouen dat se ghewonen
[40] was de enghelen to sene in erre eghenen ghedaente. Hijrvmme do se
[41] horde den enghel de se grotte ende sede dat se vruchtbar werden solde
*
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[42] en twyuelde se nicht an den worden. mer se en wiste de maneer nicht.
[43] Ende dar vmme so vraghede se stantachtelicke woe dit ghescheen solde. aant.
[44] Ende du de de kuescheit mynnest ist dattu enighes mans worde horst
[45] dar men wat quades vth vermoden mach. soe breke de reden tohant.
[46] ende kere dyne oren dar of. want selden gheschedet dat dar ieth schade[47] lix in de oren gheet dattet herte nicht en quesset. Ende daer vmme secht
[48] salomon. Betune dyne oren mit doerne vp dat wanneer de schadelicke aant.
[49] reden dar vnstuerlicke wil ingaen dattu de dan vnstuerlicke verdriuest.

+

Exemplum
+

Ex. 151

[51] +Ende dit wort apenbaer in den exempel des erwerdighen iohannis// de aant. 51
+

189c

51
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[1] wanneer bisscop was ende dar na meister was van der predicker orden.
[2] Ende ick wil vertellen soe als ickt ghehoert hebbe van enen waerachti[3] ghen predicker broder. Dese hillighe man straffede den romesschen kei- aant.
[4] ser vrederick hemelicken. want he was alte vnkuisch in den lijchame.
[5] De keiser scheen dat van buten duldelicke te horen. mer he waert van
[6] bynnen seer beswaert ende nam dat alte vnwerdelicke. Dar vmme ghe- aant.
[7] boet he ener synre alre schoenster byslaepster dat se den hillighen man
[8] hemelicke solde anghaen ende besoken of se enighes sinnes ene mochte
[9] to valle brenghen. Doe se dat eens hemelicke besochte alse se alre be[10] quemelickest mochte ende de keiser mit velen anderen dar by verborghen
[11] was. ende hemelicken to sach. boerde de hillighe man syne hant hoghe
[12] vp ende sloech dat mene wyf so krachtelicke by de kenebacke dat se
[13] mitten anghesichte neder vp de eerde storte. Ende daer vmme hadde
[14] de keiser den hillighen man namaels in so groter werdicheit dat he nouwe
[15] + wen in der hilligher kerken soe wal ghelouede als em. Hijr vmme sich15
[16] du knecht gades. ende du iuncfer Cristi wo groten woelt solde de quade aant.
[17] tunghe vntsteken hebben hadde dar in den hillighen manne nicht gheuun[18] den gheworden wnderlicke stantachticheit der dogheden. We en solde
[19] + nicht// seen dat in des hillighen mans valle al de hele orde hadde ghe[20] krenket ghewesen. Gheloue dat salomon secht. dat een quaet wyf is ene aant.
[21] fenynde slanghe. Des ghelikes is oek een quaet man. De wyse man secht.
[22] mit den dwasen en salstu ghenen raet nemen. want se en moghen nicht
[23] lief hebben dan de dinghe de em behaghen. Ende he secht dar na van
[24] quaden radesluden. bewaer dyne zele. Sunte augustinus secht. de begher- aant.
[25] licheit der wyue begheert ende wort begheert. Ende sich woe fenijnden
[26] droch dattet is dat somighe mans meer bekoert werden van den personen
[27] de in den habite ende in der orden schynen gheestelick te wesen. dan
[28] van werlicken personen. Ende summighe wyue de nummer bekoert solden
[29] werden van werlicken mans. de bekoert de duuel ende verkiert ore herten
[30] tot hillighen gheestlicken mans. aant.

+

Serm. n

+

189d

Exempel
[32] +ENde vp dat dit apebaer werde mit enen exempel soe wil wy vertellen aant. 32
[33] + wat by vnsen tijden in hispanien ghescheet is. Jn hispanien was een de
[34] alre meeste predicker de groet was in doechden ende in der orden. He
[35] was gheheten broder dominicus. ende mitten hillighen dominicus de de aant.
[36] orde ersten began vermerrede he de orde in den lande. Dese was van
[37] groten gheruchte der hillicheit ende was alte angheneme ende lieftalich
*
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30 Na mans, zijn enige zinnen niet in de vert. opgenomen. 35 Na dominicus, volgt in de Lat.
tekst: secundus. 38 Na coninghe, Lat.: Castellae. 40 vernomer mene wyf, Lat.: quendam
soldaria, ut Gallice vocantur tales.
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Ex. 152

[38] + den coninghe// ende al den edelinghen als ic van enen broder van der aant.
[39] predicker orden in den beghinne der orden ghehoert hebbe. des by nae aant.
[40] xl iaer gheleden is. Doe een vernomer mene wyf sach dat de broder so
[41] hillich gherekent waert benydede se dat ende sede to den coninghe ende
[42] to synen ghesinne. Wat gheloue gy van desen menschen den gy alre hil[43] lichst vermodet to wesen. ick wil v tonen we he is. Ende ick wil ene dar
[44] toe brenghen dat he by my slapen sal dat gy dat anseen solen. Do de
[45] coninck dat mene wyf schoelt als een erbar edel man lauede se stantach[46] telicke. konde se des nicht ghedoen. se wolde eer leuen verlesen. Doe
[47] antworde de coninck. Dat ghesche als du ghelauet heuest. Altehant hijr
[48] na do de hillighe man in enen daghe stont ende predickede volghede em
[49] apenbaer dat mene wijf na ende mit wnderlicken hulen ende tranen vol
[50] se em to voten daert dat vollick ansach. Doe se de hillighe man sach
[51] waert he verblijdet ende storte tranen des medelydens recht als vp de
[52] berouwighe sundersche. He hoerde ere bicht ende troestede se vele daghe
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+

190a

151
*

[1] lanck. ende leeth er ere kleder verwandelen alset betemede. se vensede
[2] er in allen dinghen oetmodich ende ghehorsam te wesen. Ende na menni[3] +gherhande vunde de se vth ingheuen des oelden serpentes in den// herten
[4] ouerghelecht hadde. vant se ten lesten dusdanighe stricke der vnghehor[5] der bedreechnisse. Se screiede vele daghe lanck. ende de hillighe man
[6] en konde van er ghene sake des screiens vernemen er he er lauede als
[7] he was seer vnnosel ende eenuoldich. dat he to holpe erre salicheit eer
[8] al gheuen wolde dat se bede. Toe deser stemmen reep dat mene wyf
[9] krachtelicke mit tranen ende sede. O almechtighe god woer hebbe ick
[10] alre vnselichste wyf dat mede verdeent. dat ick dusdanighen dinen knecht
[11] to myner selicheit hebben moghe na myner begherten. ende van em ver[12] krygen mynen willen. Ende he sede bidde koenlicke wattu willest ende
[13] dat sal dy ghescheen. Do sede se. Vorwaer nu weet ick dat god sick vnt[14] farmet heuet ouer my. Een dinc begheer ick. ende wan dat ghescheet
[15] is so byn ick bereit in den doet ende in pyne to gaene ende al to done
[16] ende to lijdene wat du ghebedest. Do sede he wat is dat. Se sloech dat
[17] houet dale ende suchtede als een vuel mene wyf ende sede. Jck schames
[18] my to segghene. nochtan en kan ick des nicht laten beholdelick myns
[19] leuens. Ten sy dat ick ene reyse by dy slape. anders en mach dar gheen
[20] hape wesen mynre salicheit of myns leuens. Rechteuoert verstont de
[21] + hillighe man den droch ores fenijnden herten ende sede. Wes des// seker
[22] dat en sal dy oek nicht gheweighert werden. Ende he nomede eer ene
[23] stede dar se em na veer daghen vro morghens allene vinden solde. Binnen
[24] der tijt wakede de hillighe man alle nachte in stedighen ghebede. Ende
[25] dat wyf sede hemelicke den coninghe ende den ghesinne wat dar ghe[26] scheet was ende hete se dar vp waren. Wat meer. De coninck waert hijr
[27] van beuaren mit synen ghesinne. ende wolde dar vp waren vmme toe
[28] vernemen wat dar ghescheen solde. De hillighe man gades bereide in
[29] sijnre cellen van mydnacht an bernende kolen ende lede se to samen
[30] recht als een beddekyn. Des morghens kloppede dat wyf voer de doer.
[31] ende de hillighe man leeth se in. He roerde dat vur van een mit synen
[32] staue vp dattet des to meer gloyen solde. ende lede em seluen rechte[33] uoert vp dat vuer segghende. Se dit is een bedde dat sodanighen werke
[34] toe behoert hijr ligge mit my want anders en salstu gheen bedde hebben.
[35] Doe dat dat wyf sach vol se neder recht of se doet were. Mer des conin[36] ghes ridders de dar by verborghen leghen spranghen dar in ende vunden
[37] den hillighen man midden in den vuer ligghede suder enighe berninghe
[38] des lijchames ofte der kledinghe. Ende dat wyf vundede se by der want
[39] + liggende stijf recht of se doet// were. Hijr vmme worden se beide van
[40] veruernisse ende van veruundernisse confues ende vollen vp ere kneen
[41] ende beden den hillighen man dat he vp wolde staen van den vure. ende
[42] em vergheuen ere dwaesheit ende vermetelheit. Doe dat ghescheet was
[43] toghen se mit verbolghenheit dat alre vnselichste wyf. ende en hadde
[44] er de hillighe man nicht stantachtelicke to hulpe ghecomen ende mit
*

37 suder, ls: sunder.
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[45] groten arbeide. se solden dat wyf to hant vth des coninghes ghebede
[46] int vuer verbrant hebben ende dat hadde billick ghewesen.
[47] +Jn desen werke waert der predicker orde de do noch nye was ouer aant. 47
[48] al dat coninckryke van hispanien seer ghesterket ende verhoghet. Merke
[49] hijr woe fenijnde boesheit in den alre vuelsten wyue was do er nicht ghe[50] nuech wesen en konde de vnkuescheste man van al hispanien. se en wolde
[51] oek in soe hilligher orden besmitters soken. Hijr vmme beclaghet de
[52] wyse salomon van den schalken wyue seggende. Jck hebbe gheuunden aant.

47

Colv. II, 30 § 46
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*

[1] een wyf de vele bitterre is dan de doet. se is een strick der ieghers. ende
[2] er herte is een nette. ende er hande sijn bande we gade behaghet de sal
[3] se vntuleen. ende we een sunder is sal van eer gheuanghen werden. Se
[4] heuet vele ghewndet ende dale gheworpen ende somighe de alre starke- aant.
[5] +sten sijn van er ghedodet. Ende iob secht. Er adem doet koelen ber//nen aant.
[6] ende vlamme gheet vt eren munde. Hijr vmme du knecht gades wat sal
[7] dy doen soe stedighe callinghe mit den wyuen. De discipulen veruunder[8] den em van Cristom de beide god ende mensche was ende dar vmme aant.
[9] veer was van allen quaden vermoden. nochtan veruunderden se em dat
[10] he allene mitten wyuen sprack. Hijr vmme wat salstu sundighe mensche
[11] doen de daer draghest een kranck ghebreclick vleesch. ende heuest ene
[12] sundighe natuer. Bistu iunck soe en is dar ghene sekerheit. bistu oelt.
[13] so machstu vnderuinden dat dar ghesecht is. Noch leuet myn vuer. Mer
[14] du moghest antworden. De mynne der selen ende selicheit myns naesten
[15] trecket my. Ende ic antworde. hebben de mannen ghene zele. wor vmme
[16] en sprekestu nicht stedelicke mit em. Ende vorwaer de manne sijn in
[17] vele meer perikelen. Hijr vmme matighe de worde mitten wyuen of mit
[18] den iunferen ende hebbe altoes een tuech de dy an see. Legge em voer
[19] nutte ende korte reden. ende ist dat em dar nicht an genoget ende se
[20] nicht beweket en moghen werden to der selicheit. so rade ick dy dattu
[21] dy dar of treck/kest ende de sake gade beuelest. ende dat alremeest
[22] is dat se dy nicht bysunderlinghen beuolen en sijn. Want wat batet dy aant.
[23] of du al de werlt wnnest ende dyner selen schaden ledest. Jst dattu be[24] truwest in de oeltheit. ende in langher ghewoenten verledener kuischeit.
[25] + so hore wat de alre hillichste ende waer//achtichste lerrer augustinus
[26] secht. Mitten wyuen sal men hebben korte scharpe ende harde reden.
[27] Ende men sal se dar vmme de myn nicht schuwen dat se schinen van
[28] eerbarre ende van guder wanderinge. Want woe vele se meer gheestlicker
[29] syn wo se meer antrecken. Ende vnder den schyn der ghestlicheit groiet
[30] vake dat fenijnt der vnkuischeit. Gheloue my ick spreke als een bisscop
[31] de dat vnderuunden hebbe. Ende ick hebbe vndergheuunden dat vnder
[32] deser sueckten gheuallen sijn de sederen bome van libaen ende de wedere
[33] der schape. van welker leuen ick nicht myn quaet vermoden hadde dan
[34] van den hillighen iheronimo ende ambrosio. Se wattu ghehoerst heuest
[35] sint dese dinghe ghescheen in enen gronen holte. wat sal dan in den dor- aant.
[36] ren ghescheen. Een wyf is een verslindende vuer. Wat de iunghen van aant. aant.
[37] em seluen volen en weet ick nicht. mer ick byn oelt sestich iaer een
[38] myn. ende noch gruwelt my voer den val der vnkuischeit. Jck byn ghe-38
[39] dechtich wat dar nu kortes by den stichte van candacis ghescheet is. aant.

*
38

39 candacis, Lat.: Cameracensem. 42 der hilligher scrift, Lat.: Theologiae. 48 viertich, Lat.:
sexagenaria.
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Exempel
[41] +EEn klerck was van sijnre kintheit recklick ende kuisch. ende do he lan[42] ghe tijt in der hilligher scrift ghestudeert hadde. vntfenck he enes cano[43] nickes prouene in ener houet kerken. Dar na waert he ghetoghen mit
[44] + mynnen//der selen ende verbutede syne prouende vmme ene kerspel ker[45] ke. in welker he seuen iaer lanc ser vruchtbarlicke ende truwelike arbei[46] dede. Ende mit predickene ende mit guden exempelen wan he de zelen
[47] de die duuel arbeide Cristo toe nemen. Hijr na gheuelt dat he ene iunfer aant.
[48] van viertich iaren de des preisters haren kleet plach to wasschen ende
[49] to reinighen allene sunder ghesellinne in syne slaepkamer ghenck. Wat
[50] meer. het quam ten lesten to so groten vnghelucke dat beide de preister
[51] ende dat wyf eer se van een scheiden verloren de lilie der kuescheit ende
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[1] de blome der ioncferscap. de se langhe tijt bewaert hadden. Ende dat
[2] wyf hadde so groten rouwen dat se van der meester bitterheit des screi[3] ens er leuen verkortede ende starf. Mer de preister als wy ghelouen vul[4] +herdede in der vuler vnkuischeit. Ende dat en is gheen vunder. want wo
[5] de stede hogher is. wo de val swarre is. Ende hyr vmme was der enghele
[6] val vngheneselick. Sunte gregorius secht in den ses ende twintichsten aant. aant. 6
[7] boke moralium. in den vijf ende dertichsten capittele. De houerdie heuet
[8] vake velen menschen ene sake ghewesen der vnkuischeit. Ende de irsten
[9] worden se hemelike van bynnen verheuen ende namaels vollen se apen[10] +baerlicke van buten. Want do se mit hemeliken// beweghinghe des herten
[11] vp gheblasen worden. do vollen se mit apenbaren vallen des lijchames.
[12] Hijr vmme sal men mit aller vliet dat herte bewaren van der vpblasinghe
[13] der houerdie. want god siedet. Want dat herte van bynnen wort verheuen
[14] ende dar vmme lath he de becoringhe krachtich werden de den menschen
[15] van buten vernederen. Eerst wort de gheest van bynnen verheuen. ende
[16] namaels wort de mensche confues ende vernedert mitten valle der vn[17] kuescheit. Hijr vmme sal de kuischeit beholden werden ouermijds der
[18] bewaringhe der oetmodicheit. Ende ist dat iemant na den dat he begun[19] nen heuet hemmelsche dinghe to begheren veruunnen wort van der wal[20] lust des vleissches. de en sal nicht vermoden dat he dan erst veruunnen
[21] sy als he apenbarlicke vallet. Want dat fenijnt der vnkuischeit wort vake
[22] ghebaren, ende wasset vth der wortelen der houerdien. ende dan wort
[23] de gheest van den vleesche veruunnen wanneer em de gheest hemelicken
[24] verheffet. Hijr van comet dat de langhe kuescheit ghebroken wort. Hijr
[25] van comet oek dat vake de iunferscop verlaren wort de hent toe den
[26] older toe bewaert was. Want wanneer de oetmodicheit des heren verghe[27] ten wort. so versmaet oeck de rechtuerdighe richter de reynicheit des
[28] lichames. Ende sumtijd bewyset he mit apenbaren vallen dat se quaet
[29] + sijn de he to voren verdroech// doe se hemelicke quaet weren. Want
[30] we de doghede haestelicke verlost de he langhe bewaert heuet de heuet
[31] in em seluen een ander quaet gheholden vth welken quade he haestelicke
[32] to den apenbaren quade ghecomen is. Meer de hillighe mans bewaren
[33] or ghedachten seer sorchuoldichlike van der houerdien. vp dat se nicht
[34] mit beestlicker begherten vallen in vnkuischeit. Augustinus [seit]. He
[35] wort allene verwnnen de dar vermeteliken van em seluen voelt. ende
[36] he verwint allene de dar nicht vermetelicke van em seluen voelt. Jst
[37] dattu dy verhoghest god vernedert dy. Jst dattu dy vernederst god verho[38] ghet dy. Woer vpblasinghe is dar is ydelheit. ende wor de duuel ene ydele
[39] stede vint dat pijnt he em een nest te makene. O broders ick doer seg[40] ghen den houerdighen kuesschen menschen ist nutte dat se vallen vp
[41] dat se in den seluen veroetmodighet werden dar se em ynne verheffen.
*

6

6 Na vngheneselick, is een tekstdeel niet in de vert. opgenomen [Colv. II, 30 § 48] en
vervangen door een citaat uit Gregorius' Moralia in Iob.. 34 [] aangevuld naar M. 42 Na
kussene, is de uitwerking van deze these niet in de vert. opgenomen, met uitzondering van
de volgende zinnen, tot EXEMPEL.
Greg. Moralia Boek 26, c. 35.
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[42]
[43]
[44]
[45]

De vyfte wech to der vnkuischeit is gheilicheit in den kussene. wo grote aant. 42
lelicheit dar vth comet en wil ick nicht apenbaren den ghenen de des
nicht en weten vp dat se nicht swaerlicker van den duuele becort en
werden. aant.

Exempel
[47] +DOe ick was to brusel in brabant quam ene maghet to my arm van gude aant. 47
[48] ende schone. ende bath mit velen tranen dat ick erre vntfarmen wolde.
[49] Doe ick oer hete segghen wat er lettede sede se. O my vnselighe do my
[50] + een preister teghen mynen// willen mit ghewelde kussen wolde sloech

+

Ex. 154

+

192b

42
47

Colv. II, 30 § 49: vanaf wo grote, Colv. II. 30 § 50
Colv. II, 30 § 51.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

154
*

[1] ick em mitter hant in dat anghesichte dat em de nese blodede. Ende
[2] als my de klerke segghen so moet ick dar vmme to rome ghaen. Do en aant.
[3] konde ic my nouwe vntholden van lachene ende ick sprack er wat ne[4] renstlike toe ende veruerde se recht of se swaerlicke ghesundighet hadde.
[5] Ten lesten vntfenck ick van eer enen eeth dat se staen wolde to mynnen
[6] ghebade. Do sede ick er by den eede den se ghedaen hadde ghebede ick
[7] dy. of de preister of een ander preister di ghewelt doen wolde mit kusse[8] ne ofte mit tastenne soe slae em starkelicke mitter vust een oghe vth
[9] of du machst. ende en spaer ynne ghene orde noch werdicheit. Want het
[10] is gheorlouet de kuischeit to beschermen mit slaghen recht of he sijn
[11] leuen beschermede. aant.

Exempel
[13] +Wy hebben in gallien gheseen ene iuncfer welkeer doghet wy nicht ver-13
[14] swyghen en willen. Dese was berouet van beiden olderen ende deende
[15] in eers broders huis dat een ridder was voer ene kamereer. se en wolde
[16] mit allen gheens mans buerten to laten. Ende do se in enen daghe be[17] kummert was salse to maken. was daer een van den ghesellen de se kus[18] sen wolde. mer het was to vergheues. Want se sloech em altehant mitten
[19] stoter dar se de salse mede to wreef vp sijn houet. Doe se em seer ghe[20] daen hadde sede he. O alre boseste wyf wor vmme heuestu my gheslaghen
[21] + do ick spelen wolde.// Se antworde em. ende ick hebbe oek ghespeelt.
[22] Jn solker doghet vulherdede de edele iunfer ende waert so seer vernomet
[23] dat [die] greuinne van eutalismo se to er nam ende gaf se erre dochter aant.
[24] der coninginnen van enghelant toe ener camereren vp dat se eer dochter
[25] leerde. Do desse namaels ghins sins enen man nemen wolde. wart se mit
[26] velen coninckliken gauen ende eeren weder ghesant in gallien. ende in
[27] enen cloester waert se ene oetmodighe suster. Ende wy hebben se geseen aant.
[28] dat se ene meistersche was van den susteren des cloesters. Ende in den
[29] + denste Cristi was se van arbeide ende van older ghekrenket. Jck [wil]29
[30] een dinck vertellen dat [si] vertellet heuet al ist nicht van der materien
[31] de wy vor handen hebben. Jn der tijt do se in enghelant woende wart
[32] van den schipluden int meer gheuanghen een meerwnder ende der conin[33] ginne gheschenket. ende dat was by na gheliket enen wyue. anders dan
[34] dat sijn houet so ghetekent was recht oftet vp den houede ene krone
[35] hadde ghehad ghelijc ene koruekyne. Dat deer ath ende <ende> dranck.
[36] ende waert sundelinghe blijde wan men em nye vrucht gaf. Ten hadde
*

13
29

11 Na beschermede, volgt in het Lat. een zin, die niet in de vert. is opgenomen. 23 [] aangevuld
naar M; eutalismo, Lat.: engolismo. 27 cloester, Lat.: in domo hospitali apud Pruvinum. 29
[] aangevuld naar M. 41 Hierna zijn een sermoen [Colv. II, 30 § 54], een exempel [Colv. II,
30 § 55] en het slotbetoog van dit hoofdstuk [Colv. II, 30 § 56] niet in de vert. opgenomen.
Colv. II, 30 § 52
Colv. II, 30 § 53
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[Ex. 155]

[37] mit allen ghene worde ofte stemme anders dan dat dat mit kleinen such[38] tene betekende wor dattet moienisse ofte verdreet of hadde. Dre iaer
[39] lanck wast in des coninghes pallaes. Hijr van sal oek god groet ghemaket
[40] + werden de werdelicke ghe//predicket wort een wnderlick god to wesene
[41] oek in sodanighen creaturen. aant.

+

192d

Al ist dat de byen mit ghener vnkuischeit vnder een gemenget werden
nochtan brenghen se vort de alre meesten sworme der kynder. XXX.
capitel
[45] AL ist dat de byen mit ghener vnkuischeit vnder een ghemenghet aant.
[46] en werden. nochtan brenghen se voert de alre meesten sworme
[47] der kinder.
[48] +Wat ist sunder enighe beuleckinghe kuischlike ende reinichlike dat48
[49] alre meeste sworm voert to brenghen. anders dan in der enicheit vnser
[50] moder. dat is der hilligher kerken mit stedigher predekinghe ende exem-

48

Colv. II, 31 § 1
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[1] pele der doechden den heren ihesum Cristo gheestlicke kinder to wynnen.
[2] Hijr van secht de hillighe gheest in canticis alse verwnderende. O woe aant.
[3] schone is de kuissche telinghe mit der mynnen. De minne en leth nicht
[4] vnreines to. mer se vntseet wat dar reyne ende kuisch is. Hijr van secht
[5] sunte augustinus in den boke dat he ghemaket [heeft] vp sunte iohannis aant.
[6] euangelium. O bruet Cristi schone vnder den wyuen dat is in der doghe- aant.
[7] den wit ghemaket vp stighende ende rostende vp dynen gheminden. Want
[8] mit wes lichte du blenkest mit des ghens hulpe worstu ok ghesterket
[9] vp dattu nicht en uallest. Hijr vmme in den ghewinne der zelen arbeidet aant. aant. 9
[10] de minne mit di recht alse de ee gades. Ende dar vmme en salstu nicht
[11] + quades doen. Want wo vele menschen// dat du bekierst ouermyds der
+
[12] ee der mynnen die de ware gracie is so vele kronen der verdensten salstu
193a
[13] hebben in der ewigher glorien. Dar vmme machstu blijdelicke arbeiden
[14] vmme salicheit veler kinder. Want du blenken salst mit enes ieghelickest
[15] glorie de ouermyds dy bekiert is. Also dat dy des propheten ysaias worde aant.
[16] solen to ghesproken werden. Boer vp dyne oghen ende sich vmme al dese
[17] syn vergaddert ende syn dy ghecomen. Dyne soens sullen van veer comen.
[18] ende dyne dochteren sullen van der sijden vpstaen. So salstu seen ende
[19] toe vloyen ende dyn herte sal sick verwnderen ende verbredet werden
[20] wanneer to dy bekiert is de veelheit des meers ende de starcheit der
[21] heidenen to dy comen.

Exempel
[23] +Wat hijr van ghescheet is by vnsen tijden laet vns horen. Et is een kun-23
[24] dich dinck ende in velen landen ghehort dat meister iohan van niuelle aant.
[25] dekene der houet kerken van ludick versmade rijckdom ende tijtlicke
[26] glorie. ende ghenck in de reguleer orde. in een cloester ghenomet de
[27] oygenes. Van desen guden manne vertelle wy somighe gude dinghe de
[28] wy gheseen hebben. ende somighe de wy ghehoert hebben. Dese hillighe
[29] man en gaf em vulna nummer to ledicheit ende to rosten ende he arbei[30] dede sunder vnderlaet vmme de zelen to bekieren. ende sich welke minne
[31] der zelen he hadde. Doe he in langher ende swarer suecten des voetouels
[32] + arbeidede quam// daer een medicus vernomet. bouen vth den lande van
[33] gallien vp dat he em ghenesen solde vp sine eghene kost. Do he van den
[34] medicus vraghede wo vele tijdes he dar to behouede. antworde he. Binnen
[35] veer maenden sal ick v vullencomelicke ghenesen. Alte hant sloech he
[36] mit sijnre hant vp sijne schenen. ende sede. Och my vnselighen weert
[37] dat ick vmme dit been dat to hant wanner god wil verroten sal oek dre
[38] weken vp heelde van predicken. ende van selicheit der menschen ende
[39] de zelen de Cristus mit synen durbaren blode ghekoft heuet van den du*
9
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Ex. 156

+

193b

[40] uelen vernielt solden weerden. welke selen ouermyds my verloset moch[41] ten werden. Mer alre leueste meister gy moghen weder kieren tot uwen
[42] lande wanneert v behaghelick is ende Cristus sal seluen uwen arbeit ende
[43] guden willen louen. Dese aller hillichste man was mit der minnen der
[44] zelen oek so barmhertich tot den armen. dat wanner he nicht en hadde
[45] dat he gheuen muchte den armen de em ghemotten. so waert he vmme
[46] dat ghebrec mit sunderlingher krancheit ghequellet. ende dan ghaf he
[47] em gheestelicke gauen vor de lijchamlike aelmissen. ende storte vor
[48] de armen oetmodich ghebet. Nu merke hijr wo grote mynne der zelen
[49] he hadde. want do he des auendes in synen lesten lach do he des nachtes49
[50] + starf. se een half naket wilt man de wy ribalde// nomen quam buten
[51] int hues dar de hillighe man bynnen sieck lach. ende bath dat he mit
[52] em van der bicht muchte spreken. Em waert gheantwort dat he des nicht
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156
*

[1] en uermochte. Do de ribalt drouich hen ghenck reep de hilligher man
[2] toe em enen van den de vmme em seten ende sede. Haelt den man weder
[3] den gy verdreuen hebbet ende brenghet em to my. Do se dat hoerden
[4] veruunderden se em alle ende worden confues ende haelden den menschen
[5] weder. Doe de rybalt mit al synre vlijt ghebichtet hadde ende gheabsol[6] uiert was. ghenck he hen ende de hillighe man sede toe em allen de dar
[7] teghenwordich weren. Jck en wolde nicht vmme dusent marck goldes
[8] ick en hadde den menschen [niet] ghehoert. Ende sich wat vruchten
[9] dar vth quam. De mensche was nouwe een verdel weghes ener milen
[10] van daer ghegaen he en waert beuanghen mitter haestigher doet ende
[11] vol neder ende was doet. Alte hant to de hillighe man in der seluer nacht
[12] to den heren wanderde gheschedet dat ick nu vertellen wil.

Exempel
[14] +INt vterste van enghelant was een hillich guet man de bouen gaende14
[15] was in den ampte des predickens. Doe he ens predickde dar vele volkes
[16] vergaddert was. was daer een sundich wyf. de seer bitteren rouwen hadde
[17] + alst apenbaer waert// ende reep vnder den volke mit tranen ende sede.
[18] Vntfarme dy myns knecht gades. ende hore my vnselighen ende vntbinde
[19] my van mynen sunden. Doe stillede he se als he best kunde. ende hete
[20] se wachten hent dattet sermoen vte were. Wat meer. Do se een weinich
[21] ghewachtet hadde. stont se weder vp mit ropene ende bath dat he se
[22] rechteuoert horen wolde. Meer do de predeker er lauede dat he dat ser[23] moen nu einden wolde rostede se een weinich. Ende stont derde werue
[24] vp. ende reep verueerlicke ende vol vp er anghesichte ende starf. Hijr
[25] vmme wart de predicker mit den volke nicht luttick verstuert. ende bath
[26] mit screienden oghen al den ghenen de dar teghenwordich weren den
[27] heren toe biddene. dat he em ghewerdighen wolde iemande to vertonene
[28] wat van der sundighen zelen ghescheet were. De predicker bleef seluen
[29] dre daghen lanck in sijnre cellen besloten ende en sleep nicht mit allen.
[30] ende en ath noch dranck mer vulherdede stedelike in den ghebede. Jn
[31] der derder nacht apenbaerde em des wyues zele dar he in den ghebede
[32] lach. ende was claerre dan de sunne. ende sede. Jck byn de sele dar du
[33] voer biddest ick byn verloset van allen pynen. ende sal to hant vp varen
[34] to hemmele. Do he alst gheen wnder was van bynnen twyuelde. antworde
[35] de zele. Dat sy di een teken dattu nicht bedroghen een werdest. Een
[36] + hillich// man ghenomet meister iohannes is nu in deser vre in brabant
[37] ghestoruen. in den cloester dyogenes dat toe den stichte van ludick hoert.
[38] Ende als he altoes barmhertich was vp de bedructen ende vp de armen.
[39] so is he oek nu. Ende do syne selighe zele. na der doet ghebracht waert
[40] van den enghele voer dat veghevuer dar ic mit vntellicker veelheit der
*
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+

194a

[41] zelen ynne ghehoelden waert. ende daer bekande he vele zelen de he
[42] to der selicheit ghebracht hadde. ende waert beweghen mit <mit> barm[43] herticheit. ende bath den heren oetmodelike dat se van den pijnen des
[44] vegheuurs verloset mochten werden. Ende sunder marren is he van den
[45] heren verhoert. nicht allene vor de selen dar he voer bath. mer he is
[46] mitter alre meester glorien in den hemmel vntfanghen. Oek mit velen
[47] anderen zelen. vnder welken ick oec mede verloset byn. Do de zele dit
[48] ghesecht hadde verscheen se van synen oghen des em verwnderde. He
[49] sande rechteuoert vth baden mit breuen ouer de see ende vant dat de
[50] hillighe man vp de selue vre ende dach toe den heren ghewandert was.
[51] + als em de zele voer een waerteken ghesecht hadde. Hijr vmme sich woe
[52] groter glorien se werdich sijn de trouwelicke arbeiden vmme salich/heit
[53] erre naesten.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Concl.

157
*

Als de bien buten benachten so slapen se vp den rugge vp dat se ere
vlogele beschermen moghen van den douwe. XXXI. capitel//
[4] +ALse de byen buten benachten so slapen se vp den rugghe. vp dat aant. 4
[5] se ere vloghele beschermen moghen van den douwe.
[6] +De nacht wort in der hilligher scrift gheset voer de vnweten[7] heit. Hijr vmme ist dattu vnder den weghe dar du wanderst to Cristum
[8] vallest in de vnwetenheit. so roste vp wert in den ghebede. ende boer
[9] dyne oghen ende dyne hande in den hemmel alsoe langhe hent dat lecht
[10] vp gae in der duesternisse. ende du dynen wech schicken moghest to
[11] Cristum den du begheerst. Dat selue salstu oek doen als du vallest in
[12] de nacht of in de duesternisse der sunden. Mer dan en salstu dyne oghen aant.
[13] nicht vp doren slaen mit den publicaen. mer du salst anropen de hillighen
[14] enghelen dat se den heren vor dy versonen den du vertorent heuest. Vp
[15] dat nae den worden des propheten. De here verhore de hemmele. ende aant.
[16] de hemmele verhore de eerde. vp dattu soe allentelen weder comen mo[17] ghest to der ghenaden. ende ghenaken der vrolicheit des vaderlicken
[18] anghesichtes mit merren ende sekeren hapen. dan du to voren haddest.
[19] Hijr van secht de alre hillichste vader augustinus in den boke van der
[20] waerre gheestlicheit. Soe we dar lief heuet der enghele god. ick byn aant.
[21] des seker dat he my oek lief heft. So we dar in gade blijuet ende men[22] schelicke ghebede gheuolen mach de verhoert my in gade. Soe we dat
[23] ouerste guet heuet de helpet// my in den seluen ouerste gude. ende he
[24] en mach my der mededelinghe nicht bnyden. Men sal merken dat de24
[25] meister in den boke der naturen secht. Dat de bye dar vmme des nachtes aant.
[26] vp den rugge rostet. vp dat se ere vloghele beschermen moghe van den
[27] douwe. Jn den douwe sal men verstaen de hardicheit der tribulacien.
[28] Ende in den vloghelen sal men verstaen de doechden der gracien ende
[29] der naturen. Hijr van secht de brudegom in canticis. Myn houet is vul aant.
[30] douwes. ende myne haren sijn vul van den dropelen der nachten. Dat
[31] bedudet alse de glose secht. dat Cristus de een houet der hillighen kerken
[32] is. vervullet waert mitten klenen ende mit den swaren tribulacien. Hijr
[33] vmme sal ene sundighe zele vp den rugge rosten. Dat is. Se sal oetmode[34] like er inwendighe anghesichte in den ghebede vpwert hebben to gade.
[35] vp dat se nicht berouet en werde beide van den doechden der gracien
[36] ende der naturen. Ende dat was bynae vervullet in den menschen de daer aant.
[37] neder clam van iherusalem in ihericho ende vel vnder de mordeners. aant.
[38] de em oek bero<de>ueden van den dogeden der gracien. Ende gheuen
*
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Serm. a

[39] em vunden. Dat is. se krenkeden de naturlicke doechden. ende ghenghen
[40] hen ende leten em half doet ligghen. Want als de doechden der gracien
[41] van den menschen ghenomen sijn. al ist dat he de naturlicke doghet nicht
[42] al ene verleset. se werden nochtan so seer in den menschen ghekrenket
[43] + dat// he se na sijnre begherte nicht ghebruken en mach als to voren.
+

194d

Exempel
[45] +Ick hebbe enen menschen gheseen de oetmodich scheen to wesen bouen45
[46] allen menschen de by synen tijden weren. He was seer vurich in der myn[47] nen. waldadich den armen bouen mate. sober. seer gudertijren den be[48] druckeden. ende sunderlinghe stedich in der castijnghe des lijchames.
[49] ende was vnbeulecket van alre vnreinicheit. De punten hadde he in der
[50] doechden der naturen. Mer in den naturlicken dogheden was he soe seer
[51] versiert dat men waende dat de almechtighe guetheit gheen dinck vnwl[52] lencomen in em ghelaten hadde. Vmme dusdanighe doghede ende hilli-
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*

[1] cheit waert he van den luden gheert. ende waert vnder den menschen
[2] ghehad alse een hillighe vp der eerden. also dat ick enen grotelicke hoer[3] de van em seggen aldus. Alsoe vake alst gheualt dat ick desen menschen
[4] see. soe dunket my dat ic ghenen menschen see. mer enen enghel. Desen
[5] seghe wij namaels gaen van der doghet allentelen. alsoe dat he ten lesten
[6] gade so vndancber waert dat he versmadede misse to horen. ende mit
[7] allen ghene tekene der dogheden in em en bleef. mer he beulecde em
[8] mit aller vnreynicheit ende en schuwede ghene vnkuischeit ende ander
[9] sware sunde. Ende dat gheschede em dar vmme. Want he de vloghele
[10] + dat sijn doechden der gracien ende der naturen nicht en// beschermede
[11] mit ghebede ende mit tranen.
[12] +Wo wy mit ghebeden solen beschermet werden bewyset sunte Augus-12
[13] tinus apelicke in den boke van den merteleren seggende aldus. Broders aant.
[14] laet vns vnse ghebede betruwelicke schicken to den heren. Want de en[15] ghelen stighen vmme vnsen willen dale van den hemmele. vp dat se vns
[16] beschermen. Ende stighen weder vp to den hemmel vp dat se den heren
[17] vor vns bidden. Vnse begherten brenghen se van hijr to den heren. Ende
[18] brenghen van dar weder to vns de gotlicken waldaden. voer een loen
[19] vnser begherten. De lucht is gheworden een wech der enghelen. ende
[20] blenket alle daghe van den hillighen de dar doer wanderen. Want in den
[21] elementen en is gheen dinck ledich ghebleuen dat dar nicht ghehillighet
[22] en is mitter doet Cristi. Syne hande syn vp gheboert in den cruce. vp
[23] dat sine ghelouighen verkryghen mochten dat se bidden. Hijr vmme bidde
[24] vurichlike mit ghelouen ende du salst vntfanghen. Mer wanner dyn ghebet
[25] is sunder vuricheit ende gheloue. so wortet berouet van der rechter do[26] ghede. Nochtan sal men merken. dat in den ghebede der worde. sijn twe
[27] dinghe. alse arbeit ende andacht. Jst dattu mit andacht betest. so spreke[28] stu mit gade ende du worst van gade verhoert. Meer bedestu sunder an[29] dacht. soe en macht properlicke gheen ghebet heten. mer nochtan sal
[30] + dyn arbeit gheloent werden ende sal nicht al berouet werden van// synre
[31] vrucht. Mer de vrucht des ghebedes. ende de arbeit der worde hebben
[32] al te groet vnderscheet beide in der vrucht ende in den lone. Want in
[33] den ghebede werde wy gade toegheuoghet. ende in den arbeide legge
[34] wy af een deel der pynen de wy vor vnse sunde verdenen.

+

195a

+

Serm. b

+

195b

Exempel
[36] +Wy hebben gheseen enen broder van der predicker orden dar de broders36
[37] warachtelicke van tugheden. dat wanneer he ouerwech ghenck ende be[38] dede. soe waert he seer vake van synen ghesellen gheseen de em na vol*
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Ex. 159

[39] gheden vp verheuen van der eerden een cubitus hoech ende alsoe waert
[40] he doer de lucht gheuoert.

Exempel
[42] +Dat selue hebbe wy oek ghehoert van ener nunnen de ouer xlij iaren noch
[43] leuendich was in brabant in enen cloester foresto ghenomet de mennich aant.
[44] iaer lanck vp den pinxterdach als men to tercie tijt in den choer sanck
[45] den ymnus. Veni creator spiritus vp verheuen waert van der eerden een
[46] cubitus hoghe. ende so bleef se verheuen hent de ymnus al vte was.

+

Ex. 160

Exempel
[48] +DO ic noch een iunghelinck was ende klaghede dat ick so sere mit ande-48
[49] ren dinghen bekummert were dat ick my nicht ledighen kunde to den
[50] ghebede. antworde my een man van hillighen leuene ende sede. Ten myn[51] nesten ledighe dy altoes eens des daghes of des nachtes ene vre lanck.
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159
[1] ofte een deel tijdes. in welker tijt du mit vnbekummerden herten gade
[2] + <in> ynnichlike biddest ende sodanich// ghebet gheuet starcheit der do[3] gheden ende beschermet den menschen van pylen ende laghen des vian[4] +des. Hijr vmme du ghelouighe bye roste vp den rugghe. dat is. Ligghe
[5] oetmodichlike in dynen ghebede. ende hebbe dyne ghedachten vpwert.
[6] vp dattu reinighen moghest dyne sunde. of dyner naesten sunde. ende
[7] du ofdoen moghest periculen dynes states. ofte dynre naesten. Ende du
[8] mit hemmelschen begherten vntgaen moghest de ellendicheit desses
[9] vnselighen vleesches.

+

195c

+

Concl.

Al ist dat de byen vnder de ee gheset sijn nochtan sint se vrij. XXXII.
capitel
[12] AL ist dat de bien vnder de Ee gheset sijn nochtan sijn <sijn> se aant.
[13] vry.
[14] +De here secht in den euangelio. We dar sunde doet de is een aant. 14
[15] knecht der sunde. Vp dat wort secht de hillighe Augustinus. Van wen aant.
[16] iemant verwnnen wort de knecht wort he. Hijr vmme so langhe als in
[17] den oelden tijden na der diluuien de unnoselheit in den menschen duerde.
[18] so langhe en hadde dar nemant herscoppie vnder den menschen. Mer
[19] do de boesheit began ouerulodich te werden. ende de vrede der mynne
[20] verkoldet waert beghan nemroth de menschen to verdrucken. ende mit aant.
[21] machte ende mit ghewelde herscoppie ouer de vndersaten to hebben.
[22] Welke nemroth ghenomet wort een starck iegher. dat is een rouer. Ende
[23] + dar van quemen de coninghe. ende hebben al// de werlt mit bosen ewen
[24] verdrucket. Hijr van secht sanctus Augustinus in den boke van der stat
[25] gades. Ende wat sijn grote coninckryke anders dan grote morderie.

+

Serm. a

+

195d

Exempel
[27] +IN enen daghe waert een see rouer gheuanghen van den schipluden ende aant. 27
+
Ex. 162
[28] ghebracht vor den groten coninck alexander. Do em de coninck alexander
aant.

[29] vraghede. of he dat meer hebben wolde voer sijn gherichte. vp dat he aant.
[30] dar ynne ghepynighet worde dar he ynne gesundighet hadde. Antworde
[31] he den coninck alexander smelicke ende sede. Ende wilstu al de werlt
[32] hebben vor dyn gherichte. want du al de werlt berouet heuest. Jck roue
[33] mit enen klenen schepekyne ende dar vmme hete ick een mordener. Du
[34] rouest mit enen groten schepe ende du hetest een keiser. Alexander ver[35] wnderde em so seer van der koenlicken antworde der warheit dat he
[36] den see rouer vrij gaf.
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[37] +De minne is de erve der vryheit ende wilstu dy gheuen vnder de ee37
[38] so salstu vrij wesen vnder Cristo den princen. Hijr van secht de heer aant.
[39] in den euangelio. Jst dat v de sone vriet so sole gy waerlicke vriet wesen.
[40] Mer wilstu em nicht vnderdanich wesen. al werstu oek een prince der
[41] coninghen. du salste den duuelickeschen denste vnder gheworpen wesen.

+

Serm. b

Exempel
[43] +By vnsen tijden was in duischlant eene ser hillighe iuncfer. als een broder43
[44] + van der predicker orden heuet gheseen. ende my heuet vertelt// de mit
[45] ghenen doren ofte sloten. ende mit allen mit ghenen banden gheholden
[46] mochten werden. Mer rechteuoert als se van den gheeste beweghet
[47] waert. so barst se vth als een pijl vth enen boghen alsoe to brack se alle
[48] slate ende bande ende voer doer de lucht als een voghel. Dar van is ghe[49] screuen. woer de gheest des heren is dar is vrijheit. Ende dit grote mira- aant.
[50] kel is velen menschen kundich dat se selue hillighe vrouwe vake vth
[51] ghenck vp den kamp. ende reep to eer de wilden voghele van wat kunnen
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[1] se oec weren. dat vele menschen an seghen. ende sath midden vnder
[2] den voghelen recht als ene henne vnder den kukenen. ende streeck elken
[3] voghel mitter hant ende kussede em. Ende dat en was gheen wnder want
[4] se vulherdede in der yrster vnnoselheit dar adam van vol ende de her- aant.
[5] scoppie van den deren verloes. welke deren em god in der eersten schep- aant.
[6] +pinghe vnderdanich ende ghehorsam ghemaket hadde. Van der vrijheit aant.
[7] secht philozophus. De vryheit en mach men nicht to vergheues hebben.
[8] Jst dat du dese so groet achtest alse se is. so salstu alle dinck klene ach[9] ten. Vele dinghe en doer wy nicht doen. nicht want se swaer syn. mer
[10] want wy er nicht doren doen dar vmme syn se vns swar. De vrijheit en
[11] is anders nicht dan een ghemode dat sijns selues mechtich is. O in wo
[12] + groter dwelinghe sijn de menschen de be//gheren herscoppie te hebben
[13] ouer ander menschen. ende dar vmme ouer meer trecken willen ende
[14] bekennen nicht dattet een groet coninckryke is dat em een mensche
[15] wal regeert. ia ghelijck den hemmele. Et is dat alre meeste keiserrijke.
[16] dat men blijdelike ghebruke der dinghe de men [heft]. ende dat is ghelij[17] ke vrijheit. Waldaet toe ontfanghen is de vrijheit to verlesen. Ende alst aant.
[18] dy gheen groet noet en doet. so en bidde nicht lichtelicke gauen van
[19] anderen menschen. De wyse man leth em ghenoghen mit em seluen. Nicht
[20] dat he wil wesen sunder vrent. mer vp dat he vermoghe sunder vrent
[21] to wesen. Wy wenen dat wy ghelt voer gheuen. ende wy segghen dat wy
[22] de dinghe vergheuens hebben dar wy vns seluen vor gheuen. Also en holt
[23] de mensche gheen dinck snoder dan em seluen. Dat he waent vmme nicht
[24] to hebbene. dar he em seluen vmme gheuet. Wy solden vnses selues wesen
[25] weert dat ander dinghe. dat is vthwendich gued vnse nicht en were. We
[26] em seluen beholt. de en heft nicht verlaren. De wysheit en verwerpet
[27] de armen nicht. ende se en verkeset de ryken nicht. Een guet ghemode
[28] en wort van ghenen menschen ghegauen. ende wort ock nicht ghekoft.
[29] ende ic vermode weert vele ten solde nement kopen. Mer een quaet ghe[30] +mode// <ghemode> wort alle daghe ghekoft. En guet ghemode maket
[31] enen edelen menschen. ende doet em vpstaen bouen de euenturen. oeck
[32] van wat ghebuerten he oek sy. Een guet ghemode en wort nicht besmittet
[33] van mismaketheit des lijchames. mer dat licham wort versiert van aant.
[34] + schoenheit des ghemodes. Hijr vmme du bie. dat is. du ghelouighe zele
[35] wes vnderdanich ende dene den coninck Cristo mit enen vrien ghemode.
[36] vp dat de duuel gheue herscoppie ouer dy en kryghe.

Als de byen enen coninck ordineren so scheppen se oeck dat vollick.
XXXIII. capitel
[39] ALse de byen enen coninck ordineren. so scheppen se oec dat vol- aant.
[40] lick.
*
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Concl.

[41] +Want nement en trecket sick seluen de ere an. Alse de apostel41
[42] paulus secht. mer de dar van gode gheropen wort als aaron. De ghene aant.
[43] wort van gode gheropen. de vth den gotlicken willen na den bescreuenen
[44] rechte werdelicke ghekoren wort van den ghenen den mit rechte de koer
[45] to hoert. Jck hiete coninghe te wesene. de richters of de prelaten. Ende
[46] we den ghenen vth welker koer de vnwerdighen verheuen werden. Ende
[47] em sal ghescheen als in den boke iudicum ghescreuen is. Dattet vuer aant.
[48] comen sal vth den haghedorn. dat is vth den vnwerdighen ouersten ende
[49] + verbernen de bome der bussche. O wo vake se wy dat dit oek ver//uullet
[50] wort by vnsen tijden. De vngheuallighen kesen dwase ende simpele de
[51] mit alle ghene doghede en hebben tot ouersten. ende seen allene de ghe[52] buerten an ende nicht de personen. Ende sich wo em rechtuerdighe wrake

41

Colv. II, 34 § 1

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Serm.

+

196d

161
*

[1] weder ghegeuen wort. Want wanneer dusdanighe vnwerdighe prelaten
[2] in de herscoppie ghuestighet sijn. so en achten se nicht de rechtuerdi[3] cheit of de doghede ofte recht. Se versmaen alle recht ende veruolghen
[4] ende verdrucken de klerke ende de leken. Ende wanneer se ere boesheit
[5] nicht langher versaden en konen. so veruolghen se ere eghene kerke.
[6] ende berouen de ghene de se to heren ghekoren hebben. ende veruolghen
[7] se schandelicker dan se to voren de vromeden veruolgheden. Hijr van
[8] leset men in figuren in der coninghe boke. dat Zacharias des bisscoppes aant.
[9] ioiades sone also veruolghet wart van den coninck ioas. wen sijn vader aant.
[10] ouer dat volck coninck ghemaket hadde do he achte iaer oelt was ende
[11] noch nicht rijpe en was. Ende de coninc en dachte niet wat em sijn vader
[12] gudes gedaen hadde ende leth em doden mittenne wrede dode. Men sal12
[13] merken dat dar gesecht wort in den texte. als de bien enen coninc ordine[14] ren soe scheppen se oeck vollick. Wattet is dat de ghelouighen byen volck
[15] scheppen. Men mach kortelicke seggen dat dat sy telen. Aristoteles aant. 15
[16] secht. dat drierhande lude syn vnmechtich kinder to telen. alse. Seken.
[17] + kinder. ende oelde lude. Een seke en mach nicht telen vmme // der
+
[18] kranckheit willen. Wen verstastu by den seken. anders dan de ghene de
197a
aant.
[19] sieck sint in den sunden. ende vnmechtich sijn to den dogheden. Se willen
[20] guet als de apostel paulus secht mer dat vullenbrenghen en vinden se
[21] nicht. Dese en konen mit predicken ghene gheestlicke kinder wynnen.
[22] als de here doer den psalmisten secht. God de sede to den sunder woer aant.
[23] vmme vertellestu myne rechtuerdicheit. ende nemest myn testament
[24] in dynen munt. Ende su de sake. Mer du heuest ghehatet de disciplyne
[25] ende heuest verworpen myne reden achter dynen rugge. Hijr vmme is
[26] he vnwerdich de dat wort gades mit den munde predicket. ende mitten
[27] werke vernielt. Ten anderen male soe en mach een kint nicht telen vmme
[28] synen wasdoem. Ende in deser betekeninghe. do de heer ihesus oelt was aant.
[29] twelf iaer. waert he ghewnden int middel der leerre. ende he en leerde
[30] nicht. mer he hoerde ende vraghede. Ende dat is dat lucas van em scrift aant.
[31] in den werken der apostelen. dat ihesus beghan to done ende to leren.
[32] Ten derden male so en moghen olde lude nicht telen. Want de naturlicke aant.
[33] kracht is em ghekrenket. Men leset in den virden boke der coninghe dat aant.
[34] aza de coninck van iuda. in syner oeltheit waert kranck in den voetouel.
[35] Dat is in der gheestlicken begheerten. Ende in den olden wort naturlicke
[36] de gheestlicke begherte tragher to selicheit der naesten. Ende de hette
[37] + der bernender mynne is ene sake dat de reden des predikens // wal ghe+
[38] nomen wort ende nuttelicke ghehort wort. dat nouwe sunder sunderlinghe
197b
*
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15 Na telen, is een onderdeel van dit betoog [waarin ook Colv. II, 34 § 3 en de aanvang van
Colv. II, 34 § 4] niet in de vert. opgenomen. 32-33 Want de naturlicke kracht is em ghekrenket,
Lat.: quia natura non potest dirigere sanguinem seminalem. 31 Na leren, is een onderdeel
van het betoog niet in de vert. opgenomen. 33 virden, Lat.: tertia. 42 Na men, volgt in de
Lat. tekst: teste Possidio Calamensi Episcopo.
Colv. II, 34 § 2
Colv. II, 34 § 4
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[39] mirakele gades van en deel oelden volencomelicke ghescheen mach. Want
[40] bouen sestich iaer ofte ten hoesten boue seuentich iaer werden se in
[41] den synnen verminret. Mer van den alre hillichsten vader augustino lest
[42] men. do he van langher oeltheit ghekrenket was. predickede he nochtan aant.
[43] dat wart gades hent tot sijnre lesten suecte toe sunder vnderlaet vurich[44] licke ende starcklicke in der hilliger kerken mit vullencomenen wysen
[45] mode. ende wysen rade. He was ghesunt in allen leden des lijchames.
[46] he hadde vullencomen ghesichte. ende vullencomen horen totter tijt
[47] dat he vntsleep mit synen vorvaders. Dit sal men meer to scryuen der
[48] gotlicken kracht dan der naturen. Ende wy en hebben nouwe gheseen
[49] des ghelikes in voerledener tijt. ende bysunderlinghe in deser teghenwor-
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[1] +digher tijt. Hijr vmme solen de ghelouighen byen leren coninghe dat sijn aant.
[2] prelaten ordineren de dar bequeme to sijn. Ende mit predicken ende mit
[3] guden exempelen gheestelicke kynder wynnen moghen.

+

Concl.

De byen holden strenghe vndersoken des ordels. de vnghehorsamen
doden se. ende castien se ter stunt ende pijnighen se mitter doet.
XXXIV. capitel
[7] DE byen hoelden strenghe vndersuken des ordels. de vnghehorsa- aant.
[8] +men doden se. se castien se ter stunt ende pynighen// se mit
[9] der doet.
[10] +Hore wat iosaphat de coninck van israhel sede to den richters de aant. 10
[11] he ouer dat vollick sette. Siet wat gy doet. gy en ofent nicht der men[12] schen ordel mer dat ordel gades. ende wat gy ordelt dat sal vp v seluen
[13] comen. O wo veruerlicken sentencie is dit teghen de ghene de dat rechte
[14] ordel verkeren. ofte laten ander menschen verkeren. alse de prophete
[15] secht. Se verrechtuerdighen den bosen vmme gauen. en de sake der we[16] duen en gheet nicht in er ghemode. Hijr we den bosen. want er loen sal
[17] to hantes comen. De psalmiste secht. De here is rechtuerdich ende heuet aant.
[18] rechtuerdicheit gheminnet. sijn anghesichte heuet gheseen de gherechti[19] cheit. Ende ist dat de here de rechtuerdicheit gheminnet heuet. ende
[20] mit enen behaghelicken oghe de gherechticheit an siet. so volghet dar
[21] na dat he oek hatet de vngherechtigheit in den richters ende verdomet aant.
[22] de valscheit. Hijr vmme wor du ghene rechtuerdicheit hebben en machst.
[23] so kere di verduldelicke to den heren der rechtuerdicheit mit betruen.
[24] de nicht langhe ghehenghet dat de boesheit vnghepynighet blyue. Ende aant.
[25] wanneert em tijt dunket. so sal he de rechtuerdich<h>eit ordelen.

+
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+

Serm. a

Exempel
[27] +WAt hijr van by vnsen tijden ghescheet is dat laet vns horen. By ludic aant. 27
[28] is een vernomet cloester dat in sunte iacobs ere ghestichtet is. Jn dat aant.
[29] cloester quam een iunghelinck vmme deuotie willen ende nam de orde
[30] + an. Ende dit was des dom prouestes suster// of broder sone. Do dat de aant.
[31] prauest horde. nam he dat seer vnwerdelicke ende ontboet em by synen
[32] klerke dat he toe em queme. He versmade dat. Do vergadderde de dom[33] prouest vele ghesellen ende ghenck mit ghewelde int cloester. ende greep
*
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1 Na tijt, is het laatste deel van het sermoen niet in de vert. opgenomen. 2-3 Ende mit
predicken ende mit guden exempelen, Lat.: qui per praedicationis semen conveniens. 10
Vóór Hore, Lat.: Quid mirum. 17 De psalmiste secht, Lat.: Quae. 27 Na tijden, volgt in de
Lat. tekst: secundum quod a fratre ordinis Praedicatorum audivi, in Lotharingia coniuncta
Brabantiae. 44 lachede, Lat. cachinan.
Colv. II, 35 § 1
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[34] den iunghen ende toech em dat hillige habijt vth. ende toech em werlicke
[35] kleder an. De abt van den cloester vergadderde hijr vmme de vorsten aant.
[36] ende de besten van der stat. ende klaghedet den bisschop. ende anreep
[37] al de klerckschop vmme dat grote vnrecht. Doe dat de bisscop mit vn[38] werdicheit nouwe horen wolde. ende den abbet mit harden worden ver[39] sprac vol de abbet vp syne knee ende sede mit satighen worden. O pro[40] uest ick en mach vp der eerden ghenen richter teghen di hebben. ende
[41] dar vmme anrope ick teghens di gade den ouersten richter. vp dat wy
[42] beide bynnen vertich daghen vor sijn gherichte comen ende vntfanghen
[43] sentencie na dat een ieghelick van vns verdeent heuet. To desen worden
[44] lachede de bisscop mit synen ghesinne ende bespottede ende versmade
[45] den abt ende dreef ene van em al beschimpende. Wat meer. do de vier[46] tichste dach quam starf de selue abbet. Ende do men de klocken hochtij[47] delicke ouer em ludde. sat de prauest in den bade ende vraghede van
[48] den ghenen de by em weren. wat dat were. Ter stunt quam daer een in
[49] + gaende. ende se vragheden em wat dat luden bedudde. He ant//worde.
+
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[1] de abbet van sunte iacobs cloester is nu ghestoruen ende wort so hochtij[2] delicke ouerghelut. Rechteuoert waert de prauest denkende dat do de
[3] virtichste dach was dat he van den abbete ghedaghet was vor den ouer[4] sten richter. Dar vmme waert he seer verslaghen in synen ghemode ende
[5] sede to synen knechten ende vrenden. Beseet gheringhe wat ic doen sal
[6] ick byn doet. ick moet huden comen voer dat anghesichte des ouersten
[7] richters. dar my de abbet ghedaghet heft. Sunder marren do em na dessen
[8] worden haestede vth den bade to gane starf he mit wreden hulen ende aant.
[9] ropen vnder den hande der gheenre de by em weren. ende wart sunder
[10] twyuel dar ghedwnghen to antwordene. dar alle kloke vorsprakers swy[11] ghen moten. ende ghene bede ofte ghelt verlosen moghen.
[12] +Des ghelijkes hebbe wy oek waerachtelicke ghehort van enen greuen12
[13] van hanonien. de vth sunte iohans kerken to valencien verdriuen wolde aant.
[14] de reguleer canonike ende setten weder in de stede werlicke canonicke. aant.
[15] [Doe] Appelleerde de abt van den cloester to den ouersten richter. Do
[16] de dach der appellatien ghenakede. beghan de abt seeck toe werden.
[17] ende bereidede em mit stedighen ghebeden to den ouersten gherichte.
[18] ende de greue voelde ok in der seluen tijt krancheit. Ende dar vmme
[19] weeck he altemale in der sake. Want he vntsach em to verwachten den
[20] + dach ende dat//ordel ende de sentencie des ouersten richters. Ende men20
[21] + sal merken dat in der verkeringhe des ordels twe quade ghescheen. Dat
[22] ene dat se gade vertornen. dat ander dat se ere naesten vertoernen. Dat
[23] irste quaet gheschuet in den. dat se dat ghebot gades ouertreden. Dat
[24] ander dat se eren naesten dat rechte ordel vntrecken. Ende dit sal em
[25] betaelt werden. ist dat se hijr berou hebben. so solen se hijr vmme dat
[26] se gade vertorent hebben. lijden siecten ende pyne des lijchames. Ende
[27] eren naesten de se mit vnrechten ordelen vertorent hebben. solen se
[28] vuldoen in den dat se em eren schaden weder vp richten. Want dat en
[29] is nicht myn recht ordel to vntrecken. dan des naesten guet mitten han[30] den to nemene. Of ist dat he sunder berou blijuet. so sal he in de verdo[31] menisse lijden de ewyghe pijne. Wat dat sy recht ordel to done dat hoert31
[32] alre meest den ghenen toe te wetene de dar ordelen ende corrigeren
[33] solen de ghebreke ende de werke der vndersaten. Wor van de text secht.
[34] de vnghehorsamen doden se. se castien se alte hant. ende pynighen se
[35] mitter doet. Hijr van vindestu een exempel in den yrsten boke der conin- aant.
[36] +ghe. Dat de preister gades heli nicht en corrigeerde syne twe sone de
[37] teghen de Ee gades misdeden. Ende dar vmme vntfenck he mit synen
[38] soens to samen vp enen dach de alre wredeste meer de rechtuerdighe
[39] wrake gades.

*
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Ex. 166

Exempel
[41] +Dit dat dar nu ghe//secht is van den vnrechtuerdighen richters ende van41
[42] + den ghenen de versumende sijn de vndersaten to corrigeren. vntsach
[43] een greue de een seer rechtuerdich richter was als wy waerachtelicke aant.
[44] ghehort hebben. ende dede aldusdanich ordel teghen sijns selues enighen
[45] sone. Dese greue lach twe iaer ofte dre seeck to bedde. ende dar ghe[46] schede in enen daghe dat sijn sone ene iuncfrouwe verkrechtede. ende
[47] dar vmme wart dar een krechtich ropen des volkes ouer al de stat. Do
[48] de vader verwnderde van den ropen vraghede he wat dar were. De by
[49] em weren versekent em ten eersten. mer ten lesten worden se soe seer
[50] veruert dat se em de waerheit seden. Doe waert he verslaghen ende mit
[51] enen seer drouighen anghesichte ende mit tranen sweech he. ende eis-

41
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[1] schede van den knechte de by em stont een lanck scharp mes recht of
[2] he seluen syne naghele korten wolde. Nicht langhe dar na do dat nouwe
[3] ses vren gheleden was gheboet he dat men syne sone to em repe. Doe
[4] de sone quam ende na by em ghenck staen. sede sijn vader. Weestu nicht
[5] dat ick byn een here desses landes. ende du woldest de iuncferen ver[6] krechtighen de wyle dat ick noch leue to myner schande ende dyns selues.
[7] Et sy veer van my dat ic dy sonighen eerghenamen hebbe. ende dy na
[8] my late werden here deses landes. Do he dit ghesecht hadde. stack he
[9] + haestelicke den so//ne mitten messe int herte. Do dit nouwe veer daghe
[10] gheleden was. gheuoelde de greue dat em de doet anstaende was. ende
[11] leeth halen enen abbet de syne hemelicheit vuste. Do he den abbet ghe[12] bichtet hadde ende begherde dat lijcham Cristi ende in der bicht nicht
[13] mit allen werde van den doetslaghe sijns sones. wolde de abbet em nicht
[14] absolueren. noch communiceren. ende vraghede wor vmme he vnghebich[15] tet lete so sware sunde des doetslaghes syns enighen sones. Do antworde
[16] em de greue mit vunderlicker stantachticheit ende sede. Dat sy veer
[17] van my dat ick hebben solde so danighen eerfghenamen der vaderliker
[18] herschop. al was he van mynnen vleessche gheboren de teghen recht
[19] een ghewelder des rechtes was. ende makede em seluen werdich des
[20] dodes. ende vnwerdich aller vaderlicker eerfnisse. Ende warlicke de va[21] der en heuet sijnen sons nicht ghedodet. mer de richter des rechtes. ende
[22] des landes. Mer du abbet verwaerstu de stede des ouersten richters dat aant.
[23] is gades ende ordelst my teghen de Ee gades de daer ghebaden heuet.
[24] dat der olderen hande de irsten wesen solen to den dode der kinder wan[25] neer se teghen de Ee sundighen. als men betughen mach mitten boke
[26] deutronomium. Hijrvmme appelleer ick to den richte stoel des ouersten//
[27] + richters Cristi voer wes gherichte ick staen wil sunder dyne absolutie
[28] van desen punte. ende ick wil sekerlick verwachten sijn ordel. Mer dat
[29] bidde ick allene. dat du vp doest dat busseken dar dat hillighe sacramente
[30] ynne is ende latest my mit mynen oghen seen den heilgheuer godes. Do
[31] dat de abbet dede quam de hillighe ostie apenbarlicke in des greuen
[32] munt. ende bewes dat he een rechtueerdich richter hadde ghewest ende
[33] de misdaet seer rechtuerdichlike hadde ghewroken.

+
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De byen sijn in wunderlicker <wij> wijse vnschadelick. XXXV.
capitel
[36] DE byen sijn in wnderlicker wyse vnschadelick. aant.
[37] +De ghelouighen byen volghen vorwaer den ghenen dar de pro-37
[38] phete van secht. He en heuet ghene sunde ghedaen. ende gheen aant.
[39] droch is gheuonden in synen munde. Unnoselen purheit to vinden is selsen
*
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7 sonighen eerghenamen, ls: sodanighen eerfghenamen.
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[40] in dessen tiden oek in den kinderen de in den namen ende in den anghe[41] sichte vnnosele purheit tonen. mer de boesheit veruullet dat em in den
[42] iaeren vntbreket. Ende er de tijt der naturen comet. so gheuen se em
[43] toe vnreinicheit. Dar vmme is vergaen alle eerberheit ende schoenheit.
[44] in den vp ghewassenen mannen is de starcheit ghekrenket. Alle sundighe
[45] lude holden de oueren hant. ende doghede is verworpen ende licht vnden.
[46] Cayn beghint weder leuendich te werden in den doetslaghe sijns broders. aant.
[47] + de vnnosele abel wort weder van nyes// verslaghen. Dar en is nyemant
[48] de die purheit achtet. dar vmme wort daer selden iemant gheuunden
[49] de die vnnoselheit volghet. Ende wert dat de werlicken princen hijr allene
[50] schuldich an weren so mochte men dat mit suchtene verdraghen. mer
[51] id is mitter alre meester vnwerdicheit to verspien in den ghenen de dar
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[1] hebben der apostolen stede ende regeren de hillighen kerke. de dar ver[2] smaen de vnnoselen ende de gheproueden mans ende ontseen em nicht
[3] to verheuene den bosen als se seen dat he kloeck is. De vnnoselheit en
[4] is so snode nicht gherekent vor gode. Want van den beghinne der werlt
[5] ouer uoerde he den vnnoselen enoch int paradijs. Den rechtuerdighen aant.
[6] noe bewaerde he in der archen. Abraham makede he rijke ende groet. aant.
[7] Esau verworp he ende iacob hadde he lief. Den vnnosele ioseph makede aant.
[8] he here ouer al dat lant. Cristus heuet in sijnre moder vthuerkoren de
[9] vnnosele purheit. ende heuet de vnnoselen kinderkens ghekronet. He aant.
[10] heuet de vnbeulecte hillicheit ghepresen in iohannes baptisten. ende aant.
[11] heuet de kuescheit gheminnet in iohannes euanghelistam. Jn den kleinen aant.
[12] kynderkens de he toe em reep ende vmme helsede se. heuet he ghepresen
[13] de purheit seggende. Laet de kinderkens to my comen. want sodanigher
[14] is dat rijke der hemmele. Ende wat sal ick segghen. de tijt solde my eer
[15] ontbreken dan exempele. want al de ghene de gade behaghet hebben//
[16] + de hebben enter na den valle weder ghekeert to vullencomenheit ofte
[17] se hebben de vnnoselheit des leuens bewaert. ende nicht gheuallen. ofte
[18] se hebben ouermijds waerre peni[ten] cien weder ghekeert to der puer[19] heit des leuens.

+
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Exempel aant.
[21] +WAt in den lande van burgonien is ghescheen ouermijds vnnoselheit wille21
[22] wy vertellen als wy van enen minre broder ghehoert hebben. Jn sancte
[23] benedictus orde wort gheholden van der alre oldester ghewoenten dat
[24] se de kinder kleden als se bi na vth der weghen comen ende soe de kinder
[25] vp voden in der orden ouermijds vnnoselheit des leuens. nochtan hebbe
[26] wy vake ghehort dattet anders vol. Ende wy en prijsens nicht seer. dat
[27] een kynt dat noch ghene reden en heft lauen sal dattet nicht en weet.
[28] Meer een de to synen iaren ghecomen is. de mit vnderschede verwerpen
[29] mach dat der reden mishaghet. mit werdigher vthuerkesinghe prijsen
[30] mach dat der reden behaghet. Jn den lande van burgonien was een kynt
[31] dat in enen cloester van sunte benedictus orde by cluniaken byna van aant.
[32] der weghen vp gheuodet waert in der alre meester vnnoselheit ende sim[33] pelheit. Do dat kint vp ghewassen was ende een ionghelinck gheworden
[34] was hete em de abbet mit em vth reysen vmme vermakinghe willen. Hijr
[35] + vmme do de abbet mit synen ghesynne voer eens// hoefsleghers huis
[36] van den peerde steech ende de peerde wolde beslaen laten verwnderde
[37] em de iunghe moninck vth simpelheit van den gloyenden yseren. want
[38] he en hadde ne syn daghe des ghelykes gheseen. ende boerde dat gloyende
[39] yseren vp mitter bloter hant ende handeldet sunder enighe berninghe
[40] of sericheit. Hijr van verwnderde em de abbet ende al de ghene de dar
*
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[41] teghenwordich weren ende eerden de vnnoselheit in den iunghen monicke.
[42] ende besochten dat anderwerue ende derde werue ende vake. Dar na
[43] do de abbet mit synen ghesynne mit anderen dinghen bekummert was
[44] ghenck de iunghe monick in dat binnenste des huses ende vant dar des
[45] smedes wyf vp eren schote hebbende een kleine kindeken. he burtede
[46] den kynde to ende verwnderde em want he en hadde nu des ghelikes ghe[47] seen. Ter stunt waert dat wyf bekoert to den iunghen monicke als ene
[48] de vnbesocht was. ende vraghede of he sodanighen hebben wolde. ende
[49] he sede alte gherne. Rechteuoert leerde se em mit er vnkuischeit doen.
[50] des he mit alle vnwetende was. ende lauede em dat he so een kint kry[51] ghen solde. Hijr vmme do de monick na der sunde vth ghenck ende bero[52] uet was van synre vnnoselheit waende he dat gloyende yseren to handelen
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[1] als he yrsten ghedaen hadde ende wart swaerlicke ghebrant ende reep.
[2] + Dar van waert de abbet verstuert ende en verwnderde em nicht lut//tick
[3] ende verstont dat van der inwendigher quessinghe der zelen de iunghe
[4] monick oek van buten ghequesset waert. ende dat he berouet was van
[5] der ersten vnnoselheit de em teghen dat vur beschermet hadde. De abbet
[6] brachte den iunghen monick weder in dat cloester ende vraghede em
[7] seer vlijtlicke na der waerheit wat daer gheschen weer. He beliedet em
[8] simpelke ende mit velen tranen bescreiede he anxtuoldelike synen scha[9] den.

+

200a

Exempel
[11] +Dat de purheit krachtich is teghen de duuels betughen de wnderlicke aant. 11
[12] dinghe de men leset van der hillighen iuncferen iulianen. ende des toue[13] ners ciprianus. dar men leset dat do ciprianus noch een kint was van
[14] synen meister den touener ghedwnghen waert xviii iaer lanck reine iunc[15] ferschop toe bewaren vp dat he ouermijds der iunckferscap de meerre
[16] macht ende ghebot ouer de duuels hebben muchte.

+

Ex. 169

Exempel
[18] +HIJr van heb ick een ser mercklick dinck waerachtelicke ghehort van18
[19] den ghenen de dar teghenwordich weren ende seghent. Jn ener stat van
[20] brabant mechelen ghenomet gheschedet dat ene maghet vp den hillighen
[21] sundach mit iunghen mans ser langhe dansede. Hijr vmme do se mode
[22] was ghenck se to huis. Ende rechteuoert do se wolde gaen slapen waert
[23] se beseten mitten duuele. doe se beghan to ropen stont dat ghesinne
[24] + vp ende bant se de dar rasende was mit starken banden. Des mor//ghens
[25] waert se ghedraghen in der glorioser iuncfrouwen marien kerke buten aant.
[26] der stat. Want de hillighe iuncfrouwe maria doet dar dicke wyle vole
[27] mirakele ende ghenade. Do dat de schole kinder vernemen lepen se to
[28] der stede in de kerke dar de maghet van den duuele ghemoyt waert. Vn[29] der welken een kynt was byna xij iaer oelt koner ende kloker dan de an[30] deren. Ende dat kynt beghan den duuel to besweren dat he vth ghenge.
[31] Ende rechteuoert do de duuel mit vp swellinghe bewees dat he by der
[32] naffele was screef dat kint mit synen dumen daer een cruce. ende
[33] dwanck den duuel allentelen mit scryuende des cruces vp to stighen to
[34] den munde wert. also langhe hent dat al dat volck sach dat de duuel in
*
11
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12 iulianen, Lat.: Iustinae. 25 Na ghedraghen, volgt in de Lat. tekst: in Hanswyck; kerke,
Lat.: oratorium.
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[35] der ghedaente eens ruwen wormes henck bynnen in der maghet munde.
[36] de dar gapede. Do de duuel em pynde weder neder to stighene. reep al
[37] dat volc ende dat kint screef haestelicke dar teghen dat teken des hilli[38] ghen cruces ende dwanck den duuel mit groten ghewelde vth to gane.
[39] Do he vth was ghegaen als wy ghesecht hebben in der ghedaente eens
[40] ruwen wormes greep dat kynt koenlicke den duuel mitter rechterhant.
[41] ende worp ene in ene gruppe dar dat reghenwater in plecht to lopen.
[42] Altehant verscheen de duuel van den oghen al des volkes. Wor van se
[43] + alle verblijdet worden ende laueden gade.// Des kindes hant blef dar
[44] nae swart als van den antastene des wormes. mer mit wasschinghe des
[45] + wywaters verghenck de vlecke haestelicke. Hijr vmme isset een seer
[46] hillich dinck vnnosel ende puer to wesen van aller vlecken der sunde.
[47] mer men sal oek mede wesen simpel ende wys.

+

200c

+

Concl.

De byen en schaden ghenen vruchten noch oec den doden vructen.
XXXVI. capitel
[50] DE byen en schaden ghenen vruchten. noch oek den doden vruch- aant.
[51] ten.
[52] +Cristus secht van synen vader. alle ranke de vrucht draghet aant. 52
+

Serm.

52
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[1] sal he reynighen vp dat he merre vrucht brenghe. Dat wort wal to rechte
[2] to ghedaen dat se oek nicht schaden den doden vruchten. Ende dat is
[3] dat men in den euangelio mercklicke leset van Cristo de een coninck aant.
[4] der ghelouighen is. He en sal dat to brakene reet nicht to wryuen. ende aant.
[5] dat rokende holt en sal he nicht vth doen. Ende dit moghe wy oek ghees[6] telicke to vns trecken. Se en schaden ghenen vruchten. dat is. wy en
[7] solen de ghenen nicht schaden. de vrucht doen ouermyds guden werken.
[8] Ende wy en sullen em in ghenen dinghen hinderen. mer wy solen em meer
[9] helpen vp dat wy vth eren exemplen verwecket moghen werden oek des
[10] ghelijkes to done. Hijr van secht salomon. En wil nicht verbeden den aant.
[11] ghenen de daer wal doen. mer machstu so do oec seluen wal. Een men-11
[12] sche schadet den anderen menschen in mennigherhande maneren. Mer
[13] bysunderlinghe in dren maneren. alse dat lijcham// to dodene. de zele
[14] toe verleidene. ende dat leuen to vntrochtighen. Dat licham wort ghedo[15] det in dren maneren. als mitten vthwendighen swerde of des ghelijken
[16] alse cayn dodede synen broder abel. Mit verradinghe als iudas Cristum aant.
[17] verreet. ende ten derden male mit vntreckinghe der noetdruft. als in
[18] der tijt der noet ende <ende> des hunghers. de den armen spise weighert
[19] ende leth se van hungher steruen. Van den yrsten wort daer in de tijn aant.
[20] ghebaden ghesecht. du en salst nicht doden. Van den anderen wort daer
[21] oec ghesecht in den seluen ghebaden. du en salst gheen valsch ghtuech
[22] teghen dinen naesten draghen. Van den derden secht sunte Ambrosius. aant.
[23] Spise den ghenen de van hungher steruet. want ist dat du em nicht en
[24] spisest du heuest ene ghedodet. Des naesten zele wort oec in dreen ma[25] neren verleidet. alse mit sunden. mit quaden rade. ende mit quaden ex[26] empelen. Mit sunden. als de enen menschen doet sundighen. als des preis- aant.
[27] ters hely soens deden ofny ende finees. de dar sundigheden mit den wyuen
[28] de dar bewaerden de dore des tabernakels. Mit quaden exempelen. alse aant.
[29] salomon dede. do he vmme liefte der wyue den afgoden dede offerhande.
[30] ende dar mede vele volkes van israhel to sunden brachte. Mit quaden aant.
[31] rade alse by Judas machabeus tijden. dat somighe quade ioden velen
[32] ioden reden dat se achter leten de Ee gades die ore vaders gheholden
[33] hadden ende den afgoden offerhande deden.// Of men mach seggen dat
[34] se mit quaden rade de selen verleiden de mit vnuorsenigher predekinge
[35] de simpelen menschen de de sunden nicht en weten sorchuoldich maken
[36] van somighen hemelicken sunden dar se to voren nicht af en wisten. Van aant.
[37] den ersten wort dat ghesecht in den tijn ghebaden. du en salst ghene
[38] vnkuischeit doen. Van den anderen int eynde des bokes ester. He sal ver[39] gaen an den swerde ende in den vuer vmme dat exempel der versmadenis- aant.
[40] se ende der onghehorsamheit. Van den derden lest men in iobs boke. He aant.
[41] sal de quaden radeslude brenghen in een dwaes einde.
[42] Des naesten leuen wort oec in dren maneren ontruchtighet. Alse dat
*
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21 ghtuech, ls: ghetuech.
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[43] guet to verminren dat in em is. ofte dat quaet to vermerren dat in en
[44] is. ofte dat quaet to bedenken dat in em is. ofte dat quaet to bedenken
[45] dat in em nicht en is. Dat yrste is quaet. ende dat ander is quader. mer
[46] dat derde is alre quadest. ende dit is dat best dat daniel in den visione aant.
[47] sach. mit drierhande maneren van tanden dat vele volkes vernielde. Ende aant.
[48] wor vmme dat. Want de sunde des achterclappes wort dar vmme de myn
[49] gheschuwet van vele menschen. want se nicht en wenen dattet doetsunde
[50] is. Nochtan isset vele swarer sunde dat men den naesten sunder schult
[51] vntruchtighet. dan of men em sijn cleet stele. ende dat stelen weghen
[52] vele menschen swaerlicke. ende dat achterclappen achten of weghen weinich
menschen.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

168
*

Exempel
[2] +Hijr van hebbe ick// gheseen ene seer veruuerlicke ende wnderlicke wra-2
[3] +ke. Jck hebbe bekant enen preister in der wygynge ende in den namen.
[4] mer nicht in den werken. Dese gaf em also seer to der quader tunghen.
[5] dat he leuer van em seluen de alre quadesten dinghe leghen wolde da
[6] he sine ghesellen of de mit em woenden nicht vntruchtighede. Hijr vmme
[7] waert he voer sijnre doet so seer rasende. dat he mit sinen eghenen tan[8] den de quaetsprekende tunghe toe beeth ende to knaghede ende apenbar[9] licke allen menschen toende dat he mit siner tunghen bedreechlicke ghe- aant.
[10] wracht hadde. ende fenijn der slanghen vnder sinen lippen ghedraghen
[11] hadde. Ende dat sine kele ghewest hadde recht als een apen graf dar
[12] de alre quadeste stanck vth quam. aant.

+

201b

+

Ex. 171

De byen en halen nicht dat honich allene van walrukenden kruden
mer oec van stinkenden cruden. XXXVII. capitel
[16] DE byen en halen nicht dat honich allene van walrukenden kruden. aant.
[17] mer ok van stinkenden kruden. nochtan hebben se wnderlicke
[18] ghenoechte in guden ruke. ende natuerlicke vleen se allent dat
[19] stinket. Mer nochtan merren se ene korte tijt nutlicke in den stinkenden19
[20] kruden. vmme de gude vrucht des honighes.
[21] +Ende dat is dat sunte pauel secht. Alle dinghe prouet. mer datter aant.
[22] guet is dat holdet. By den walrukende krude versta wy de werke des gu[23] +den gheruchtes.// Ende by den stinkenden crude versta wy de werke des
[24] quades gheruchtes. dar de apostel paulus van secht. Wy sijn een guet aant.
[25] roke Cristi vor gade. den anderen sijn wy een guet roke des leuens to
[26] den leuene. ende den anderen sijn wy een roke des dodes to der doet.
[27] Vp dat selue wort secht sunte augustinus. als wanneer de alre dorberste aant.
[28] salue do dat busseken des albasters ghebraken waert vervullede dat hues
[29] mit suten roke. also heuet oeck dat gude gheruchte der hillighen apostole
[30] do ere lijchame in der martilie ghebraken worden de hillighe kerke de
[31] ouer al de werlt ghedeelt is veruullet mitter alre sutester walrukende
[32] offerhande godes. Ende den ghenen de em van vth minnen hijr af verblij[33] deden den was dat een gheruchte des leuens to den leuene. Mer de dat
[34] benijdeden den was dat een gheruchte der doet to der doet. Mer du ghe[35] louighe bye hebbe ghenuechte in de gheruchte der guder werke. ende
*
2
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12 Na quam, volgt in de Lat. tekst: et per que peccaverat, per eadem torqueretur.
Colv. II, 37 § 3
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[36] in den soten roke der dogheden ende spreke hijr van vnderlinghe mit
[37] dinen naesten vp dat de guden ende stichtighen worde dy moghen van
[38] der slanghen munt maken enen walrukenden munt. vth welken munde
[39] dyn naeste ghestichtighet moghe werden ende dyn herte ghereinighet
[40] moghe werden. ende in gheestlicker blijtscap verwecket to der begheer[41] ten der ewigher hoecheit. Het sal dy vele leuer wesen dat dyne lippen aant.
[42] + ende// dine tunghe drupen soticheit des gheestlicken hanighes ende mel[43] kes dan bitterheit des achterclappens ofte ander quader kallinge dar aant.
[44] dine memorie mede vervuullet werde mit bitteren ghedachten ende dy
[45] verwecke tot ouergheuen. Dat daer voert volghet in den texte. dat de aant.
[46] byen natuerlicke vleen alle stinkende dinghe. nochtan merren se dar
[47] ene wile tijdes nutlicke ynne. vmme de gude vrucht des hanighes. Dat
[48] sal men also verstaen. dat ene hillighe zele nicht allene vth guden werken
[49] der menschen nemet oersake voert to gane in dogheden. mer oec vth
[50] quaden werken. Want in den quaden seet se dat er rechtuerdelicke misha[51] ghet. ende in den guden seet se dat gude dat se nauolghen sal.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

201d

169
*

Exempel
[2] +Wy hebben gheseen ende ser vrentlicke lief ghehad enen seer edelen2
[3] ridder ghenomet philippus dat een man was van enen ser vullencomenen aant.
[4] leuen in wen wy vake ghemerket hebben dat he alle syne tijt to brachte
[5] in ghebede oft in stedigher ynnicheit of in hillighen kallinghen. He bekan[6] de vele gheestlicker mans ende vrouwen de he versocht hadde in greken aant.
[7] ende lumbardien in burgundien in vlanderen in vranckrike ende in brabant aant.
[8] welkeer dogheden zeden ende worden he vertelde mit wnderlicker vuri[9] cheit ende begherten. ende dar mede verweckede he der ghener herten
[10] de dat horden to beteringhe ers leuens. Ende de ghene de em horden
[11] + of mit em spreken bath he mit vunderlicker soticheit der worde// dat
[12] se em ghewerdighen wolden to vertellene of se yet ghehort ofte gheseen
[13] hadden in werken ofte in worden hilligher mans. Ende dusdanighe kallin[14] ghe verweckeden in em mer dan men ghelouen mach so grote ynnicheit
[15] ende so grote blijtscap des herten ende begherten dat he scheen allene
[16] van sodanighen worden to leuene. Mer alst gheuel dat he ander dinghe
[17] horde so kerde he sijn anghesichte daer van mit vunderlicker bangicheit
[18] des gheestes recht of he vor dat houet gheslaghen wer. Ende he en is
[19] nicht berouet van der vrucht sijns guden mundes ende sijns guden horens.
[20] Want god heuet em oek ghelauet in deser teghenwordigher tijt in vunder[21] licker maneren. He en hadde noue van synen vaderlicken erue noetdroft
[22] sijns leuens. nochtan stichtede he achte cloesters van der orde cisters.
[23] behaluen de vergadderinge der beghijnen de he in mennigherhande steden
[24] bouen vijf dusent to den denste Cristi vergadderde. Se wo vruchtbar
[25] dattet den guden menschen is ghenuechte te hebben in den roke des gu[26] den gheruchtes.

Wnderlicke reynicheit is vnder den byen. al de vnreynicheit
vergadderen se int middel. ende (ghene) vnreynicheit blijft dar
verhalen. want er gheuoech leggen se (binnen in den korf). XXXVIII.
capitel
[31] WNderlicke reynicheit is vnder den byen. Al de vnreinicheit ver- aant.
[32] gadderen se int middel ende ghene vnreinicheit blijft daer ver[33] halen. want// eer gheuoech leggen se binnen in den korf vp
[34] dat se nicht veer vth en doruen gaen. ende wanneert vnweder is dat se
[35] ledich syn van den anderen werke. so draghen se de vnreinicheit vth.
*
2

3 Na philippus, volgt in de Lat. tekst: de Monmiral. 7 Na bungundien, Lat.: Prouinciae. 29
WAT, ls: WANT.
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[36] +Jn desen worden versteet men de noetdroftighe ende selighe oefenin-36
[37] ghe der capittelen. dar men de ouertredinghe ende de ghebreke voert
[38] brenghen sal beschuldighen corrigeren ende reynighen. Want et betemet
[39] allen conuenten ende bysunderlinghe allen cloesteren. dat vnder em sy
[40] wnderlicke reinicheit. Ende wo mach dat beth gheschen dan men eens
[41] ieghelickes ghebreck voert brenghe int middel. recht alse vnreinicheit
[42] der gheenre de de vnderlinghe seligheit werke. Ende dat is na dat ghe[43] screuen is. Laet vns vnse selicheit vnderlinghe werken. Want dat is vele aant.
[44] ghenadelicker barmhertichliker ende verdrachlicker in deser teghenwor[45] digher tijt vor weinich menschen ende dat vor den bruders gheschulden
[46] ende ghecorrigiert to werdene. dan in den veruerlicken ordele gades
[47] vor allen menschen guet ende quaet ewelicke verdomet to werden. Ende
[48] dat is dat de hillighe apostel paulus secht. Jst dat wy vns seluen ordelen aant.
[49] so en sole wy nicht gheordelt werden. Mer och arme een iewelick socht
[50] sinen vrede ende vntsiet em den sunder toe straffene vp dat em des ghe[51] likes nicht en gheschee als he sundighet. Mer du soldest dy meer verblij-

36
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[1] +den dattu ghestraffet wor//dest als du sundighest. ende mit der andacht
[2] soldestu koenlicke dijne ghesellen berispen alse du woldest dat he dyne
[3] ghebreke ende dine versumenisse nicht en versweghe. Mer nu wort ver- aant.
[4] uullet dat de propheta iob van den duuele secht. De scheme beschermen
[5] syne scheme. ende syn lijcham is to samene gheuoghet recht alse ghego[6] tene schilde de vp een ligghen alse schubbe. Ende dar ynne verstont he
[7] den duuel ende al syne vndersaten de em vnderlinghe beschermen ende
[8] bedecken. Alsoe vergheet alle orde der cloester ende alle eerberheit.
[9] alle forme der doghede wort vmme ghekeert in laster. ende alle strenghi[10] cheit ende rechtuerdicheit wort verwandelt in den val der sunden. Alle
[11] dese dinghe comen dar vth dat de beschuldiginge ende correctie in den
[12] capittele nicht gheholden en werden.
[13] Petrus prince der apostelen berispede recht als in den capittele ana- aant.
[14] niam ende saphiram vmme den eghendom. ende pinighede se mitter haes[15] tigher doet. Paulus straffede petrum den princen der apostolen recht aant.
[16] als in den capittele vor den oldesten broders. Want he ordelde em beris[17] pelick te wesen. Dese dinghe sijn in den irsten beghinne der hilligher
[18] kerken vnder de alre meesten schaffeners des ghelouen. ende sijn bescre[19] uen to vnser leringhe. Hijr vmme wor deser apostel exempele gheholden
[20] + werden dar vulher//det altoes de vnuerscheidelicke ghenade Cristi mit
[21] ouerulodicheit alre tijtlicker dinghe. Ende al isset dat somtijt vth pro[22] clameren ende correctien der capitelen comen haestelicke versturinghe
[23] der ghemode. nochtan rosten se gheringhe ouermijds de kracht des hilli[24] ghen gheestes. ende de dar versturt werden keren weder to em seluen
[25] in den vredsamen herte. Dar vmme secht de text dat dese dinghe ghe[26] scheen solen in den daghen alst vnweder is. ende ledich van werken. ende
[27] dat bedudet dat de correctie gheschen sal mit guden berade ende mit
[28] vnder schenen ordele der ouersten. Ende dat dar voer in den texte ghe- aant.
[29] secht wort dat se de vnreynicht int middel leggen bedudet dat dar verbo[30] den is vmme de proclamatien ende correctien der capittelen ienighe
[31] appeleringe ofte claghe ende vntruchtinghe vth den capittele te done.

+
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+

202d

Exempel
[33] +WY hebben ghehoert van den ghenen de den man wal bekanden dat in33
[34] der kerken van remen een dekene was ser strenge. ghebaren vth enghe- aant.
[35] lant. de sijne canike vmme ore misdaet manlicke plach toe corrigeren.
[36] Ende dat gheuel by sinen tijden dat de eerwerdighe ende god leue bis- aant.
[37] schop van ludick albertus ghenomet des hertoghen broder van brabant
[38] van den keyser henric verdreuen waert. ende van synen ridders by der
*
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29 vnreyncht, ls: vnreynicheit; na legghen, volgt in de Lat. tekst: ne longius recedant. 35
canike, ls: canonike. 40 richardus, Lat.: Rotardus. 41 prouest, Lat.: Archidiaconus. 42 ghcoren,
ls: ghecoren. 42 dat is sonder coghelen, is door de vert. toegevoegd. 48 canikes, ls: canonikes.
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[39] stat van remen vmme de rechtuerdicheit seer bedreechlicke ghedodet
[40] waert. Toe wes beghancknisse de eerwerdighe richardus ghebaren van aant.
[41] + coninck//liken gheslechte. do ter tijt prouest van remen mer bisschop
[42] ghcoren to cathalanen sunder bruloftes kleeth dat is sonder coghelen aant.
[43] teghenwordich was mit groter scharen van anderen edelingen. Do dat
[44] lijcham des hillighen bisscoppes begrauen was ynt choer der houet kerken
[45] alset wal betemede reep de dekene al de canonike ende oek den prouest
[46] de to bisschoppe ghecoren was to capittele. Do se alle seten sede de
[47] dekene to den ghecornen bisscoppe. Als ick gheloue so en heuestu noch
[48] nicht ouerghegeuen de canikes prouene of de prouestie. De ghecorne
[49] bisscop antworde. noch nicht. De dekene sede dar vmme sta vp ende
[50] bereide dynen rugge in teghenwordicheit der broder to der discipline.
[51] ende vuldo der kerken. want sunder den bruloftes clede heuestu mitten
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[1] canoniken int choer ghegaen teghen de regule. Sunder merren stont de
[2] ghecorne bisscop vp ende toech em vth. ende buckede dale ende he vnt[3] fenck van des dekens hant de alre scharpste discipline. Do he de vntfan[4] ghen hadde ende em weder anghetoghen hadde sede he to den dekenen
[5] mit seer groter suticheit des mundes voer al den canoniken. Jck danke
[6] gade ende sijnre leuer moder de ene patrona is van deser kerken. dat
[7] ic dy sodanighen man hijr late in den regimente deser kerken. Hijr vmme
[8] sal ick dese stede destomeer lief hebben. ende ic sal altoes eren in//
[9] + desen stichte de werdighe ghedencknisse der waerheit. Do he dit ghe[10] secht hadde gaf he ouer de prouestie ende canonicscap ende makede
[11] waer in em seluen de ghemenen bisproke. Wo dat houet hogher is. wo
[12] de hals bochsamer is. Want et betemet bysunderlinghe dat de hoghe edel[13] heit beweket worde mit sachtmodigher oetmodicheit. So vele als ick
[14] in desen exempele versta so en wort vns nicht myn exempels ghelaten
[15] der dogheden in den ghenen de die correctie vntfenck. dan in der stant[16] acheit des ghenes de ene corrigerde. Do de edele man van conincliken
[17] gheslechte ghebaren ende bisscop ghecoren. vor ene kleine misdaet so
[18] scharpene correctie mit verduldicheit ende oetmodicheit vntfenck. Ende
[19] de dekene ok in so groten manne nicht vnghewroken en leeth. want he
[20] vorsach haddet vnghewroken ghebleuen so soldet den anderen een oersake
[21] des valles ghewest hebben.
[22] +Hoer wat de selue dekene dede do em sijnre suster sone vntgaen had-22
[23] de. Vmme de minne ende eerwerdicheit sijns omes was em ghegeuen
[24] ene prouene in der kerken van attrabanen. Dar na waert he vmme den aant.
[25] val der vleeschlicken sunde ghepynighet ende een iaer lanck van sijnre
[26] prouenen berouet. Dar na gheuelt dat de selue dekene sijn oem vmme
[27] summighe saken de dar vp stonden quam to der stat van attrabanen. dar
[28] + waert he erwer//delicke alset sodanighen manne betemede van den cano[29] niken vntfanghen. Em waert vertelt sijns neuen misdaet ende wat he
[30] daer vor gheleden hadde ende dat he een iaer lanck van sijnre prouende
[31] berouet was. Ende em waert ghesecht dat al dat capittel bereit was sinen
[32] neuen de penitencie mildelicke quijt to gheuene weert dat he em ghewer[33] dighen wolde vor sijnen neuen to bidden. Ende he sede. wor vmme en
[34] solde ick des nicht doen. isset nicht mynre suster sone. Hijr vmme reep
[35] he to samene al dat capittel der canike ende sede. Jc hebbe vernomen
[36] dat myn neue sick vntgaen heuet ende na ghewoente deser kerken een
[37] iaer lanck ghepijnighet is in der berouinghe der prouende. Hijr vmme
[38] bidde v dat gy desse sake setten willen in myn guetdunken. Ende sunder
[39] merren leten se dat alle toe mit enen blijden anghesichte. want dat was
[40] een klerck als men plecht to seggene van den guden ghesellen de gheen
[41] guet en doen. De dekene sede voert. O myne alre leuesten heren vth
[42] vwer ghenaden hebbe gy mijns neuen misdaet gheset in myn guetdunken.
*
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[43] nu prijse ick ende laue yuwe ghewoente. dat gy een iaer lanck pleghet
[44] to pijnighen de ghene de em vntgaen in vnreinicheit des vleesches. nu
[45] to desen iaer daer myn neue in ghepijnighet is do ick noch een iaer toe
[46] + dat he twe iaer ontbere alre waldaet// de van der prouende comet. Ende
+
[47] ist dat he em binnen der tijt so seer betert dat he de prouede werdelicke
203d
[48] weder vntfanghen mach. so sette ic dat in de mildicheit uwer ghenaden.
[49] Mer ist dat he em vulke heuet so en latet em nummer in der ewicheit
[50] de prouende boren. ofte to den schote deser kerken comen. Do dit de
[51] canonike horden worden se wnderlicke ghestichtighet in den worden. ende so
grote doghet des dekens kundigheden se ouer al dat lant.
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Als de byen te samen vergaddert sijn so singhen se sotelicke et cetera.
XXXIX. capitel
[3] ALse de byen to samen vergaddert sijn so singhen se sotelicke. aant.
[4] Nu laet vns horen wat van der bien sanghe na der litteren ghe-4
[5] secht is. aant.

Exempel
[7] +EEn hillich abbet heuet my vertellet dat een arm mensche wonende was
[8] buten vor ener stat ende hadde seer grote ymme korue. Do de arme men[9] sche seer vake vth sorchuoldicheit to den byen quam merkede he yrsten
[10] dat se vake des daghes mit vunderlicker vrolicheit to samene sunghen.
[11] Ende dar na do he dat noch vlijtlicker vndersochte. vant he dat se to
[12] sekeren tijden ses werue des daghes sunghen. ende ghenen vlijt en deden
[13] vmme honich to halen. Ende nicht langhe dar na gheuellet dat he eens
[14] des midnachtes vp stont ende sach dat bouen den byen al de lucht ver[15] luchtet was. ende hoerde dat de byen in der nacht teghen aller ghewoente
[16] + sotelicke sunghen. Hijr vmme// waert de man beuaren ende besochte
[17] dat seer vake. ende ghenck mit sijnen kercheren to den bisscoppe van
[18] der stat. ende vertelde em wat he van den byen vnderuunden hadde. Ende
[19] sunder merren quam de bisscop daer in syner eghener personen ende
[20] vndersochte de waerheit ende vant dattet alsoe was als em ghesecht
[21] was. Hijr vmme nam he raet mit erberen wysen mans ende reep to samen
[22] al dat volck van der stat ende wolde vnderuinden wat in den ymme korue
[23] were. Doe he den korf to brack vant he int ouerste des ymme korues
[24] een busseken van den alre wittesten wasse dat leet alse elpenbeen. ende
[25] dar ynne vant he dat alre hillichste sacramente des lijchames Cristi. En[26] de vmme dat sacramente weren de byen ordiniert in choren ghelijck
[27] den hemmelschen heren. Hijr vmme worden se starcklicke ropende mit
[28] tranen ende droghen dat hillighe sacramente mit eerwerdicheit in de
[29] kerken. Ende in de stede daert gheuonden was tymmerden se een bede[30] huis. in welken vntellicke seken ghenesen worden. Do dit gheruchte
[31] hoechlicke verbredet waert ouer al de lande. worden twe deue de dar
[32] schuldich an weren van den mirakele verueert ende belieden vth em sel[33] uen. datse in der naester kerken dat hillighe lijcham Cristi mitter siluer[34] ner monstrancien ghestolen hadden. ende de monstrancie behelden se.
[35] ende in der haestigher vlucht worpen se dat hillighe sacramente vnder
[36] + den// vorghesegheden ymme korf daer se by hen lepen. Aldus als men aant.
[37] + noch seen mach is dat leuendighe broet dat van den hemmele neder ghe[38] steghen is ende ghift dat leuen der werlt van den byen bekant. ende heuet
[39] aldus den menschen vermaent to ghelouene der waerheit de dar secht.
[40] dat broet daet ic dar gheue is mijn vleesch voer dat leuen der werlt.
4
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[41]
[42]
[43]
[44]

Ende dese waerheit is reden ende tughes ghenoech deses alre hillichsten
sacramentes. Want dese waerheit en kan nicht bedreghen ofte bedroghen
werden. nochtan wort dit stedelicken by vnsen tijden bewesen mit alte
apenbaren exemplen.

Exempel
[46] +EEn wyf hadde vele ymme de nicht wal to nemen mer vake storuen. Do aant. 46
+
[47] se al vmme lant dar raet tegens vraghede. wart er ghesecht. Wert dat
Ex. 176
[48] se neme dat lijcham Cristi ende leghede dat manck de byen so solde
[49] de plage vp holden. Do ghenck se to der kerken ende vensede er to beghe[50] ren dat <dat> hillighe sacramente. Do se des heren lijcham vntfanghen
[51] hadde ghenc se to hant van den preister ende nam dat weder vth den
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[1] munde ende ledet in enen ymmekorf. Daer waert ghetoent de wnderlicke
[2] macht gades. De biekens bekanden oren schepper ende makeden van
[3] eren alre sutesten honichseme den alre sutesten gaste ene capelle van
[4] wunderlicken timmer. Ende in der capellen makeden se van der seluer
[5] + materien een al//<al>taer. ende leden daer vp dat alre hillichste lijcham
[6] Cristi. Ende de here benediede der bien werke. Ene wile tijdes dar na
[7] do dat wijf den seluen ymmekorf vp brack ende de vorghenomede capelle
[8] sach. wart se beuaren ende liep to den preister ende beliede al dat se
[9] ghedaen hadde ende gheseen. Do nam de preister mit em syne kerspel
[10] lude. ende quemen to samen to den ymme korue. ende de bien de dar
[11] vmme vloghen ende sungen to den laue ers scheppers iagheden se of.
[12] ende mit verwnderne seghen se der capellen wande ende vinster ende
[13] dat dack. ende se seghen daer clockekens ende een doreken ende dat
[14] altaer. Ende se droghen dat lijcham vnses heren mit laue ende mit glorien
[15] to der kerken. Al is god vunderlick in sijnen hillighen. nochtan is he vele
[16] wnderlicker in desen minnesten creaturen.
[17] +Dar was een huisman de ymme korue hadde. ende do he anxt hadde aant. 17
[18] dat se em mochten vntuleghen ofte steruen ofte mit enighen vngheualle
[19] vergaen ghebruckede he quader menschen raet. Ende he ghenck to der
[20] kerken ende vntfenc na der kerstenen ghewoente van den preister dat
[21] hillighe lijcham Cristi. ende behelt dat in munde. ende he en woldes nicht
[22] in slinden als em gheleert was. Ende ghenc tot enen van sijnen ymme
[23] koruen. ende heelt den mont vor dat gath dar de byen pleghen in ende
[24] vth to vleghene ende began to blasene. Want em was ghesecht. weert
[25] + dat [hi dat] hillighe// lijcham vnses heren in den munde helde ende to
[26] den byen in den korf blese so en solden voert an em ghene byen of ster[27] uen ofte hen vleghen ofte vergaen. mer se solden alle gans ende ghesunt
[28] blijuen. ende solden meerre vrucht krijghen dan toe vorne. He dede als
[29] em ghesecht was ende helt den munt vor dat gath ende blees mit al sijnre
[30] vlijt inwert. Do he den adem langhe in toech ende starcklicke weder
[31] vth blees. worp he dat hillighe lijcham Cristi vth den munde ende dat
[32] vol vp de eerde by den ymmekorf. Do quam al de velheit der byen vth
[33] den bynnensten des korues ende lepen eerwerdelicke to den hillighen
[34] lijchame Cristi. ende na wyse der redelicken creaturen borden se dat
[35] vp van der eerden. ende droghent mit groter eerwerdicheit in er wonin[36] ghe daert de mensche ansach. He versumede ofte en achtede des nicht
[37] wat daer ghescheen was ende ghenck vmme sijn werck to done. Mer do
[38] he hen ghenck waert he haestelike beuanghen mit vnuerdrachlicken anx[39] te. Ende dachte ten lesten dat he boeslicke ghedaen hadde. Hijr van
[40] waert he van bynnen beweghen. vmmer he waert mit inwendigher kracht
[41] ghedwnghen. ende he ghenck weder vmme ende in wrake sijnre misdaet.
[42] goet hie vele waters vp de byen ende dode se. welker byen leuen he mit
[43] bosen werken wolde bewaert hebben. Do de byen ghedodet weren ende
*
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[44] + he de honich roten vndersochte. sach he een dinck// dat wnderlick is
[45] to seggen. He sach dat lijcham vnses heren dat vt synen munde gheuallen
[46] was verwandelt in de ghedaente eens alre schoenste kindekens recht
[47] oftet nies ghebaren weer. ende lach vnder den hanich roten. Van den
[48] mirakele wart he beuaren ende beuede alst behorlick was. mer he twy[49] uelde ene wyle tijdes wat he dar mede doen solde. Ten lesten vant he
[50] den raet dat he dat kindeken wolde nemen in syne hande ende draghent
[51] to der kerken. ende wanttet em doet duchte wesen so wolde he dat kin[52] deken dat god was allene grauen so dattet niemant weten en solde. Do
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[1] he dat began ende dat kint in sine hande nam. ende ter kerken droech
[2] recht of he dat hemelicke grauen wolde vort haestelicke vnseenlicke
[3] vth den handen des ghenes de dat vnwerdichlicke droech. Dit heuet de
[4] man dus seluen vertelt sijnen eghenen kercheren. Ende de kercher vertel[5] ledet vort den bisscoppe van clarenberch. ende de bisscop vertelledet
[6] my. ende ick wolde dit mitter scrift kundich maken al den ghenen de
[7] dit lesen. Ende de wrake van deser groter misdaet en waer nicht langhe
[8] vertoghen. Ende de selue stede de to voren al vul volkes was waert in
[9] korter tijt verwoestet. ende enich. want de inwoners in mennigen vnghe[10] ualle verghengen.
[11] +DAr is ene grote schone stat duacencen gheleghen tusschen de edelen aant. 11
[12] stede camerick ende attrabaten. Jn der stat gheschedet in der canonike
[13] + kerke. dar de hillighe bisscop amatus// patroen is dat do de preister vp
[14] den hillighen paesch dach dat vollick communicier hadde. vant he dat
[15] hillighe lijcham Cristi liggende vp der bloter eerden. Do he daer van
[16] beuaren waert ende mit ghebugheden kneen vp boren wolde. voer dat
[17] hillighe sacramente by em seluen in de lucht. ende bleef hanghende an
[18] den doke dar de preister de ghehillichden vingher plecht an te droghene.
[19] Hijr vmme waert de preister ropende ende reep de canonike to samene.
[20] se lepen dar to ende seghen dat alre hillichste licham Cristi leuendich
[21] vp den doken in der ghedaente des alre schoensten kindes. Rechteuoert
[22] waert al dat vollick to samen gheropen ende waert em allen sunder vn[23] derscheet ghetonet. ende niemande wart dit hemmelsche visioen ghewei[24] ghert. Do ic dat gheruchte hijr van ghehort hadde. quam ic to der vor[25] ghenoemder stat. ick ghenck toe den dekenen van der kerken de my alte[26] wal bekande ende begheerde dat mirakel to sene. He lettet toe ende
[27] gheboet dat ment my seen lete. De kaste waert vp ghelaken ende dat
[28] vollic leep to ende rechteuoert do de monstrancie vp ghedaen was. repen
[29] se alle. se nu se ick. ick se den ghesuntmaker. Hijr vmme stont ick al
[30] beuaren en sach nicht anders dan de ghedaente des witten brodes. noch[31] tan en wiste ic my nerghene schuldich inne wor vmme ic dat hillighe
[32] + lijcham mit den anderen nicht seen en// mochte. Ende nicht langhe dar
[33] na do ic dit in my seluen ouerleghede sach ic dat anghesichte Cristi in
[34] der vullencomener oeltheit als he was do he ghecrucet waert hebbende
[35] ene dornen krone vp den houede. ende twe dropele blodes nederlopende
[36] van den vorhouede langhes dat anghesichte. vp beiden sijden van der
[37] nesen. Rechteuoert vel ic neder vp myne knee ende anbedede mit tranen.
[38] Do ic vp stont en sach ic ghene dornen krone noch bloet. mer ic sach
[39] eens menschen anghesichte dat bouen ghenck in eerberheit alle anghe[40] sichte. ende hadde em ghekiert to der rechter sijden. also dat men dat
[41] rechter oghe nouwe gheseen en kunde. Sine nese was to mate lanck ende
[42] seer recht. sine wynbraen weren wat vmme ghekrummet. ende he hadde
[43] eenuoldighe nedergheslaghene oghen ende lanck haer nederhanghende
*
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[44] vp de schulderen. sijn baert was vnder den kinne vmme ghekrummet
[45] ende was an biden sijden des alre schoensten mundes byna bloet van haer.
[46] ende hadde blote steden alse de iunghen pleghen den de baert yrst be[47] ghint to wassene. He hadde een blijde anghesichte ende magher kene[48] backen. He hadde enen langhen hals. ende dat houet en weinich neder[49] wert ghebughet. Dit was de ghedaente ende dit was de schoenheit des
[50] + alre gudertijrensten anghesichtes. Dat selue anghesichte peghen// se
[51] binnen eenren vren tijdes mennighes sinnes to sene. Somighe seghent
[52] recht of he an den cruce henghe. De anderen seghent recht of he to den
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[1] ordele queme. Ende vele seghent de meeste tijd in der ghedaente eens
[2] schonen kindes.
[3] +Wo hillich ende wo verdenstlick dattet is alle daghe misse te horen.3
[4] ofte ten minnesten als ment wal by brenghen kan. dat wort bewesen
[5] mit apenbaren exemplen.

+

Serm. b

Exempel
[7] +EEn preister vth denemarken andreas ghenomet wanderde mit sijnen aant. aant.
[8] landesluden pelegrimmaedsie to den hillighen graue als ick seer warach[9] telicke ghehort hebbe van enen guden hillighen bruder van der predicker
[10] orden de mit den seluen preister van parijs ghenck. Do se ouer dat meer
[11] gheuaren weren quemen se vp den hillighen paesch auent to iherusalem.
[12] ende vro morghens wolden se weder hen trecken. Do sede die preister
[13] et is nu de alre hillichste dach van paesschen. ende dit is de stede der
[14] verrisenisse vns heren. hoert ersten misse ende vntfanghet dat hillighe
[15] sacramente ende dan sole wy hen trecken. Do siet em alle weigherden
[16] ende hen toghen bleef de preister in der stat. ende do he misse ghedaen
[17] hadde dede he sijne maeltijt ende began den anderen allene na te volghe[18] ne. Do quam em een an de vp enen peerde sath de em vraghede. Wat
[19] isset dattu preister ende pelegrim allene wanderst. He vertellede em
[20] + wat dar ghescheen was ende sede. vmme dese// sake byn ick van mynen
[21] ghesellen ghelaten ende allene ghebleuen. Do sede de ridder sitte achter
[22] my vp. Do he so achter em sath wart he vntslapene. ende by den auende
[23] do he vntwakede ende vmme sach wor he were. sede sijn leidesman to
[24] em bekennestu desse stede nicht. Do en konde he van alte groten anxte
[25] nowe antworden. ende sede. myn heer my dunket dat desse kerke de
[27] vor vns stet mine kerke is. ende dit naeste hues is dar ick ynne pleghe
[27] to wonen. Do sede em syn leidesman di dunket wal to rechte glorificeer
[28] Cristum wes sacramente du gheert heuest. ende vmme wes willen du
[29] di nicht vntseen en heuest in vremden lande allene to <to> blijuen. Do
[30] dit de enghel ghesecht hadde verscheen he ter stunt. De preister vertel[31] lede al sijnen volke dat gotlicke wnder. ende mit synen ghesellen de lan[32] +ghe na em quemen betughede he wat mit em ghescheen was. Ende want32
[33] somighe twiuelen mochten wo et moghelick were dat he in so korter
[34] tijt in den swaren lijchame ouer so langhe recke des meers ende des lan[35] des reysen mochte. Behaluen dat apenbar exempel des propeten abbacuc aant.
[36] de in ener korter vren van iudeen gheuoert waert to babilonien. so wil
[37] wy vertellen een ghelijck mirakel dat by vnsen tijden ghescheet is in
[38] brabant dar niemant an twyuelen an mochte de den man bekanden dent
[39] gheschede.
3
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Exempel
[41] +INt iaer vns heren m.cc. ende// xiij. do men byna in allen landen dat
[42] + cruce predickde to den hillighen graue. was in brabant een man van gro[43] ter hillicheit de langhe tijt begheerte hadde de stede to sene dar de hilli[44] ghen vote Cristi ghestaen hadde. mer he vntsach em ouermijds den lij[45] chamlicken arbeit des weghes ghehindert to werden van der gotlicken
[46] schouwinghe. Do he in sinen ghebede was vp sinte peters auent ten ban- aant.
[47] den in ener beslotener camer was de enghel gades by em want et was
[48] nacht ende sede tot em. De here heuet angheseen dyne grote begherte
[49] dattu gheerne seen woldest dat hillighe lant. ende nu byn ic dar vmme
[50] to dy ghesant dat dyne begherte uerullet werde. Do dit de enghel ghe[51] secht hadde greep he den man ende voerde em in ener nacht tot allen
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[1] steden des hillighen landes de die pelegrimme to versokene pleghen.
[2] ende vorde ene in der seluer nacht weder to hues. Ende den manne duchte
[3] dat de nacht claerre ende luchtigher was dan enich dach also dat he alle
[4] de stede van vrancryke van burgundien van lumbardien tussanien ende
[5] de stede des hillighen landes ende de ghedaente ende de gheleghenheit
[6] seer properlicke vertellede den ghenen de die vorghenoemden lande be[7] kanden. Daer na gheschedet dat he vth to herdinghe somigher ynnigher
[8] manne den he des niet weygheren en mochte mit em dat cruce vntfenck
[9] + ende er leidesman wart// to den hillighen lande. Ende he toende em allen
[10] apelicke in den dat he de weghe wees. dat de bade godes de em gheleidet
[11] hadde gheens sinnes loghenachtich mer warachtich ghewest hadde. Do
[12] de hillighe man weder to huis quam sach he dat sine landeslude em be[13] gunnen in eren to hebben. ende dar vmme toech he vth sijnen lande dar
[14] he ghebaren was dat der naturen sote is. ende in vromeden landen leuede aant.
[15] he hillichlicke hent to den ende sijns leuens to.
[16] +Wth desen mirakele comet ene sware vraghe wo dese hillighe man16
[17] in so korten visione in der ghedencnisse vntholden mochte. ende dar na
[18] na anderen luden wysen de weghe soe mannigherhande. Dese vraghe mach
[19] men dus vntbinden. de storke hebben seker tijde dat se hen vleghen. ende
[20] se hebben alte langhen wech van vnser stat des landes van gallien ende
[21] van dueschlant. ende we heuet se gheleert ouer so langhen wech weder
[22] to keren tot eren nesten. anders dan de kloecheit der naturen. Hijr vmme
[23] dat de natur vermach dat vermach ok god der naturen ende vorwaer
[24] vele meer.

+

206c

+

Serm. d

Exempel
[26] VAn den alre hillichsten sacramente des lijchames Cristi hebbe wy nu aant. 26
[27] oersake ghekreghen to sprekene. ende dat wille wy bewysen in desen
[28] na volghenden exempele. wo grote sunde dattet is vnwerdelicke dat lij- aant.
[29] +cham Cristi to consacreren. By den// dorpe dar ic in gheboren byn was aant.
[30] + en vnreine ende vnkuisch preister ende hijruoermaels in den olden testa- aant.
[31] mente was den ghenen de vnreyne weren van wyuen nicht gheorlouet
[32] to etene dat broet des sabbates. dat na der ee hillich hete to wesene.
[33] ende dit leuendighe broet betekende. Nochtan vntfenc de vnselighe preis[34] ter alle daghe dit leuendighe broet mit enen beuleckeden munde. Ende
[35] sich de wrake godes hijr van. De munt bina van der nesen to den kinne
[36] ende de tunghe veruuelde em soe seer dat sijne alre hoghesten vrende
[37] em nouwe kunden verdraghen vmme sijns groten stankes willen.
*
16
26

29 Na consacreren, volgt in de Lat. tekst: excepta beati Pauli solidissima veritate.
Colv. II, 40 § 5
Colv. II, 40 § 6
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+

206d

+

Ex. 181

Exempel
[39] +EEn ander preister was in gallien als ick wanner ghehort hebbe do ick
[40] noch een kint was wes hande in der misse van den hemmelschen vure
[41] + verbrant worden bouen den altaer. hent to den ellenboghen to. Nu vmme41
[42] oersake des laues der byen na der litteren de se bewijsen to der glorien
[43] des lijchames Cristi als wy bescreuen hebben. Wille wy oek wat vertellen
[44] van den laue der enghelen. de se mit vthwendigher stemme gode bewy[45] sen. Mer ofte der enghele lof in den ouersten vaderlande mit vthwendi[46] gher stemme ghescheen sal is ene grote vraghe vnder den meisters in
[47] der gotheit. ende ic en weet nicht ofte der enghele lof mit vthwendighen
[48] stemmen in den hemmele ghescheen sal. Mer een dinck weet ick ist sake
[49] + dat// den enghelen gheens sinnes en betemet als somighe willen gode
[50] te lauen mit vthwendigher stemme recht alse van node. nochtan solen
[51] se waerachtelicke in der macht hebben gade to lauene beide mit vthwen-

41

[vanaf Nu vmme] Colv. II, 40 § 7
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+

Ex. 182

+

Serm. e

+

207a

177
*

[1] digher stemme ende inwendich. Mer hijr in der lucht in der eerden vnser
[2] pelegrimmasie hebbet de enghele ghebruket vthwendigher stemmen als
[3] ick vake hebbe ghelesen ende ghehoert.

Exempel
[5] +DE stat swessen in gallien was eens langhe in den banne ende de preisters aant.
[6] en deden ghenen gades denst anders dan stillicke. Hijr vmme vp vnser aant.
[7] leuer vrouuen hemmelvaert auent her iohan prior der reguleer canonicke
[8] van sunte iohannes cloester dat bi der muren der seluen stat vnder den
[9] wyngaerden gheleghen is. nam mit em dre canonicke dat ser deuote mans
[10] weren. de nu al doet sijn. ende se ghenghen to samene in den naesten
[11] berch der stat. dar wanneer een heremite ghewoent hadde. ende wolden
[12] dar holden de gloriose hochtijt van vnser leuen vrowen. Do de dach began
[13] wnder to ghane sunghen se vesper ende eten water ende broet mit enen
[14] soberen munde. Dar na sunghen se compelete. ende na der complete
[15] hadden se langhe ende ynnighe ghebede. ende na den ghebede rosteden
[16] se vp der bloten eerden. want dat was ene woeste stede. Ende to hant
[17] + stonden se vurichlicken vp ende sunghen de// mettene simpelicke ende
[18] deuotelicke. Ende do de prior vor der laudes de neghende lexen ghelesen
[19] hadde alst ghewoentlick is. waert daer ter stunt ghehort een wnderlick
[20] sanck der enghelen. ende se sunghen dat responsorium felix namque mit
[21] alte luder stemmen. Do dat gheendet was sunghen allene veer enghele
[22] van der vntelliken veelheit dat vers. ende oec dat gloria patri. ende al
[23] de volheit der enghelen antworden dar vp tot elker tijt de repeticie.
[24] Ende na der anderen repeticien begunnen de enghele dat responsorium
[25] weder an. alst in den lande van gallien ghewoenlick is. ende sunghen
[26] allegader dat responsorium voert vth. Do dat vte was sweghen de enghele
[27] ende de prior began. Te deum laudamus ende so sunghen se vort vth de
[28] mettene mitter laudes. Do de gheendighet weren woe vele suchten ende
[29] tranen de iiij hillighe mans storteden van den grunde eers herten in der
[30] ghedencnisse des alre sotesten sanghes en is vns nicht moghelick to ver[31] tellen. Mer in em is veruullet dat in den psalm ghescreuen is. Ende de aant.
[32] achterlatinghe der ghedachten solen dy enen hochtijdighen dach maken.
[33] Twe van desen heb ick bekant als den prior ende robertum. der anderen aant.
[34] namen en konde ick nicht gheweten.

Exempel

*

7 Na iohan, volgt in de Lat. tekst: cognomento Resebas. 33 Na robertum, Lat.: dictum
Coquinarium.
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+

Ex. 183

+

207b

[36] +VAn den vthwendighen sanghe der engelen is ok dit mirakel ghescheet36
[37] + dat ic nu vertelle. Jn brabant// by brusele is een nunnen cloester van
[38] der orden cisters. ghenomet sunte marien camer. Jn den cloester was aant.
[39] een cappellaen godfridus ghenomet. de alte deuoet was de my was alte
[40] vrentlick ende seer kundich. Dese was byna xiiij iaer lanck alte seer
[41] ghequellet mitten broke. ende nochtan en rostede he nummer meer van
[42] predickene. ende selicheit der menschen. Hijr vmme gheuelet dat he
[43] vor mijdnacht haestelicke starf. ende dar waert ghehort een ser wnder[44] lick sanck der enghelen recht als by der kerken. Van den sanghe wart
[45] de wechter beuaren ende verwnderde em wor vmme dat conuent der
[46] nunnen eer vp ghestaen weer dan se pleghen ende wes hochtijd dattet
[47] were dat se so lude mit vnghewoentlicken stemmen sunghen. want he
[48] en konde anders nicht vermoden dan dat de nunnen in den choere sun[49] ghen. Do de sanck vp heelt ghenck dat simbel ende clocke wart gheluth.
[50] ende do bekande de wechter ersten dattet gheen nunnen sanck mer een
[51] hemmelsch sanck ghewest hadde. Do de ynnighe cappellaen des morghens
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+

Ex. 184

+

207c

178
*

[1] doet gheuonden waert bekanden se alle dattet heer der enghele in den
[2] + verscheide des hillighen mans so vrolicke ghesunghen hadde. Dat wy
[3] nu ghesecht hebbet van den sanghe der byen na der litteren totten lauen
[4] + ende glorien des lijchames Cristi. ende oek// van den vthwendighen san[5] ghe der enghelen is vns ghenuech. Ende nu wille wy vertellen van den
[6] ghestlicken sanghe der ghelouighen bien.

+

Serm. f

+

207d

[7] De sanck ende lof gades der vthwendigher stemme is van den hillighen aant. 7
[8] vaders ingheset. ende wort van der hilligher kerken stedelicke gheholden.
[9] Ende de seuen ghetijde holde wy vth den worden des psalmes de dar aant.
[10] secht. Seuen werue in den daghe. dat is in den naturlicken daghe alse aant.
[11] nacht ende dach. hebbe ic dy lof ghesecht. Ende in enen anderen psalme.
[12] alle heidenen hantslaghet van blijdscappen. ende iubiliert gade in der
[13] stemme der blijtscap. singhet em ende singhet. vertellet alle syne wnde[14] re. Hijr ynne wort verstaen de sanck ende dat lof gades der lijchamliker
[15] stemme. dar augustinus van secht in den boke synre bicht. Jck screiede
[16] ouerulodelicke vnder den ymnus ende sanghe des soten gheludes der ker[17] ken. ende ick was seer verwecket van den stemmen. ende de stemmen
[18] vloiden in mynen oren. ende de waerheit wart beweket in myner herten.
[19] ende de tranen vloyden vth mynen oghen. ende my was dar wal mede. aant.
[20] Jck gheloue dat de wyn der gheestlicken blijdscap de so vette tranen
[21] vnder den sanghe der kerken verweckede. als in augustino apenbaer waert aant.
[22] gheschenket vth den alre besten vaten. Ende dar waert he vruchtbaer
[23] + recht als van den hemmelschen douwe// ende predickde hoechlicke der
+
[24] werlt. Mer och de wyn comet nu vth vulen vaten ende dar vmme ver208a
[25] wecket he mer vnwerdicheit dan ynnicheit. Want wanneer yemant sonder
[26] deuotien arbeidet mit schonen stemmen toe singhene. so wort in den
[27] herten der gheenre deet horen de deuotie verstreiet. ende de tonghe
[28] arbeidet to vergheues in den vthwendighen ropen ten sij dat de werkende
[29] gheest dat herte van bynnen berore.

Exempel
[31] +Hijr van gheschede een merclick dinck in gallien in der tijt do de coninck aant. 31
+
[32] philippus regneerde. Jn ener canonesien kerke waert begaen ene grote
Ex. 185
[33] hochtijd eens sunderlinghen hillighen. ende in der complete sunghen se
[34] tusschen dat pater noster ende den creden dat responsorium. Jn pace
[35] in id ipsum. ende dat sunghen se lude ende discantiertent. Ende alte hant
[36] do se de anderde repeticie vth hadden na gloria patri ende den creden
[37] binnen mundes wolden lesen. sede daer ene hemmelsche stemme daer
*
7
31

19 Na mede, is een zin niet in de vert. opgenomen. 41 nemat, ls: nemant. 44 palmen, ls:
psalmen.
Colv. II, 40 § 9
Colv. II, 40 § 10
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[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

si et alle hoerden. daer en is nyemant verhort dan de heesche. Hijr van
verwnderden se em alle ende merkeden dat dar een versmaet mensche
was de in den hoke ghestaen hadde mit ener screielicker ende awisigher
stemmen. Ende nemat en twyuelde dar an he en were de ghene dar de
stemme vmme neder ghecomen was.

Exempel
[44] +WO groet quaet dattet is vnder den palmen ende gheestlicken sanghe44
[45] + to slapenne wil ick apenbaerlicke bewijsen.// Dar was een monick als aant.
[46] + ick ghelesen hebbe de vnder mettene vake plach to slapene. Ende dat
[47] gheuel do he in ener nacht to mettentijt in den choer vnder de laudes
[48] sleep. sach he in den slape enen alte leliken duuel vmme gaen de dar
[49] hadde ene panne vul ghesmoltens pickes. ende al de monicke visiterde
[50] ende elken de dar sleep gaf he enen lepel vul pickes. Do de duuel to em
[51] quam ende den lepel wl sedendes pickes in sinen munt steken wolde toech
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+

Serm. g

+

208b

+

Ex. 186

179
*

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

he dat houet haestelike achterwert ende stotte haestelicke an dat holt
dar he an lenede. Do he em seer dede vntwakede he ende vant dat he
ghewndet was. Hijr vmme an merkede he voert an wo seer de traecheit
ende versumelheit vnder den gotlicken ghetijden gode mishaghede. ende
wo ser dat se den duuelen behaghede.

Exempel
[7] +JC hebbe ghehort van den ghenen deet waerachtelicke bekanden de aant. 7
[8] selue eerwerdighe abdisse van argonseles dar wy hijr to voren van
[9] ghesecht hebben. horde den duuel lude lachen ende al de susteren
[10] bespoten. Want de schalke duuel hadde al de nunnen de in den conuente
[11] weren bedroghen mit den bedreechlicken slape. Alsoe dat ghene van
[12] em vp wakede to der mettene. De abdisse stortede eer ghebeth to den
[13] heren. ende verwarf dat de duuel van em allen gheseen waert. se satte
[14] elken in den conuente penitencie vor de versumenisse. ende makede alle
[15] + de// susteren vort an kloker ende vorsenigher teghen de bedrechnisse
[16] + des duuels de altoes arbeidet den denst gades to hinderen. Hijr vmme
[17] alse de ghelouighen byen eerst vergaddert sijn mitten herten ende dar
[18] na in der stemmen so solen se ghenuechlicke singhen. vp dat se in den
[19] oren des heren sabaoth ghenuechlicke singhen moghen ende ouermijds
[20] de oren der ynnigheit der ghelouigher herten verwecket moghen werden.

+

Ex. 187

+

208c

+

Concl.

De byen hebben angheneme ende wnderlicke sote stemmen. XL.
capitel
[23] DE bien hebben angheneme ende wnderlicke sote stemmen. aant.
[24] +Want wat is anghenemer ende wat is soter dan de lof gades.24
[25] Sunte augustinus secht dat vndancberheit de alre meeste sunde aant.
[26] is. ende dar vmme is de dancberheit de alre meeste doghede. Hijr vmme
[27] singhe wy alle psalmodie ende allen sanck mit glorien des laues. Hijr aant.
[28] vmme do vnse ghesuntmaker to verlosinghe aller menschen in bethleem
[29] ghebaren was. sunghen de enghele gloria in exelsis deo. Dat is gloria
[30] si gade in den ouersten. ende in der eerden vrede den menschen van gu[31] den willen. vp dat alle menschen sake des laues hebben muchten vmme
[32] den vrede de den menschen in der eerden ghegeuen solde werden. Jn32
[33] der anghenamer ende wnderlicker soter stemme der byen mach men
*
7
24
32

7-8 hijr to voren van ghesecht hebben, Lat.: inferius faciemus mentionem. 43 waet, ls: waert.
Colv. II, 40 § 12
Colv. II, 41 § 1
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+

Serm. a

[34] + oek verstaen dat inwendighe iubileren// der schouwender zelen de van
[35] groetheit der hemmelscher blijtscap de se van bynnen begrepen heuet
[36] nicht swighen en kan. ende oek de blijtscap nicht vth spreken en kan.
[37] Ende dit wort gheheten de besune des iubilerens. de beneden wyt is ende aant.
[38] vele luchtes vntfanghen mach. ende bauen dar se an den munt gheset
[39] wort is se enghe.

+

208d

Exemplum
[41] +IC hebbe in brabant gheseen dusdanighe besunen. ene nunne wanneer aant. 41
[42] se ieth horde van der ewigher vrolicheit ende van der hemmelscher blijt[43] scap. so waet se vpghetoghen in den gheeste. Ende als se ene wile tijdes
[44] gherostet hadde soe waert eer anghesichte gloiende ende mit to ghelake[45] nen oghen gaf se vth een iubileren mit so wnderlicken stemmen. dat
[46] gheen sote spil ofte sanck der soticheit gheliken en muchte. Ende dat
[47] gheluet makede mit alle ghene stemme der worde. mer mit de wnderlicke
[48] + sote sanck ludde allene binnen der borst ende in den halse. Dit is de ma[49] nier van schouwinghe dar de alre hillichste augustinus van secht. de mit- aant.
[50] ter begheerten gades gripet alle zelen. de so vele vurigher is wo vele
[51] se reiner is. ende so vele reyner wo se mer vpstighet to gheestlicken

41
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+

Ex. 188

+

Serm. b

180
*

[1] dinghe. <ende so vele vp stighet to gheestlicken dinghen.> wo vele se
[2] steruet in vleeschlicken ende eerdesschen begherten. To deser alre hil[3] lichster schouwinghe waert de gloriose augustinus vp ghetoghen. als van
[4] + em betughet de hillighe// possidius bisscop van calamen dat he sonder aant.
+
[5] enighe spise ofte dranck dre daghe ende dre nachte lanck stedelike vul209a
6
[6] herdede in der hemmelscher schouwinghe. Sunte augustinus tughet ape[7] licke van em seluen in den boke siner bicht. seggende to den heren. Sum- aant.
[8] tijt latestu my in toe ser vnghewoenlicker begheerten. ende ic en weet
[9] seluen nicht to wat inwendigher soticheit du my in latest. ende worde
[10] die in my vulmaket so solde dar wat anders wesen dat dit leuen nicht
[11] en is. Mer ic valle weder in desen swaren iamer ende ic werde verslunden
[12] ende gheholden van den ghewoenlicken vthwendighen bekummernissen.
[13] ende ick screie vele. ende ick werde vele gheholden. Hijr mach ick wesen aant.
[14] ende ick en wil nicht. dar wil ic wesen ende ic en mach nicht. ende ick
[15] byn ellendich van beiden. Dar is de ware blijscap de den bosen nicht ghe[16] geuen en wort. mer den ghenen de dy vth rechter lieften ofenen. welker
[17] blijsscap du seluen bist. Ende dit is een selich leuen van di to verblijden.
[18] ende tot di ende ouermijds dy to verblijden dat is dat leuen ende anders
[19] en is gheen leuen. We dar wanen dat dar ander blijsscap is. de volghen
[20] + dat ander. mer nochtan en volghen se ghene ware blijsscap. Jn den stem+
[21] men des inwendighen iubilerens salstu wesen gade ende angheneme den
Concl.
+
[22] enghelen ende du en kanst vnder den hemmel// nicht wnderlikers ende
+
[23] nicht ghenuechlickers vnderuinden.
209b

De byen hebben hemelicke rade. XLI. capitel
[25] DE byen hebben hemelicke rade. aant.
[26] +Ende dat is na salmons worden. wor vele rades is dar sal heil aant. 26
[27] wesen. Hijr en teghen secht moyses van den bosen in cantico aant.
[28] dat in deutronomio bescreuen is. Dat volc is sonder raet ende sonder
[29] vroetheit. Thobias leerde sinen sone mit dusdanighen worden seggende. aant.
[30] Soke altoes raet van den wijsen. want dat is dwaesheit dat iemant em
[31] verlath vp de beweghinghe sijns eghenen willen. Ende hijr vmme verma- aant.
[32] net salomon vlijtelicke ende secht. Sone do gheen dinck sonder raet.
[33] ende na den dade en sal dy nicht rowen. Et is alte seker ende rechtuer[34] dich dat men hebbe enen rades man de vorsenich sy ende kone helen
[35] den du dyne consciencie ende dyn leuen in allen dinghen apenbaren mo[36] ghest. Ende alle menschen en salstu nicht Jeyden in dyn huis. Hijr van aant.
[37] wort ghesecht in den sproke der wysheit. vth dusenden sal dy een rades[38] man wesen.
*
6
26

40 lande, Lat. finibus.
Colv. II, 41 § 4
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+

Serm. a

Exempel
[40] +JN den lande van gallien was een guet man meer ser simpel als ick40
+
[41] warachtelicke ghehort hebbe. wen de duuel vake apenbarde in der
Ex. 189
[42] ghedaente ende visioen der enghele. ende sede tot em. Du waggelst
[43] in mennigherhande willen ende du en weest nicht wattu doen salst. Nu
[44] + byn ick dar vmme// to dy ghesant dattu regiert werdest van mynen rade
+
[45] ende allen anderen raet achterweghe settest. Ende in wat vren dattu
209c
[46] my meldest so salstu berouet werden van mynen rade. ende van mynen
[47] claren visionen. Ende sonder merren do he de vnselighe ouerdracht make- aant.
[48] de mitter doet. dat is mit den duuele. wart he van em gheuandet ende
[49] claer ghemaket ende verluchtet. Ende he rostede in so groter stilheit
[50] des herten ende des lijchames. dat he em seluen nowe waende een men[51] sche toe wesen vnder den menschen. mer enen enghel bouen den men-
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*

[1] schen. Hijr na do de kloke bekorre den menschen vth groter sekerheit
[2] ende <ende> vrijheit der consciencien verheuen hadde ende ghebracht
[3] toe der houerdien. de den duuel bisunderlinghen to hoert. beghan he al[4] lentelen den menschen sachtelicken to besmeken. ende brachte den vnse[5] lighen ten lesten so veer. dat he byna gheuallen hadde in de alre meeste
[6] sunde. ende hadde sick seluen vulna ghododet. Mer de gotlike barmher[7] ticheit quam em toe hulpe ende verlosede em mit dusdanigher manier.
[8] By em woende een kloeck man de vele vndervunden hadde. wen de simpe[9] le man to bichtene plach er he in dat strick des duuels veel. Do dese
[10] sach den simpelen menschen enich wesen. ende em aftreckede van der
[11] + gheselscap aller guder lude. sprack he em aldus to.// Alre leueste my
[12] verwndert vth wes rade du nu langhe gheregirt werdest. want ick se dattu
[13] verwandelt heuest dine irsten sede. ende nicht en pleghest toe bichtene.
[14] noch mit gheestlicken luden to spreken. ende oek nicht en horst predi[15] cken. Hijr vmme sich dattu di seluen nicht en bedreghest. ende dat du
[16] nicht gheuanghen en werdest in de stricke des duuels des bekorres. Ende
[17] ick hebbe dy bekant simpel te wesene ende als du allene bliuest sonder
[18] guder lude rade so mach dy de kloke viant lichtelicke nederwerpen. want
[19] du nemant en hefst de dy vp bort. To desen worden waert de mensche
[20] rechteuoert beschamet ende ghelouede dat de preister ouermijds den
[21] hillighen gheeste al bekant hadde dat dar ghescheet was. ende waert
[22] beweghen ende stortede tranen ende apenbaerde em syne consciencie.
[23] Ende altehant wart he ouermids synen rade verloset van der becoringhe
[24] ende van den duuele.

+

209d

Die byen vorbekennen de tijde. XLII. capitel
[26] DE bien vorbekennen de tijde. aant.
[27] +Hijr ynne wort betekent de vlitighe vorsenicheit der gheloui-27
[28] ghen wor van sunte pauel secht. Verlose de tijt want de daghe aant.
[29] sijnt quaet. De daghe heten quaet to wesene nicht dat se quaet sijn. mer
[30] want quade dinghe in den daghen gheschen. Dese lose wy mitten guden.
[31] + ist dat wy ouermyds kloker wanderinge// ende sorchuoldicheit mitten
[32] gheeste der vorsenicheit vntgaen de laghen de van den quaden teghen
[33] vns ghelecht werden. Somighe ghelouighe sijnt dar de apene ende clare
[34] oghen hebben in den dinghen de teghenwordich sijn. mer se anmerken
[35] nicht de to comende dinghe. De hillighe deren de die prophete ezechiel aant.
[36] sach in den visione hadden vele oghen vor ende achter ende al er lijchame
[37] weren vul oghen. Dar ghift men vns apenbarlicke ynne to verstane dat
[38] wy al vnse leuen moten versekeren mit vroder vorsenicheit in den ghele[39] denen dinghen. ende de teghenwordich sijn ende to comende.
*
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+

Serm. a

+

210a

Exempel
[41] +DAr was een edel iunghelinck ser scarp van verstande. de na sinen vader aant. 41
+
[42] dat coninckrike vntfenck. Ende dat gheuel dat in syner coninclicker stat
Ex. 190
[43] iaer market was ende de coninc mit sijnen ghesinne vmme ghenck de
[44] koeplude to besene. ende sorchuoldelicke besach he wat dar vele was.
[45] ende sach dar sitten vp den markede enen olden man ende vraghede em
[46] we he were ofte he ieth veles hadde. He antworde ic hete een philozo[47] phus ende ick hebbe wijsheit vele. Jn den worden wart de coninck verblij[48] det ende sede em mit enen lachenden munde. Et betemet my wal de
[49] iunck dat coninckrike anghenomen hebben dat ick wijsheit hebbe. ende
[50] sich wo vele wijsheit du verkopen wilst vor hundert marck. De oelde
[51] + man sede voer dat ghelt wil ick dy een dinck// seggen. ende holdestu
+

210b

41
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*

[1] dat wal soe salstu ouermijds der lere alte wal gheregeert werden ende
[2] regeren. Spreck nicht vnwijslicke. ende en beghin gheen dinck dwaesli[3] cke. du en denkest irsten wat dar na volghen sal. Wilstu mer hebben so
[4] ghif mer loens vth. To dessen worden worden se alle de dar by weren
[5] verwecket to lachene. mer de coninc anmerkede vlitelicke de kracht
[6] der worde. Ende gheboet dat men to hant den philozophus dat ghelt ghe[7] ue. Ende de leer de he vntfanghen hadde leet he scriuen bouen de doren
[8] sijns pallaes ende bouen sijne tafelen. ende in sijnen guldenen krosen.
[9] Ende leeth se beduerwerken in sijne hantdwelen. Hijr na nam de coninck
[10] seer toe in wijsheit ende in dogheden. ende gaf sijn ghemode starcklicke
[11] to der verlosinghe ende bescherminghe des oetmodighen ende armen
[12] volkes de van den edelinghen des landes iamerlicke verdrucket worden.
[13] Ende he wolde sijn coninckrijke regeren in aller rechtuerdicheit. Dar
[14] vmme worden sijne edelinghe ser tornich ende want se vmme de gunst
[15] des volkes gheen dinck tegen den coninck apenbarlicke bestaen en dor[16] sten. dar vmme wunnen se hemelicken enen bartscherre mit ghelde de
[17] den coninck in der cameren solde beghinnen toe scheren. ende mitten
[18] scheermesse de kele vntwe snijden. Hijr vmme do de coninck ghewas[19] +schen was ende sijn bart gheweket was// helt he dat houet vp vmme
[20] em to scheren. De baertscherre las dat dar ghescreuen was in der dwelen
[21] de die coninck vmme den hals hadde. beghin gheen dinck dwaeslicke
[22] du en denkest yrsten wat dar na volghet. Ende de bartscherre wart ver[23] ueert ende bleeck vmme de boesheit de he vp gheset hadde. ende toech
[24] rechteuort sijne beuende hant achterwert. Do dat de coninc sach wolde
[25] he de sake weten want he anmerkede dat dat sonder sake nicht en ghe[26] schede. De bartscherre woldet bedecken recht of em dat van eenrehande
[27] siecten ghescheet wer. mer de coninck leeth ene an tasten ende mit
[28] pijnen vth persede he de sake ende de warheit. Also wart de coninck
[29] verloset van der doet. ende lerde warachtelicke dat de wijsheit beter aant.
[30] is dan alle ricdom ende al dat beghert wort en mach der wijsheit niet
[31] + ghelijken. Wy moghen ok na der litteren vor bekennen de to comende31
[32] tijde. nochtan nicht vth vns seluen. met vth apenbaringhe des ghenes
[33] de dar secht sinen discipulen. ten behort v nicht to wetene of to beken- aant.
[34] nen de tijde of de vren de die vader gheset heuet in siner macht. Mer
[35] ist dat de menschen ieth to comende bekennen dat bekennen se ouermijds
[36] den hillighen gheeste deet em hemeliken in ghift. ofte ouermijds dromen
[37] in ghelijcnisse. ofte ouermijds vorramen. als de menschen scharp van
[38] + verstande de vth gheledenen ofte// teghenwordighen dinghen vorramen
[39] de saken der tocomender dinghe.

Exempel
*
31
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[41] +BRoder henrick van collen van der predicker orden bekande ouermids aant. 41
[42] apenbaringhe des gheestes eer de orde begunnen was. dat der predicker
[43] orde vp comen solde. als wy seluen van em ghehort hebben. He hadde
[44] enen oem dat een ridder was in duisch lande de em stedelicke gaf to
[45] den denste gades. dese sach dat desse vorghenoemde hinricus een cloeck
[46] iunghe was ende vp ghewassen ende alte wal gheleert in der gramtiken aant.
[47] ende dar vmme sande he em to parijs vp dat he leren solde de loyken
[48] ende de anderen kunsten. Do dat ghescheet was starf sijn oem. ende
[49] sijn studeren satte he dre iaer lanck achterweghen. ende regeerde de aant.
[50] schole in der stat. Do dese dre iaer vmme ghecomen werden apenbarde
[51] em sijn oem ende sede. Du salst vntfanghen dat cruce dat men nu predi-

41
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183
*

[1] ket in duischlant vp iherusalem vor de pyne de ick lijde int vegheuur.
[2] ende du salst ouer dat meer varen. Ende als du in den hillighen lande
[3] de ghesette tijt vullenbracht heuest ende weder comest to parijs. so
[4] salstu dar vinden ene nye orde der predikers dar du ingaen salst. Vntsich aant.
[5] dy nicht vor ore armode ende en uersma nicht datter weinich is want
[6] se solen alte selichliken vp wassen ende ghesterket werden to selicheit
[7] veler menschen. To desen worde waert de clerck beuaren. ende sonder
[8] + enich merren nam he dat an dat// em ghebaden was. Do he de pelgrim- aant.
[9] mase vullenbracht hadde quam he weder to parijs ende vant dat die pre- aant.
[10] dicker orde do nyes beghunnen was in den lande van albigencen ende
[11] dat to parijs do der prediker huis begunnen was. ende sonder enighe twy- aant.
[12] uelachticheit nam he kort dar na de orde an. Do he in der orden mennich
[13] iaer seer ynnichlicke vort ghegaen hadde in dogheden apenbarde em sijn
[14] oem echter ende sede. Jck byn verloset ouermyds dynre hulpe van der
[15] pijne dar ic ynne ghepynighet waert. mer du en salst nicht merren ander[16] werue ouer dat meer to treckene ist dat dyne oldesten broders dy dar
[17] to kesen. Do broder henric dit beuel hadde wart he van den meister der aant.
[18] orden ende van den diffinitores der prouincien ghesant int hillighe lant. aant.
[19] Dar na do he weder ghecomen was wart he van den selighen coninck aant.
[20] van vranckrike lodewicus anghenomen tot enen ghesellen sijnre pelgrima[21] sien. ende wart van em derdewerue ghebracht ouer dat meer. Ene wyle
[22] tijdes dar na do he weder kierde ende tot gallien toech starff he vnder[23] weghe mit enen salighen dode. Wo vele dese man vorderde mit predicken
[24] vnder den clerken to parijs. ende wo vele van synen rade of anders van
[25] em ghebetert worden vermode ick dat nymant vollencomelicke begrypen
[26] mach.

+

211a

Exempel
[28] +Dat de cloecsinnighen menschen to comende dinghe vorseen wil ick28
[29] + bewysen mit dus// danighen exempele. De greue van losen bi brabant aant.
[30] + lodewicus ghenomet hadde by em enen seer kloken verstandelen meister.
[31] Ende dat gheuel dat he ghenck dor een dorp by enen danse dat ene
[32] maghet schone van anghesichte de mit vunderlick soter stemmen den
[33] densers vorsanck. De greue bleef staende ende sach se ene wyle tijdes
[34] an seer vlijtlicke mit synen ghesinne. ende dar na ghenck he hen. Do
[35] de meister sach dat he em verwnderde sede he. O greue du verwnderst
[36] dy van der stemme ende van der schoenheit der vorsenghester. du salst
[37] dy vele meer verwnderen dat se to hant steruen sal. De meister en hadde
[38] nouwe de worde gheendet in den dorpe wort een seer groet ropen. De
[39] greue sande dar baden ende vernam dat de selue vorsenghester mit haes*
28
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+

211b

+

Ex. 192

[40] tigher doet ghestoruen was. Ende ick en gheloue nicht dat de meister
[41] anders vorbekennen mochte den haestighen doet der maghet dan in enen
[42] klenen ghebrecke der stemme dat nouwe een menschen vernemen en
[43] + mochte. Wy hebben bekant als he vns seluen vertelde dat de edele herto- aant. 43
+
[44] ghinne van brabant aleit ghenomet eer se truwede den edelen hertoghen
Ex. 193
[45] henrick van <van> brabant van den meister ers vaders dat is des herto[46] ghen van burgundien vor bekande dat er irste kint steruen solde. also
[47] vro alset ghebaren ende ghedopet were. Ende er ander kynt solde kranck
[48] + wesen. Mer van den anderen de dar na co//men solden solde se verblijdet
+
[49] werden. Ende dat hebbe wy so apenbarlicke gheseen dattet veruullet
211c
[50] is. Dat mochte by euenturen de meister vorseen want he bekande de
[51] + ghedaente ende krancheit der vruwen. De patriarche ioseph bekande aant. 51
[52] to comende dinghe vth den dromen ouermijds den gheeste der prophecien. +Serm. d

43
51
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*

[1] Vth kloken verstande vorbekennen somtijt de menschen ende alremest
[2] de duuele de to coemende tijt.

Exempel
[4] +ICk hebbe bekant dat een vth den drome vorsach den anstaenden doet
[5] do wy to studium leghen. woende wy tijn preister ende twe dyakenen
[6] to samende in enen huse. ende ick hape dat wy leueden sunder doet sun[7] de. Et gheuel dat een van vns sijnen droem aldus vertellede. My duchte aant.
[8] in den drome dat ic misse dede ende ic sach dat hillighe sacramente
[9] des blodes Cristi vp wassen in den kellicke hent to der ouersten bort
[10] to ende oueruloien. Do suchtede een van vns swarlicke ende sede. De
[11] kelick betekent dat lijden. ende nu alre leueste bereide dyne zele to
[12] der alre starkester becoringhe ofte to der doet. Ende rechteuoert des
[13] anderen nachtes dar na wart he so swarlicken sieck dat men waende
[14] dat he ter stunt solde steruen. Jn der derder nacht do een van synen
[15] ghesellen metten ghelesen hadde ende beden wolde beghan he to vntsla[16] +pene. Ende se dar quam ene stemme ende sede. wake ende// bede. Do
[17] dat derde werue gheschede ende he noch derde werue vntsleep quam
[18] de knecht de den seken verwarde haestelicke lopen. ende sede dat he
[19] doet were ofte so vaste slepe dat mens nicht wecken en mochte. Do
[20] worde wy alle beuaren de in den huse weren ende lepen to em ende von[21] den dat de mensche to hantes ghestoruen was ende dat de droem ende
[22] des dromes bedudinghe in der betekenisse des kelickes war gheworden
[23] + was. Hijr vmme merke in der weckinghe des ghenes de dar beghant to23
[24] slapene. wo grote vliticheit ende wo grote vuricheit des ghebedes de
[25] barmherticheit vnses ghesuntmakers hebben wil by de ghene de dar ster[26] uen. vp dat se beschermet werden van den viant de vns laghe lecht. Hijr
[27] vmme is seer to bestraffene de versumelheit somigher gheestlicker men[28] schen de sonder medelijden sonder herte ende sonder andachtighen ghe[29] bede de broders so seen steruen of se beeste seghen steruen. Ende soda[30] nighe moghen wal anxt hebben dat em vth den rechtuerdighen ordele
[31] godes dat selue oek in erre doet ghescheen sal. ende se berouet solen
[32] werden van der hulpe des ghebedes ende alte banghelicke benouwet solen
[33] werden van den duuels. Jn somighen reguleers cloesteren wort ene seer
[34] lauelicke ghewoente gheholden. dat wanneer eens broders doet anstaende
[35] is. so ontseet een ieghelick de alre scarpste discipline mit anropinghe
[36] + der hillighen// vmme de duuels to veriaghen ende den steruenden broder
[37] to helpene.

*
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De byen vorwicken de reghene ende de wynde dan blijuen se vnder
den dake. XLIII. capitel
[40] DE byen vorwicken de reghene ende de wynde dan blijuen se vnder aant.
[41] den dake.
[42] +Wat versteet men in den reghene anders dan de tribulatie.42
[43] Ende in den winde. anders dan de becoringhe der duuele. Doe sunte pauel
aant.

[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]

42

sach dat de tribulatie teghen em vp stont wart he in ener manden ouer
de mure dale ghelaten van den broders. ende soe vntulo he in den namen
des heren de hande des prouestes de em veruolghede. Ende dat heuet aant.
de here synen discipulen gheorloft in den hillighen euangelio seggende.
Jst dat se v veruolghet in de ene stat so vleet in de ander. Dat deden aant.
latest de minre broders ende de predickers do de vnghelouighe tartaren
breken int lant van vngheren ende dat lant van polonien. ende dar na
in de prouincie des hillighen landes. dar de broders een seer mercklick
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185
[1] exempel vertelleden van enen hertoghen de in der predicker orde ghegaen
[2] was.

Exempel
[4] +JN vngheren was een ser mechtich hertoghe de synen soens dat lant aant. 4
[5] beual. ende ghenck in der predicker orde. want he was ghenoech
[6] gheleert. ende he wart een hoech ende alte ynnighen predeker.
[7] + Dar na do de vnghelouighen// tateren int lant breken ende de prior des aant.
[8] cloesters mit synen broders vlo bath de selue broder de wanner hertoghe
[9] ghewest hadde dat he dar mochte blijuen vmme de seken ende de kranken
[10] to troestene de nicht vleen en mochten want he weer oelt. ende al en
[11] worde he van den vnghelouighen nicht ghedodet he solde doch to hantes
[12] steruen. De prior ghehenghedes em ende he bleef in der predicker broder
[13] huse. ende mit alte soter vermaninghe sterkede he to verduldicheit de
[14] armen ende de kranken de nicht vleen en konden. Do de vnghelouighen
[15] quemen was he in synen ghebede mit tranen ende in der kerken vor den
[16] altaer lach he vth gherecket cruce wys. ende so wart he van den vnghelo[17] uighen ghedodet. Do de tateren hen weren quemen de broders weder
[18] in dat cloester ende vonden den broder de wanneer een hertoghe ghewest
[19] hadde vor den altaer doet ligghende alse hijr vorghesecht is ende syne
[20] hande ende vote weren dor ghesteken mit speren ende al sijne lede weren
[21] em dor ghegrauen. ende de herne was em vth den houede gheslaghen.
[22] Do alle de broders so grote vnghenade seghen worden se alset moghelick
[23] was beweghet to tranen. Mer en broder bedrouede em mer dan de ande[24] ren. ende suchtede seggende. du heer god wor vmme heuestu ghehenget//
[25] + dat so guden man mit so vnghenadighen ende quadesten dode ghedodet
[26] is. Do de stedelicke vulherdede in screien ende in tranen ende in straffin[27] ghe der ordelen godes. byna dre daghe ende dre nachte lanck ende mit
[28] alle bleef vastende ende sonder slapen. wart he ten lesten vp ghetoghen
[29] in den gheeste ende sach den ghenen den he bescreiede de to em sede.
[30] En moste Cristus nicht lijden ende alsoe gaen in syne glorie. alle lijden aant.
[31] deser tijt en sijn nicht werdich to der tocomender glorien de in vns ghe[32] apenbart sal werden. Ende do he dit ghesecht hadde verscheen he. ende
[33] mit korten ende krachtighen worden besloet he den broder de dar becla[34] +ghede de ordele gades de vnbegrijplick sijnt. Hijr vmme ist dattu vor aant. 34
[35] seeste dat anstaende sijn reghene der tribulatien. ofte wynde der beco[36] ringhen van ingheuen der duuele ten sy dattu blyuen motest vmme be[37] scherminghe des ghelouen. ende der rechtuerdicheit. so blijf vnder den
[38] velighen dake ofte vlee in de verren steden. Want dat is beter wal to
[39] vlene ende to schulene. dan to vechtene ende in den strijden vnder to
[40] ligghene. Hijr vmme vermaent vns sunte pauel wijslicke seggende. Vleet aant.
[41] de vnkuischeit. Ende de here hete oek dat selue doen den volke van isra- aant.
4
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[42] hel teghen den coninck hay. Vnde dar na teghent gheslechte van benya- aant.
[43] +myn. Ende so verwan// dat volck de viande mit ghenesenden vleene.
[44] Ofte men macht aldus verstaen. Wanneer vnder den broders enich kyf
[45] vp steet ofte de wint der twydracht. so salstu yrsten ofty machst arbei[46] den na den vrede. ende en vermachstu des nicht. so salstu rusten ofte
[47] vleen. Want als salmon secht. We em menget mit ens anderen kyf. de aant.
[48] doet recht als de enen hunt holt by den oren.

Jst dat de tocomende dach sachte ende claer sal wesen so vleghen de
byen al vth. XLIV. capittel

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+
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186
*

[1] JSt dat de tocomende dach sachte ende claer wesen sal so vleghen aant.
[2] de byen alle vth.
[3] Vth to vleghen dar versteet men by veer to vleghen. Hijr vmme3
[4] begherde dauid seggende. We sal my gheuen vederen alse der duuen ende aant.
[5] ick sal vleghen ende rosten. Ende he secht vort an. siet ick hebbe my
[6] verueert al vleende ende ick bleef in der enicheit. Ende hijr versteet
[7] men de enicheit der schowinge gades. ofte de enicheit der ghedencknisse
[8] ende vlijt der hilligher scrijft. Want in der tijt des vreden werden de
[9] werke der rechtuerdicheit vrielicker gheoeffent. Ende dar vmme is dar
[10] ghescreuen vp ene ander stede. Jn der tijt der ledicheit dat is des vreden
[11] bescriue de rechtuerdicheit. recht of he seggen wolde. want in der tijt
[12] des orlighes en machstu des nicht doen. Hijr van is dat ghescreuen// aant.
[13] + in de boke der machabeen dat se in den ghebede seden. De here mote
[14] vpluken uwer herte in syner Ee ende in sinen gheboden ende maken vrede.
[15] Ende hijr ynne versteet men dat vorghenoemde punte de beth ghescheen
[16] moghen als daer vrede is. De coninck salmon verbredede de wijsheit aant.
[17] in der tijd des vredes recht alse de vloet van phijzon. Iob als men ghelo[18] uet bescreef de wise lere syns bokes na den harden strijden der tribulatie.
[19] Dauid sanc to den laue gades de psalme na den dat em verleent was de aant.
[20] verwinninghe syner viande. Esdras ende neemias bescreuen ere boke aant.
[21] bequemelicke ende ghedelicke na den dat se wederghecomen weren in
[22] iherusalem dat is in de stat des vredes. De here ihesus Cristus scheidede aant.
[23] em veer van der scharen. Want wor de schaer is dar is versturinghe. Ende
[24] he predickede sinen discipulen gheestlicke dinghe vp den berghe ende
[25] vor synre passien in der ete camer. Ende in een teken der ruste de men aant.
[26] hebben sal vnder den studeren rostede sunte iohannes ewangelista vp aant.
[27] vnses ghesuntmakers ihesus borst. ende vth der fonteinen der gotlicken
[28] borst dranck he de vlode des hillighen ewangelij. Ende wy ghelouen dat
[29] he oek namaels vth den gotlicken willen ghesant wart int eylant pathmos.
[30] + vp dat he dar sonder enich hinder seen mochte apocalipsim. dat// sijn aant.
[31] de gotlicke visione. ende to leringhe der hilligher kerken vlitelicke be[32] scriuen mochte dat he gheseen hadde.

+

213a

+

213b

Exempel
[34] +Wy hebben ghehort dat kort vor vnsen tijden in den <st>stichte van ludick34
[35] was een meister van enen alte hillighen leuene. de dar beghan een werck
[36] van der hillighen scrift. ende de clerckscap hinderde em mit alte swarre
[37] veruolghinge. Dar vmme wart he ten lesten vth den gotlicken willen
*
3
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17 vloet van, is door de vert. toegevoegd. 21 ende ghedelicke, is door de vert. toegevoegd.
36 van der hillighen scrift, Lat.: theologicum. 38 sancte pauel, Lat. sancte apostolo.
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[38] ouer gheuort in ene enighe stede. ende dar apenbarde em sancte pauel
[39] ende brachte em syne noetdrofte. ende so vullenbrachte he in der stede
[40] + dat beghunnene werck. Hijr vmme de ghelouighen byen wen god beuolen
[41] heuet dat punt der wetenheit. solen alte gader vth vleghen in den kamp
[42] der hillighen scrift. wanneer de dach der veruolghinghe ghesachtet is.
[43] Ende dar solen se dan doen dat de text vort secht.

+

Concl.

Als de byen vleghen ouer walrukende acker. so blijuen se begherlicke
hanghende an den blomen. XLV. capitel
[47] ALs de byen vleghen ouer walrukenden acker soe blijuen se begher- aant.
[48] like hanghende an den blomen. Ende dar de riuerkens ouer dat
[49] gras lopen dar hanghen se an den soten krude. ende se arbeiden
[50] sorchuoldelicke to vnder vinden den soten roke.
[51] +Se wo apenbarlicke dat hijr bewesen wort de ghenuechlicke// vrucht51
+

213c
Serm. a

51
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[1] des studerens der hilligher scrift. Hijr van sede de heer in den ewangelio. aant.
[2] Vndersoket de scriftuer in welker gy waent dat ewighe leuen to hebbene.
[3] Ende men sal merken wat de acker bedudet. wat de blomen wat de riue[4] ren. ende wat de sote krude beduden. Dese veer dinghe werden in den
[5] texte vnderscheden. Ende in desen mach men betekenen de vierrehande
[6] ghedaente ende manier der hillighen scrift. De irste manier inholdet
[7] de Ee gades dar mennigherhande historien in bescreuen sint. Jn der ander
[8] ghedaente der hilligher scrift sint bescreuen de propheten. ende dar wort
[9] mede to gheuoghet dre salmons boke der wijsheit ende ecclesiasticus.
[10] De derde ghedaente inholt de vier ewangelisten. ende dar en is nicht
[11] to ghedaen. Jn der vierden ghedaente der hilligher scrift werden vergad[12] dert de werke der apostelen ende de epistolen. Hijr salstu verstaen in
[13] den walrukenden acker de Ee. Ende dit is de acker de vul van guden roke aant.
[14] is. wen de here na des patriarchen ysaacs worden ghebenediet heuet.
[15] Ende du salst mitten seluen ysaac in dessen acker gaen vmme to denken.
[16] Jn den soten blomen salstu verstaen de propheten van wen de brudegom
[17] secht in canticis. De reghen is verby ghegaen ende gheleden ende die aant.
[18] blomen hebben gheapenbart in vnsen lande. ende de tijt des wyngarden
[19] + is ghecomen. Jn den// riueerkens de dar lopen ouer dat gras dat is ouer aant.
[20] de deuoten herten salstu verstaen de hillighe ewangelia van welken ghe[21] screuen is in den beghinne genesis. Ene fonteine ghenck vth den middel aant.
[22] des paradises. dat is Cristus ghenck vth der herten des vaders de dar
[23] sede. Jck byn vth ghegaen van den vader ende ick bin ghecomen in de aant.
[24] werlt. Van desser fonteinen dat is van Cristo comen veer vlode der euan[25] gelien de die olde werlt vuchte maket. Jn den soten kruden salstu ver- aant.
[26] staen de epistolen ende dat werck der apostelen. want de here gheboet
[27] in den beghinne der werlt des derden daghes dat de eerde vort brenghen
[28] solde desse soten crude vp dat vnser zelen mennigherhande suecten ver[29] dreuen mochten werden ouermijds grote kracht deser krude. Hijr vmme
[30] solde wy vlijtelicke ende sorchuoldelicke anhanghen desen ackeren blo[31] men riueren ende soten cruden. ende wy solen arbeiden in eiken dogheden
[32] soten roke to vnderuindene. Nochtan sole wy <wy> vns yrsten gheuen
[33] to den ghebede vp dattet ghebeth vorcome dat studeren ende bereide
[34] dat verstant. Van den studeren ende lesene secht de hillighe augustinus 34
[35] aldus. Vode dyne zele mitten gotlicken lexen ende de solen dy bereiden aant.
[36] ene gheestlicke tafele. De ghenuechte der gotlicken worde is soticheit
[37] des herten. ende wanner de soticheit mit begherten vntfanghen wort
[38] so is se nutte ist dat se beholden wort. Jck vermode dat in desen teghen[39] +//wordighen lichte gheen dinck ghenuechlicker is dan de dranck der hilli[40] gher scrift de dar bouen gheet alle honich. Eeen mensche de gode vnt[41] fruchtet sal in der hilligher scrift vlitelicke vndersoken den willen gades.
[42] ende vp dat he nicht en minne stride of twijdracht so sal he sachtmodich
*
34

40 Eeen, ls: Een. 45 Na daniel, is het vervolg van dit betoog niet in de vert. opgenomen
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[43] werden mit gudertirenheit. Wante de goddenstighe begherte dorgrundet
[44] de dinghe de de houerdighe walsprekenheit nicht begripen en kan. Ende
[45] dit is apenbarlicke bewesen in den propheten daniel. aant.

Exempel
[47] +ICk hebbe gheseen in gallien enen iunghelinck in der reguleer orde de47
[48] weinich gheleert was ende grof van verstande. nochtan gaff he em seer
[49] vlitelicke to leren ende studerde deuoetlicke de hillighe scrift. He hadde
[50] dusdanighe ghewoenten als ick seluen van em bekant hebbe dat he alle
[51] auende na den stedighen ghebede ouer dachte wat he des daghes studeert

47
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[1] hadde ende mit der ghedencnisse lede he em neder te slapen. Dar na
[2] so vro als he de schellekens horde de die broders weckeden so quam em
[3] weder voer in der memorien de leste ghedencknisse der lexien dar he
[4] des auendes mede vntslapen was. Ende mitter ghedencknisse ghenck
[5] he to choer vmme mettene to singhene. ende stont mit to ghelokenen
[6] oghen. Ende in enen visione wart em gheapenbart alle de hillighe scrif[7] +tuer. recht als een// alte schonen lanck ruem ende hoech pallaes. Ende
[8] in der vren verstont he alle de scrift so vullencomelicke dat em gheen
[9] dinck ok de alre swarsten questien vnuerstandelick duchten wesen. mer
[10] alle de verborghenheit der scriftur vnderscheide he so claerlicken alse
[11] vijf vingher in der hant. Mer alset gheuel dat he een oghenblick tijdes
[12] syne oghen vp dede so verloes he dat visioen ende konde nicht ghedech[13] tich wesen des minnesten puntes des visioens. Mer wanner he sijne oghen
[14] weder to loeck so quam dat visioen ter stunt weder. Ende dat was bouen
[15] mate wnderlick in desen visione dat he mitten anderen sanck ende in
[16] ghener tijt berouet wart van deser contemplatien of van deser vundelic[17] ker soticheit. mer sijne andacht wart ghedeelt ende ghebrukede vnbe[18] grijplicke beide de vrucht der comtemplacien ende andachtlicken sin[19] +ghens. Ende dit is dat de philozophus meent dar he secht. Och of vns aant.
[20] alle de philozophie dat is de wijsheit al heel teffensche vorcomen mochte
[21] recht als al de ghedaente doser werlt to samen comet vor de oghen vnses
[22] herten so solde se vns bewijsen alte schonen speghel der werlt. Vorwar
[23] se solde alle sterflicke menschen trecken ende brenghen to verwundernis[24] se der wijsheit. ende so solden de menschen achterlaten de dinghe de
[25] + wy ouermijds vnbekantnisse der war// heit groet vermoden te wesene.
[26] ende so solde wr lichtelicke gheleidet werden in bekantnisse der helen
[27] warheit.

+

214b

+

Serm. b

+

214c

Exempel
[29] +IN campanien in enen cloester van der orden van cisters hebbe wy ghe- aant. 29
[30] seen ene abdisse de sonder enich leren der gramatiken nicht allene ver[31] stont de boke der hillighen scrift mer se verstont oek al te vollencome[32] licke augustinus boke van der hilligher dreuoldicheit. Ende de alre swar[33] sten questien der boke bedude se mit al te claren vntbindinghen. Ende
[34] als my de eerwerdighe robertus abbet van vacelle vertellet heuet de aant.
[35] dat seluen vnderuunden hadde so hadde se dit mit beden van den heren
[36] verkreghen menich iar lanck vor erre doet. Do desse selue abdisse in
[37] ener tijt den enghel gades sach mit enen swerde staen bouent houet der
[38] vrouen blanthe greuinne van campanien de der abdissen cloester ghe- aant.
[39] stichtet hadde. bath se den heren mit tranen dat he der greuinnen sparen
*
29

18 comtemplacien, ls: contemplacien. 29 Na campanien, volgt in de Lat. tekst: Galliarum
provincia; na cisters, volgt in de Lat. tekst: quod Argensoles dicitur. 38 blanthe, Lat.: blancae.
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[40] wolde ende gheuen eer verst ende tijt er leuen to beteren. Do antworde
[41] er de heer. de sentencie is ghegeuen dat de greuinne steruen moet of
[42] du motest voer er steruen ende vntfanghen den slach des swerdes. Do
[43] sede se dat wer my een selich doet dar de greuinne mede vntgaen mochte
[44] de sentencie der ewyghen verdomenisse. ende ick begher vntbunden te
[45] + werden ende mit Cristo te wesene// ende verloset te werdene van der
[46] ellende deses vngheuallighen vleessches. Ende rechteuort na dessen wor[47] den wart se seeck ende starf. Ende wat bewees se in desen werke anders
[48] dan dat exempel der meesten minnen de Cristus in synen dode bewesen
[49] heuet.
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De byen werden besloten binnen den palen eens landes. XLVI. capitel
aant.

[3] DE byen werden besloten bynnen den palen eens landes.
[4] +Hijr ynne wort betekent de enicheit der hilligher kerken ende4
+
[5] des rechten ghelouen. Wor van de brudegom secht in canticis.
Serm.
aant.
[6] Ene is myne duue. dar he ynne betekent de hillighe kerke de ghene galle
[7] der vnghelouen heuet ende sonder vlecke der sunde is. ende sonder rimpe
[8] der twyuoldicheit alse sunte pauel secht. Als dar een god is ende vader aant.
[9] van allen. so sal dar oek wesen een gheloue ende een doepsel in den scho[10] te der hilligher kerken. Hijr vmme al de ghene de dar schandelicke ghe[11] uallen sijn van dessen alre warachtichsten ghelouen de hebben sick seluen
[12] ghescheden van den ghetale der hillighen kerken. de dar beneden vp der
[13] eerden is. ende oek van der hilligher kerken de hijr bouen is in den hem[14] mele. Hijr van beklaghet de prophete iheremias van den volke van israhel
[15] seggende. Wy weren vnghelouich tot vnsen heren god ende dar vmme aant.
[16] sijn wy verstroiet ende hen ghegaen vp dat wy nicht en horden de ee
[17] + gades ofte syne stem//me. ende dar vmme is vns to ghecomen vele qua+
[18] des. ende de maledixie de die here moyses vor ghesecht heuet. Ende
215a
aant.
[19] dat selue secht oek de wyse man in ecclesiastico. Jn den vnghelouighen
[20] volke heuet vth ghebrant de toren gades. Dusdanich sint de ghene de aant.
[21] em pynen to schoren vnses heren vngheneiden rock. de dar betekent de
[22] enicheit des ghelouen welken rock de ridders nicht to snijden en wolden.
[23] Hijr van lest men in scolastica historia dat vnse heer ihesus Cristus apen- aant. 23
[24] barde enen bisscoppe in enen te schorden rocke. Ende do de bisscop mit
[25] tranen vraghede we dat ghedaen hadde. antworde de here. arrius heuet aant.
[26] dat ghedaen. Ende dat is wal to ghelouen. want vnder al den ketters ver[27] modet men nyemant to wesene behaluen manicheus de den ghelouen aant.
[28] wredelicker to schoert heuet dan de selue arrius.

Exempel
[30] +By vnsen tijden was een man in brabant in der stat to antworpe. ghemo-30
[31] met gwilhelmus cornelij de den gotlicken ghelouen arbeide to schoren aant.
[32] mit alte vnredelicker ketteri. he gaf em to ypocrisien ende gheuensi[33] cheit. ende gaf ouer syne prouende vnder enen schijne der vollencomener
*
4
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3 In het Lat. luidt deze zin: Unius patriae clauduntur limine. 30-31 ghemomet, ls: ghenomet.
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[34] armode. nochtan gaf he em al heel to der vnkuischeit. He sede dat als
[35] de rust verteert wort in den vure. so werden vertert alle sunde in der
[36] + armode. ende vor den oghen gades vornichtet// ende dattet beter were
[37] een apenbar mene wyf de arm were. dan een kuesch mensche de em vul[38] lencomelicke vntheelde in rijckdome. Ende dat dar vmme alle ghestlicke
[39] lude verdomet werden. Mer dat he sede dat de vnkuischeit den armen
[40] ghene sunde en were dat was ene grote of de alre meste blasphemie.
[41] recht of de alre rechtuerdichste god seluen vnrechtuerdigher wesen wol[42] de dan de menschen wesen solden den he ghebaden heuet seggende. aant. Du
[43] en salst in den ordele den armen nicht vntfarmen. dat is of he schult
[44] ende vnrecht heuet. Van desen ketter hebbe wy warachtelicke ghehort
[45] dat do he doet was ende mit eren in vnser leuer vrouwen kerke begrauen
[46] was. quam een des derden daghes dar na in de kerke ende sach apenbar[47] licke mit sinen lijchamliken oghen dat des seluen gwilhelmus cornelius
[48] graf vp gegrauen was ende ledich was. dar mede wart clarlicke betekent
[49] dat syne leringhe verdomet solde werden. Want veer iaer dar na wart
[50] sine bose ende schalke ketterie vndecket ende vndersocht. Ende ouer[51] mijds vnsen eerwerdighen vader nycolaum biscop van camerick wart aant.
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[1] syn lijcham vp ghegrauen. Ende als de prophete ysaias secht van den aant.
[2] coninck nabugodonazar soe wardet hen gheworpen als een vnnutte stanck
[3] + ende verbrant. Hijr vmme salstu bliuen besloten bynnen den palen der
[4] + hilligher// kerken de dar gheheten is de ghemene romesche kerke. ende aant.
[5] du salst blijuen in der enigher ende rechter gheloue vp dat de doer nicht
[6] vor dy ghesloten en werde. ende du mitten dwasen iuncferen vth gheslo[7] ten werdest van den brudegom. ende in der twist chore dar men van lest aant.
[8] in moyses boken verslanden werdest van der vlammen der wrake gades.

+

Concl.

+

215c

De byen en ouertreden nicht de ghesetten termyne. XLVII. capitel
[11] DE byen en ouertreden nicht de ghesetten termyne. aant.
[12] +De ghesette termyne beduden de bequame ende goddenstighe12
[13] manere de verstandenisse der scrifturen. Dese manier en bekande
[14] noch nicht augustinus do he noch vnghedopet was ende een philozophus
[15] deser werlt. Want do was he vpgheblasen mit ydeler philozophien. ende
[16] wolde mit menscheliker reden begripen dattet goddenstighe herte arbei[17] det te begrijpen mit wackerheit des ghelouen. Se sijn seer ende swarlicke
[18] te straffene de mit questien ende mit swaren ende vnnutten predeken
[19] de horres mer hinderen ende versturen van den verstande dan se sie le[20] ren. Teghen sodanighe predikers ghebut de heer dor moysen in den boke aant.
[21] numeri seggende. Wanner men dat vollick vergadderen sal. so sal dat
[22] gheluet der basunen eeuoldich wesen. Dit schijnt salmon aldus te bedu- aant.
[23] +den// de leringhe der wijsen is licht. Ende ecclesiasticus secht. du en aant.
[24] salst de wijsheit nicht verhuden in der leringhe der wijsheit. Dar vmme aant.
[25] secht de prophete ysaias van den guden predickers ofte lerres. Se solen
[26] ere swerde to samen smelten in ploechyseren. ende er speren in seghe[27] den. Wat verstaet men by den swerden anders dan de scarpen questien.
[28] ende wat by den speren anders dan de hoghen worde der gheenre de dar
[29] predicken. Ende dusdanighe swerde ende spere smelte wy wal to rechte
[30] in ploechiseren ende in segheden. alse wy dat prediken of disputeren
[31] selichlike ordineren to bequaemheit des verstandes der ghenere de dat
[32] horen. Mit dusdanighen ploechyseren als men leset in den boke iudicum aant.
[33] versloech sanghar de viande. ende sampson versloech mit eens esels ke- aant.
[34] nebacke dusent philisteen. Sunte pauel de alre ghelerdeste in der ee ghe- aant.
[35] boet te predicken nicht in der wijsheit des wordes vp dat dat cruce Cristi
[36] nicht gheidelt en werde. mer he secht dat gode behaghet heuet ouermijds
[37] dwaesheit des predikens beholden to maken de ghelouighen. dat is dat
[38] de kerstene ghelouen scheen den vnghelouighen houerdigen dwaesheit
*
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13 de, ls: der. 22 eeuoldich, ls: eenuoldich, Lat. simplex. 33 de viande, Lat.: sexcentos
[Philistinorum]. 39 ende behenden, is door de vert. toegevoegd. 42 philozophie dat is, is door
de vert. toegevoegd, vgl. Lat.: nec vitae, sed scolae discimus.
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[39] te wesen. Hor wat de philozophus volet van den curiosen ende behenden39
[40] lerres. He secht aldus. als wy arbeiden in vnghemaetheit alre dinghe. aant.
[41] + so arbeide wy oek// in der vnghemetenheit enigher scriften. ende wy
[42] en leren nicht philozophie dat is wijsheit des leuens. mer de wijsheit
[43] der scholen. Jck ordele dat ghene sterflicke menschen em mer vntseen
[44] en doruen dan de philozophien gheleert hebben als enich kunstich hant[45] werck ende dar ynne nicht en soken wo se leuen solen. We enen anderen
[46] oefenen wil to der doghet den is noet dat he em seluen ersten ofene to
[47] der doghet. ghif dy vlijtlicke to guden seden ende nicht tot questien.
[48] dat is toe behenden vraghen de gheen einde en hebben. Studere allene
[49] dinghe de nutte sijn. ende in den lesene en ouerloep nicht vele dinghe.
[50] Vele dinghe to besmakene maket ene walghinge. Want mannigherhande
[51] spise beswaren de maghe mer dan se se voeden. Les altoes nutte ende
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[1] gheprouede boke. ende ist dat dy somtijt lustet ander dinghe to lesene aant.
[2] so keer dy gheringhe weder to den irsten. Vth velen dinghen de du lesest
[3] vntholde alle daghe yo wat sunderlinghes. Een cloeck vorsenich ridder
[4] plecht vp vromeden sloten te gane nicht als een lantuluchtich mer als
[5] een vorspeer. Men sal den ghemode gheuen wat roste nicht dattet vnt[6] bunden werde mer vp dattet en luttick vermaket werde. Want een boghe
[7] de altoes ghespannen is de wort enter slap of he to breckt. Ledicheit
[8] + sonder scrift is een doet of ens leuendighen// menschen begrauinghe.
[9] Wes nicht altoes in den werke mer ghif somtijt dynen herten roste. de
[10] roste sal wesen vul wijsheit ende guder ghedachten. Een wys mensche
[11] en is nummer ledich. somtijt lath de sijn ghemode wat slappen mer num[12] mer vntbunden werden. De wijsheit formert dat ghemode ende schicket
[13] dat leuen. ende regert de werke. ende bewijset wat men doen ende laten
[14] sal. se sith ende verwart dat roer ende schicket den loep des schepes
[15] dor de vallen der vlode. de traghen iaghet se vort. de verworne dinghe
[16] verclart se. ende vnghelijck verlijket se. de nedersten verheuet se. de
[17] harden versachtet se. de scharpen beweket se. Ghedenke dat dat werck
[18] der wijsheit is blijschap. Desse blijscap en wort nicht gheboren dan vth
[19] der consciencien der dogheden ende vth den puren leuene. De purheit
[20] des herten vernemet ende versteet vth clenen dinghen grote dinghe.
[21] ende vth apenen dinghen verborghene dinghe. vth den dat naby is versteet
[22] se dat veer is. ende vth den stucken versteet se dat hele. Dy en sal nicht
[23] beweghen de meisterscap des ghenes de dar wat secht. mer du salst an[24] denken wat dar ghesecht wort. ende nicht we dat secht. Soke dattu vin[25] den machst ende lere dattu weten machst. beghere dat men begheren
[26] + mach vor gude menschen. Denke nicht wo vele// menschen. mer wodani[27] ghen du behaghest. Vnderwinde di nicht der hoghen dinghe dar men ynne
[28] steet mit anxte ofte af stighet mit vallenne. Jck rade di dattu de philo[29] zophien dat is de wysheit vntfanghest in dat binnenste dijns herten vp
[30] dattu vnderuinden moghest wo vele dattu in dogheden to nemest. nicht
[31] mit worden of mit scriften. mer mit vastheit des ghemodes. ende mit
[32] verminringhe der begherten. verwijse die worden mitten werken. De
[33] ware philozophie leret nicht allene de doghede seggen mer oec doen.
[34] Dit is dat alre meste ambocht ende bewisinghe der wijsheit dat de werke
[35] ouerdraghen mitten worden. dattet ghemode to allen tijden al eens sy
[36] ende em seluen ghelijke. Wat moiestu dy ende to brekest dyne synne
[37] in der questien de beter is te versmadene dan to vntbindene. Dar en is
[38] ghene meerre vnmercksamheit ende merre dwaesheit dan dat ghemode
[39] to bekummerne mit sodanighen questien ende dinghen de nicht nutte
[40] sijn gheweten. ende nicht erber en sijn te vnderuindene. Di sal beweghen
[41] ene questie van erbaren seden. ende ghif di to den ghedachten des vre[42] den. ende in der gotlicken scouwinghe. ende ghanck nicht bouen de mate.
[43] Et is ser vnmoghelick ende vnwerdich to willen dat ouerste beghin to
[44] + begripen. Want de beghinne der naturlic//ker dinghe en moghen in ghener
[45] kunst bewesen worden. De natur heuet ere mate ende ore einde de allene
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[46] den gode der naturen apenbar sijn ende kundich. Wat vp blasestu dy men-46
[47] schelicke houerdie. Wat vth reckestu dy. Wo du starker vp steest. wo
[48] du schandelicker neder gheworpen wordest. Hore den ghenen dar de hilli- aant.
[49] ghe volusianus mit vunderlicken laue van tughet ende bescryuet seggen[50] de. Jn anderen preisteren ouer de werlt wort de vnwetenheit enighes
[51] synnes verdraghen. mer wanneer men comet tot augustinum so ghelouet
[52] men dat in der Ee godes nicht en sy dat he nicht en weet. Laet vns horen

46
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[1] wat dus groten manne eens gheschede do he bekummert was mit diepheit
[2] der worden ende mit disputacien hogher dinghe. Vnder ander augustinus
[3] mirakelen vint men dit van em bescreuen.

Exempel
[5] +IN der tijt do sunte augustinus makede dat boeck van der hilligher dre- aant.
[6] uoldicheit toende em god dusdanich mirakel. Yponen is ene edele stat
[7] van affrica dar de hillighe augustinus bisscop was. ende de stat is wal
[8] gheleghen vp dat ouer des meers. Sunte augustinus hadde dusdanighe
[9] ghewoente dat na den daghelickes studeren plach he des auendes to wan[10] derne op den ouer des meers ende ander bisscoppe ende clerke de em
[11] stedelicke versochten vmme raet ende nutticheit der ghemenen hillighen
[12] + kerken volgheden// em van veers na. ende he ghenck allene voer vp dat
[13] or kallinghe augustinus nicht en hinderde in siner schouwinghe. of in
[14] synen vlitighen ghedachten. Hijr vmme do he aldus allene ghenck vant
[15] he vp den ouer des meers sittende een wnderlick schone kindeken dat
[16] een kulekyn hadde ghemaket in de eerde als de kinder de vp der straten
[17] spelen. pleghen to done ende mit enen siluernen lepele scheppedet dat
[18] water vth den mere ende ghoet in dat kleyne kuleken. Do de hillighe
[19] augustinus so ernstlicke sach sitten bleef he staende rechteuort. dar
[20] na ghenck he vort ende grotte dat kyndekyn ende vraghede em wattet
[21] dede. Dat kynt antworde mit groten ernste. ick wil al dit meer vt schep[22] pen ende ghetent in dit kuleken of ick mach. Vth der antworde recht
[23] als vt kindesschen worden wort de hillighe man verwecket toe suuerli[24] cken bequamen lachene ende sede. O gude kint wo machstu dat doen.
[25] dat meer is groet de lepel is kleyne dar du mede scheppest ende dat kule[26] ken is kleyne dar du in ghetest. Ende ter stunt sede dat kyndekyn dat
[27] is moghelicker to done dat ic vor hebbe. dant dy is to veruullene dattu
[28] denkest. To desen worden wort augustinus beuaren ende vraghede em
[29] wat dat were. Ende dat kint sede. Du ouerlechst in dynen herten ende
[30] wanest in enen clenen boke to to beslutene wat dat vnbegrijplicke sacra[31] + ment sy der hilligher//dreuoldicheit. vnde eer du dat doen machst so
[32] sal ic beth al dat water deses meers gheten in dit kleyne kuleken. Do
[33] dit dat kint ghesecht hadde verschent ter stunt. Ende sunte augustinus
[34] glorificeerde Cristum in sinen werken ende anmerkede rechteuort wo
[35] + waer dat kint ghesecht hadde. Hijr vmme an see wat de alre glorioseste35
[36] augustinus seluen in den boke secht van der dope. dat mit dessen punte aant.
[37] ouerdraghet. He sede aldus. Wor men disputert van dunkeren verborghe[38] nen dinghen dar men de gotlicke scrift nicht to holpe en heuet ofte ander
[39] klare leringhe. so sal sick de menschelicke vermetelheit bedwinghen.
[40] want wy en moghen vele dinghe nicht weten sunder schade der ewygher
[41] salicheit de den menschen belauet is. nochtan sal men de gotlicken scrift
[42] vndersoken. ende wy en solen vns nicht ghenoghen laten mit der slichter
35
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[43] litteren. Want die scriftur is so ordiniert to vnser ofeninghe dat se dat
[44] rechte verstant van binnen apenbart. Ende se wat de selue augustinus
[45] secht in den boke van den werken der monike to den ghenen de sunder aant.
[46] stichtinge der ghelouighen arbeiden in den hillighen scrifturen. He secht
[47] aldus. Laet vns spreken mitten broders de to vns comen ende vermoiet
[48] syn van den brande deser werlt. Laet vns se to spreken. troesten. to her[49] +den. ende verwecken. Ende se wy in eren leuene enich ghebreck// der
[50] doechden de em to horen. dar laet se vns ynne vermanen dat se em bete[51] ren. Jst dat wy dusdanighe werke nicht en doen. so vntfange wy van den
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[1] heren de gheestlike spise seer sorchlicke. Wo waerachtich ende wo krach- aant. 1
[2] tich des propheten ysaias worden sijn dar hie straffet al de ghene de
[3] dar vlechten ende weuen subtile dinghe. laet vns seen in den alre apen[4] barsten exemple dat byna in vnsen tijden gheschen is.

Exempel
[6] +MEister symon van tornaec regierde to parijs de schole in der gotheit aant.
[7] ende was de anderen meisters bouen gaende in synre tijt. Mer teghen
[8] de eerberhet sodanighes amptes was he bouen mate vnkuisch ende houer[9] dich. Dese hadde vele discipulen de syne lexenen horden bouen al de
[10] doctores der stat van parijs. Do he vp ene tijt vor al den studenten ene
[11] questie eyndede van der oetmoedicheit. die de hogheste lere Cristi is
[12] wor van se do disputiert hadden. vol he ten lesten in enen quaden ver[13] kierden sin ende sprack worde der blasphemie teghen Cristum ende sede.
[14] Dre sijn dar die de werlt mit oren seckten em vnderdanich ghemaket
[15] hebben. Alse Moyses. Jhesus. ende Machametus. Moyses heuet yrsten aant.
[16] dat iodesche volck bedroghen ende dwaes ghemaket. Dar na ihesus. ende
[17] nomede se na synen namen cristenen. Ten derden male heuet machame[18] +tus dat heydensche// vollick bedroghen. Ende ter stunt do he dit ghesecht
[19] hadde verkirde he de oghen. ende vor de menschelicke stemme belkede
[20] he. ende to hant kreech he dat vallende ouel. ende vel vnsalichlicke vp
[21] de eerden. ende des derden daghes vntfenck he sware wrake der seluen
[22] suecte. Aldus sloech em de almechtighe god mit ener vngheneselicker
[23] plaghe ende berouede ene van aller kunst der scrift. also seer dat he
[24] ghene litteren en kande. Ende he wart noch mit swaren plaghen ghesla[25] ghen in der zelen. ende lach hent to den daghe synes dodes to. stum ghe- aant.
[26] lijck den vnsinnighe beesten. ende bleef nochtan in der leliken vnkues[27] cheit. Ende see en wnderlick mirakel. Syne byslapester aelheit kunde aant.
[28] he nomen ende de bekande he. mer boetius boeck van der hillighen dre- aant.
[29] uoldicheit dat vor syne oghen ghelecht wart dat he to voren buten kunde
[30] en kunde he na der plaeghe nicht ghenomen. noch en bekandes nicht.
[31] + Hijr vmme en gae nicht ouer de ghesetten termyne. mer hoelde altoes
[32] ene gude mate in der scrijft.

De byen verblijden [em] van hantslaghen ende van den klanke des
metaels. XLVIII. capitel
[35] DE byen verblijden em van hantslaghen. ende van den klanck des aant.
[36] metaels.

1
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[37] +De natuer des metales is wal ludende. ende dar ynne wort37
[38] + betekent dat gheluet des predickens. Wor// van de prophete ysaias ghe- aant.
[39] boet seggende. Rope in der starcheit verhoghe dine stemme als ene ba[40] sune. Hijr versta wy de gheslaghene basune de vth moyses ghebade ghe- aant.
[41] maket wort van ere ofte van siluer. ende de waert oek gheheten iubilea.
[42] Want in sodanighen basunen pleghen die preisters te blasene in den hoch[43] tijden. ende in den beghinne der maenden. Jn desen basunen werden wal aant.
[44] te rechte betekent de predicker des wordes godes. welker stemme is
[45] ghelijck ener krachtigher basunen. Somtijt verueert se die bosen. ende
[46] somtijt so toherdet se de rechtuerdighen weder to staende den viande.
[47] Se sterket de kranken mit exempelen. se troestet de anderen in der be[48] drucnisse ende verblijdet em soetelicke mitten goddenstighen. ende se
[49] beclaghet droeflicke der quader menschen verdomenisse. Ende men sal
[50] merken dat in den texte twe dinghe gherort werden dar em de byen in
[51] verblijden. als in hantslaghen ende in den klanke des metales. Van den
[52] hantslane secht de psalmista. Alle heidene hantslaghet. ende dat bete- aant.
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[1] kent de vliticheit des guden werkes. ende wanneer de to gheuoghet is
[2] den klanke des predickens so gheuet dat een wnderlick sote gheluet in
[3] den oren der ghelouighen byen. Hijr vmme in den hantslaghen des guden
[4] + werkes ende in den klanke des predickens verblijden em de// ghelouighen.
[5] ende vth eren soten ghelude. werden se verwecket to vullencomenheit
[6] des leuens. ende to begherten des vaderlandes. Nu laet vns vertellen6
[7] een exempel dat velen menschen orberlick was ende verwecket heuet
[8] toe der doghet.

+

218b

Exempel
[10] +INt lant van gallien was een vernomet ende ghemint predicker. ghenoe[11] met iohannes. de was do in der tijt do dit gheschede een reguleer cano- aant.
[12] nic. mer dar ghenck he mit enen ynnighen herten in der predicker orde.
[13] Jn welker orden dat wort godes nicht ghebunden en is. Desse predicte aant.
[14] eens by der stat van camerick in enen ser gheestlicken ende ynnighen
[15] cloester in den choer der reguleer canonicke dar teghenwordich weren aant.
[16] vele begynen mitten volke. vp de hochtijt philippus ende iacobs. Ende aant. aant.
[17] do de predicker vorhanden hadde dat wort des hillighen euangelij. de
[18] dar blijuet in my ende ic in em dese brenckt vele vrucht. Ende do he
[19] dat vake mit wnderlicker maneren weder haelde was dar ene oelde iunc[20] fer alte wrijch van gheeste. dese began ersten in er seluen to grimmen
[21] van alte groten brande der ynnicheit. ende wart beuende in al oren leden.
[22] mer do se dre werue ofte vier werue van anstoten orren susteren bedwn[23] ghen waert. ten lesten do de predicker vth sprack de vnuerschedene ver[24] +eneghinge godes mitter hilligher zelen// alse wijn ende water wart or aant.
[25] gheest starcklicke berort. recht alse most sunder adem gath ende de
[26] vlessche ores herten borst mit krachtigher vtstortinghe des blodes ende
[27] + mit ropene gaf se den gheest in orre aller teghenwordicheit. Se woe he[28] uet or dese bye verblijdet in den klanke des walludenen predickens. ende
[29] se en heuet or dar na nicht ghemenget mit drouighen saken. want se aant.
[30] is ghegaen in de blijdscap des heren ende rostet sotelicke vp eren ghe- aant.
[31] munneden. De duuel heuet oec synen klanck ende syne spillude dar em31
[32] syne knechte ende vndersaten van verblijden.
[33] Een van den is torneren dar em de ridders ende ere ghesellen to ghe[34] uen. de sijn den ghelouighen ende den ghemenen volke alte seer schade[35] lick. also dat or verdomelicke vnder vnuerdrachlicke kost nouwe enich
[36] rijke lant verdraghen mach. De rijke hueslude werden dar mede vntgudet.
*
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10 een vernomet, Lat. mini notus. 11 iohannes, Lat.: Ioannes cognomento Polinus. 11-12 Na
canonic, volgt in de Lat. tekst: in monasterio Effoines. 15 Na cloester, volgt in de Lat. tekst:
Cantipratensi. 46 CCCC, Lat. quingentis. 47 Putifal, Lat.: Bucephalis; coninghes, Lat.: regis
Macedonum. 51 aldus langhe, Lat.: tota Theutonia.
[Vanaf Nu] Colv. II, 49 § 2
Colv. II, 49 § 3

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 202

+

218c

+

Serm. b

[37] de borghers der stede werden verbijstert. de armen werden berouet ende
[38] em en wort nouwe een stucke brodes ghelaten. Ende dat ghescheet alte
[39] male dar vmme vp dat de name des vromen ridders wyde ende veer vmme
[40] ghedraghen werde mitten klanke. dat is mit den prijse der bouen de vm[41] me de lande lopen. Ende vorwaer or name is vergaen mitten ghelude. aant.
[42] want de stemme des prijsens is vergaen. Wat heuet een vrom ridder//
[43] + in sodanighen laue mer dan carolus pert. Gwillerimus van barris was aant.
[44] in vnsen tijden vernomet de beste ridder. sijn name wart vake ghehort
[45] do he leuede. mer nu he doet is en wort he nicht ghehort. Baiardus was
[46] een pert bi carolus tijden ende heuet nu mer dan cccc iaer doet ghewest
[47] ende nochtan is sin gheruchte ghebleuen. Putifal des groten coninghes aant.
[48] alexanders pert verdeende dat dar ene stat ghetimmert wart to syner
[49] eren. ende ghenomet wart na synen namen putifal. Ende du ridder. du
[50] gheselle wat heuestu mit diner vroemheit des ghelikes verdent.

+

218d

Exempel
[52] +HOer wat by vnsen tijden ghescheet is dar aldus langhe een ghetuech aant. 52
+

Ex. 203

52

Colv. II, 49 § 4

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

195
*

[1] van is. Jnt iaer vnses heren M.cc. ende xliij. worden by dat edele stede[2] ken van nus vp den ryne vergaddert to den torney vele edelinghe alse aant.
[3] hertoghen ende greuen banrossen ende riddere. Dar quam ouer een broder aant.
[4] van der predicker orden ghenomet bernardus mit synen ghesellen. ende
[5] bath den edelinghen ser oetmodelicke mit tranen. dat se sick seluen wol[6] den sparen ende oflaten van den ydelen vpsette. ende wolden to hulpe
[7] comen der hillighen cristenheit ende der moder der hilligher kerken de
[8] in der seer bedrucket was. ende van den tarteren iamerlicke verwoestet
[9] wart. in vngeren in polen ende in anderen landen. Ende do dar vele weren aant.
[10] + de vmme syner// bede willen gherne of ghelaten hadden. was dar een
[11] greue ghenomet van der borch de bespottede den broder ende de ghene aant.
[12] de den broder volborden. ende vergadderde de schar de ridderen ende
[13] beghan alte vnselicke torney. Des morghens van den seluen daghe alse
[14] vele menschen segheden wart dar bouen in der lucht gheseen recht alse
[15] een groet ende breet neuel. ende dar en teghen ende bouen schenen vele
[16] rauene langhe tijt to vleghen ende te krochene. Ende ic en gheloeue an[17] ders nicht dan dattet duuels weren de dar deden dusdanighe bewysinghe
[18] des tocomenden quades. Ende rechteuort do dat torneyen gheschede
[19] worden de ridders ende de ghesellen in so groter veelheit so ser versla[20] ghen dat dar vele doet bleuen. Somighe worden dar rasende. ende vele
[21] vollen dar in ewighe suecte. also dat dar nemande an en twyuelde dattet
[22] gheen menschen spil en was mer vth der wrake gades der duuele spil.
[23] Alle de dar doet bleuen worden ouergheslaghen to dren hundert to ende
[24] lxv. Vnder welken als men sede eersten doet bleef de greue van der borch
[25] de den vorghenoemden broder mit versmadenisse versproken hadde. Jn
[26] der seluen nacht do desse dinghe des daghes dar na ghescheden. worden
[27] dar gheseen de duuele de em in der ghedaente ghewapender ridderen
[28] + vergadderden by dat dorp van brabant dat iska ghenomt// is als ick be- aant.
[29] kant hebbe van den preister des seluen dorpes. Ende ick gheloue dat de
[30] duuels dat deden in een teiken der blijdscap de se van soe groten quade
[31] verwachteden.

+
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+
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Exempel
[33] +IN duesschen lande was een seer mechtich ridder als wy ghehoert hebben33
[34] van enen broder van der prediker orden de in den lande woende. Dese aant.
[35] ridder gaf em seer to torneyen. ende starf vnselichlicke alse he gheleuet
[36] hadde. He leeth achter een seer ynnich ende hillich wyf. de na ores mans
[37] dode als se seluen mit groten screyene vertellet heuet meister albert
[38] van der predicker orden ende he sedet my. Se wart vp ghetoghen in den
[39] gheeste. ende sach dat by ers mans zele vergaddert worden ser vele du*
33
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[40] uele. ende een duuel de hogher scheen dan de anderen sede tot synen
[41] ghesellen. Doet em schoen an syne vote de dar hebben so langhe scharpe
[42] naghele. dat se doer gaen van den bal des votes hent to der hernen toe.
[43] Dar nae trecket em an een panser. welkes naghele em vor ende achter
[44] al syn lijcham dor steke. Settet em vp syn houet een helm. welkes naghe[45] le nederwert gaen ende al syn lijcham dorsteken hent to synen voten
[46] toe. Dar na hanghet em an synen hals enen schilt ouermyds wes ghewich[47] te al syne lede to quesset werden. Doe al dese dinghe van ghebade des
[48] princen der duuelen in der vnselighen zelen veruullet worden sede he
[49] + echter to den duuelen. Syne// ghewoente was dat he na den torneye plach
[50] to badene. ende na den bade wart he ghelecht vp een sachte bedde. ende
[51] by em ene maghet de he vmme helsede ende ghebrukede na synen willen.
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[1] Doet em nu al des ghelijkes. Ende sunder merren wart de zele ghepyni[2] ghet in den vlammen vor dat baden. ende dar na wart he ghelecht vp
[3] een gloyende yseren bedde. ende bi em ene padde mit veruerlicken oghen
[4] de so groet was als dat bedde van wes vmme helsen roren ende kussen
[5] he so seer vermoiet wart. dat de veruerlicke padde mer pynighede dan
[6] de veruerlicke wapene ende dat veruelicke bad ofte bedde. Och wo wer[7] dighe pijne was dit. mer dat hillighe wijf de dit vth der verhencnisse
[8] godes an ores mans zele sach. was vort an alle de daghe ores leuens vth
[9] ghedencnisse des visioens so ser bedruct dat dar nemant an twiuelen
[10] en mochte de se to voren bekant hadde se en worde mit rouwen des her[11] ten bouen mate vermoiet.

Exempel
[13] +ICk hebbe gheseen myns vader moye de een wyf was van hudert iaren aant. 13
[14] ende dertich. Dese vertellede dat by eren tijden dusdanich dinck in bra[15] bant by brusele gheschede. in den dorpe dar se gheboren was. Jn den
[16] dorpe woenden lx. ridder de wapen droghen ghedeelt ouer al dat kerspel
[17] dar nu nouwe een en is. Dese berepen seer vake torneie. ende steke spil
[18] + teghen die// anderen ridders de dar vmme lanck weren sonder enich
[19] harnsch anders dan spere schilt ende helm ende enen gheuoldeden lynnen
[20] rock. Ende dat gheschede dat een ridder de vake te stekene plach eens
[21] quellicke bedecket was mitten schilde. ghesteken wart mit den speer
[22] int herte. Hijr vmme wart dat dode lijcham ghedraghen mit bitteren
[23] screien to synen eghenen huse ende ghelecht in de doetkiste. Doe syne
[24] olders ende syne vrende de beghancnisse deden wart daer in der midder
[25] nacht wnderlicke versturinghe by dat dode lijcham. Ende ene vre dar
[26] na do de knecht vth ghenck ende ghesant wart by dat dorp vmme ene
[27] bodscap ende em ghemotte de dode ridder sittende vp enen swarten per[28] de. ende sede to den knechte. Sitte achter my vp ende ick sal dy voren
[29] to der stede dar du by den dorpe ghesant werdest. De knecht was ver[30] ueert ende sath vp als em gheheten wart. Ende do he mitten armen em
[31] heelt an de syde des ghenes de vor em vp den perde sath roerde mitter
[32] hant vnwetende de vunde der siden. Ende de ridder sede em steck dyne
[33] hant depe in de wnde vnde trecke vth dat yseren des speers dar ick mede
[34] ghesteken byn. De knecht wart van anxte beuende ende dede dat em
[35] gheheten was. Doe se quemen to der stede dar de knecht ghesant was
[36] sede de ridder. Sitte af ende segge bysunderlinghe den ghenen de my
[37] + doet ghesteken heuet ende al den anderen den du wilst dat// se comen
[38] to sodanigher stede ende seen dat ordel godes dat ouer my ghegeuen
[39] is. Ende in een teken dat du my warachtelicken gheseen heuest so tone
[40] em dit yseren van synen speer. Doet morghen gheworden was dede de
*
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[41] knecht dat em <dat em> gheheten was. Ende do se quemen to der stede
[42] dar die dode ridder synen doetslegher vntbaden hadde to comene vonden
[43] se dar vntellicke veelheit van rauenen ende wywen de dat vngheuallighe
[44] + lijcham mit krachtighen bitene to schorden. Mer hijr mach men vraghen44
[45] wo men secht dat de dode vpstont ende leuede. ende sprack ende reth.
[46] Ende wy antworden dat dat ghetuech des hillighen paweses gregorius aant.
[47] dar he in des hillighen abbates benedictus leuene secht. Dat enes beckers
[48] dode lijcham vp stont van den graue ende ghenck weder to hues ende
[49] weckede dat ghesinne to backene. Nochtan moghe wy vp een verbeteren
[50] hijr van gheuen ene proeflicke rede. Doe dat dode lijcham noch versch
[51] was ende de lede noch buechsam weren mochte de duuel dar in gaen
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[1] recht als een mensche een kleet an tuet. ende de kenebacken ende tunghe
[2] weder beroren to der stemme ende to den worden. ende de anderen lede
[3] weder brenghen to der yrsten beroringhe. Nochtan en konde he dat nicht
[4] langhe doen. want de natur des verghancklicken lijchames en mach he
[5] + sunder zele// nicht holden in der kracht ten werde gheringhe veruuelt.
+

220b

6

[6] Dar is noch vnder sunnen ene ander maneer van des duuels spele vul
[7] ydelheit. Want dar sijn dobbelers de der werlt so seer schadelick sijn
[8] dat men nouwe vermodet enich dinck quader te wesene. Mit dessen spele
[9] werden de menschen arm ende naket. ende de ryken werden broet bid[10] ders. de edelinghe werden vnweert ende snoder dan ore dorplude. Van
[11] den dobbelne werden de alre bijstersten lude. alse deue. rouers. ende
[12] doetsleghers. Ende de to den dobbelne ghewenet sijn de en konen nicht
[13] lichtelicke of laten. ende se hebben so groten brant der begherten dar
[14] to dat se alle scheemte verlesen. oek alse se van oren clederen berouet
[15] werden.

Exempel
[17] +IC hebbe ghewest in een dorp van kampanien dar een iode sath mit enen17
[18] kerstenen ende dobbelde in der hillighen nacht des stillen vrijdaghes.
[19] Do de iode vele gheldes verloes wart he ser vnuerduldich ende versturt.
[20] ende te lesten blasphemeerde he Cristum. Ende altehant do he de dobbel[21] stene vergadderde vmme ene kanse toe warpene wart syne hant versti[22] uet. Do he vnsteken was mit boser verbolghenheit ende mitter verstijue[23] der hant vp dat dobbelbret slaen wolde ende anderwerue Cristum ende
[24] syne moder alte lelicke blasphemeerde. worden em ter stunt syne oghen
[25] + anxstlicke ver//kirt ende he vol neder ende starf. Mer de kerstene de
[26] mit em spelde wart van groten anxte vnsinnich vnde seek. ende mit enen
[27] wreden dode eyndede he syn vnselighe leuen.

+

Ex. 206

+

220c

Exempel
[29] +IN brabant in der stat van louen hebbe wy gheseen enen edelen guden aant. 29
[30] borgher de in der hilligher nacht des stillen vrije daghes vp stont to met[31] tene. ende ghenc ouer de strat vor ene tauerne dar de alre rokelosesten
[32] ionghelinghe ynne seten ende dobbelden ende sworen teghen een. De
[33] borgher vant vor der tauernen de menschen van der straten vergaddert
[34] de dar mit groten claghen bescreieden enen vnbekanden vromden men[35] schen de alte iamerlicke ghewndet ende beblodet was. Do he vraghede
6
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Ex. 207

[36] we dat ghedaen hadde antworden se. dese iunghen mans de hijr in den
[37] kelre sitten ende dobbelen. Rechteuort ghenck die borgher in den kelre
[38] ende versprack se dat se in so hilligher nacht dobbelden. Ende vraghede
[39] mit harden worden wor vmme se den vnbekanden menschen de tot em
[40] in ghenck so wredelicke gheslaghen hadden. Hijr van worden de iuncmans
[41] beuaren ende versekent ende seden dat nyemant to em in ghegaen en
[42] were der wyle dat se dar gheseten hadden of dat se nemant mit slaghen
[43] of mit worden ghequesset en hadden. Ende ter stunt stonden se alle gader
[44] vp mitten borgher ende sochten den beblodeden ghewndeden menschen//
[45] + ende se en vonden nemande. Doe kerde een ieghelick in sick seluen ende
[46] se verstonden dat Cristus de here mit oren verueerlicken swerne ghewn[47] det were. ende mit oren sunden anderwerue ghecrucet worde. Do my
[48] dit de broder van der predicker orden twyuelachtelicke vertellet hadde
[49] quam ic in de vorghenoemde stat ende vraghede na den manne. Do ick
[50] ene gheuunden hadde vnder vraghede ick de warheit. ende hie verteldet
[51] my mit synen ede so als wy dat ghescreuen hebben. Ende he sede vort
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220d

198
*

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

dat de huesher in wes kelre de dobbelers gheseten hadden wart van den
mirakele mit so groten rouwen beweghen dat he ouermijds hulpe des
seluen borghers de my dit vertelde al syn guet mit sijnre huesurouwen
deelde. ende al dat he mit wokerne ende mit vnrechte ghekreghen hadde
gaf he weder daert horde ende eynde sijn leuen selichlicke.

Exempel
[7] +EEn guet warachtich broder van der predicker orden heuet my vertellet.7
[8] dat een man de bloet gheworden was van dobbelne soe seer mistroestich
[9] wart dat he sijn armborst spon ende schoet de pijle in de lucht recht
[10] of hie scheten wolde den heren des hemmels. Ende altehant quam de
[11] pijl weder neder vor syne anghesichte ende men vant dat de pijl mit ver[12] schen blode altemale beblodet was. Ter stunt wart he beweghen ende
[13] + vnmate seer screiende. Ende den broder de my dit vertellet// heuet soch[14] te he twe myle weghes ende vant ene. He bichtede em ende beterde
[15] sijn leuen mit vunderlicker penitencien ende ynnicheit.
[16] +Dar is noch de derde maneer der spele. alse dansen. Ende woe schade-16
[17] lick dat dit is bewyset de hillighe augustinus in den boke van der stat aant.
[18] godes dar he secht. dat sipio de alre edelste hertoghe van rome liet de aant.
[19] banke van den markede nemen dar men vp te sittene plach ende seen
[20] dansen ende spelen vp dat de romers de do kortes in den strijde verwnnen
[21] hadden de stat van kartago de langhe tijt or vyant ghewest hadde em
[22] nicht gheuen en solden to dansene ende to spelene ende dar vth malkan[23] der benijden ende do se ghene strijde van buten en hadden de beweghet
[24] mochten werden to twydracht. Het is een apenbar quaet teken in den
[25] dansene dat se vmme gaen ter luchter sijden. Jn welker sijt gheset solen aant.
[26] werden de vermaledieden bucke de dar verlesen solen dat rijke gades
[27] dat de ghebenediden schape to der rechterhant ghegeuen sal werden.
[28] Na der warachtigher sentencien des hillighen augustini. is beter des hilli[29] ghen daghes to ploghene dan to dansene. ende des hillighen daghes is
[30] sullick werck alse ploghen doet sunde. Dar vmme ist vele swarer sunde
[31] to dansene dan ghemene doet sunde. nochtan werden de danse een deel aant.
[32] vntschuldighet mer nicht alto male. de dar ghescheen in den bruloften//
[33] + der ghelouighen. Want dat betemet dat se hebben solaes maetlicker blijt[34] scap de dar vergadderen to den arbeidelicken swaren arbeide to der echt[35] scap. Hijr vmme ist een ghemene sproke vnder den volke dat de man
[36] werdich is te hebben een klene schelleken hanghende an enen gulden
[37] veter. de bynnen iaers ghenen rouwen en heuet van den ghetruwede wyue.
[38] Ende woe vele quades dat van den dansene comet bekennen de wyue
*
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[39] de dat vnderuonden hebben mit sene ende hoerne.

Exempel
[41] +IN enen dorpe in brabant als my vertellet heuet een broder van der predi-41
[42] ker orden was een klappende ydel wyf de byna alle hillighe daghe plach
[43] to dansene. Ende dat gheschede eens dat iunghe mans bi den danse kolue[44] den ende een de den bal slaen wolde vntuor de kolue vth der hant vnde
[45] sloech dat selue wyf dat vor dansede an dat houet ende dode se rechte[46] uort. Do worden se alle verstuert de dit seghen ende droghen dat dode
[47] lijcham tot oren eghenen huse vnde settent vp de bare. Do de preister
[48] mitte klerken quam ende vigilie singhen wolden. quam dar de alre swar[49] teste varre vmmer de alre quadeste duuel ende leep dar to mit lelicken
[50] belkene ende worp de baer vmme mitten lijchame. ende to schorde dat
[51] mit synen hornen van leden to leden. also dat de darme herwert ende
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[1] derwert verstreit worden. ende dar quam vnuerdrachlick stanck. Hijr
[2] + vmme vloen se allegader ende// dat to schorde lijcham bleef dar allene
[3] liggende hent des anderen daghes to. Do de stanck een deel vergaen was
[4] quemen ore naesten vrende een deel dar in ende droghent lijcham vth
[5] ende grouent buten den kerchof.

+

221c

Exempel
[7] +JN gallien by laudunum als wy ghehort hebben van den preister des aant. 7
[8] dorpes. danseden somighe menschen vp ener bruggen. ende haeste[9] licke to brack de alre starkeste brugge ende se verdrunken alte sa[10] men in den groten water.

+

Ex. 210

Exempel
[12] +Jck heb gheseen do ick noch een kynt was in den dansen een alte ydelen12
[13] wyf. de na den danse dar ick teghenwordich was vnschemelicke worstelde
[14] mit enen ouerspeler. Ende do se vpheelt wart se gheslaghen mitter haes[15] tigher ende vnuersener doet ende starf iamerlicke.
[16] +De veerde maneer der spelers is der ghener de dar spelen mitten aant. 16
[17] voghelen des hemmels ende mitten hunden der eerden. welker verdomeni[18] sse apenbar is. Alre meest wert preisters of clerke sint de mitten vmme[19] lopene sodanigher spele nicht en betalen godes denst den se Cristo schul[20] dich sint. Ende den edelen leken sint dese spele oeck verdomelick. ist
[21] dat se mitten spele versumen ende versmaen de daghelickes ghebede
[22] ende de misse. Hijr van heb ick vele merclicke dinghe ghehort van den22
[23] predicker broders dar ic mede den rijn neder voer van treer hent to col- aant.
[24] +len. ende//vnder anderen worden vertellede <he> my een broder seggende.
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+
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Exempel
[26] +[I]N duesch lant was een edelinck de em so seer gaf to iaghene dat he
[27] vp ghenen sondach of hillighen dach misse horde. mer altoes was he be[28] kummert mit iaghene. Syne ynnighe huisurouwe berispede em vake mer
[29] he en achtedes nicht ende heldet vor wyue dedinghe. Ende dat gheuel
*
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[30] ens dat sijn wyf na vele kinderen de se ghekreghen hadde. eens eer tijden
[31] een kint barde dat dar hadde een houet als een iaghethunt mit langhen
[32] hanghenden oren. Hijr vmme wart de moder confues ende vele ander
[33] edele vrouwen de dar by weren. ende se reden alle dat men dat kynt
[34] gheringhe vnder de eerde bedeckede. Do de man van den iaghene weder
[35] to hues quam vraghede he wat kynde se hadde. Do se alle sweghen mit
[36] schemten. toech de ridder sijn swert vth ende drouwede em vp dat se
[37] em dat kynt tonen solden. Do wart syne huisurouwe van anxte ghedwn[38] ghen. ende gheboet dat men dat kint vp groue to enen drouighen speghe[39] le. sede se. Mit wo apenbaren wnder heuet de al mechtighe god dyne
[40] vnwysheit gheordelt de ghene eer en gheuest den hillighen daghe. ende
[41] ghene eerwerdicheit bewesen en heuest den alre hillichsten sacramente
[42] des lijchames Cristi. Ende du en heuest ghene hillighe tijde gheschonet
[43] + du en heuest// di tot ydelen spelen ende to iaghe ghegheuen. Do dit de
[44] edele man sach beterde he em ende dede penitencie van synen vorledenen
[45] misdaden.

+

222a

Exempel
[47] +Dar was een ander alte mechtighen ridder de vele huislude dat sine vn-47
[48] dersaten weren dar to dwanck. dat se alle daghen mosten mit em iaghen
[49] ende dar vmme leten erre vele den acker vnghebouwet ende or eghene
[50] werck vnghedaen ende quemen mit oren wyuen ende kinderen tot groter
[51] armode. Dat gheuel in enen daghe dat desse mechtighe ridder mitten
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[1] sunderlinghen knechten sines huses in den busch toech ende iaghede een
[2] wilt deer. de hunde lepen den wilde na ende he sath vp den peerde ende
[3] volghede em. Do he den gansen dach nicht en vorderde mer dat wilt al[4] toes sach vor em vleen. wart he mit al synen knechten vnsinnich ende
[5] volghede den wilde in de nacht toe. Ende na den daghe en heft gheen
[6] mensche gheseen ofte gheweten wat van em gheschede of wor se bleuen.
[7] Somighe seden ende wy ghelouens wal dat de eerde or vp loeck. ende
[8] se leuendich verslonden worden ende in die helle ghesant alse dathan aant.
[9] ende abiron.
[10] +De vyfte maneer van spele heuet de duuel mit mannigherhande mane-10
[11] ren vndervonden to verdomenisse veler menschen. Nemant en twyuelt aant.
[12] + dar an dat mit vnkuesschen lieden ende sanghe vake beweghen wer//den
[13] der menschen herte. oec der ghestlicker ende der guder menschen. Jn
[14] desen is der duuele klanck. ende in desen verurouwen sich de alre ydel[15] sten menschen. de kaepspil maken ofte seen. Dese werden to gheuoghet
[16] mit oren dansene ende vnkuesschen lelicken worden den wilden bouen.
[17] sodanighen wat te gheuene is offerhande te done den duuels. Als augusti- aant.
[18] nus secht. Wo schadelick dese dinghe syn betughet de philozophus dar aant. 18
[19] he secht. Gheen dinck en is so schadelick guden seden alse te sitten in
[20] den kaepspelen. Want dan comen de sunde lichtlicker in der menschen
[21] herte ouermyds der quader wallust. wanneer de ghelijcknisse der sunden
[22] of de exempele den menschen seenlicke in gheprentet werden. Hijr vmme
[23] sal men dat vollick dar van holden. ende dat kranke ghemode. dat noch
[24] weinich gudes ynne holdet. sal men dar van keren. Want een exempel
[25] der vnkuescheit ofte anders quades maket vele.

+

Serm. f

+

222b

Exempel
[27] +Dat in sodanighen spele de duuels em verurouwen. heb ick warachtelick27
[28] bekant van den edelen ende hillighen manne her gosen van welpen ridder

+

Ex. 214

aant.

[29] in brabant. He hadde enen knecht als he my seluen vertellet heuet de
[30] gheset was des nachtes te wakene. Dese was ser ydel ende vnkuesch.
[31] + ende he plach te pipene ende// te singhene. ende vergadderde vele me[32] ghede ende iunghelinghe. Doe dese knecht enes auendes pipede ende
[33] dansede. sach de vorghenoemde ridder sijn heer alte apenbarlicke dat
[34] een duuel mit hornen ende mit bernenden oghen vor den piper spranck.
[35] ende tot mannigherhande manier syner beweghinghe em mennich sins
*
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[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

verblijdede. Do dat de here den knechte ghesecht hadde ende he nicht
aflaten en wolde van den verdomelicken spele. ende alre meest van den
vnkuesschen leden dar he de meghede mede verweckede. gaf em sijn
heer orlof ende dreef em van sick. Ende en weynich daghe dar nae wart
de knecht van gode gheslaghen mit enen quaden dode ende endede dat
vnselighe leuen.

[42] +Hijr van machstu vinden vele verueerlicker exempele int eynde van
[43] desen boke in den lesten capittele dar men lest van den laghen der duue[44] le.
[45] +Dat die vnkueschen liede van den duuele bedacht werden ende der45
[46] quader menschen herte inghegeuen werden heuet apenbart een seer
[47] schallick duuel in ener stat van brabant niuelle ghenomet. [die] nauolghe[48] de ener edelen maghet. Jn den iaer vnses heren M.cc. ende xvj. ende
[49] sede apenbarlicke daert dat vollick horde. Dessen schonen sanck van aant.
[50] martinus. hebbe ic mit mynen ghesellen ghedichtet ende wyde ghekundi[51] +ghet in mannigherhande prouincien. in// gallien ende in duesch lant. De
[52] sanck was alte lelick ende vul vnkuesscher worde.
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[1] +Dar is noch de seste klanck der duuele ser verdomelick ende schade- aant. 1
[2] +lick den ghelouighen zelen. Hijr van wil ick vertellen dat ick ghehort
[3] heb van enen predicker broder dent gheschede. Dese broder was ghegaen
[4] in een dorp vmme te predekene. ende des auendes steech he vp den salre
[5] dar he slapen solde. Ende in dat hues dat dar teghen ouer stont weren aant.
[6] twe rokelose iunghelinghe vergaddert vmme enen doden ouer te wakene.
[7] ende brachten de nacht to mit ydelen spelen. Do dat de broder horde
[8] ende sach dor dat venster dat teghent hues stont dar de dode ynne lach.
[9] beghan he seer ouerulodelicke te screiene ende hadde medelijden mit
[10] der vnsinnich/heit der rokeloser menschen. Ende rechteuort do he em
[11] neder ghelecht hadden vp dat bedde ende noch wakeden. stont een by
[12] em ende sede. Jck byn vth ghesant van den zelen de in den vegheuoer
[13] ghereynighet werden. Dese de nu ghestoruen is vntbedet synen eerfghe[14] namen seggende. Vntfarmet yu myner vntfarmet v myner sunderlinghe aant.
[15] de myne vrent syn. want de hant des heren heuet my gheroret. Ende
[16] he sede vort to den broder. Vth dessen worden salstu morghene vernemen
[17] den thema dyns sermones. ende straffen ende verwysen de verdomelicken
[18] + spele de du gheseen heuest. Ende brenghen de men//schen dar to dat
[19] se gudertijrlike te hulpe comen den zelen orre doden vrende. Ende de
[20] broder en vertoghes nicht. mer so vro als de dode des anderen daghes
[21] begrauen was ende dat vollick to den predekene vergadderde. kundighede
[22] he em allen de sake de em van den zelen beuolen was. Ende he vorderde
[23] also vele in den sermone dat he se alle gader van den minnesten to den
[24] meesten beweghede toe ouerulodighen tranen. Ende dar wart wnderlicke
[25] wuricheit in den volke verwecket den doden vrende te hulpe te comene.
[26] ende de verdoemelicke spele dar wy of ghesecht hebben of to brenghene.
[27] +Hijr vmme solden de ghelouighen byen verunwerdighen ende versmaen
[28] den klanck der duuele. ende die gheselscap der gheenre de em van des
[29] duuels spelen verblijden.
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+
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Concl.

Vth der byen vrolicheit ende ere gude varwe versteet men ere
ghesuntheit. XLIX. capitel
[32] U<V>th der byen vrolicheit ende ere gude varwe verstet men ere aant.
[33] ghesuntheit.
[34] +Ende dat is dat selue dat salomon secht in prouerbijs. En blijde aant. 34
[35] ghemode maket ene bloyende ioghet. ende een drouich gheest verdrughet
[36] de ghebeente. Jck gheloue dat in desen leuene gheen dinck blijder ende
*
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[37] vrolicker en is dan dat ghetuech ener guder consciencien. Ende ick ghelo[38] ue dat in eerdesschen dinghen gheen dinck drouigher ende verueerlicker
[39] + is. dan// dat ghetuech ener quader consciencie. Van der blijdscap der
[40] guder consciencien en verblijdet em nicht allene de gheest mer oeck
[41] dat herte ende dat vleesch alse de psalmiste secht. Myn herte ende myn
[42] vleesch hebben sick verurouwet in den leuendighen god. Dat selue geloue
[43] wy ok ende hebbent gheseen van der hellescher droefheit der quader
[44] consciencien. dat alsoe dat herte van bynnen verstuert was mit droefheit.
[45] dattet lijcham oec van buten verghenck.

+

223b

Exempel
[47] +Hijr van heb ick een merclick dinck warachtelicke ghehort. Jn burgundien47
[48] was een vernomet clar man. de ene wyle tijdes in siner ioghet reckelicke
[49] leuede. Mer dar na beghan he van der doghet to vertraghene. ende to
[50] den sunden te gane. Ende rechteuort do syn herte besmittet was. ver[51] ghenck he oec in den lijchame ende wart seeck. Ende nochtan en bekande
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[1] he nicht de hant godes de em castiede. mer he dede dat ene quaet vp
[2] dat ander ende he waert bleeck in den anghesichte ende magher. ende
[3] wart iamerlicke bereit to den pijnen recht als een mensche des ewyghen aant.
[4] vurs. Do em ghene arsedie der meister helpen en konde. ende nemant
[5] em seggen en konde de sake syner suecte kierde ten lesten weder in em
[6] seluen ende wart gheuandet van der gotlicken barmherticheit. ende mit
[7] + berouwe verstont he dat die suecte synre zelen de sake was// sijnre vth[8] wendigher suecten. Hijr vmme bichtede he mit tranen enen seer hillighen
[9] preister. ende to hant do he gheabsolueert was. speeth he to samene
[10] vth den munde een beest ghelijck ener padden in den anghesichte. mer
[11] achter letet alse mennigherhande dere mit alte lelicken klenen vellekens.
[12] recht alse seuen duuele der seuen doet sunde. Dar gheschede een wnder[13] lick dinck. Ser weynich tijdes dar na verghenghen de dere ende wart
[14] dreck. ende des menschen vleesch beghan weder te bloyene. ende sijn
[15] anghesichte des berouwighen menschen wart weder schone. ende he wart
[16] vullencomelicke ghesunt an lyue ende in zele. Ende was dar na velen
[17] menschen vorderlick to enen gude exempele.
[18] +Vort an sal men merken dat in den texte ghesecht wort dat men vth aant. 18
[19] guder varwen der byen ghesuntheit verstet. Wat wort hijr betekent by
[20] der guder varwen anders dan die purheit der consciencien. Van deser
[21] purheit wort dar ghesecht in den boke ecclesiasticus. De dar lief heuet aant.
[22] de reynicheit der consciencien de sal den coninck to vrende hebben. dat aant.
[23] is den coninck de dar ghesecht heuet. selich sijn die reynen van herten.
[24] want se solen gode seen. Sodanich hebben ghewesen ende sijn de oghen
[25] der propheten de van beghinne der werlt claerlicke gheseen hebben die
[26] + dinghe de dar wesen solen ende// nu sijn. Ende hebben claerlicke de to
[27] comenden dinghe vor ghesecht. somtijt apenbarlicke somtijt hemelicke.
[28] ende somtijt vnder den bedeckeden worden. ende somtijt in apenbaren
[29] worden. Van der schoenheit deser gracien ende purheit sijn de oghen aant.
[30] der duuen. dat is der hilligher zelen ghewasschen recht alse mitter alre
[31] wittester mellick. welke duuen dat sijn zelen de dar vleghen in den wol[32] ken ende bouen de wolken ende vth oren vensteren schouwen se van veers
[33] dat hemmelsche vaderlant. ende groten dat begherlicke mit suchtene.
[34] mer se en moghen dar noch niet in gaen. nochtan werden somighe mitten aant.
[35] apostelo paulo in den gheeste gheuort int paradijs. mer dat duret ene
[36] korte tijt ende stunde.

Exempel

*
18

36 korte tijt ende stunde, Lat.: hora et mora brevi. 30 elizabeth, Lat.: Elizabeth dicta de Wans
in monasterio Brabantiae quod Aquiria dicitur.
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Serm. b

+
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[38] +DAr was ene nunne edel van gheburten ende leuene. ghenomet elizabeth aant. 38
+
[39] de van erre ersten kintheit alte ynnich was to Cristum. Wes hillicheit
Ex. 218
[40] ore olders benijdeden. ende gheuen se enen eerbaren ridder to echte
[41] teghen eren willen. Se was mit em een heel iaer lanck ende sleep alle
[42] nacht by em vp enen bedde ende nochtan bleef se vnbeuleckede ionfer.
[43] Dat belde des crucifixi of de ghelijcknisse des beldes volghede or na43
[44] byna dre iaer lanck. Ende alst gheuel dat se yeet vnreynes of schadeli[45] ckes dachte so reckede dat belde de hant vth vanden cruce ende lede
[46] + se vp//ore borst ende verdreef so ter stunt van er alle schadelicke ghe+
224a
[47] dachten. Dese was ghewontlick vake mitten enghelen te sprekene. Ende47
[48] in enen daghe wart se gheuort to der ghenuechlicheit des paradeses.
[49] ende dar sach se als se my seluen beliet heuet ghelijcnisse ende ghedaen[50] te al der ghener de beholden solden werden. Nicht allene de do leueden
[51] ende do ghebaren weren. mer oec al der ghener de na der tijt des visions

38
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[1] hent to den eynde der werlt ghebaren solden werden. Ende dat noch wn[2] derlicker is. se bekande ende vnderschede vth apenbaringhe des gheestes.
[3] in wat state der echtscap of der iuncferscap een ieghelick beholden solde
[4] blijuen. Ende wanneer se namaels sach de ghene in den leuene. welkeer
[5] ghelijcknisse se in den paradijse gheseen hadde. de bekande se bysunder[6] linghe in den anghesichte al en hadde se die to voren nicht bekant. Ende
[7] ter stun vnderscheidede se enen ieghelicken in enen oghenblick tijdes
[8] van wat state ende van wat ghemode he were. Als my Cristus in den
[9] daghe des ordels een richter wesen sal so is he my een ghetuech dat ick
[10] waer segge. Jck hebbe in my seluen alte sekerlicke vnderuonden de war[11] heit deses dinghes. want se sede my alte klaerlicke mynen staet den
[12] gheen man en wiste dan myn bicht vader. Ende ick hebbe warachtelicke
[13] + ghehort dat se dat selue oec vele// anderen menschen dede. Se bewees
[14] oec noch een ander seer groet mirakel an der edeler iuncfrouen elizabeth aant.
[15] van aska. Do se desse iuncfer sach in groter pompen ende sijrheit der
[16] werlicken glorien. Want ore olders begheerden em to verblijdene van
[17] orre dochter edele hijlick ende kinder. sede desse nunne stanthachtelicke
[18] to er. Du ende dyne vrende arbeiden to vergheues. want ick hebbe alte
[19] sekerlicke vor gheseen dattu steruen salst in den state der ioncferscap.
[20] mer dat wart so wnderlicke weruuolt dat or de edele iuncfrouwe ende
[21] al de ghene de dat horden dar af verwnderden.
[22] +Dar is ene blijtscap dar de hillighe augustinus van secht in den boke aant. 22
[23] sijnre bicht. welke blijtscap den bosen nicht ghegeuenen wort. mer allene
[24] den ghenen de gode eren to vergheues. dat is. dat se em seluen nerghen
[25] inne soken. Ende dat is allene ware blijtscap. ende de hete wy te wesene aant.
[26] vroude van guder consciencien ende vngheuenseden ghelouen. Ende men
[27] vermodet dat de ghene allene van deser blijsscap leuen de den doet be[28] gheren. ende dit leuen mit verduldicheit verdraghen. de dit leuen holden
[29] vor ene ellende ende alle eerdessche soticheit vor een verdreet. dese aant.
[30] holden dat lachen der werlt vor ene dwelinghe ende segghen dat de blijs[31] scap vor gheues bedroghen wort.

+

224b

+

Serm. c

Exempel
[33] +Ick hebbe ene iunghe vrouwe ghesen seer schone ende// edel ende ouer-33
[34] +ulodelicke bloiende in den rijckdome der werlt. Dese was mennich iaer
[35] lanck in der echtescap to gheuoghet enen edelen manne. se versmade
[36] gheringhe de werlt ende vernichtede in er seluen alle begherlicheit. se
[37] dede in ores mans huse als ene oetmodighe maghet. Nochtan sede mi
[38] or man seluen dat sijne huesurouwe em vele meer angheneme was in
*
22
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7 stun, ls: stunt.
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[39] den snoden klederen dan in kostelen herlicken klederen. Des en wart
[40] nouwe vmmer meer vrolick gheseen anders dan mit ynnighen guden men[41] schen. Ende als de to or quemen so wart se allene veruult mit wnderli[42] cker blijsscap. Hijr vmme wanneer or man summighe leue werlicke gaste
[43] hadde de he als ghewoenlick is vrolick maken wolde. so leeth he hemeli[44] cke halen somighe ynnighe menschen vp dat sijn huesurouwe ouermyds
[45] orre tokumpst ende gheselscap blijde worde vor die gaste. Dese vrouwe
[46] wart vulmaket in corter tijt ende quam to der doet. ende do se langhe
[47] tijt gheleghen hadde sonder stemme. of sunder seen of horen. sloech
[48] se ten lesten ore oghen vp ende wart verwecket in luden lachen ende
[49] so gaf se haestelicke den gheest. Ende or anghesichte bleef na der doet
[50] in der ghedaente des lachens ende des iubilerens. Ende vullencomener
[51] + blijsscap dar em dat vollick van verwn//derde. niemant en twyuelde dar
+

224d
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[1] an se en verblijdede er van anschouwinghe der enghele de dar teghenwor[2] dich weren.
[3] +Nochtan solen em alle innighe ende goddenstighe menschen dar vor
[4] hoden dat se em vth oren eghenen beweghen nicht en verblijden in der
[5] doet. mer mit anxte ende mit eerwerdicheit solen se verwachten den
[6] lesten dach.

+

Serm. d

Exempel
[8] +Daer was een reguleer canonick baruerus ghenomet. in sunte iohannes aant. 8
[9] cloester. dat gheleghen is manck den wyngarden by sweuen in gallien.
[10] Dat was een man van wnderlicker hillicheit ende vnnoselheit alse wy
[11] gheseen hebben. Ende arbeidede in sijnre doet in der alre swarster suec[12] ten. ende se de duuel de altoes vns laghe lecht sande in sijn herte ene
[13] vermetelicke vroude. also dat syne tunghe ende sijn anghesichte so seer
[14] iubilierde dat alle de ghene de dar vmme stonden gheloueden dat he alre[15] de an schouwede die hemmelsche glorie. ende dat al die hillighen in groter
[16] ynnicheit ende vrouden verwachteden den vthganck sijnre zelen. Mer
[17] dar was een ghenomet wolterus to ghenomet klene. de nochtan groet aant.
[18] was in den verdenste der hillicheit de em allene stille swyghende bedro[19] uede van der blijdscap des ghenes de dar steruen solde. Doe he began
[20] den dode te ghenakene ende een weinich tijdes na der vroude verby ghe[21] +leden was. beghan// he ouerulodelicke te screiene. Do gheenck een van
[22] den broders to em ende vraghede na der sake der droefheit de he na so
[23] groter blijsscap hadde. He sede. Laet mi al dat conuent der broder toe
[24] samene comen. Ende sonder merren ist ghescheen dat he bath. Ende
[25] altehant sede he em allen. och alte leuesten broders gy hebbet in my
[26] gheseen dulle koenheit der ideler ende vermeteler vrolickheit. de ick
[27] vth inghelien des duuels hadde. Mer de moder ende vrouwe der barmher[28] ticheit en leeth my nicht vergaen. mer se straffede my van der vnbete[29] melicker blijsscap der ydelheit. ende vermaende my dat ick meer mit
[30] maticheit des hapen ende mitten anxte godes verwachten solde den les[31] ten dach. Gy alre leuesten broders biddet gode dat he my dese sunde
[32] ende vele ander sunde vergheue. Rechteuort do he desse worde gheendet
[33] hadde ende se alle gheantwerdet hadden amen. gaf he den gheest mit
[34] screienden oghen. Hijr ghedenke wy der werdigher coningynne ester. de aant.
[35] dar verheuen was in aller glorien der werlt nochtan sede se to gode. dat
[36] al vnse rechtuerdicheit sint als en vnreyne kleet.

*
8

8 baruerus, Lat.: Garnerus. 36 vnreyne kleet, Lat.: pannus menstruatae. 43 Na cloester, volgt
in de Lat. tekst: Brugensi domo.
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[37] +Mer hijr sal men merken dat wy ghelesen hebben wo vele guder men-37
[38] schen em verblijdet hebben in der doet. ende als vorsmakende de hem[39] melsche vroude mit iubileren em sotelicke verblijdet hebben. ende dit
[40] + laet vns horen mit enen apenbaren// exempele.

+

Serm. e

+

225b

Exempel
[42] +EEn broder van der predicker orden van guden hillighen leuene. was der aant.
[43] predicker broder lesemeister in den cloester dat in vlanderen licht. Dese
[44] was seer swarlicke sieck. ende scheen den dode te ghenakene mitten
[45] alre vrolicsten anghesichte. Een broder bath em mit tranen dat he em
[46] ghewerdighen wolde te segghene of he ienighen inwenghen troest van
[47] den heren vntfanghen hadde. He antworde em. want van groter blijsscap
[48] en konde he des nicht verswyghen ende sede. Jck hebbe warlicke verno[49] men dat vnse here ihesus belauet heuet dat he in myner doet seluen te[50] ghenwordich wesen wil. De broder sede. ende ic vermane dy ouermyds
[51] den seluen heren. dattu my mit dinen vingheren of mit ienighen wenke

37
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[1] een teken doen wilst alse du den heren siest teghenwordich wesen. He
[2] antworde. Jck salt gherne doen ist dat my de heer dat gunnet. Des derden
[3] daghes dar na wart de suecte so seer verswaert dat men de ratele sloech.
[4] ende de broders lepen to samene in dat sekenhues. Hijr vmme do de bro[5] ders sijns dodes verwachteden ende bededen. rekede de steruende broder
[6] sijne hant vth ende wees mit den vingher tot ener seker stede. He sach
[7] vmme ende mit sachten singhene beghan he toe segghene. Jn galileen aant.
[8] sole wy ihesum seen als he vns ghesecht heuet alleluia. De broders de
[9] in syner doet teghenwordich weren hebben my dese dinghe mit blijs//[10] +scappen ende mit tranen ghesecht.
+

225c

Exempel
[12] +ET gheschede eens dat ick mit enen preister van hillighen leuene ghenck12
[13] in ener armen vrouwen huseken. ende dar weren oeck twe ander broders
[14] van der predicker orden. Ende se by gheualle vonde wy een iunck kinde[15] ken in der weghen ligghene ende steruen. ende wy seghen mit verwnder[16] nisse dat dat kint ghepijnighet waert mitten alre bittersten dode. ende
[17] mit groter bangicheit kierdet dat anghesichte ende de oghen ende dat
[18] houet vake vmme. Doet een luttick tijdes de oghen to gheholden hadden
[19] dedet de oghen haestelicke weder vp ende beghan vpwert te sene in den
[20] hemmel. ende mitten anghesichte ende mitten leden ende mitten oghen
[21] soe seer to verblijdene. dat men sijn lachen klarlicke buten den huse
[22] mochte horen. ende en hadden des kindekens lede nicht vaste ghebunden
[23] ghewesen in den windeldoeken dat hadde van groter blijsscap vth der
[24] weghen ghesprunghen. Ende wy de dit seghen gheloueden sunder twyuel
[25] dat sodanighe blijsscap de teghen natur gheschede in sodanighen kinde
[26] dat so swarlicke ende mit so groter banghicheit starf. vth schouwen der
[27] vnsprekelicker glorien ende der hillighen enghelen. de den puren ende
[28] den vnnoselen oghen apenbarden.
[29] +Laet vns horen wat de philozophus secht van der blijsscap ende aant.
[30] + schoenheit der consciencien.// He secht aldus. ware blijscap comet allene
[31] den wijsen menschen. want clare verheffinghe des ghemodes ende clare
[32] blijsscap is in den ghenen de betruwen mach in sijnen waren dogheden.
[33] Ende sodanighe blijsscap wort allene der consciencien van der doghet
[34] ghegeuen. want dar en is gheen dinck vrolicker dan ene gude consciencie.
[35] Et is een groet deel der selicheit in deser teghenwordigher tijt. dat gheen
[36] dinck den menschen in der consciencien ofte in den herten weder en
[37] steet. Ende dit hete wy allene te wesene een rostlick leuen dat wy binnen
[38] vinden in den vreedsamen herten. Hijr vmme warp vth dat dy van bynne
[39] knaghet dat dy wringhet ende dy mishaghet. ende dat van ghenen tughe
[40] ghestraffet en wort dan van di seluen. De vthwendighe blijscap vergheet
[41] lichtelick ende en steet vp ghenen vasten vote. Mer de inwendighe blijs12
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+
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[42] +scap blijuet vnbeweghen. al worde se ok dusentwerue anghestoten. Hijr
[43] vmme solen de ghelouighen byen glorieren in der gheestlicker blijscap
[44] ende van der schoenheit der consciencien. Vp dat de vnbeuleckede ende
[45] vnendelicke ghesuntheit in em gheuestighet werde.

+

Concl.

Somighe seggen dat de byen weder leuendich werden ist dat men se
des wynters vnder dat dack bewart. ende in den meye weder lecht
in der sunnen schijn. L. capitel//
[49] +SOmighe segghen dat de byen weder leuendich werden ist dat men aant.
[50] se des winters vnder dat dack bewart ende in den meye weder lecht
[51] in de sunne.

+

226a

[52] +Hijr wort betekent de kracht der waren penitencie. mit welker peni-52
+

Serm. a

52
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[1] tencie men weder verkricht de gracie. dat is der zelen leuen de men
[2] mit sunde verlaren hadde. Dese penitencie kundighet de here dor den
[3] propheten ezechielem seggende. Jck en wil nicht den doet des sunders aant.
[4] mer dat he bekiert werde ende leue. Dar dat dack dat de ghelouighen
[5] byen bewaren sal is de enigheit der hillighen kerken. teghen welke kerke aant.
[6] de porten der hellen nicht en vermoghen also langhe als de kinder der
[7] hilligher kerken nicht ghebroken en werden van mishape. mer em verla[8] ten vp de barmherticheit Cristi mer dan vp de rechtuerdicheit. ende
[9] ouermyds penitencien mit hape der ghenaden em bereiden ende em be[10] quame maken to der ghenaden. vp dat de hardicheit des herten also ver[11] dreuen werde recht alse de wynter der sunde ende in der tijt des ghe[12] nuechlicken meyes. dat is. in der enicheit der hillighen kerken de zelen
[13] weder leuendich werden als se weder vntfanghen de gracie die se verla[14] ren hadden. als dar ghescreuen is. De dar gheuallen heuet. en sal he nicht
[15] weder vp staen. To desen ropet de prophete ysaias vnde secht. Werde aant.
[16] vp ghebort werde vp ghebort ende stant weder vp. Ende sunte pauel
[17] + secht.// Ghetruwe reden vnde werdich aller vntfancnisse. Ihesus Cristus aant.
[18] is ghecomen in de werlt vp dat he de sunders mochte ghesunt maken
[19] van welken ick de erste byn.

+

226b

[20] Nu wil ick vertellen de exempel der waren penitencie de by mynre
[21] tijden ghescheet sijn.

Exempel
[23] +JN dudesch lant was een edel greue de een wreed berouer was der23
[24] armen. ende vth der alre barmhertichster gotlicker gudertijrenheit
[25] mit suecten wart ghecastiet ende ghebetert. Ende mitten alre bit[26] tersten rouwen des herten gaf he weder al den ghenen den he gheschadet
[27] hadde so langhe als he wat hadde. ende mit vntellicken tranen makede
[28] he alle daghe sijn bedde nath. dat is de consciencie. Ende he anreep de
[29] hillighen enghele ende de hillighen gades dat se em verweruen wolden
[30] de barmherticheit gades. Do he vp sijnen bedde sieck lach dede he em
[31] seluen also grote pijne an dat he sijne vote ende bene starcklicke wreef
[32] an de bedde planke ofte an der holt. alsoe dat he mit stedighen ghewelde
[33] vel ende vleesch ende senen to quessede. Jn den wynter vntfenck he
[34] kolt water recht of he dat drinken wolde ende goth dat hemelicke vp
[35] syne borst. vp dat he van der kelde swarlicke ghepynighet worde. Nicht
[36] langhe hijr na do he der doet ghenakede wart he so veruullet mitten hilli[37] ghen gheeste dat alse Cristus van den publicaen enen ewangelisten// aant.
[38] + makede. so makede he oec van desen sunder enen propheten. Want he
[39] vorsede van em seluen dat hie sunder vegheuur vp varen solde to der
[40] ewighen roste. Ende als he doet were. ende de coninck henrick ghestor- aant.
[41] uen were so solde al dat lant van doringhen groet verdreet ende iamer
23
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[42] lijden. Dat hebbe wy gheseen dattet so veruullet is.

Exempel
[44] +IN den seluen lande was een ander edel ridder de een de alre boseste44
[45] rouer was. Dese wart na vele iaren bekiert to der penitencien. ende be[46] screiede sine sunde. He gaf weder dat vnrechte guet. ende ghenck in
[47] die wildernisse ende vermagherde sic dar mit vele vastene ende arbeide[48] ne. Ende des auendes crucede he em seluen mit ener vnghehoerder ma[49] neer des lijdens. in den dat he mit ener bernender waskersen em seluen
[50] pijnighede of letet em synen ghesellen doen. Namaels ghenck he in der
[51] predicker orden vmme de meerre sekerheit des leuens. ende in der orden
[52] blenkede he mit wnderlicken exempelen ende werken.

44
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Exempel
[2] +JC hebbe bekant vth warachtighen worden des eerwerdighen ende god- aant. 2
+
[3] denstighen meisters bonifacius bisscop van lausen. dat in sinen stichte
Ex. 225
[4] was een edelinck de vth toech iaghen by den berghe van alpium. ende
[5] doe de dach vnder ghenck verloes he syn ghesinne mitten hunden ende
[6] kierde allene weder in den busch. Do em gruelde in der enicheit ende
[7] + langhe wachtede// of he ieth horde. Horde he twe van synen hunden ende
+
[8] arbeidede he vp toe climmene to der stede dar he de hunde bleken horde.
226d
[9] ende kroep vp handen ende vp voten ende quam mit swaren arbeide dar
[10] vp. ende vant dar tusschen den berghen ene seer slichte suuelicke stede
[11] de vul greses was. Ende dar lach en gheest recht als een groet mensche
[12] de van schoner ghedaente was. de mitten anghesichte neder lach vp de
[13] eerde. ende sach apelicke mit sinen oghen dat by em leghen an beiden
[14] sijden twe yserne kusen. ende twe iach hunde ghengen al blekende vmme
[15] den man de mit wnderlicken wnden ende slaghen beblodet was. Mer do
[16] de hunde oren heren seghen sweghen se. Na der verueernisse greep de
[17] ridder enen moet ende sede to den ghenen de dar neder lach. bistu van
[18] godes weghene so spreck ende segge my we du bist ende wan du comest.
[19] He antworde ick byn van godes weghene. ende vth der gotlicken ordinan[20] cie apenbar ick dy dusdanich vp dattu an my an nemest exempel der
[21] penitencie. Jck byn doet al ist dat ic dy lijchamlicke apenbar. Do ick
[22] leuede was ick een ridder ende een de alre meeste sunder. Jn der tijt
[23] dat rijchardus de coninck van enghelant de teghen philippum den coninck aant.
[24] van vranckryke street ende in der heeruart de dar gheschede van den
[25] brabanders in pickerdien was ick vnselighe seer vul van vnkuescheiden aant.
[26] + ende alte wreed in doet slane. ende hijr ynne en spor//de ick ghenen
+
[27] staet ofte kunne. ende ick en hadde mit nemande barmherticheit. Bynnen
227a
[28] der tijt dat de vorghenoemde heruard gheschede kreech ic de alre schar[29] peste kolde. ende nochtan en hadde ick do gheen berou. ende ick en bich[30] tede nicht. noch ick en vntfenck nicht dat hillighe sacrament. Mer do
[31] de vre myns dodes anstont wart ick vnsprekende. ende vnuorseens wart
[32] ick gheuandet van der gotlicken barmherticheit. ende ick kreech alte
[33] groet berou. ende al en konde ick nicht ghespreken ic stortede nochtans
[34] bitter tranen. ende bichtede gode. ende alsoe en dede ick myn leuen.
[35] Ende rechteuoert do ick doet was wart ick ouergheleuert twen den alre
[36] quadesten duuelen de mit swaren pijnen alse mit desen twen ysernen
[37] kusen my pijnighen solen hent to den daghe des lesten ordels. Ende huden
[38] dreuen se myne vnselighe zele vp desen steilen berch ende se worpen
*
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10 suuelicke, ls: suuerlicke. 7 Na hunden, volgt in de Lat. tekst: Quos venabulo insonante
confortans. 13 oghen, Lat.: horrentibus oculis. 25 pickerdien, Lat.: Pictaviam et Gasconiam.
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[39] se mitten ysernen kusen we [der] van den berghe. Nochtan wete dat
[40] desse pijne de dus groet is ende so lange duren sal wnderlicke seer ver[41] lichtet wort van den hopen der ghenaden de ic in den eynde der werlt
[42] hebben sal. Ende rechteuort do de gheest dese worde gheendet hadde
[43] verscheen dat lijcham dat dar gheseen wart ende voer hen mitten ysernen
[44] + kusen recht alse een roeck. Meer de ridder// de dit gheseen ende ghehort
[45] hadde wart bekiert van den rouene ende van sinen quaden leuene. ende aant.
[46] leuede vort an reckelicke. Ende he vertellede dit velen anderen sunderen
[47] ende beweghede se hijr mede to exempele der penitencie.

+

227b

Exempel
[49] +DAr was een ander in duesch lant de in den lande vele rouede ende man-49
[50] slachtinge dede. He wart gheuanghen ende verordelt dat men em vntho[51] ueden solde. do bath he den richter ende verkreghet dat he langhe tijt

49
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+

Ex. 226

208
*

[1] mochte ghepijnighet werden vor sine misdaet. Ende rechteuort sede he
[2] to enen iunghen manne sinen neuen de by em stont. Jst dattu werlicke
[3] myn vrent bist so wes my alre vnselichste nu een mede werker tot myner
[4] zelen salicheit. Oeck bidde ick dy hale my een yseren reesscap dar men
[5] dat vlas vp pecht te hekelen. Do dat ghescheet was sede he to den iun[6] ghen manne synen neuen. Houwe my allentelicken of eerst de hande.
[7] dar na de ellenboghen. dar na de arme hent to den schulderen to. dan
[8] myne vote. myne schenen. ende myne bene hent to den lijue to. Ende
[9] snijt dar na af myn ghemechte. myne oren. myne nese. ende myne lippen.
[10] ende graue vth myne oghen. Ende ten lesten salstu myn houet af slaen.
[11] Hijr vmme do de iunghe man vullenbrachte mit rouwen dat em ghebeden
[12] was pijnighede die berouwyghe sunder irsten elick lith eert em af ghe[13] +houwen wart ende sloghet starkelicke langhe tijt// vp de yserne tande
[14] der hekelen ende wndedet so mannichuoldelicke ende sede. Sy alre snode[15] sten lede vntfanghet hijr een deel vwer pijne want mit v hebbe ick vul[16] lenbracht de bosen sundighen werke ende hebbe vertorent mynen god
[17] mynen schepper ende mynen verloser. Ten lesten na al der pijne do dar
[18] allene ghebleuen was dat houet mit den lijchame sede he mit enen bliden
[19] anghesichte. Och oftet my alre vnselichste moghelick wer dese pijne
[20] de ick nu alte klene vor myne sunde gheleden hebbe ander werue ende
[21] derde werue toe verniene ende langhe tijt so ghepijnighet te werden.
[22] Ende do he dit ghesecht hadde bath he mit tranen den volke dat dar vm[23] me stont dat se em alre vnselichsten wolden te hulpe comen mit aelmis[24] sen ende mit ghebede. Do he dit ghesecht hadde reckede he sijn houet
[25] vth vnde wart rechteuoert van den iunghen vnthouedet.
[26] +Mer hijr mochte iemant segghen wat he verdeende de dar verkoes26
[27] den swaren doet do he doch van node steruen moste. Mer wo groet de
[28] gotlicke barmherticheit is oec ouer sodanighe sunders bewyset vnse glo[29] riose vader augustinus in den boke dat he ghemaket heuet teghen den aant.
[30] ketter nouatum. ende secht aldus. Soe wat noet den sunder dwinghet
[31] + to penitencien ist dat de wille puerlicke ver//wandelt wort so en wort
[32] de sunder nicht buten gheslaten van der ghenaden. noch ouermyds groet[33] heit der sunde. noch ouermijds kortheit der tijt. noch ouermijds lelicheit
[34] des leuens. noch ouermid/des kortheit der vterster vren. mer de moder aant.
[35] die leue vntfanget in eren alte bredesten schoet de verlornen kinder
[36] als se weder comen. et si nouatus lief ofte lied. Cristus ontfanghet al[37] toes de ghene de waer berou hebben. Ende de selue augustinus secht
[38] vp ene ander stede. Na den ouerspele na der verradenisse ende na den
[39] doetslaghe sede dauid peccaui. dat is. ick hebbe ghesundighet. Ende die aant.
[40] prophete nathan de van den heren tot em ghesant was sede dar vp dyne
[41] sunde is af ghedaen. O sute wart peccaui. o dre sillaben die dar vp luken
[42] de porte des paradises. Hijr vmme segge koenlicke ick hebbe ghesundi*
26
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+

227c

+

Serm. b

+

227d

[43] ghet laet dy nicht verueren de scheemte des menschen. ofte die veruer[44] nisse des duuels. of de mishape vor de lelicheit ende groetheit der sunde.
[45] Wat en solde den berouwighen menschen nicht vergheuen werden nu de
[46] bloetstortinge Cristi vergheuen is. Wat doetslegher sal dar mishapen.
[47] do he to ghenaden quam dar Cristus van ghedodet is. He secht wal ende
[48] altewal. want anders en hadde maria magdalene ghene ghenade verkre- aant.
[49] ghen. petrus gheen betruwen. paulus ghene ghenade. aant.

+

Exemplum//
+

Ex. 227

[51] +[V] mme dit mit exempelen te bewisene. so en wil ick nicht verswighen51
+

228a

51
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*

[1] wat bi vnsen tijden in gallien ghescheet is als ick warachtelicke ghehort
[2] hebbe. Tot den eerwerdighen manne meister peter van corbuel archebis- aant.
[3] scop van sononen quam een sunder to bichte de sijne eghene dochter
[4] verkrachtighet hadde. Hijr vmme do he mit den alre meesten ende wn[5] derlicken rouwen ende bitteren tranen ghebichtet hadde. vraghede he
[6] of he oec vmmer meer mit ienighen rouwen ofte pijnen van den heren
[7] ghenade mochte krijghen. De bisscop antworde em ia du sunder twyuel
[8] ist dat du penitencie doen wilst vor so groet quaet. Do reep de sunder
[9] krachtelicke ende sede. Jck wil al woldestu dat ick oec dusent dode lijden
[10] solde. Hijr vmme screiede de bisscop mit den sunder. ende sede. Jck
[11] sette di allene penitencie seuen iaer lanck. Do sede de sunder. wat ist
[12] dattu mi alre meesten sunder nicht langher penitencie en settest dan
[13] seuen iaer. want mochte ick leuen hent to den eynde der werlt to ick
[14] en mochte nochtan mit vntellicken pijnen nicht vuldoen vor so grote
[15] sunde. Doe sede de bisscop. Ganck ende vaste nicht dan dre daghe to
[16] water ende to brode. Do screiede he noch meer ende sloech em seluen
[17] + ende bath dat he em selighe penitencie wolde setten. Hijr van// verblijde
[18] em de bisscop ende verwnderde em bouen mate seer. ende ten lesten
[19] gheboet he den menschen erenstlicke dat he hen ghenghe ende lese nicht
[20] meer dan een pater noster. ende he solde verwar weten dat em sine sunde
[21] alle vergheuen weren. Ende ter stunt wart he lude ende bitterlicke hulen[22] de ende vol vp de eerde ende starf. Ende men ghelouet sunder twyuel
[23] alse de gotdenstighe bisscop dar na predickede dat de selue rouwighe
[24] mensche sunder enich ander vegheuur vp voer toe der glorien. want he
[25] was ghereinighet mitten alre starkesten rouwen.
[26] +Ende want orre vele sijn de in der doet vleen to der orden. dar vmme26
[27] willen somighe dar an twiuelen wat em dat habijt batet als se dat in
[28] der lesten noet an nemet. Hijr vmme wil ick hijr vp vertellen een alte
[29] bequemen exempel dat sonder enich twyuel war is. Somighe gheestlicke
[30] menschen pleghen vngotlicke dat habijt te weigherne den ghenen de int
[31] leste ores leuens berou hebben ende dat habijt begheren. recht of se
[32] des dan vnwerdich sijn die in den orden nicht gaen en wolden do se ghe[33] sunt weren. Cristus de ene regule is alles rechtes vntfenck an den cruce
[34] den mordenar de int leste sijns leuens berou hadde ende leidede em mit
[35] + em in dat par//adijs.

+

228b

+

Serm. c

+

228c

Exempel
[37] +Ick hebbe vernomen van enen predicker broder dattet gheuel dat een aant.
[38] groet prauest quam in de stat toe paderborne. des auendes recht ofte aant.
*
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37 enen predicker broder, Lat.: supradicto Gualtero de Mesenborch. 38 paderborne, Lat.:
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Ex. 22B

[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]

he des morghens van dar scheiden wolde. Ende sie in sinen yrsten slape
wart he vnuersienlicke haestelicke sieck. ende lieth mitter haeste halen
den prior van den predicker broderen. Do de prior quam bath de prouest aant.
stantachtelicke mit tranen dat he em vntfanghen wolde to der orden.
ende cleden em rechteuoert. De prior sede. Morghene salt gheschen.
Want hijr moet men der broder vulbort to hebben. De prouest sede ick
weet wat ick vole. ick en sal nouwe enen morghen hebben. Jst dat gy
lief hebbet die selicheit miner zelen so vntfanghet my haestelicke nu
ick berou hebbe. Want ick byn des seker dat ick in der werlt nicht
beholden en sal werden. Do de prior de stantachticheit des mannes sach.
ghenck he weder to hues ende weckede dat conuent vp ende begheerde
oren wlbort. ende sede dat de man bequeme ghenuech were to der orden
al wert dat he oeck leuendich bleue. Dat conuent wlborde dat rechteuort.
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210
*

[1] De seke wart ghedraghen int cloester ende wart vntfanghen ende
[2] ghecledet. dar na wart he berichtet ende gheolijt. ende vor den daghe
[3] + starf he. Sunder merren dar na sach ene nunne in den slape// de in den
[4] cloester woende by der stat enen vader des huesghesinnes sittende in aant.
[5] ener temelicker stede tot wen vele broders van der predicker orden
[6] schenen te comene vmme te vntfanghene den daghelickes penninck na
[7] den arbeide. Ten lesten quam dar een vnbekant broder ende rekede syne
[8] hant late vth vmme den penninck to vntfanghene als een broder. De
[9] vader des hues ghesinnes sach one vlitlicke an ende sede. Du salst den
[10] penninck vntfanghen mer nu nicht. want du salst irsten mit vele maneren
[11] ghereinighet werden. Do dit de selue nunne vertellet hadde den preister
[12] des cloesters ende vraghe of dar yemant van den predicker broders
[13] ghestoruen weer. antworde er die preister dat he des auendes in der
[14] predicker broder huse ghewesen hadde ende nemande dar sieck ofte doet
[15] en vant. Mer des morghens na der prime quam de supprior van den
[16] predicker broders de ghelauet hadde den conuente der nunnen te
[17] predickene. ende sede dat he nu nicht predicken en mochte want he
[18] moste mede wesen to der graue so danighes broders. Aldus is dat
[19] + vorgheseghede vision der nunnen war ghemaket. Ende dat wart dar
[20] apenbarlicke bewesen dattet vele batet wanneer dat habijt ienighen
[21] berouwighen menschen ghegeuen wort. also veer als de wille purlicke
[22] verwandelt wort.//
[23] +Dar is noch een ander groet quaet vnder somighen gheestlicken men-23
[24] schen. de alte vnbarmhertich sijn ende swar in te vntfanghene verlopene
[25] monicke als se berou hebben.

+

228d

+

Serm. d

+

229a

Exempel
[27] +JC hebbe bekant enen broder van der predicker orden dat een groet aant.
[28] gheleert man was. Ende do he vth der orden ghelopen was ende
[29] mit der alre swaersten sueke beuanghen wart bath he dat men em
[30] weder vntfanghen wolde to der orden. Ende he en verkreghes nicht. Ende
[31] dar vmme starf he in groter vnuerduldicheit ende mishape. Ende apen[32] barde ener seer hilligher nunnen in brabant. ende sede dat he ewelicke aant.
[33] verdomet were. als wy ghehort hebben van der seluer nunnen de dit sach.
[34] + Ende ick segge. dat ick em do hie in der doet berou hadde nicht en wolde
[35] gheweighert hebben dat habijt ende de orde. vmme al dat golt van ara[36] bien. Want ick gheloue ende byn des seker dat de ghene de em in synen
[37] lesten barmherticheit weigherden. de gheuen em oersake der ewigher
[38] doet. Hijr vmme bidde ick ende vermane alle gheestlicke lude bi den
[39] blode vnses heren ihesum Cristi dat vor vns ghestort is. dat alle orden
*
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Serm. e

[40] em heden vor sodanighe wredheit. want alse hijruoermaels dat vthuerkor[41] ne vollick godes gheplaghet wart vmme enes mans sunde willen achor aant.
[42] + ghenomet. Alsoe mochte oeck nu// al dat vollick gheplaghet werden
[43] vmme sodanighe misdaet de vntellicke merre is dan achors sunde was.
[44] Wante wat is ene guldene rode of een sijden kleet by eens menschen
[45] zele de mitten durbaren blode Cristi verloset is. Ende he en sal allene
[46] nicht gheghijselt werden de aldusdanighe vnbarmherticheit bewiset. mer
[47] oec de ganse orde de dat vulbordet of dat hen latet gaen.
[48] Hijr vmme solen de ghelouighen bien leren ist dat se vnder tijden48
[49] steruen in den sunden. dat se dan blijuen ouermijds guden werken vnder
[50] den dake der hilligher kerken. ende dat se nicht verslaghen en werden
[51] mit mishape ofte verdreet als se nicht rechteuoert na oren begheerten
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

weder comen konnen vullencomelicke to der ersten gracien dar se vth
gheuallen sijn. Hijr vmme solen se ten ersten mit aller kracht weder
vpstaen van de doetlicken sunden. dar na solen se mit prekelinge der
consciencien oetmodelicke bedrouet werden. vp dat se mit bichten mit
tranen ende mit rouwen ouermijds penitencie weder leuendich moghen
werden.

[7] Wo grote wijsheit dattet is in dessen leuene penitencie te done sal7
[8] dit nauolghende exempel bewysen.

Exempel
[10] +DAr was een ghelouich waer guet man als de vor ghenomede meister aant.
[11] + albertus vertellede. Dese gude man vol in ene de alre swarste// suecte
[12] na langher penitencie de he ghedaen hadde do he noch ghesunt was. Do
[13] he een iaer lanck in der suke nicht luttick ghequellet was bath he den
[14] heren mit tranen dat he een eynde wolde maken sijner groten pijne. ende
[15] gheuen em den doet. Rechteuort wart de enghel godes to em ghesant
[16] ende sede em. De here heuet dijn ghebeth verhort kese nu wattu willest.
[17] enter du salst dre daghe in den vegheuur ghepinighet werden ist dattu
[18] nu steruest. of wilstu noch een iaer lanck in deser suecten blyuen. so
[19] salstu sunder enich vegheuur varen to den hemmele. Do dachte he vp
[20] de teghenwordighe pijne ende anmerkede nicht de to comende pijne.
[21] ende antworde den enghele. Jck kese. meer nicht allene dre daghe. mer
[22] so langhe alst den heren behaghet in den vegheuur ghepinighet te werde.
[23] De engel sede. et sal ghescheen na dynen worden. Sunder merren starf
[24] die seke. ende sijne zele wart ghebracht int vegheuur. Do se enen dach
[25] int vegheuur ghewesen hadde quam de enghel to der stede des vegheuurs
[26] dar de zele ghepijnighet wart ende sede. O zele wat doestu nu die vor
[27] die siecte enes iaers verkaren heuest dre daghe lanck in den vegheuur
[28] to wesene. De zele antworde. o bedregher ende gheen enghel de mi be[29] +droghen heuest ende vor dre daghe tijdes heues//tu my hijr mennich iaer
[30] lanck in desen pijnen laten wesen. De enghel sede. Du en bist nicht be[31] droghen in lancheit der tijt. mer vth groetheit der pijnen dunket dy de
[32] tijt so lanck wesen. want du en heuest nicht langher dan enen dach lanck
[33] in den vegheuur ghewesen. nochtan wilstu wederropen dattu verkoren
[34] heuest. So sal die here nu dynre vntfarmen ende du salst weder ghebracht
[35] werden to dynen lychame dat noch nicht begrauen is ende du salst een
[36] iaer lanck lijden den arbeit der suecte den du vndervunden heuest. De
[37] zele sede. Jck nemet an. dat ick nicht allene een iaer lanck mer to den
*
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11 Na albertus, volgt in de Lat. tekst: Frater ordinis Praedicatorum, et postea Ratisponensis
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+
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[38] eynde der werlt oeck in velen swaren suecten blijue. Na desen worden
[39] wart de zele weder ghebracht int lijcham. ende bleef een iaer lanck sieck
[40] ende sterkede vele menschen to penitencien den he dese dinghe vertel[41] lede. Ende na enen iaer starf he weder ende voer vp te hemmelt.

Exempel
[43] +INt iaer vnses heren. M.cc.xxvi. gheschede een wnderlick dinck in der43
[44] stat van niuellen. Jn der stat als velen menschen kudich is de noch leuen. aant.
[45] began ersten de gheestlickheit den ynnigen vrouwen ende iunckurouuen
[46] de beghijnen heten. de nu verbredet sijn ouer de werlt. Eeen deel van
[47] den beghinen ende sunderlinghe de alre meest ghestlick weren worden
[48] + hartlicke vntsteken mitten hillighen vure// ende dat allene in den leden
[49] dar se mede ghesundighet hadden na der tijt dat se ghecomen weren
[50] to der bekantnisse der warheit. Somighe worden vntsteken in der tun[51] ghen. teghen de gulsicheit of teghen die clappinghe. Summighe in den
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212
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[1] oren. teghen achterclappen. Summighe in der hant. teghen dat vngheor[2] lofde werck. Somighe in den voten of in der schenen. teghen dat vnma[3] nierlicke vmme lopen. Ende somighe ander worden seer ghepijnighet
[4] int middel der borst. teghen de vnreyne ghedachten. of teghen vulbort
[5] der becoringhe. Ende se worden langher of korter ghepijnighet na den
[6] dat se meer of myn mitten sunden besmittet weren. Se worden ghedra[7] ghen in sunte ghertrude kerke. dar wart dat vur ghelesschet. ende die aant.
[8] lede de van den vure verbrant weren ende alst ghewoentlick is swart
[9] gheworden weren. de vntfenghen weder teghen de natur vth sunderlin[10] ghen mirakele de erste varwe ghedaente ende starcheit. Ende vp dattet
[11] bewesen worde dattet nicht vth gheualle mer vth mirakele gheschede
[12] so wart dar ghebracht ene werlicke maghet vth den dorpe de dar vntste[13] ken was mit den hillighen vure ropende ende seggende o hillighe iunc[14] frouwe ghertrud ick en byn ghene beghijne. wor vmme werde ick dan aant.
[15] ghebrant. Rechteuort vol ore hant de dar ghebrant was mit een deel
[16] + des armes van den anderen dele// des armes alse ene kole. Recht of sunte
[17] ghertrud der maghet mit enen apenbaren mirakele antworde. Du en bist
[18] ghene beghijne dar vmme en sal dy nicht ghescheen als ener beghijnen.
[19] Wy hebben vele beghynen gheseen vor ende na de mit desen vorgheseghe[20] +den mirakele ghenesen worden. Hijr vmme sijn selich de ghene de dar
[21] verdenen in deser werlt vor ere sunde ghepijnighet te werdene ende nicht
[22] hijrnamaels.

+

230b

+

Concl.

Dat langheste leuen der byen is seuen iaer. ende se en moghen
nummer duren bouen tijn iaer. LI. capitel
[25] DAt langheste leuen der byen is seuen iaer. ende se en moghen aant.
[26] nummer duren bouen tien iaer.
[27] +Wat wort dar betekent in den tale van seuenen. anders dan aant. 27
[28] de seuenuoldighe gracie des hillighen gheestes. Ende wat wort dar bete[29] kent in den tale van tijnen. anders dan de tijn ghebode. Jn desen twen
[30] is al dat leuen enes kerstenen menschen gheleghen. Jn dessen solen em
[31] bekummeren de ghelouighen byen. ende behaluen dese en sal gheen dinck
[32] in desen leuene lusten of gheorlouet wesen. De tijn ghebade solen dy
[33] wesen als ene forme ende ene mate des sterflicken leuens. vth dessen
[34] + comet de seuen//uoldighe gracie des hillighen gheestes. Ende se wo dat
[35] to gheet. yrsten vth den gheeste der wysheit wort de mensche regiert
[36] van bynnen to gode ende krachtlicke vntsteken to der gotlicker oefenin[37] ghe. Mit den gheeste der verstantnisse wort de ghedachte van bynnen
[38] gheschicket in de noetdroft deses leuens tot des naesten behoef. Ende
[39] de vthwendighe mensche wort gheregiert na der reden. Mitten gheeste
*
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[40] des rades wort een mensche verheuen bouen die eerdessche dinghe ende aant.
[41] bouen die ghebade godes. vp dat he verkope allent dat he hebbe ende
[42] gheuet den armen, ende den bloten Cristum blot na volghe. Mitten ghees[43] te der starcheit wort een mensche ghesterket to versmadene vorspoet
[44] ende toe verdraghene wederspoet ende scharpheit. Mitten gheeste der
[45] wetenheit haestet em een mensche to veruullen de Ee godes vp dat he
[46] ouermyds enicheit des vreden ende des ghelouen to gheuoghet werde
[47] der warre mynne. Mitten gheeste der gudertijrenheit wort des menschen
[48] herte beweket to medelijdene. vp dat in allen ende ouer al de gudertij[49] renheit gheholden werde. Ten lesten vntfeet de zele vth den gheeste49
[50] des anxtes ene borde vp or seluen dar alle rust ende vlecke der sunde
[51] mede vernielt wort. Ende desse seuenuoldighe gracie werket in den sel-

49
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[1] +uen gheeste mennigherhande gauen// na der mennigherhande werkinghe aant.
[2] des vurs dar de hillighe gheest ynne betekent is. Ende dese seuen werke aant.
[3] des vurs dar de seuen gauen des hillighen gheestes ynne betekent syn
[4] werden weder sins gheset in desen nauolghenden versen. Alsoe dattat
[5] irste werck des vurs ouerdraghet mitter lester gaue des hillighen ghees[6] tes. Ende dat leste werck des vurs ouerdraghet mitter irster gaue des
[7] hillighen gheestes. Destruit emollit coniungit consolidatque. Altius attol[8] lit illuminat ignificatque. Dat bedudet aldus vele. Dat vur vernielt ende
[9] beweket dat vergaddert ende maket vast. Dat boert int hoghe ende ver[10] luchtet ende maket vurich. Dat vernielt den rust. ende de gheest des
[11] anxtes verdriuet de sunde. Ten anderen male beweket dat vur loet ende
[12] ander metael. Ende de gheest der gudertijrenheit beweket dat herte
[13] tot medelijdene. Ten derden male vergaddert dat vur vele holtes in enen
[14] hoep asschen. Ende de gheest der wetenheit de die mynne is vergaddert
[15] veler menschen herte in enen vrede ende ghelouen. Ten verden male aant.
[16] maket dat vur vast. want de ouen prouet de eerdenen vate. Ende de
[17] gheest der starcheit sterket de ghelouighen herte teghen die wederstote.
[18] Ten vijften male bort dat vur vp int hoghe. Ende die gheest des rades
[19] bort de herte vp bouen de ghebede. Ten sesten male verluchtet dat vur.
[20] + Ende die// gheest der verstandenisse leert vns alle waerheit des herten aant.
[21] des mundes ende des werkes. Ten seuenden male maket dat vur vurich
[22] dat is bernende. Ende de gheest der wysheit. dat is der smakender weten[23] heit vntsteket dat herte to der schouwinghe gades. Hijr vmme dat hilli- aant. 23
[24] ghe tabernakel gades dat in den menschen is wort in der seuenuoldigher
[25] tijt mit dusdanighen seuen lanternen verluchtet tot aller schoenheit ende aant.
[26] glorien. Vp dat de tijn ghebade godes luchtich ende blenkende werden
[27] van desen seuen lanternen. dat is van dessen gauen des hillighen gheestes.
[28] Hijr vmme ist dat de calumne des lechtes des nacht luchtet. nochtan
[29] wort se des daghes mitter dunker wolken beschemet. dat is dat inwendi[30] ghe lecht wort verdunkert mitter vnwetenheit desses teghenwordighen
[31] leuens. Want de mensche en weet nicht of he werdich sy der mynnes aant.
[32] of des hates.

+

230d

+

231a

Exempel
[34] +IN desen twyuele quellede langhe tijd de hillighe nunne lutgart als in aant. 34
[35] oren leuene bescreuen is. ende bath mit daghelickes tranen vnsen leuen
[36] heren dat se hijr van versekert mochte werden oek in desen teghenwordi[37] ghen leuene. Ende se horde ene stemme de seer apenbarlicke to er
[38] sprack. Alre leueste wes seker. want den heren behaghet dyn leuen. Hijr
[39] van verblijde or de gotdenstighe lutgart ene wyle tijdes. ende began dar
*
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34 Na lutgart, volgt in de Lat. tekst: in Aquiria monialis.
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[40] + na weder to vnturuchtene als sie ersten dede. Se wart anderwerue// van
[41] den heren gheuandet. ende nochtan en konde alsoe nicht ghetroestet
[42] werden. Ten derden male en leth de barmhertighe here se nicht langher
[43] bedrucket bliuen. Ende se dar quam een eerbar schone man de mit allen
[44] vnbekant was. ende ghenck int spreke hues dar de nunnen seten ende
[45] grotte se allegader ende bath dat men gheringhe haelde de goddenstighe
[46] lutgart. Do se quam grotte he se ende sede to eer dat seet alle horden.
[47] Du vntbedet dy de almechtighe god. leue vort an sekerlicke. want den
[48] heren heuet wal in dy behaghet. Do dit de iunghe man ghesecht hadde
[49] verscheen he ter stunt. ende men en konde em nicht gheuraghen wan
[50] he queme of wan he were.

Exempel
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[1] +IC hebbe gheseen enen canonik Julianum ghenomet de en broder was des aant. 1
[2] cloesters cantipratencis. Do he langhe tijt een vnbeulecket leuen
[3] gheleidet hadde wart he in ener nacht van den duuele verueert recht
[4] of he syne were. ende dar vmme reep he mit vullencomener stemme
[5] ende huelde. ende bath den heren dat he em enich teken bewysen wolde
[6] wert sake dat he beholden solde werden. Ende sonder merren wart em
[7] de hemmel gheapent ende he wart mit enen lichte vmme beuanghen. ende
[8] also wart he ghetroestet ende seer wal ghesterket in den leuendighen
[9] hapen. Ende dat en was gheen wnder want men lest van sunte steuene. aant.
[10] Selich is de mensche den de hemmel gheapent was.
[11] +Laet vns horen wat de philozophus volet// van den selighen dode. aant. 11
[12] + Wanner dat leuen anghename is. so is de doet nutte. Du salst verstaen
[13] dattu een anghename leuen heuest. wanner du nicht en gheuolest in der
[14] consciencien dat dar beripelick is. ende du begherlicke den doet verwach[15] test. Dan sterft men selichlicke. wanner de consciencie in vrede is. He
[16] is vele verdrachlicker de dar ghebedet to steruenne. dan de dar ghebedet aant.
[17] quelicke te leuene. Want et is nicht guet langhe te leuene. mer wal te
[18] leuene. Hijr van secht de wyse man. Denke altoes wodanich dijn leuen aant.
[19] sy. ende nicht wo langhe dattet dure. gheringhe te steruene of late te
[20] steruene en drecht nicht to der salicheit. mer de dar wal steruet de vnt[21] uleet dat perikel des quaden leuens. De ewighe ee en heuet nicht beters
[22] ghemaket dan dat se vns allen ghegeuen heuet enen inganck ende menni[23] gherhande vthganck. De menschelicke natur is in enen guden state also
[24] dat niemant vnselich en is anders dan van synen eghenen sunden ende
[25] ghebreken. Wilstu teghen dit lijcham vrij wesen so wone altoes dar ynne aant.
[26] recht als een de to hant wanderen sal. Wattu heuest dat se an recht als aant.
[27] ene borde enes gastes. men sal to hantes van hijr gaen. de natur driuet
[28] vns so naket van hijr te gane. alse wy naket hijr in quemen. Du en machst
[29] nicht mer vth der werlt draghen dan du dar in brachtest. Hijr vmme//
[30] + af legge mit ghelijken mode dat lijcham dar du langhe in ghewonet he- aant.
[31] uest. Hijr salstu een dinck leren. dat is dat tijtlicke leuen to versmane.
[32] Want nemant en heuet dat leuen wal regiert dan de dat versmaet heuet. aant.
[33] ten is gheen groet dinck te leuene. mer eerberlicke wijslicke ende starc- aant.
[34] licke toe steruen is een groet dinck. De dach sal noch weder comen de aant. aant.
[35] vns weder int licht brenghen sal. ende dar vmme sal een mensche mit
[36] ghelijken mode vth den lijchame gaen. want he dar weder in comen sal.
[37] Vor der oeltheit was ick sorchuoldich dat ick wal leuen mochte. in der aant.
[38] oeltheit byn ick sorchuoldich dat ick wal steruen mochte. Wal te steruene
*
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9 want men lest van sunte steuene, is door de vert. toegevoegd. 11 van den selighen dode,
Lat.: de bono mortis et beata morte. 14 beripelick, ls: berispelick. 26-43 In dit tekstdeel zijn
na sal [26], dinck [34] en steruene [39] onderdelen niet in de vert. opgenomen.
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[39] is gherne te steruene. Vorwar dat is een selich doet de vth guder con- aant.
[40] sciencien blijdelicke vntfanghen wort. Ende sodanich mensche en becla[41] ghet nicht dat he achter late dit leuen dat em meer een verdreet dan
[42] een troest is. Wy werden vnwetende van hijr ghenomen ende wy sint aant.
[43] + blijde vnder den valle. Hijr vmme du bye. dat is du ghelouighe zele. beter
[44] stedelicke dyn leuen ende oefene dy altoes in den seuen gauen des hilli[45] ghen gheestes vp dattu vulmaket werdest in den tijn gheboden er ee.

+

Concl.

Jn den winter schulen de byen ende dan eten se dat honich dat se
des somers vergaddert hebben. LII. capitel
[48] +JN den winter schulen de byen ende// dan eten se dat honich dat aant.
[49] se des somers vergaddert hebben.
[50] +Den winter hete wy hijr de tijt de dar is tusschen des menschen50
[51] doet ende der lester verrisenisse alse de zele ghescheiden is van den

50
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[1] lijchame. enter se is in roste. of in pijnen. Ende in der verrisenisse sal
[2] se weder to gheuoghet werden den lijchame vnde ghecledet mitter vn[3] sterflicheit. Ende dar wort wal ghesecht dat se in der tijt schulen. want
[4] de lijchame schulen in den graue dat de prophete daniel slapen nomet aant.
[5] in den stubbe. Ende he seghet wal in den stubbe. want god sede to den
[6] irsten menschen. Du bist stubbe. ende du salst weder keren int stube. aant.
[7] ende na den worden werden al der menschen lijchame verwandelt in stub[8] be. Van desser regule wort vth ghenomen dat lijcham Cristi dat nicht
[9] en veruulde. want des derden daghes verrees he. Ende alse de warachti[10] ghe lerer augustinus secht. so wort hijr oec vth ghenomen dat lijcham
[11] der moder Cristi. Ende wy ghelouen vorwar dat hijr oec vth ghenomen
[12] wort sunte iohannes euangelista. Want als se weren ghesellen des lijdens
[13] Cristi. so sijn se oec rechtuerdelicke ghesellen des troestes. ende sint
[14] mit Cristom nu ghecledet mit der vnsterflicheit.

Exempel
[16] +Wy hebben gheseen enes hillighen mans lijcham dat byna ses hundert16
[17] iaer lanck was vnueruulet. Ende ick wil kortelicke vertellen vth wat
[18] + orsaken dat gheschede. Jn enre stat van duesch lant dat de oldes//te aant. aant.
[19] stat van al europen is was een wnderlick tymmer. ende men sede dattet
[20] was een pallaes der keiserynne helenen de des groten constantinus moder
[21] was. Ende dat timmer wart van somighen borghers vernielt. vp dattet aant.
[22] nicht bekummert en worde van den vyanden to perikel ende anxt der
[23] stat. Ende in der noert sijde vonden se een klene bedehues. dar ynne
[24] was een altaer van den alre wittesten albaster. ende in der rechter sijden
[25] des altaers was een graf. ende bouen den graue an der want was aldus
[26] gescreuen. Sancte theodolphe nostri petimus miserere. Dat bedudet. Sun- aant.
[27] te theodolphe wy bidden vntfarme dy vnser. Hijr vmme do de borghers
[28] to den graue vergaddert weren worden dar oec to gheropen de predicker
[29] broders. Ende by gheualle quam ick dar oec to. Do de steen ghelecht aant.
[30] was van den graue vonde wy dat lijcham vnueruult ende seer bequameli[31] cke haddet de hande ghelecht vp een. Vth orloue der borgher sneet ick
[32] em of de rechter hant dar he mede gheconsecreert hadde dat lijcham
[33] Cristi ende gaf se den predicker broders. Deses hillighen mans haer ende aant.
[34] naghele vant ick in den alre oldesten cloester der seluer stat mit oelden
[35] vpscriften vnder den anderen hillichdome. Van desen hillighen manne aant.
[36] ende van synen broder den guden diderick de in der ander sijt des seluen aant.
[37] timmers begrauen was sede men vth den alre oldesten gheruchte dat aant.
*
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18 stat, Lat.: vrbe [Germanise] Treverensi. 20 des groten, is door de vert. toegevoegd. 23
noert sijde, Lat.: latere a parte Aquilonari. 33 broders, Lat.: in Lovanium fratribus. 34 cloester,
Lat.: monasterio [-] quod Horreum dicitur. 36 guden, Lat.: beato. 39 dat is des keisers van
rome, is door de vert. toegevoegd.
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[38] + se beide we//ren des keisers van rome susters soens. Ende de hillighe
[39] theodolphus hadde vth ghebade syns omes dat is des keisers van rome.
[40] in synre kintheit ghetruwet des coninghes dochter van enghelant. Mer
[41] do he een iunghelinck gheworden was en wolde he se nicht to echte ne[42] men vmme hape enes beteren leuens. mer he wolde in der ewicheit iunc[43] fer blyuen. Dar vmme wart de keiser mit so groter vnwerdicheit versturt
[44] vp em dat he ene verdreef vth den lande. He quam to treer ende vntfenck
[45] dat monickes habijt. ende in der vorghenoemder stede besloet he em
[46] seluen recht als in ener seer enghen steen kulen. Sijn bedde was van ste[47] nen. ende he hadde enen steen vnder sijn houet vor enen poleu dat dar
[48] gheuunden wart by dat vor ghenoemde bedehues. Ende men ghelouet
[49] dat em syn broder nauolghede ende in der seluen stede een hillich leuen
[50] leidde. Vth ghemenen rade ende willen des volkes van treer wart dat
[51] hillighe lijcham ghebracht in de kerke der predicker broder. ende achter aant.
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[1] dat altaer mit groter erwerdicheit ghelecht. Dar na besach ick de kroni[2] ken der vorgheledener tijden. ende ick vant dar ghescreuen van dessen
[3] twen broders dat desse hillighe mans bloyden in der tijt des coninghes aant.
[4] van vranckryke. Nochtan gheloue ick vp een verbeteren dat de hillighe
[5] + theodolphus werdelicke in een teken//der vnbesmitteder iuncferscap
+
[6] in den vleesche. oeck vntfanghen heuet in den lijchame de glorie der
232d
+
aant.
[7] vnuerganclicheit. Hijr van wort ghesecht in den boke der wijsheit. De
+
[8] reinicheit doet enen menschen gode alre naest wesen. Want die rechtuerSerm. b
[9] dicheit is ewich ende vnsterflick. mer de vnrechtuerdicheit is ene verkri[10] ghinghe des dodes. God is wnderlick in synre moghentheit. de vnse stubbe aant.
[11] oeck in deser teghenwordigher tijt also seer glorificeert dat wy werdeli[12] cke mit vullen herten ende betruenisse hapen moghen de glorie der verri[13] senisse de in vnsen stubbe ghescheen sal. Des ghelikes hebbe wy oeck
[14] gheseen vnueruult vele lijchame der hillighen vnnoselen kinder de van aant.
[15] herodes ghedodet synt.
[16] Wor vmme wy so seer eren der hillighen lijchame verklaert Augusti- aant. 16
[17] nus in den boke van der stat godes seggende. O woe eer eerwerdich sijn
[18] der hillighen dode lijchame. want ist dat enes vaders cleet ofte rinck
[19] so vele meer gheminnet wort van den kinderen wo vele dat se merre
[20] mynne hadden to den olderen. Wo vele meer sole wy dan eren der hilli[21] ghen lijchame. dar de hillighe gheest vele werdelicker ende vullencomeli[22] cker alle guet werck dor ghewracht heuet. Et is seker dat de ghene de
[23] de hillighen gheert ende gheminnet hebben. de hebben vele waldaden
[24] ouermijds den hillighen vntfanghen. Ende hijr van sint vele exempele.//

+
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+
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[26] +EEn broder van der predicker orden dent gheschede dat ic nu vertellen26
[27] wil heft my seluen ghesecht. Dat he vele iaer lanck nicht slapen en konde
[28] mit allen. Dar vmme lach he in den seeckhuse. so kranck dat de gheest
[29] nouwe in den lijchame bleef. He gaf em wnderlicke seer to den denste
[30] der moder Cristi. Ende do in ener nacht de broders mettene ghesunghen
[31] hadden to den laudes to. apenbarde vnse leue vroue den seken broder
[32] mit groten lichte seggende. Jck byn de moder Cristi ende patrona dyner
[33] orden. ende byn hijr ghecomen vmme dy to warnen. Want de duuel sal
[34] to di comen in ghelijcknisse dyns habites als een quaet broder. Mer te[35] ghens em salstu dy seluen seghenen mit aldusdanighen worden. My bene[36] die god de vader de alle dinck gheschapen heuet van nichte. My benedie
[37] god de sone de den verlornen menschen verloset heuet mit sinen eghenen
*
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3 coninghes, Lat.: Clodoveo rege.
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[38] blode. My benedie god de hillighe gheest. wes barmhertighe troestinghe
[39] my beholden moet. Ende du salst to hant bate voelen van deser langher
[40] soke. Ende wanneer de broders to samene comen so salstu doen watti
[41] god in ghift. ende alsoe salstu vntfanghen vullencomen ghesuntheit. Doe
[42] dit de moder der vntfarmherticheit ghesecht hadde verscheen se to hant.
[43] Ende de broder de in vele iaren de oghen nouwe to gheloken en hadde
[44] + to slapene. wart do rechteuort vntslapene. alsoe// langhe dat men de
[45] psalme van der laudes vort vth sanck.
[46] Vnder dat canticum benedictus vntwakede he ende sach den duuel
[47] to em comen in der ghedaente enes broders van synen habite. Ende de
[48] duuel wart so lanck dat he roerde dat ouerste van den huse. Ende rechte[49] uort dachte de broder der worde de he gheleert hadde van der moder
[50] der barmherticheit. ende seghende em. Ende altehant loeck or de eerde
[51] vp ende de duuel vol dar in. En weinich daghe na den dat dit ghescheet
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[1] was vergadderden de broders vth allen steden dar se ghepredicket had[2] den. Ende do de broders ghewasschen ende gheschoren weren quam den
[3] seken broder ene ghedachte int herte na den worden vnser leuer vrouwen
[4] sijnre patroenschen. dat he in den ghebede aldus sede. O almechtighe
[5] god. barmhertighe weder gheuer aller guder werke mit woe gudertijren
[6] oghen ansiestu den sweet dynre knechte. Sich nu vp my dynen vnwerdi[7] ghen knecht ende ghewerdighe di my deelachtich te makene der verdeen[8] ten de dyne knechte in dessen swete ende arbeide verdient hebben. Do
[9] he dit ghesecht hadde vergadderde hie in een vat al dat vnreine water
[10] dar de broders in ghewasschen weren ende ghoet dat vp syn houet ende
[11] vntfenck vullencomene ghesuntheit. nicht allene des houedes mer oec
[12] + des helen lijchames.// Desen seluen broder hebbe wy gheseen dat he
[13] na der tijt seer verduldich was in velen arbeide ende bereit to stedighen
[14] predicken.

+
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Exempel
[16] +DAr was een eerber preister van guden leuene de den hillighen apostel aant. 16
[17] bartolomeus lief hadde. Ende in synre hochtijt plach he de armen mer
[18] to spisene dan vp ander tijde. Dat gheuel eens dat do he vp sunte barto[19] lomeus hochtijt misse ghedaen hadde. sach he den duuel stane in ener
[20] ghedaente enes alre schoensten wyues in eerberen ende bequemen cledin[21] ghen. De preister grotte se ende bath dat se mit em queme ten etene.
[22] Dat consentierde se ende dedet. ende sath mit em ter tafelen. Mer he
[23] en bath doe ghene arme lude te gaste als he plach. Hijr vmme was sunte
[24] bartolomeus ghedechtich syns ynnighen preisters de em stedelicke to
[25] dene plach. ende quam vor syne porte in ener ghedaente enes armen
[26] broet bidders. Do he reep. quam de knecht to der doren ende weigherde
[27] em in te latene. ende hiet em wachten nader alemissen hent de maeltijt
[28] ghedaen weer. De hillighe apostel antworde mit enen gudertijrnen anghe[29] sichte ende sede. Jck sal wal wachten. Mer segge dynen heren dat he
[30] my antwor. ende ontbede my weder wat dat wonderlicste dinck sy op
[31] der werlt dat myn dan enes votes lanck is. De knecht lachede ende quam
[32] + to// sinen heren ende vertellede em de vraghe des broet bidders. Do
[33] de preister dar nicht vp antworden en konde ruende em dat wyf dat he
[34] to gaste ghebeden hadde in dat oer ende sede. Dat is enes menschen
[35] anghesichte. dat in allen menschen so vnder ghescheden is dat gheen
[36] anghesichte den anderen ghelijck is in ghedaenten ende in naturen ten
[37] hebbe wat vnderscheides. De preister vntboet den broet bidder de vntbin[38] dinghe der vraghe. Do de hillighe apostel ghepriset hadde de vntbindin[39] ghe. sede he. Ganck weder to dynen heren ende vraghe em van mynre
[40] weghene. Wat den menschen alre meest eghen is in allen dinghen dat
[41] he heuet. De knecht quam weder to den heren ende vertellede em de
[42] vraghe. Do de preister oeck dar nicht vp antworden en kunde. ruende
16
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[43] em dat wyf int oer ende sede. Jn allen dinghen dat een mensche heft
[44] is em alre meest eghen de sunde. De knecht quam weder ter porten ende
[45] brachte den broetbidder de vntbindinghe. De hillighe apostel prijsede
[46] echter de vntbindinghe ende sede. Dese twe vraghen sint wyslicke vnt[47] bunden. Jck sal noch vraghen de derde vraghen ende dan sal ick rosten.
[48] Ganck ende vraghe dinen heren van mynre weghene. Wo mennighe myle
[49] dattet sy totter hellen. De knecht quam toe den heren mitter derder
[50] + vraghe. Doe de preister oec dar nicht vp// antworden en kunde. ruende
[51] em dat wyf echter int oer seggende. dat en weet nemant beth dan de
[52] ghene de vake ter hellen ghegaen heft ende den wech ghemeten heft.
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+

234a

218
[1] Do de knecht desse antworde van synen heren vntfangen hadde ende
[2] vor de porte ghebracht hadde. sede de hillighe apostel. Dyn heer heuet
[3] wal gheantwort. ganck nu ende segge em. Ende we is de ghene de den
[4] wech ter helle vake ghemeten heuet anders dan de bose duuel die by
[5] di sit in ghedaente enes wyues de mitti schynt te etene. ende dy dese
[6] antworde sachtelicke int oer gheruent heuet ende solde dy te hant ghe[7] bracht hebben totter vnkuescheit hadde ick apostel bartholomeus den
[8] du deuotelick ghedeent heuest dy nicht barmhertelicke verloset. Sonder
[9] merren do de knecht sinen heren dit ghesecht hadde verscheen die duuel
[10] van synen oghen. De preister verwonderde em to male seer ende stont
[11] vp van der tafelen ende liep haestelicke totter porten op dat he synen
[12] verloser seen mochte. mer he en vandes niet.
[13] +Vnder allen bisscoppes kerken sint dar vier kerken de men mit sunder-13
[14] lingher werdich/heit plecht hillich te hetene ende te scriuene. Alse de
[15] hillighe romessche kerke. De hillighe kerke van iherusalem. De hillighe aant.
[16] + kerke van treer. ende de hillighe kerke van collen. De kerken//werden
[17] hillich gheheten. want se sint mitten hillighen blode besprenghet. De
[18] hillighe romessche kerke is bisunderlinghe besprenghet mitten blode
[19] der hillighen apostolen petri ende pauli ende ander ontellicke merteleren.
[20] De hillighe kerke van iheruzalem is ghehillighet mitten alre gloriosesten
[21] blode Cristi. De hillighe kerke van treer is vake ghekronet mit sonderlin[22] ghen merteleren. Ende behaluen dat so lest men dat al de ganse stat
[23] vmme Cristus willen dre reise ghemertiliet is ende ghedodet. De hillighe
[24] kerke van collen is ghehillighet van den alre gloriosesten scharen der
[25] iuncfrouwen. wes ghetal gode allene kundich is. Want dar weren eluen
[26] dusent iuncferen ende vele ander dusent manne ende wyue. ende edele
[27] ionferen ende vnedel. de mede to rome ghengen ende weder van rome
[28] quemen. ende to samen mit em ghemertiliet worden. Ende dar vmme
[29] secht men wal to rechte dat de kolsche kerke hillich is. Want se mitten
[30] hillighen blode besprenghet is. Hijr vmme sint vnder der hillighen iuncfe[31] ren graue gheuonden ende verheuen de hillighe pawes cesarius. ende aant.
[32] vele ander bisscoppe ende coninghe ende coningynnen. welker namen
[33] bescreuen weren vp stene de by oren lijchamen legghen. Dit hebbe ick
[34] + dar vmme vertellet vp dat men dat mirakel de le//uer hore dat ick seg[35] gen sal.

+

Serm. c

+

234b

+

234c

Exempel
[37] +BRusele is ene edele stat van brabant. Jn der stat is een hospitael der37
[38] armen dat seer claer is van sunderlingher minnen ende gheestlicheit.
[39] Jn dessen hospitale hebbe wy gheseen ene suster de vlitich was in velen
[40] arbeiden. Se wart begrepen mit ener swarer suecte so dat ore zele van
13
37
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+

Ex. 237

[41] den lijchame scheidede. Do se doet gheleghen hadde van der tercie tijt
[42] hent to der vesper to. wart se haestelicke weder leuendich ende richte
[43] sich vp. Se leeth alle de susteren to samen ropen. ende do se alle teghen[44] wordich weren sede se. Jn mynen leuene hebbe ick alle daghe gheert
[45] dat iunckferlicke heer der stat van collen ende nu byn ick ouermijds aant.
[46] eren ghebede verloset van den vegheuur. Ende ic byn dar vmme ghedwn[47] ghen weder to den leuene to comene dat ick kundighen solde al den ghe[48] nen de die iuncferen eren. dat se ore hulpe gheuolen solen in der doet.
[49] so uer als se sodanich van den leuene scheiden dat em ghebeth helpen
[50] mach.

Exempel
[52] +HEr gwilhelm van aska. dat een dorp is in brabant is een edel ende ynnich aant.
+

52

Ex. 238

52
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*

[1] man heuet my vertellet. Dat do he eens buten landes in der heeruaert
[2] was waert he sieck to der doet toe. Ende de meisters vntseden em van
[3] den leuene want he arbeidede in der alder swaerster kolde. He hadde
[4] + altoes ghewest ynnich to der glorio//ser iuncferen marien. Ende do he
[5] sach dat he mit alle ghenen troest en hadde of hape van den meisters
[6] kierde he mit ghetrouwen ghemode to sijnre patroenschen recht al totter
[7] versoninghe der gotlicken moghentheit. Ende in der midder nacht apen[8] barde em de gloriose vrouwe ende moder Cristi mit enen bussekene dar
[9] selighe salue ynne was. Do se em dar mede bestreken hadde wart he
[10] ghesunt in enen oghen blicke. Ende se sede to em se du bist ghesunt ghe[11] worden. als du dat by brenghen kanst so salstu dyn leuen verwandelen
[12] ende begheuen dy in mynen denste alse du begheert heuest. Des morghens
[13] quam de meister to em in. ende vant dat de mensche ghehelicke teghen
[14] de natur ghenesen was. Dese man wart dar na langhe tijt gheholden te[15] ghen sinen willen in der echtscap. Mer namaels kreech he orlof van synen
[16] wyue. ende vth vnsen rade ghenck he mit groter deuocien in de orde aant.
[17] der duesschen heren. ende na em ghenck een ander ridder mit synen sone
[18] in de selue orde. Ende de erste starf in der vierder maent na den dat aant.
[19] he in de orde ghegaen was. Ende in der seluer nacht apenbarde he enen
[20] syner vrende in brabant. ende anderwerue apenbarde he den seluen ende
[21] toende em de maneer synre pyne. Ende derdewerue apenbarde he em.
[22] ende sede em de ghedaente der sunde dar he vmme ghepynighet waert.
[23] + De broders van der// orden hebben een seer guet gheruchte. se sin den
[24] hillighen lande truwe. ende vnder em sint vele vrome ridders.

+

234d

+

235a

Exempel
[26] +JCk hebbe noch een ander wnderlick mirakel ghehort van den predicker aant. 26
+
[27] broders de dat bekant hebben van den personen dent gheschede. Jn duEx. 239
[28] desch lant was een ridder de ghehuert hadde meyers vmme gres te meye[29] ne. Do se meiden. vp enen hillighen auent. ende do men in den dorpe
[30] vesper ludde sede de ene meier to synen ghesellen. laet vns gaen van
[31] den werke. want men ludet vesper to samen. Mer do se des nicht doen
[32] en wolden ende em meer mit worden beschemeden. leth he rechteuoert
[33] dat werck ende ghenck te vesper. Des derden daghes quam he weder
[34] mit den anderen to werke. ende sach dat de anderen veer vor ghengen
[35] ende he allene na meyen moste. ende dar vmme wart he van em allen
[36] bespottet. nochtan verdroech he verduldelicke orre alre lachen ende
[37] bespotten. Meer so vro alse he de hant vth stack ende meyen wolde vant
[38] he vor em an den grese hangende enen vunderlicken ende groten vnbe*

26

16-17 orde der duesschen heren, Lat.: ad domum militiae Theutonicorum hospitalis B. Mariae.
18 Na starf, volgt in de Lat. tekst: iuxta Toletum. 26 de veneratione sanctorum. 45 de vijr,
is toegevoegd.
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[39] kanden guldenen penninck. Hijr vmme vol he vp syne knee ende benediede aant.
[40] den heren mit tranen. Do he reep lepen syne ghesellen dar to ende de
[41] ridder de der hoymaet heer was leep dar oeck to. ende se seghen alte
[42] + samene dit gotlicke mirakel. De ridder was gheleert. ende las// dat vp
+
235b
[43] den penninghe in des landes tale na vnser bedudinghe aldus ghescreuen aant.
[44] was. De hant godes heuet my ghemaket. ende heuet my to ener gauen
[45] ghesant den armen de dar nicht en brack de vijr des hillighen daghes. aant.
[46] Dessen penninck kofte des ridders wif van den armen byna vor ene
[47] marck. Ende toende eme dar nae velen luden to ener bewysinge des mi[48] rakels.

Exempel
[50] +JN hollant is een hospitael dar der hilligher iuncferen sunte katheri- aant. 50
[51] nen hillichdom mit eerwerdicheit ynne gheholden worden. De boden
[52] des hospitaels droghen dat hillichdom to mannigherhande kerken.

50
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+

Ex. 240

220
*

[1] Ende dat gheuel in enen daghe do se in den weghe weren. dat se seghen
[2] de vloet des meers em teghemote comen alst pleghet toe ebben. ende
[3] want se der vloet nicht vntgaen en konden so worden se verstuert hent
[4] to der doet to. Do was dar een vul betruwenissen de dar mitten kassen
[5] dar dat hillichdom ynne was enen krinck int sant screef. se vollen vp
[6] ore knee in eer ghebeth. ende bynnen den krinck repen se an sunte kathe[7] rinen hulpe mit tranen. Dar gheschede een vunderlick dinck. De vloet
[8] quam vmmelanck den krinck ende dat mer wart hoghe verheuen ende
[9] schumede ende dat water steech vp viertich cubitus hoghe also dat se
[10] nicht seen en konden dan den hemmel. mer bynnen den krinck en quam
[11] + nicht een dropel waters. Der// manne weren neghene. der wy een gheseen
[12] hebben. Ende se wachteden bynnen den kringhe alsoe langhe dattet meer
[13] weder achterwert ghenck. Ende do se vth ghenghen kundigheden se dat aant.
[14] vnghehorde mirakel ouer al dat lant. Dese dinghe sint ghescheen int iaer
[15] vnses heren dusent twehundert ende vyue. Hijr van weten ghetughe ander
[16] mans de in enen schepekyne weren ende em to holpe quemen de in den
[17] + kringhe weren ende seten. Dit hebbe wy ghesecht van den leuendighen
[18] menschen de der hillighen holpe vnderuonden hebben.

+

235c

+

Serm. d

[19] Mer dar werden vele mirakele vertelt wo de hillighen den doden te19
[20] hulpe ghecomen sint. Van welken wy somighe vertellen. welke wy sonder
[21] enich twyuel bekant hebben.

Exempel
[23] +JC hebbe gheseen enen canonick van camerick de ghenck in die regu- aant. 23
[24] leer orde. Dese hadde in sinen leuene seer lief den hillighen apostel
[25] sunte iohannes ewangelistam. Ende na synre doet waert enen van
[26] sinen mede canonicken dusdanighen visioen gheapenbaert. He sach dat
[27] de selue apostel ghenck totter alre gloriosester ioncfrouwen marien der
[28] moder Cristi. ende bath se oetmodelicke seggende aldus. Se vnses vren[29] des zele wort ghepinighet in den vegheuur. ick bidde cum ende verlose
[30] + se. want al en heuet he niet vullencomelicke gheleuet.// he heuet noch[31] tan syn leuen een groet deel ghebetert. Ende sonder merren dede de
[32] hillighe ioncfrouwe maria dat or de iuncfer iohannes bath. ende steghen
[33] to samen dale to den vegheuur ende verloseden de sele. ende leiden se
[34] mit em vth. Ende deet sach gaf ghetuech. ende wy weten dat sijn ghe- aant.
[35] +tuech waer is. Hijr vmme in den winter deser teghenwordigher tijt de
[36] vul lijdens is slapen de hillighen in den lijchame. ende se schulen in den
*

19
23

13 Na ghenck, volgt in de Lat. tekst een zin, die niet in de vert. is opgenomen. 14 Na mirakel,
volgt in de Lat. tekst: post transitum Iordanis. 23 Na orde, volgt in de Lat. tekst: in religioso
Cantipratensi coenobio.
Colv. II, 53 § 11
Colv. II, 53 § 12

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

Ex. 241

+

235d

+

Serm. e

[37] stubbe. dat is in den graue. ende ghebruken vor spise dat honich dat se
[38] in den somer vergaddert hebben. De somer is de tijt der gracien in dessen38
[39] teghenwordighen leuene. Jn welker tijt de ghelouighen mit hillighen wer[40] ken verdenen dat se ghebruken moghen de ewighe welde na der doet
[41] hent to den daghe der ghemenen verrysenisse. vp dattet veruullet werde
[42] dat dar ghescreuen is in apocalipsi. Ere werke volghen em na. Mer ist aant.
[43] dat se ghenes sinnes vullencomelicke ghereinighet sint in desen teghen[44] wordighen leuene ende na der doet noch ghereynighet solen werden. so
[45] moghen se gheholpen werden mit ghebede ende verdenste der leuendi[46] ghen. Ende dit moghe wy heten spise dar de ghelouighen zelen de van
[47] den lijchame ghescheiden sijn seer begherlicke mede ghespiset werden.
[48] Ende dat mach allene helpen den ghenen de dat mit guden werken in
[49] oren leuene verdeent hebben. Want te vergheues bidden se mitten ryken aant.
[50] + manne// enen dropel waters. ende mitten dwasen iuncferen vromet oly aant.
[51] de hijr seluen gheen oly dat is gude werke ghehad en hebben.

38
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+

236a

221
[1] Mit wo groet begherten de zelen begheren van den vrenden gheholpen1
[2] te werdene. wil ick bewysen mit enen apenbaren exempele dat in gallien
[3] ghescheet is.

Exempel
[5] +DAr was een seer arm preister de seer ynnich was ende sorchuoldich
[6] te biddene vor de ghelouighen zelen de in den vegheuur ghepinighet wer[7] den also seer dat he alle daghe ghenen dach vth ghenomen misse dede
[8] vor de ghelouighen zelen. Hijr vmme wart he beschuldighet ende gheda[9] ghet vor den bisschop ende beliede simpelicke de warheit. He wart ghe[10] dwunghen den bisscop vnderdanich te wesene. ende to sweren ende em
[11] borghe te settene vor de beteringhe. De preister swoer mer he was seer
[12] begaen wor he krighen solde enen borghen de vor em lauede. Ende sonder
[13] merren worden des bisscops oghen vp ghedaen. ende he sach mer dan
[14] dusent hande vt gherecket in der lucht de vor den preister lauen solden.
[15] Do dat de bisscop sach wart he verueert ende sede to den preister. du
[16] heuest borghen ghenoech de vor di lauen. ganck ende vth den wille Cristi.
[17] ende vth mynen willen oeffene vort an de ziel misse als du duslanghe
[18] ghedaen heuest.
[19] +De zelen de in den vegheuur ghepinighet werden. moghen mit seuen19
[20] maneren gheholpen werden. Ende dat wort betekent in den yrsten boke aant.
[21] + machabeorum. dar men lest// dat symon vp siner older ende op synre
[22] broder graf setten leeth seuen tabernakele ofte seuen tornekens. Ende
[23] dese seuen maneren sint vergaddert in enen verse. Fle. pete. ieiuna.
[24] vigila. da redde celebra. Dat bedudet dus vele. Screie. bidde. vaste. wa[25] ke. ghif. weder gif dat vnrechte guet. ende doe misse. Screie nicht alse25
[26] de anderen de ghenen hapen en hebben meer. Als ecclesiasticus secht.
[27] Vp den doden storte tranen to gode. Want die tranen verkolen de hette aant.
[28] des vegheuurs. Mer ist dattu anders vnmatighe tranen stortest vor de
[29] doden. de synt mit alle vnnutte ende en gheuen den zelen ghene verkole[30] nisse.

+

Ex. 242

+

Serm. f

+

236b

Exempel
[32] +ICk hebbe van mynre moder ghehort dat ic nu vertelle. Myn older moder aant. 32
+
[33] hadde enen erstghebornen sone de van edelen synnen was. ende van sunEx. 243
[34] derlingher schoenheit. He starf. ende de moder was so rouwich dat se
1
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[35] ghenes sinnes ghetroestet mochte werden. ende by aueturen dat was
[36] ene betekenisse des to comenden quades. Want na den kreech se enen
[37] anderen sone de so wilt ende ydel was dat he al syns vaders eerfnisse
[38] vnnuttelicke to brachte. Hijr vmme do de moder alse hijr vor ghesecht
[39] is vntrostelicke bescreiede oren irstghebornen sone apenbarden or in
[40] enen weghe vele iunghen de langhes in den wech ghenghen mit groter
[41] + blijsscap als or duchte. Do se eres sones ghedachtich// was ende se em
[42] nicht en sach vnder den anderen screiede se. ende altehant sach se em
[43] allene na volghen. ende lancseme gaen. Do sede die moder mit swaren
[44] ropene. Wat ist sone dattu allene achterblyuest ende mit den anderen
[45] nicht en gaest. Do toende he siner moder ene grote borde waters de he
[46] in synre hoyken droech. ende sede. Se moder dit sint de tranen de du
[47] vnnuttelicke vor my vth ghestort heuest. ende mit deser borden werde
[48] ick ghehindert dat ic den anderen nicht volghen en kan. Hijr vmme storte
[49] tranen to gode ende in der teghenwordicheit des lijchames Cristi bidde
[50] vor my mit enen goddenstighen ende ynnighen herten to gode. ende ghif
[51] aelmissen den armen ende dan sal ick verloset werden van den verdrete
[52] dar ick nu mede beswart byn.
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+

236c

222
[1] +Hijr sal men merken dat vth der gotlicken verhencknisse to troeste
[2] ofte vermaninghe ende beteringhe der moder. de do die iunghe or sede
[3] dat hie ouermyds oren vnnutten tranen ghetouet worde. so dat he mit
[4] sinen ghesellen nicht vort gaen en konde. Want de zelen der doden mo[5] ghen gheholpen werden mit verdenste der leuendigher. mer se en moghen
[6] mit allen mit ghenen ghebreken of sunden der leuendigher ghehindert
[7] werden. De ander maneer dar de ghelouighen zelen mede gheholpen mo-7
[8] +ghen werden. is betekent in den// worde des verses bidde. Hijr van lest aant.
[9] men in den anderen boke machabeorum. Vor de doden te biddene is ene
[10] hillighe ende selighe ghedachte. vp dat se vntbunden werden van den
[11] sunden. Hijr van wil ick vertellen een seer klaer exempel.

+

Serm. g

+

236d

Exempel
[13] +DO de keyser otto ghestoruen was. was dar ene syne nichte de een iunc- aant. 13
+
[14] feren cloester regierde. ende se was wnderlicke sorchuoldich ere vnderEx. 244
[15] saten in der kuescheit ende ynnicheit te bewaren. Hijr vmme verwarde
[16] se seluen dat spreke venster. Ende in enen daghe horde se vro morghens
[17] sachtelicke vor dat venster cloppen. Do se dat vp ghedaen hadde apen[18] baerde or de keyser syner moyen ende sede. Jck byn ghestoruen ende
[19] werde ghepinighet in den veghevur. Hijr vmme sende baden to manni[20] gherhande ynnighe cloesteren ende laet vor my lesen tyn dusent salter.
[21] Alzo dat men neme na elken salme ene disciplyne van tyn slaghen. ende
[22] na elken verse sal men lesen een pater noster ende aue maria. Ende de
[23] wyle dat men ene discipline nemet sal men lesen de psalm de profundis.
[24] Want ick hebbe in mynen leuene verdeent dat ick na der doet myt sodani[25] gher hulpe verloset mach werden. Ende wete dat de selue alre guderty[26] renste keyser otto in den lesten iare vor synre doet in der groter duren
[27] tijt vntellicke spijse ende aelmissen mit milder hant deelde mennigherhan[28] +de cloester// ende armen luden. Des keysers moye sande sonder merren
+
[29] boden vth alze or gheheten was. ende des keysers sake wart van al den
237a
[30] cloesteren mit hogher ynnicheit vntfanghen ende vullenbracht. Hijr vm[31] me apenbarde de keyser synre moyen ander werue in der dagheraet vor
[32] dat selue sprecke venster dar wy van ghesecht hebben. ende he was mit
[33] so groter claerheit vmme beuanghen dat se em ghens syns en sach. mer
[34] se horde one allene aldus seggende. Jck danke dy ende danke du den alre
[35] barmhertichsten heren vor my. want ick nu verloset byn van den pynen
[36] ende ick gae nu to der ewygher glorien. Desse selue keyser otto was
[37] vor syner doet langhe tijt seeck. ende leeth syn lijcham alle daghe van
[38] den preisteren Cristi gheiselen. ende sijn rouwe was so groet dat conra- aant.
[39] dus de bisscop van hildensem tughede dat he nouwe ghelouen en konde
[40] dat de keyser otto na synen groten rouwen ende penitencie ene vre lanck
[41] vegheuurs lijden solde.
7
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[42] +De derde hulpe der ghelouighe zelen is vasten. Hijr vmme vastede42
[43] dauid hent to der sunnen vnderganck do abner ghedodet was. Ende du aant. aant.
[44] vaste oeck des ghelikes vp dyne doden also langhe hent du gheuolest
[45] dat de hette der wrake godes dat is der sunnen der rechtuerdicheit ver[46] sachtet is.

+

Serm. h

Exemplum
[48] +IN enen dorpe by louen in brabant was een ionghelinck wilde ende licht-48
[49] +uerdich die so sieck wart dat hie to// bedde lach. Ende de goddenstighe
[50] man lambertus een preister der melaetschen. die de alre meeste mynne aant.
[51] hadde to der zelen salicheit quam totten ionghelinghe vmme bede willen

42
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+

Ex. 245

+

237b

223
*

[1] der moder ende nodede em vlijtelicke to der bicht ende toe der peniten[2] cien. Do de ionghelinck alte hant mit groten rouwen ghebichtet hadde
[3] starf he kort dar na. Syne moder vastede stedelicke vor em ouer den
[4] anderen of den derden dach vyf iaer lanck mit vnghemetenen tranen.
[5] Do de tijt van vyf iaren vmme ghecomen was starf de vorghenomede
[6] preister lambertus vp den sondach ende wart begrauen. des donredaghes
[7] dar na apenbarde die vorghenoemde ionghelinck synre moder ende sede.
[8] Se alre leueste moder nu gae ick ouermyds dynre hulpe totter ewighen
[9] roste van den alre swaersten pijnen de ick duslanghe vor myne sunde
[10] gheleden hebbe. Ende heer lambert de my selichlicke ghebracht heuet
[11] to der bicht ende to der bekentnisse der sunden gheet mit my. Ende hijr
[12] vmme ende vmme vele ander menschen de he ghebracht heuet to der
[13] + penitencien sal he mit vele loens gheloent werden. Sich hijr vmme wo
[14] verdenstlick dattet is de vnwetenen te leerne ende den wech der selicheit
[15] em to tonene. ende de sunders to der bicht ende to der penitencien toe
[16] te treckene. Ende een ieghelick sal groet loen hebben de in synen leuene
[17] + medelijden heuet mitten doden// ende em mit ghebede of em mit vastene
[18] to hulpe comet.

+

Serm. i

+

237c

[19] Die vierde hulpe der doden is waken ofte ander arbeit in der castigin-19
[20] ge dyns lijchames. Hijr van lest men in den anderden boke der coninghe
[21] dat repha des coninghes saul byslaepster vnder er vp de eerde lede een aant.
[22] haren cleet. van den beghinne der maent. ende en leeth de voghele ende
[23] de beeste nicht to schoren de lijchame de an den cruce henghen so langhe
[24] hent dat water van den hemmele neder droep vp de ghedodeden lijchame.
[25] Wat wort dar betekent by de vp ghehanghene lijchame anders dan de
[26] zelen de in den vegheuur ghepinighet werden. Dese sal repha dat is een
[27] ghetruwe vrent helpen mit wakene of mit arbeidene van den beghinne
[28] der maent. dat is van den dat he van dessen leuene scheidet als men
[29] lest in ecclesiastico. Vp den doden screie want sijn lijcham vntbreket. aant.
[30] Dese doden en laet de voghele ende de beeste dat syn de duuels die de
[31] zelen pijnighen nicht en toe schoren in den dattu den heren oetmodelicke
[32] vor se biddest. ende en hoelde nicht vp van den arbeide so langhe hent
[33] dat water van den hemmele neder drupe vp den doden. dat is hent dattu
[34] betruwest ende merkest dat die zelen vth der gotlicken barmherticheit
[35] verloset synt.

Exempel
[37] +[V]An deser hulpe hebbe wy// bescreuen een exempel in den leuene37
+

237d

*
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21 repha, Lat.: Respha, filia Haia. 29 lijcham, Lat.: lux.
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[38] + der eerwerdigher ende wnderlicker cristinen. Lodewicus greue van losen. aant.
+
[39] de die alre edelste man van dudesch lant was. was cloeck ende scharp
Ex. 246
[40] van verstande. ende seer vrome ende strenge in den harnsche. Desse
[41] greue hadde groet betruwen ende liefte totter hilligher iuncferen cristi[42] nen. Doe he in sinen lesten lach leeth he to em halen de hillighe ioncfer
[43] cristinam. ende leeth se by em blyuen in der bynnensten cameren dar
[44] hie lach. ende hiete al de anderen vth gaen. Rechteuoert richtede em
[45] greue vp alse he best mochte ende vol oetmodelicke mit al den lijchame
[46] neder vor cristinen vote ende vertellede er al sine sunde. ende dat en
[47] dede he nicht vmme verghifnisse de se nicht gheuen en mochte. mer
[48] vp dat he se te meer beweghen mochte vor em te biddene. De greue
[49] starf ende apenbaerde der seluen cristinen ende sede dat he in den ve[50] gheuur ghewesen weer to den alre scarpesten pijnen. De goddenstighe
[51] iuncfer en was nicht luttick hijr ynne bedrucket ende antworde. Ganc
[52] nu van hijr ende na der gotlicken barmherticheit betale de pijne vor dyne
[53] sunde. ende ick anneme in my seluen half die pyne dyns vegheuurs. Do
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[1] dit ghescheet was sach men dat cristina kort dar na in sekeren tijden
[2] ghepijnighet waert mit vlammen waseme. ende somtijt mit groten kelden
[3] + alse des greuen//zele ghepinighet waert. Ende de stede dar de greue
[4] ynne te sundighene ofte ydelicke te verblijdene plach bestortede se mit
[5] vnghemetenen tranen. Langhe tijt dar na vor orre doet apenbaerde or
[6] <or> de selue greue ende dankede or ende vor vp te hemmele daer se
[7] dat ansach.
[8] +De vyfte hulpe der zelen is aelmisse te gheuene. Dar van lest men8
[9] in den boke machabeorum dat de alre starkeste man iudas sande twelf aant.
[10] dusent marck to iherusalem de men dar offeren solde vor de sunde der
[11] doden. Ende dat was billick. want men lest in ecclesiastico. alse dat aant.
[12] water vth doet dat vur alsoe delighet de aelmissen de sunde. Ende daniel aant.
[13] de prophete sede to den coninghe. Coninck verlose dyne sunde mitten
[14] alemissen.

+

238a

+

Serm. j

Exempel
[16] +VAn desser hulpe der zelen lese wy in den werken des groten coninghes aant. 16
+
[17] caroli dat een ridder de vrome in den harnsche was em mennich iaer
Ex. 247
[18] lanck ghedeent hadde. Dese quam to sinen lesten. ende do he steruen
[19] solde reep he tot em synen neuen den he van sinen maghen allene behol[20] den hadde vnder des coninghes ghesinne. ende sede. Jck hebbe nu sestich
[21] iaer ghewesen dat ick nicht eghens in desser werlt beseten en hebbe
[22] anders dan dat to der ridderscap hoerde ende se nu hebbe ick allene dat
[23] alre beste pert. ende hijrvan sette ick myn testament. Hijr vmme als
[24] + ic doet byn so salstu dit pert// vercopen ende dat ghelt salstu altemale
+
[25] den armen delen vor myne zele. He lauedet te done dat em syn oem ghe238b
[26] boet. Hijr vmme do de ridder doet was. sach sijn neue dat dat pert starck
[27] ende kone was. dar vmme en verkofte he des nicht ende he en gaf dar
[28] oeck gheen ghelt vor. mer he beheldet ende en achtede nicht sijns omes
[29] testament to betalene. Do vulna een half iaer gheleden was apenbaerde
[30] em des ridders zele ende sede em apenbaerlicke. Du en heuest nicht
[31] gheachtet to done dat ick hadde inghesat vmme myne zele te verlosene
[32] dar vmme hebbe ick sware pijne gheleden desse tijt lanck dar ic van
[33] verlost hadde gheworden haddestu de aelmissen vth ghegeuen. Mer nu
[34] heft de almechtighe richter een ordel ghegeuen ende al de enghelen de
[35] by em seten ordelden dat recht te wesene dat myne zele gae to der roste.
[36] ende dyne zele vntfanghe de pijne de ick noch lijden solde. Do he dit
[37] ghesecht hadde verscheen he ter stunt. Ende rechteuoert wart des ridders
*
8
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9 twelf dusent marck, Lat.: duodecim millia drachmas argenti. 16 des groten, Lat.: sancti et
magni.
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[38] neue seer swarlicke sieck ende bichtede al dese dinghe den preister.
[39] ende kort dar na starf he ende betaelde de pijne de he verdeent hadde.
[40] +Sich hijr vmme wo grote sunde ende misdaet dattet is der vrende
[41] + of der olderen testament te versomene ofte lancseme te// betalene. want
[42] worde dat wal betaelt so mochten se gheringhe comen to der glorien.
[43] ofte ist dattet versumet wort so blijuen se langhe vth der glorien.

+

Serm. k

+

238c

[44] De seste hulpe der doden is weder to gheuene of se ieth vnrechtes44
[45] ghehad hebben. Want alse de waerachtighe lerer augustinus betughet aant.
[46] so en wort de sunde nicht vergheuen. ten sy dattet vnrechte guet ersten
[47] weder ghegeuen werde. Ende dat is alte verueerlick dat men in den pro- aant.
[48] pheten leset. We dy de dar rouest. want du salst berouet werden. Hijr48
[49] syn vele exempele van dar ick een van vertellen wil.

Exempel
[51] +Een broder van der predicker orden heuet my vertellet mit dessen wor+

Ex. 248
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[1] den. Myn vader hadde viantscap teghen synen mede ridder dat een rike
[2] mechtich man was. ende by em woende een smit de langhe tijt sijne per[3] de besloech ende der gheenre de mit em reden. Dar na waert die smit
[4] sieck. ende vth vnachtsamheit ende verghetelheit en betaelde em nie[5] mant. Myn vader starf byna ouer dertich iaren dar na. Ende in enen daghe
[6] verscheen he apenbaerlicke enen sinen alre ghetruuesten knechten ende
[7] droech in synen handen gloiende hoefyseren seggende. Segge myner hues[8] urouwen dat se sodanighen menschen de schult betale dar ick dus vmme
[9] + verbrant// werde. Bynnen weinich daghen dar na quam de knecht mitten
[10] alre bittersten tranen to my ende vertelde wat he gheseen hadde. Jck
[11] screiede mitten knechte. ende wy ghenghen to samene to myner moder.
[12] Do se horde wat dar ghescheet was screiede se mit vns. Se ghenck to
[13] den smede de van langher suecten byna verteert was. ende vraghede
[14] em of em myn vader yeeth schuldich bleef do he starf. Do suchtede he
[15] mit tranen ende sede. Och alre leueste vrouwe he bleef my schuldich
[16] ene marck ende ick maende em so langhe dattet my verdroet. ende dar
[17] na vel ick in dese grote suecte ende also hebbe ick ghesweghen hent
[18] to nu toe. Ende sonder merren betaelde myn moder den armen manne
[19] vullecomelicke. Altehant do se desse schult mit velen anderen schulden
[20] betaelt hadde alse se my seluen hemelicke vertellet heuet. apenbaerde
[21] or myn vader in dusdanigher maneren. Er duchte dat se em sach in enen
[22] bade. dar he van den ouersten des houedes hent to den nedersten des
[23] votes alte male ghewnden was in een lanck seel. ende he sede tot eer.
[24] taste dat seel an ende vntbinde my. Alte hant nam se dat einde van den
[25] sele ende vntbant em allentelen. Rechteuort verblijdede he em ende
[26] dankede er seggende. Aldus was ick eerst ghebunden in der pijne also
[27] langhe hent du betaeldest al dat ick schuldich was.
[28] +De// souende ende de leste hulpe der doden is dat hillighe ammet28
[29] + der missen. Want de offerhande des lijchames Cristi vntbindet de zelen
[30] beide van schult ende van pijnen. Hijr vmme do dat vollick van israhel aant.
[31] in egipten dat bradene lam ghegheten hadden worden se verloset. Ende
[32] de ouersten dorpele der huse worden bestreken mitten blode des paesch
[33] lammes teghen den enghel de die eerstgheborne doetsloech. Ende dat
[34] metalene serpent waert vp ghehanghen an den pael teghen dat fenijnde aant.
[35] biten der slanghen. Ende de psalmista secht. Du hefst bereit ene tafele aant.
[36] vor mynen anghesichte teghen de ghene die my bedrucken. De hillighe aant. 36
[37] pawes gregorius scriuet in dyalogo. dat ene vth den vegheuur verloset
[38] waert. vor wen dertich daghe lanck dat alre hillichste sacrament des
[39] lijchames Cristi gheoffert waert in den altaer.

Exempel
28
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[41] +Een broder van der predicker orden de to lande ende to water vele ghe-41
[42] wandert hadde heuet my vertellet. dat dar was een rijck mechtich herto[43] ghe de em alte seer gaf to ydelheit ende to vnnutter kost. ende alte seer
[44] stont na der werlde glorien. He waert bekiert ende quam to der beterin[45] ghe vth stedigher predekinghe enes guden mannes. Ende he reep syn ghe[46] sinne to samene ende sede em allen. Als ick waerlicke see so en is my//
[47] + ghene salicheit in den leuene dat ick duslanghe gheleidet hebbe ende
[48] ick hebbe nu myn leuen vnnuttelicke ende verdomelicke to ghebracht.
[49] Hijr vmme wil ick den kost sparen ende verminren dat ghesinne ende
[50] gheue weder dat vnrechte guet. ende mit aelmissen verlosen de sunde
[51] de ick ghedaen hebbe. Ende dat is alsoe ghescheet. Do dat sine vndersa-
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[1] ten seghen begunnen se van oren heren achtersprake te done. Mer de
[2] wyse hertoghe en leeth dar vmme nicht af dat gude dat he begunnen
[3] hadde. He gaf eerst weder al syn vnrechte gued. ende dar na beghan
[4] he mit milder hant te gheuene den armen. He stichtede vele capellen
[5] daer men misse ynne doen solde. ende bisunderlinghe misse vor de ghelo[6] uighen zelen de in den vegheuur ghepinighet werden. Do he dat stedelicke
[7] dede sach dat de duuel ende benijde dat ende verweckede wredelicke
[8] teghen em die edelinghe synes landes de em to samene verbunden ende
[9] ghenghen to enen coninghe de langhe viantscap teghens den hertoghen
[10] ghehat hadde mer em vnghelijck in der macht bewesen hadde. Ende se
[11] seden to em. gy hebben nu langhe tijt swaren moet teghen vnsen heren
[12] den hertoghen ghehat. al ist dattet v nicht ghegaen en heft na uwen wil[13] len. Hijr vmme moghe gy nu vinden bequame tijt dat gy v seluen wreken
[14] + moghen na// uwen begherten. want de hertoghe uolghet allene der papen
[15] raed ende brenckt sijn guet vulicke ende vnwijslicke to. ende en bewyset
[16] niemande van synen edelinghen eer of waldaet. Wor vmme gy moghen
[17] lichtelicke dat vollick des landes vnder v krighen ouermijds vns de v
[18] teghen vnsen heren helpen willen. Rechteuoert do de coninck dit horde
[19] wart he blijde. He ghenck toe rade mitten sinen ende sande baden to
[20] den hertoghen ende lede em vor wo he em vake mit vnrechte verdrucket
[21] hadde. mer nu wolde he em des ghelikes weder doen ten weer sake dat
[22] he em seluen ende al sijn guet vnder em gheue. ende dar settede he em
[23] enen sekeren dach to. Do dat de hertoghe horde vntboet he den edelin[24] ghen ende den vorsten des landes wat em de coninck vntboden hadde.
[25] Ende se antworden em alle gader recht als vth enen munde seggende.
[26] Aldus lange hefstu vns gheholden vor knechte ende vor dwase. ende du
[27] hefst allene anghehanghen den clerken ende den papen de al de werlt
[28] bedreghen. Nu soke hulpe van em ende laet se di raden in dinen noden
[29] ende wederstote. Do dat de hertoghe sach waert he seer beanxtet ende
[30] toech rechteuoert vp ene sijnre alre vastesten borch ende anreep allene
[31] godes hulpe. Binnen der tijt dat de ghesette dach comen solde sach de
[32] + herto//ghe vth van den tinnen mit somighen van sinen ghetruwen ghesin[33] ne ende he sach allene van veers comene een groet heer van witten mans
[34] vp witten perden de alle gader schilde hadden mit roden crucen. Ende
[35] rechteuort verwnderde he em ende sede to sinen ghesinne. Se gy nicht
[36] de dinghe de ick see. se antworden wy en seen nicht. Rechteuort deden
[37] se allegader mitten hertoghen otmodelic or ghebeth tot gade. ende se
[38] seghen een vntellick heer van witten mans. Doe ghenck de hertoghe vth
[39] mit somighen van sinen ghesinne ende vol op sine knee. Alte hant quam
[40] em een te ghemote vth den groten heer ende borde em vp seggende.
[41] Alre ghetrueste ende alre ghelouichste prince vntsee dy nicht vor de
[42] to kumpst des coninghes. Want vth den gotlicken ghebede sint hijr by
[43] dy de ghene de du mit aelmissen ende mit missen vth den vegheuur verlo[44] set heuest. Ende dese sijn alle bereit di to helpene. Ende binnen der tijt
*
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[45] dat de ghesette dach an comet solen dar noch ander zelen verloset wer[46] den de oec mit vns comen solen to diner hulpe. Do desse worde gheendet
[47] weren verscheen al dat grote heer. Die hertoghe kierde weder vp de
[48] borch ende benededen den heren mit al sinen ghesinne. Eeen dach vor
[49] + der ghesetter tijt quam de coninck mit vn//tellicker velheit sijns volkes
[50] ende ander edelinghe de al dat vollick des landes verwecket ende vergad[51] dert hadden teghen oren heren den hertoghen. De coninck meende dat
[52] he seker wer van der verwinninghe ende quam by de borch mit enen wn-
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[1] derlicken groten heer. De hertoghe quam em to ghemote mit enen vroli[2] cken anghesichte ende mit enen vnuerslaghenen ghemode. Altehant do
[3] de hertoghe mit alte weinich ghesinnes van der borch ghenck wart em
[4] toe gheuoghet also grotene ende vnsprekelickene veelheit des hemmel[5] schen heers. dat de voelheit des coninghes scheen alse ene kleine schaeer
[6] teghen dat hemmelsche heer. Do dat de coninck sach ende al de ghene
[7] de mit em weren worden (si) verslaghen mitten alre meesten anxte.
[8] Se anmerkeden de wnderlicken werke des almechtighen godes ende se
[9] worpen van em de wapene ende de weer. ende vollen vp de eerde ende
[10] boden em de hande in een teken der sone. ende gheuen em seluen al heel
[11] ouer den hertoghen mit lijue ende mit gude. Do bekande de hertoghe
[12] de gotlicke barmherticheit de em bewesen was ende dede em allen ghe[13] nade. Sie makeden de alre vastesten verbunde des vreden. Ende de herto[14] ghe nam to ghijsele der vorsten kinder. Do de vrede mit allen vast ghe[15] +maket was tusschen den hertoghen ende den coninck verscheen// haeste[16] licke dat hemmelsche heer. Hijr vmme doet al mit rosten doergaen was
[17] dankeden beide heeren gade. ende se glorificierden den heren der mo[18] ghentheit in synen vunder ende so toech en ieghelick weder to hues.

+

240b

Exempel
[20] +ENde wy hebben oeck waerachtelicke ghehort dat een man haestelicke20
[21] starf ende waert ghebracht to den pijnen des vegheuurs. He wart ouer[22] myds ghebede eens seer hillighen mans weder verwecket to den leuene.
[23] Ende vertelde dat he dusdanich dinck in den vegheuur gheseen<en> ende
[24] ghehort hadde. Eens mans sele den he in den leuene bekant hadde wart
[25] alte swaerlicke ghepinighet. Ende de zele wart in den middel des vurs
[26] vth vulheit der blisscap haestelicke ropende. Eya alre barmhertichste
[27] god du en heuest myner int einde niet vergheten. De zele de mit er in
[28] den pinen was sede tot er. Wanne comet di alre vnselichste in dus ver[29] ueerlicken pynen desse blijsscap. Se antworde. Wal to rechte verurouwe
[30] ick my vth vullencomener blijsscap. Want my is van den heren ghegeuen
[31] to wetene dat in desser stunde een kint gheboren is dat langhe tijt hijr
[32] na preister werden sal ende in siner eersten misse sal ick verloset werden
[33] van desen pinen ende vp varen to der ewigher rosten.
[34] +Do ick noch een kint was sede my myn vader vake// mit tranen ende34
[35] + mit innicheit vp dat he my verwecken mochte mit vliticheit to der lerin[36] ghe ende toe enen gheestelicken leuene. Do ick ouer dat meer ghetoghen
[37] was ende iherusalem versochte quam ick to enen berghe den men nomet aant.
[38] den swarten berch dar vele heremiten ghedeelt woenden ende deenden aant.
*
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[39] den heren. Jck bichtede enen van em myne sunde. ende vntfenck ene
[40] antworde van em dat ick nicht lichtelicke myne sunde mit penitencie
[41] mochte vth doen. mer hadde ick enen sone den solde ick to scholen set[42] ten. ende weert dat he een preister worde de Cristo behaghelick were
[43] so mochte ick ouermids em gheholpen werden. Vth oersake deses rades
[44] byn ick to der scholen gheset. ende ick hape dat myn vader van der got[45] licker ghenaden mit velen maneren gheholpen is ouermyds my ende dat
[46] ick myn vermochte dat is hie gheholpen ouermyds anderen menschen
[47] de ick apenbaerlicke in den predickene of hemelicke in der bicht dar
[48] to beweghen konde dat se vor em beden. Ende Cristus is my des een ghe[49] tuech dat wanneer ick anders bekummert was ende vor em ghene misse
[50] en dede so apenbaerde he my in den slape ende toende dat he mit velen
[51] slaghen ghewndet was. ende straffede my klaerlicke wor vmme ick my[52] nen vader nicht en holpe.
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[1] +Jck hebbe ghehort van ener gheestlicker ende goddenstigher// abdis-1
[2] +sen. dat dar was een alte hillighen monick van der orden cisters. de in
[3] ener missen de he vor de doden dede eer he vntfenck dat hillighe lijcham
[4] Cristi do he las. Agnus dei qui tollis peccata mundi dona eis requiem.
[5] Dat is. Lam godes de af nimpt de sunde der werlt gif em roste. horde
[6] he stemmen de van veers repen. Haestet v haestet v den vrede to vntfan[7] ghene want de misse ghenaket nu den eynde. Rechteuoert wart he vp
[8] ghetoghen in den gheeste ende bleef staende vnbeweghelick dat hillighen
[9] lijcham Cristi holdende in der hant bouen den kelicke. ende he sach ene
[10] vntellick veelheit der zelen de em haesteden to den vrede. ende een
[11] deel quemen ende een deel ghenghen hen. Ende de ghene de den vrede
[12] vntfanghen hadden repen haestet v haestet v want de misse ghenaket
[13] nu to den ende. Also stont de monick van der prime tijt hent to der none
[14] tijt. De anderen broders verwachteden ende verwnderden em wat em
[15] weer dat he so vnbewechlick stont. Ten lesten quam he weder to em
[16] seluen ende eyndede die misse. De abbet gheboet em ende he vertelde
[17] al den broders wat he gheseen hadde. Ende binnen weinich daghen dar
[18] na endede die monick sijn leuen.
[19] +Hijr vmme en sal dar nemant an twiuelen ten sy vth ingheuen des aant.
[20] hillighen gheestes van oeldes in der hilligher kerken ingheset is dat men
[21] + in den siel missen// ghenen vrede en bith vor de leuendighen ende ghene
[22] pace en ghift. mer men secht allene. requiescant in pace. Dat is. se mo[23] ten rosten in vrede.

+

240d

+

Ex. 252

+

Serm. m

+

241a

[24] Nu hebbe wy kortlicke als wy best mochten vertellet reden ende ex[25] empele der seuen maneren dar men den doden mede to hulpe comet. ende
[26] nu wille wy vertellen een wnderlick ende vntwyuelachtich visioen van
[27] drierhande state die vth deser werlt scheiden.

Exempel
[29] +Do ick predicte in brabant ende ick in enen daghe misse ghedaen hadde aant. 29
[30] ende myns ghesellen verwachtede. quam to my een huesman de in den
[31] kledinghen ende in der ghedaente scheen arm ende versmaet te wesene
[32] ende bath alte ynnichlicke dat ick em horen wolde. Jck letet to. Do sath
[33] he neder ende he sede my. Et is nu byna een iaer gheleden dat ick in
[34] mynen huse vp sunte katherinen nacht vp den stroe lach ende ick horde
[35] alse my duchte de klocken van desser kerken luden. Hijr vmme stont
[36] ick vp ende wolde ter kerken gaen. ende myne huesurouwe de vp ene
*
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Ex. 253

[37] ander stede rostede riep to my. Wor gheestu. Jck antworde or. Jck gae
[38] to mettene. Want dar is gheluth. Ende se sede. De quade gheest iaghet
[39] dy want dat is noch in den ersten slape. Jck en achtede nicht wat se
[40] sede ende ghenck haestelicke to den kerchaue. Ende se. my ghemotede
[41] + een vnbekant preister die// an hadde een misse ghewaede ende hadde
[42] de stole vor de borst crucewys ouer een ghelecht. ende sede to my an[43] merke mitten herten die dinghe die ick dy toenen sal. Ende rechteuort
[44] sloech he dat teken des cruces ouer den kerchof. ende dar verrees so
[45] vele volkes dat sie nouwe staen en konden vp vijf morghen landes. Ende
[46] dat vollick was vngheuallich ende iamerlic meer dan men ghelouen kan.
[47] Dat vollick was mit allen naket ende mit wreden slaghen ouer al beblodet
[48] ende ghewndet. Rechteuoert sloech de preister anderwerue dat teken
[49] des cruces ouer den kerchof. ende al dat vollick verscheen. ende dar
[50] verrees een ander vollick dat mynre was in ghetale. ende in der verueer[51] nisse. Se weren arm van cledinghen bleeck van varwen ende seer magher.
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[1] nochtan weren de personen vnghelijck iammerlick meer ende myn. Hijr
[2] na sloech de preister derde werue dat teken des cruces ouer den kerchof.
[3] ende al dat vollick verscheen. Ende daer verrees een ander vollick klene
[4] van ghetale. de alle vp den kerkhof rume staen mochten seer vnghelijck
[5] in klaerheit ende in glorien alder menschen der werlt de ick ye gheseen
[6] hebbe. Ere kleder weren so wit alse sne dar de sunne vp schynet. ende
[7] ore anghesichte weren vrolicker ende schoner dan de sunne. Ende de
[8] + preister sede to my. Heuestu// wal vnderscheiden de ghelijcknisse desser
[9] drierhande lude de du gheseen heuest. Dat irste vngheuallighe vollick
[10] is sonder enich berou van desser werlt ghescheiden ende is ewelick ver[11] domet. De anderen de du nae seghest sint ghestoruen mit berounisse.
[12] mer se en hadden nicht vuldaen. ende dar vmme sijn se noch in den alre
[13] swaersten pijnen. Mer ten lesten alse sie ghereynighet sint solen se co[14] men to der ewighen roste. Dat derde vollick is de schare der vthuercor[15] nen de in der werlt penitencie ghedaen hebben ende nu mitten heren
[16] glorieren. Do de preister dit ghesecht hadde verscheen he mitten volke.
[17] Ende rechteuoert ludde men toe mettene. Jck horde de mettene ende
[18] des daghes misse ende ghenck weder to hues. ende ick was dree maende
[19] sieck na den veruerlicken visione. Hijr vmme na den dat he my dit vertel-19
[20] let hadde vraghede ick van anderen luden wat menschen dattet weer.
[21] ende ick vant dat de manier synre wanderinge aldus was. He hadde by
[22] nae achte morghen bou landes ende een hues. ende dat lant bearbeydede
[23] he ende beheelt dar van vor em seluen ende vor de syne alte nouwe noet[24] drofte. dat ander deelde he den armen. He vastede dree werue in der
[25] weke ende ghenck stedelicke sonder schoen ende sonder lynene kleder.
[26] + He wakede vake// des nachtes in den ghebede. ende en sliep nummer
[27] meer vp bedde of vp kulter. Wat meer. De mensche was sodanich dat
[28] my werlicke dede ghelouen dat he my vertellet hadde. Bysunderlinghe
[29] do ick in sinen worden ende ansichte sach blenken de gotlicke barmher[30] ticheit.

+

241c

+

241d

Des somers vleghen de byen vth recht ofte se mit langhe verdrete des
wynter vermoiet weren. soe recken se vth ere lede ende vloghele ende
mit mennichuoldigher vroude vleghen se vth in de rume lucht. LIII.
capitel
[35] DEs somers vleghen de byen vth. ende recht ofte se mit langhen aant.
[36] verdrete des wynters vermoyet weren. so recken se vth ore lede
[37] ende ore vloghele ende mit mennichuoldigher vroude vleghen
[38] se vth in de rume lucht.
[39] +Hijr wort alte apenbarlicke betekent de glorie der verrisenisse de39
[40] na den eynde der werlt ghescheen sal. Want de somer alse de byen vth
19
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Serm. a

[41] vleghen. betekent de tijt der lesten verrysenisse. na welker tijt de zelen
[42] der guder menschen langhe begheren. vp dat se weder to gheuoghet mo[43] ghen werden oren lijchamen. Dan solen na den worden des propheten aant.
[44] de doden weder vp waken van den ghelude der basunen. ende solen vp
[45] staen vth der eerden. ende al de lede des lijchames solen van em seluen
[46] weder gaen tot oren rechten bequamen steden ende an een gheuestighet
[47] + werden// ende se solen de vloghele der beschouwinghe verbreden bouen
[48] de wydheit des hemels. nicht in figuren alse nu. mer se solen scharplicke aant.
[49] schouwen de rechte ghedaente. Dat verkleiert de prophete ysayas mit aant.
[50] groter vroude des herten seggende. Dan salstu seen ende to vloyen ende
[51] dy herte sal verwnderen ende verbredet werden. Jn wat state der sali-
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230
*

[1] cheit dat vleesch der guder menschen verrysen sal bescriuet de prophete aant.
[2] iob alte klaerlicke ende bequamelicke seggende. Jck weet dat myn verlo[3] ser leuet ende in den ionghesten daghe sal ick weder vp verstaen van
[4] der eerden. ende in mynen vleesche sal ick seen gode mynen selich ma[5] ker. Den ick seluen seen sal ende myne oghen beschouwen solen ende
[6] gheen ander. Desse hape is allene ghesat in mynen schoet.
[7] Dat in den texte ghesecht wort dat de byen myt mennichuoldigher7
[8] vroude vth vleghen. betekent dat de hillighen in den hemmelschen vader[9] lande mannigherhande oersake der blijsscap hebben solen. Want alse aant.
[10] Cristus selue betughet soe sal to den ghetruwen knechten in den lesten
[11] ghesecht werden. Ganck in de blijsscap dynes heren. Wat is te gane in
[12] de blijsscap des heren. anders dan to hebbene oersake der vroude ende
[13] der blijsscap bouen sick ende onder sick. vor ende achter. to der rechter
[14] sijd ende to der luchter sijd alse de vissche dat water hebben. Hijr vmme
[15] + gaen de hillighen in de blijsscap// des heren want se sien desse sesse. aant.
[16] Versus. Primo deum supra. subtus contraria victa. Ante sacros cetus.
[17] et retro pericula luxus. Sanctos in dextra dampnatos parte sinistra. Dat17
[18] bedudet aldus vele. De hillighen solen ersten seen gade bouen sick. ende
[19] de duuele de se verwnnen hebben vnder sick. se solen seen de hillighen
[20] enghele voer sick. ende de perikele der vleeslicken wallust achter em.
[21] Se solen seen de hillighen to der vorder sijt. ende de verdomeden to der
[22] luchter sijt. De hillighen solen eerst seen gade bouen sick ende dar van
[23] solen se hebben sonderlinghe blijsscap. want se solen em seen als enen
[24] heren de allene macht ouer se heuet. To vnderschede der quader heren
[25] de se wanneer in der eerden gheleden hebben ende nu vntgaen sint. Dat aant.
[26] bewyset de prophete ysaias mit blijsscappen seggende. Jn den daghe.
[27] dat is in der tijt der ewicheit sal vernedert werden alle hoecheit der
[28] manne. ende de here sal allene verhoghet werden. Ende sich de vermer[29] ringhe der blijdscap alse sanctus iheronimus secht. Vor godes voten solen aant.
[30] de veruerlicken coninghe mit ghebloteden sijden krupen.
[31] Ende men sal merken dattet alte selich ende ghenuechlick is Cristum aant.
[32] te sene in den hemmelschen vaderlande. do dat petrus so sote was em
[33] te sene vp der eerden. also dat he begheerde hijr vp der eerden to make[34] +ne dree tabernakele dar nochtan nicht en is// dan vnselicheit. Mer et
[35] was nochtan sote ende guet te sene Cristus anghesichte dat blenkede
[36] als de sunne do he noch in den vleessche sterflick was. Mer et sal alre
[37] sotest ende alre best wesen em te sene nu he alre klaerst is bouen de
[38] sunne ende vnsterflick is ouermyds de glorie der gotheit. Want dat is aant.
[39] dat ewyghe leuen als Cristus seluen secht. dat se dy bekennen allene
[40] god te wesene ende den du ghesant heuest ihesum Cristum.
*
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Exempel
[42] +Een dinck dat alte werdich is te vertellene heb ick ghehort van den mun- aant. 42
+
[43] de seligher berten der alre edelsten vrouwen. de ene abdisse was des
Ex. 251
[44] cloesters der orden van cisters. dat gheleghen is in den lande van vlande[45] ren. by enen eylande. Do desse noch nunne was in aquirien gheuellet
[46] dat se ene van eren gheselynnen dat ene seer hillighe suster was sochte.
[47] ende vant se allene in enen hoke der kerken dar se vp ghetoghen was
[48] in der gotlicken schouwinghe. Do se der hilligher nunnen weel vnwyslicke
[49] van oren anghesichte dede blenkede ore anghesichte klarer dan enighe
[50] vlamme. Van den schyne waert ore dulle koenheit de se an sach versla[51] ghen ende se vol achterwert ende lach byna of se doet ghewesen hadde.
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[1] + Ende dat en was gheen wnder. want wy lesen dat moyses anghesichte aant.
[2] + blenkende waert van der gotlicken to sprekinghe de in der// figuren ghe[3] schede. ende dar vmme vntseghen em de kynder van israel ende vloen
[4] in ore tabernakele. Ende der eerw(er)dighen ade oghen dar wy hijr to aant. 4
[5] voren van ghesecht hebben worden blenkende als dat alre claerste spe[6] ghel na den dat se Cristum in den visione gheseen hadde.

+

Serm. b

+

242d

[7] De ander oersake der blijsscap sal wesen dat de hillighen solen vnder7
[8] em seen die duuele de se verwnnen hebben de se wanneer in mannigher[9] hande becoringhen bedrucket hebben. Ende dat is betekent in den boke aant.
[10] yosue dar men leset dat vyf coninghe gheuanghen worden de dat vollick
[11] godes bedrucket hadden. ende em worden ghebunden hande ende vote
[12] ende also worden se van den volke snodelicke ghetreden. Dat is een teken
[13] ende figure dat onse wedersaken de duuels na den lesten ordele ghene
[14] macht hebben en solen de hillighen te becoerne. Ende sich wo grote oer[15] sake der blijscap dat wesen sal. Wy lesen in der vader boke dat een vader aant. 15
[16] so grote becoringhe to enen wyue van bynnen voelde dat he de vingher
[17] van sinen handen in den vure verbrande nochtan en voelde he ghene seer[18] heit van buten. Dat natuerlicke vur wort vth ghedaen mit lichten water.
[19] mer dat vur der vnkuescheit wort allene verwnnen mit en starken ghmo[20] de.

Exempel
[22] +EEn broder heuet my vertellet van enen broder de noch leuet. als ick22
[23] + mene. dat he langhe an gheuochten waert van den brande// der vnkues[24] cheit. Ende do he sach dat he bina verwnnen waert sneet he syne manne[25] like lede to samen of. ende mit groten perikele vntghenck he nouwe den
[26] + doet. Dit en vertelle ick nicht dar vmme dat ick dat werck prijse mer
[27] ick verwnder my seer van der weldigher becoringhe der duuele.
[28] De derde oersake der blijsscap sal wesen dat sie vor sick seen solen28
[29] de hillighen enghele de to der tafelen Cristi vor sijn anghesichte alte
[30] bequamelicke denen solen een ieghelick in sinen ammete. Ende in ene aant.
[31] figure deses lest men in der coninghen boke dat de coningynne van saba
[32] sede tot coninck salmon. Selich sijn dyne knechte ende de ghene de tot
[33] allen tijden vor dy staen. Dan sole wy vns verblijden van den alre vrolick*
4
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243a
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[34] sten ghesichten der enghele de mit vns in vnsen leuene em grotelicke
[35] verblijdeden in allen vortganghen der dogheden. ende vns mit mannich[36] uoldighen hulpen beschermeden teghen die duuels ende teghen menni[37] gherhande perikele. ende vns vake als wy begaen weren mit orre teghen[38] wordicheit troesteden. Ende vp dat [dat] verclaert werde mit enen a[39] penbaren exempele soe wil wy vertellen wat wy warachtelicke dar van
[40] ghehort hebben.

Exempel
[42] +By nyuelle in brabant was ene alte ynnighen ioncfrouwe ghenomet eliza- aant. 42
+
Ex. 256
[43] +beth. Desse wanderde mit// ener guder ende innigher gheselynnen de aant.
+
[44] ick nicht nomen en wil want se noch leuet ende nu ter tijt ene meister243b
[45] sche is van twen dusent beghijnen. Se ghenghen to samen van nijuelle
[46] to laloes dat byna twe myle weghes is. Ende dat gheuel dat se dwolen aant.
[47] vth den weghe. Hijr vmme weren se seer beanxtet vmme den busch de
[48] dar na by was. ende begunnen to screyene. Do se starcklicke screieden
[49] apenbaerde em haestelicke een iunck man de schone was als my de ene
[50] suster van twen sede. ende he hadde krues ende ghele haer. ende was
[51] ghekledet mit enen witten rock. ende dar en bouen ene witte mantele.
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[1] He grotte se ende vraghede em wor se wanderden. Se antworden dat
[2] se gaen wolden toe lolaes. Ende sie vraghedem em of he den wech wste.
[3] he sede ick wet ene volghet my. He ghenck vor al swyghende. ende se
[4] volgheden em na. Ende ghene van den susteren mochte yeth spreken
[5] van groter blijdscap ende verwndernisse. Do se den dorpe so na quemen
[6] dat siet seghen verloren sie ter stunt oren leidesman. Rechteuoert vollen
[7] se vp de eerde ende begunnen bitterlicke te screyene want se soe grote[8] nen leyder nicht meer to ghesproken en hadden. Do se na den tranen
[9] weder toe em seluen quemen laueden se gode grotelicke en ghedachten
[10] + vake des visioens. Ende vth soda// nighen troeste nemen se toe. ende
[11] ghenghen voert in een gheestlick leuen.

+

243c

Exempel
[13] +Des ghelikes gheschede oek twen broders van der predeker orden in aant. 13
[14] vranckryke alse wy sonder enich twyuel bekant hebben van broder hen[15] rick van collen de die alre edelste prediker is vnder den broders. Do der
[16] prediker orde noch nye was begunnen ende twe broders van der orden
[17] te samen ghengen in der vasten vor paesschen ende doet myddach was
[18] vragheden se vnder malkanderen we van den ghelouighen menschen se
[19] nodighen solde ten etene in den vnbekanden lande daer weynich menschen
[20] ynne woenden. Do was ter stunt by em een man van schoner ghedaente
[21] de in der cledinghe scheen vromede te wesene. ende sede. O myne bro[22] ders wat verkalle gy vnder v. Do se em schaemden to seggene wat sie
[23] verkallet hadden. sede he. Clene van ghelouen gy vragheden vnder een
[24] mit twyuele we v nodighen solde to den etene in desen vromeden lande
[25] dar weynich menschen ynne wonen. Ghelouet Cristo der waerheit. de
[26] den ghenen de nicht en twyuelen. mer in em betruwen belouet heuet
[27] seggende. Soket yrsten dat ryke godes ende al dese dinghe solen yu to aant.
[28] gheworpen werden. Gy hebbet Cristo dar ynne ghelouet dat gy al dese
[29] tijtlicke dynghe vmme sijnen willen achter ghelaten hebbet ende mit//
[30] + armoden soke gy stedelicke dat rijke godes. ende nu mistrouwe gy van
[31] Cristo dat he yu laten sal sonder spijse ende yu nicht voden sal alse syne
[32] eghene kynder. Ende dat sal yu een teken wesen. gy solen gaen ouer des[33] sen camp ende in den dale sole gy vinden een klene dorpeken. dar sole
[34] gy gaen in de kerke. ende dan sal yu de preister to den eten noden mit
[35] groter begheerten. Dar sal ouer comen een ridder de yu mit ghewelde
[36] den preister nemen sal. Ende de wyle dat he yu gheleidet sal dar comen
[37] de patroen van der stede de yu mitter alre meester bede den ridder of
[38] bidden sal ende sal yu ende den ridder ende den preister te samene spij[39] sen mit ouerulodighen spijsen. Hijr vmme betruwet in gode. ende mit
[40] dessen exemple sole gy de broders van yuwer orden doen betruwen. Do
*
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[41] dit de schone man ghesecht hadde verscheen he ter stunt. ende de bro[42] ders vonden alle dinck na ordinancien alst em vor ghesecht was. Se que[43] men weder to parijs ende vertelleden broder hinricke van collen ende
[44] + somighen anderen broders wat em wederuaren was. Ende men sal merken
[45] dat nicht allene Cristus mer syne enghele vns denen solen in der tafelen
[46] gades. Hijr van sterkede Cristus seluen syne discipulen ende sede. Siet
[47] ick bereide yu dat ryke alset my myn vader berit heuet. vp dat gy eten aant.
[48] + ende// drinken vp mijner tafelen in mynen rijke. Die vierde oersake der48
[49] blijdscap sal wesen dat de hillighen achter em seen solen de perikele
[50] der vleeschlicken wallust de em altoes in anxte weren so langhe als se
[51] leueden. Hijr van secht de alre hillichste vader augustinus in den neghen-
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[1] tijnden boke van der stat godes. Al so lange als wi vechten teghen ghe- aant.
[2] breke so en is dar gheen vullencomen vrede. Want de ghebreke de vns
[3] weder staen de werden mit anxtlicken strijde verwnnen. ende de ghebre[4] ke de alrede verwnnen sint de en werden nicht mit sekerre ledicheit
[5] vnder gheholden. mer se werden mit sorchuoldighen arbeide verdrucket.
[6] Hijr vmme in der glorien der verrijsenisse moghe wy betruwelicke seg[7] gen. Dat strick is to wreuen ende wy sint verloset. ende de prophete aant.
[8] ysaias secht. Jn den daghe sal de here den doet verwarpen in der ewi- aant.
[9] cheit.
[10] De vijfte oersake der blijsscap sal wesen. dat men de hillighen seet aant. 10
[11] to der rechter sijt wen Cristus to seggen sal comet gy benedieden mijne
[12] vaders ende besittet dat rijke dat yu van ewicheiden bereit is. Dat sal
[13] grote blijsscap wesen to hebben gheselscap mitter moder Cristi. mitten
[14] patriarchen. ende mitten apostolen. Want een gheestlick herte wort oeck
[15] in deser tijt veruult mit blijsscappen allene vth gheselscap der hillighen
[16] + gheselscap.// Hijr vmme is dat sake dat men hijr seggen mach. siet wo aant.
[17] guet ende wo vrolick ist broders in een te wonenne dar nochtan de guden
[18] ghemenget sijnt mitten quaden. wat salt dan daer wesen dar gheen quaet
[19] mensche ghemenghet sal wesen. ende gheen guet mensche vntbreken
[20] sal.

+

244b

Exempel
[22] +Wy willen vertellen wat de almechtighe god enen den alre edelsten22
+
[23] heydenen em ghewerdighet heuet by vnsen tijden to vertonene. Jn den
Ex. 258
aant.
[24] iaer vnses heren dusent. twe hondert ende sestich. do de alre ynnichste
[25] coninck van vranckryke lodewicus mit sinen broderen. roberte den greuen aant.
[26] van attrebaten. ende mit alfontius den greuen van pickerdien. ende mit
[27] carolus den greuen van andegauensen ouer dat meer voer vmme dat hilli[28] ghe lant te beschermene ende ghecomen was in ene die edelste stat van aant.
[29] egipten. horde hie seggen dat de coninck der tateren ene kerstene moder aant. aant.
[30] hadde. ende al was he seluen heydene nochtan hadde he de kerstenen
[31] lief. Want sijn vader had in den strijde doet gheslaghen den coninck van aant.
[32] indien de kersten was ende hadde sijne dochter ghetruwet to ener hues[33] urouwen. Hijr vmme hapede de goddenstighe conick van vrancryke dat
[34] he den coninck der tateren vmme syner moder wil of vmme sines older
[35] vaders willen beweken: mochte to den kerstenen ghelouen. He sande to
[36] + em twe// minrebroders. ende mit den sande he em ene capelle de ghema- aant.
+
[37] ket was van witter sijden ghelijk eenre tenten. ende sande em oeck al
244c
*
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26 pickerdien, Lat.: Pictaviensium. 33 en 40-41 conick, ls: coninck.
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[38] de vate de men te beseghennen pleghet to den denste des altaers van
[39] claren golde ghemaket mit anderen velen costelen gauen. De broders
[40] wanderden vele weghes to lande ende to water ende quemen to den co[41] nick. Sie worden hoechlicke van em vntfanghen ende bleuen langhe tijt
[42] by em. mer se en vorderden mit alle nicht to des coninghes bekeringhe.

Exempel
[44] +Se seghen daer in den heer enen edelen man de des coninghes neue was. aant.
[45] dar men dusdanighen dinck van sede. Do de selue edele man noch heidene
[46] was ende de alre swaerste kolde hadde. steech de materie van der suec[47] ten vp to der hernen ende he waert vnwittich ende rasende. Do se alle
[48] vntslapen weren de em waerden vntuloe he em al naket. ende dweelde
[49] dree daghe ende dre nachte lanck in der alder wildesten woestinen. Jn
[50] der derder nacht do de materie verteert was beghan hie te ghenesene
[51] ende quam weder to em seluen ende waert mechtich syner sinne. Do
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+

[Ex. 258]

234
*

[1] gruelde em seer vor de duesternisse ende vor de enicheit dar he ynne
[2] was ende en wiste nicht wat he doen wolde of wor he em hene keren
[3] solde. Ende sie na een weinich tijden sach he vp dat hoechste van den
[4] + berghe een groet licht. dar vmme kroep he vp handen ende// op voten
[5] so langhe hent he vp den berch quam. Daer sach he enen wnderlicken
[6] coninck sittene vp enen guldenen throne de schone was bouen der sunnen
[7] schijn. ende to syner rechter sijden sath ene coningynne de mit onbegryp[8] licker schoenheit blenkede. He sach daer oec mennigherhande oelden
[9] ende ionghen de dar by seten vp guldenen thronen ende to allen sijden
[10] blenkeden alse clare sternen. Do dit de heydene sach verwnderde he
[11] em meer dan men ghelouen mach. Sonder merren sande de coninck enen
[12] van synen deenres de den nakeden heydenen cledede ende brachte em
[13] vor den coninck. Die coninck sede to em. heuestu ye desses ghelijck ghe[14] seen in menschelicker glorien. Hie sede neen ick heer. De coninck sede.
[15] ick byn der kerstenen god ende ick byn een ewich conick ende heer. Du
[16] salst wederkeren to dynen volke. ende vnder den volke van vngheren
[17] dat manck dynen volke ghemenghet is salstu vinden twe kerstene preis[18] ters van soliker ghedaente ende cledinghe. van wen du leren salst de
[19] maneer des kerstenen ghelouen. Do dit de heydene ghehort hadde en
[20] wolde he nicht scheiden van der guder gheselscap. De conick sede to
[21] em. et is vnmoghelick dattu dusdanich mit vns blijuest. mer ist dattu
[22] annemest den kerstenen ghelouen als ick dy gheboden hebbe soe salstu
[23] ghebruken deser alte ghenuechlickester gheselscap. Do dat ghesecht
[24] + was quam daer een// ridder sittende vp enen witten perde ende vntfenck aant.
[25] den edelen man achter em vp dat peert ende brachte em weder int heer
[26] der tateren dar em alt vollick van verwnderde. De ridder bleef by em
[27] dree daghe lanck. ende dar na verscheen he ter stunt. De edele man soch[28] te de preisters als em gheboden was ende vant sie. Ende do he den ghelo[29] uen vollencomelicke gheleert hadde vntfenck he mit vele dusent tarteren29
[30] de hillighe dope ende leyde darna een kerstelick hillich leuen. De cleder
[31] de he vntfenck do he naket was alse wy hijr to voren ghesecht hebben
[32] weren van sonderlingher schoner varwen ende seer weeck. Sie schenen
[33] ghebreidet ofte beduerwerket te wesene. ende nicht gheweuen. mer se
[34] weren ouermijds der gotlicken kracht behendelicke ghemaket bouen alle
[35] menschen kunst. De twe mynrebroders de van den coninghe van vrancry[36] ke vth ghesant weren alse wy hijr to voren ghesecht hebben. seghen vake
[37] den seluen edelen man. Ende do se weder in gallien quemen vertelleden
[38] se den broders alle dinck so alse wy nu ghesecht hebben.
[39] +Van desser hilligher gheselscap secht sunte augustinus in den boke aant.
[40] van der stat godes aldus. Dit is de selighe ende gloriose stat de in sick
[41] heuet dat alre meeste guet. ende de myn van den gude heuet en benijdet
[42] nicht de ghene de bouen em sijn. Alse in den lijchame dat oghe nicht
*
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15 conick, ls: coninck. 38 Na hebben, volgt in de Lat. tekst: Et post, ut ab uno fratre percepi,
mox memoriae et litteris commendavi. 39 sunte, Lat.: pater.
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+

245a

+

Serm. e

[43] + en// begheert to wesene dar de vingher is. ende de voet nicht en begheert
[44] dar dat oghe is. ende de eendrachtighe versamelinghe des vleesches holt
[45] te samene al de lede. Alsoe salt oec wesen in den hemmele. Want de
[46] myn gudes vntfanghen heuet is so verenighet ouermijds den bande der
[47] vreedsamer eendrachticheit mit den ghenen de meer gudes vntfanghen
[48] heuet. also dat em ander gauen de he myn vntfanghen heuet em wal ghe[49] noghet ende nicht meer en begheert. Daer sal ioseph drunken werden aant.
[50] mit synen broders.
[51] De seste ende de leste oersake der hemelschen vroude sal wesen dat51
[52] de hillighen ter luchter sijt seen solen de verdomeden to wen de coninck

51
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245b

235
[1] seggen sal. gaet gy vermaledieden in dat ewyghe vur. Hijr van secht aant.
[2] de prophete dauid. De rechtuerdighe sal em verblijden als he seen sal
[3] de wrake. Ende de prophete ysaias secht in der persone Cristi van den aant.
[4] hillighen. Sie solen in gaen ende seen de doden lijchame de dar ghesundi[5] ghet hebben teghens my hent to der satheit des vleissches. Somighe sim-5
[6] pele menschen pleghen em to verwnderne dat de hillighen in den lesten
[7] ordele nicht verstuert solen werden als se sien de verdomenisse orer
[8] olderen ende orre vrende. Mer alle ghelouich herte sal dese verwndernis[9] se vnwys achten te wesene. Want men ghelouet sonder twyuel dat die
[10] + hillighen de dar gheuestighet sijn// in der ewygher blijdscap ghenes syn[11] nes bedrouet of versturt moghen werden. van enen ieghelicken vullenco[12] menen menschen wort ghesecht in deser teghenwordigher tijt dat he
[13] in allen dinghen ouerdraghe mitter gotlicken rechtuerdicheit. Wat wnders
[14] ist dan of men ghelouet van enighen glorificerden hillighen dat he nicht
[15] en bedrouet en wort. oek wo drouighe saken he vp der eerden siet.

+

245c

Exempel
[17] +Wy willen vertellen to leringhe der gheenre de dit lesen solen wat wy17
[18] ghehort hebben van den eerwerdighen hillighen manne meister iohan aant.
[19] de wanneer was dekene to ludick. ende dar nae waert reguleer canonick
[20] in den cloester van ogines dar wy hijr to voren van ghesecht hebben. De
[21] na sijnre doet voer dat vegheuur van den enghele ghebracht was. ende
[22] dar vele sach de he bekande ende oetmodelicke den heren vor se bath
[23] dat se verloset mochten werden. ende sonder merren verhort waert.
[24] He sede my dat he dit dat ick nu vertellen wil seluen van der hilligher
[25] marien de ogenes ghehort hadde ende bouen mate em dar van verwnder- aant.
[26] de. Dit is de selue alre hillichste vruwe wes leuen bescreuen heuet de
[27] eerwerdighe iacob de wanneer bisscop was van achonen ende dar na car- aant.
[28] +dinael van rome. Dese hillighe vrouwe hadde// groet medelijden mitten
[29] zelen de in den vegheuur ghepinighet worden. ende se was in den gheeste
[30] bekummert mit groter sorghen vor erre moder zele. mer dat quam vt
[31] naturlicker beweghinge als hijr na apenbaer werden sal. Se hapede noch[32] tan dat or moder beholden mochte wesen ouermyds de vure vmme de
[33] aelmissen de se to gheuen plach ende vmme eenrehande maneer des eer[34] baren leuens dar se werlicke mede leuede vnder den werlicken luden.
[35] nochtan hadde se hijr van twijuel ende anxt. want de ordele gades sint
[36] vele afgrunde. Ende se bath den heren dat he em ghewerdighen wolde
[37] hijr van se versekerne. Do se vele tranen hijr vmme stortede gheuellet
[38] in enen daghe dat se misse horen wolde ende sat in der kerken by den
[39] altaer recht alse maria magdalena to den voten vnses heren. Ende se aant.
[40] waert beuanghen mit verueernisse. sie veriaghede den anxt mitten tekene
5
17
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Ex. 259

+
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[41] des hillighen cruces. ende vraghede konelike we daer were. De gheest
[42] sede ick byn dyne moder. Sie sede. wo ist mitti moder. Die gheest ant[43] worde alte quellicke. dyne ghebede en mochten my nicht helpen want
[44] ick ewelicke bijn verdomet. Rechteuoert suchtede die dochter seer depe
[45] ende sede. Och moder wat is de sake diner verdomenisse. Se antworde.
[46] Jck was vp gheuot ende leuede van den gude dat mit vnrechter kopen[47] +schap ende// mit woker ghewnnen was ende dat was my kundich nochtan
[48] en gaf ick dat vnrechte guet nicht weder. Jck en achtede des nicht. ende
[49] ick en mochtes ofte en woldes nicht merken wat in mynen huse van my[50] nen vndersaten teghen god ghedaen waert. Jck vnselighe wanderde de
[51] krumen weghe der werlt. ende ordeldet vnwerdich te wesene dat ick
[52] gaen solde van den voetstappen myner olderen. Jck versmade den ghenen
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246a

236
*

[1] de my van dessen ende van minen anderen quade straffede. ende ick
[2] en hadde mit alle gheen berou ende dar vmme hebbe ick dat vnuruchtbaer
[3] leuen gheendet. ende bijn vergaen vaen den leuene der tocomender werlt.
[4] Do dit de moder ghesecht hadde verscheen se ter stunt. De hillighe deen[5] re<sche>sche Cristi anmerkede alle dinck na der rechten ordinancien
[6] ende benediede dat rechtuerdighe ordel gades oeck in erre verdomeder
[7] moder. Ende sie en bescreiede orre moder nicht meer de der ewygher
[8] doet ouer gheleuert was. ouermijds welker se vntfanghen hadde dat be[9] ghin eres vleesches. Want de reden der verstandelicker zelen die de al[10] mechtighe god allene gheschapen heuet was vnderdanich ende ouerdroech
[11] + mit gade. Dit sint de byen der tocomender salicheit. de mit sesterhande aant.
[12] blijsscap bouen ende beneden voer ende achter ter rechter sijd ende ter
[13] + luchter sijd gaen solen in de vroude ores heren als hijr nu ghesecht is.
[14] ende also solen se vleghen ende spacieren in der rumen lucht.
[15] +Jn desen nauolghende capittele mach men merken mannigherhande aant. 15
[16] becoringhe ende bespottinghe der duuele. ende dat sint se die de byen aant.
[17] moyen in desen teghenwordighen leuene. Want de duuels en hebben nicht
[18] alleweghe ene maneer de menschen te bedreghene. Mer want se cloeck
[19] sint in den denkene ende van scharpen verstande sint bouen alle sterf[20] licke menschen dar vmme seen sie lichtelicke wat maneren dat dar be[21] quamer sy enen ieghelicken menschen to bedreghene. Sie hebben bysun[22] derlinghe vyf maneren toe bedreghene als men hijr na in den texte mer[23] ken mach.

+

Concl.

+

246b

+

Serm. f

De swalewen ende die anderen voghele veruolghen de byen. LIV.
capittel
[26] DE swalewen ende de anderen voghele veruolghen de byen. aant.
[27] +By den swalewen ende by den anderen voghelen werden by[28] sunderlinghe betekent de duuele de em ouer scheppen in ghelijck- aant.
[29] nisse der hillighen enghele. want anders solden se den menschen gruwel
[30] ende anxt maken. Ende als se an nemen de ghedaente der salicheit ende
[31] der gotheit so en hebben de simpelen menschen gheen quaet vermoden
[32] + van em. Meer// want dar vake ghelesen wort wo se em ouerscheppen32
[33] in de ghedaente der hillighen enghele dar vmme en wil ick dar nu nicht
[34] vele van seggen. Nochtan wil ick en dinck vertellen dat ne in der werlt
[35] ghehoert is wo houerdelicke de duuel em vnderwnnen heft venselicke
[36] to bewysene de ghelijcknisse des alre gotlickesten sacramentes dat oec
[37] vor den enghelen alte eerwerdich is.
*
15
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5 <> ten onrechte als corr. in de marge toegevoegd. 15-16 is door de vert. toegevoegd [tot
en met duuele]. 39-40 stillen vriedach, Lat. sexta feria ante Pascha.
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+

246c

Exempel
[39] +DO ick was int bisdom van camerick in brabant. Ende vp den stillen vrie- aant.
[40] dach als men vnses heren passie begheet sath ick in der kerken ende
[41] horde bicht. Ende een kynt quam to my by na van vijfteyn iaren ende
[42] vol my to voten mit wnderlicken rouwen. ende sede. Wntfarme dy mynre
[43] heer vntfarme dy mynre. want my is huden ghescheet een verueerlick
[44] dinck. Hijr vmme wart ick beuaren ende verwnderde my wat sodanighen
[45] kinde verueerlickes ghescheen were. Jck to herdede em oeck mit tranen
[46] dat he konelicke seggen solde wattet were. Dat kint sede. Och here ick
[47] sath vp den kampe by den schapen mit mynen ghesellen ende sneet een
[48] holteken vmme enen bolten te maken. ende dat holt waert beblodet son[49] der enighe wnde ofte quessinghe mynes vleesches. Do ick dit ghehort
[50] + hadde verwnderde ick my ende verblijdede my dat den kinde// nicht qua[51] ders to ghecomen was. Nochtan anmerkede ick rechteuort dattet een
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[1] teken was enighes to comendens vngheluckes. Hijr vmme troestede ick
[2] ende absolueerde dat kint ende letet hen gaen. Nouwe seuen daghe dar
[3] na quam de moder des huesghesinnes dar dat selue kint mede woende
[4] ende bosscappede dat dat kint seer sieck were ende myne to cumpst
[5] begherde mit tranen. Jck stont vp sonder merren ende quam to den kyn[6] de. et bichtede my ene sunde de alte swaer was in sodanighen kynde
[7] dat em ghescheet was des vrije daghes na paeschen. Ende na der bicht
[8] sedet my. ick bin van verueernisse desser sunde seer verscricket ende
[9] byn to hantes sieck gheworden. Mer in der midder nacht do ick allene
[10] vp den bedde <becket> lach duchte my dat ick starf. ende sie daer que[11] men de alre lelicksten mans de myne zele grepen ende droghen se doer
[12] een alte langhen dal dat seer lelick ende dunker van roke was. Ende se
[13] worpen myne zele in enen alte depen ende vlammenden putte recht of
[14] men een groet stucke yses int vur worpe. Do ick daer ghepynighet waert
[15] mit wnderlicken groten brande. horde ick ene stemme de dar sede spaert
[16] den kinde spart der ioghet. Ende ter stunt wart ick verloset ende quam
[17] weder to den leuene. To hant dede ick myne oghen vp ende sach by my
[18] + sitten ene wnderlick schone vrouwe de to my sede. vntsie// di nicht leue
[19] sone du heuest rouwe ghehat ende du salst ghenade verkryghen. Wanneer
[20] ick nu van dy scheide so sal de duuel to dy comen in de ghedaente enes
[21] preisters en gheloue em nicht. mer vntbede den preister den du vor paes[22] schen bichtedest dat he to dy come. Do se dit ghesecht hadde verscheen
[23] se. Ende altehant stont by my recht als een eerwerdich man in ghedaente
[24] enes preisters de anne hadde ene alue ende ene casule ende scheen in
[25] een wit kleyne busseken to draghene dat hillighe sacrament. He sath
[26] hijr ende nodede my to der bicht en to vntfanghene dat hillighe sacra[27] ment. Do ick my langhe teghens em werde mitten tekene des hillighen
[28] cruces ende he my nochtans van veers toende de gheuensede ende valsche
[29] sacramente anreep ick ten lesten na langhen strijde de gloriose iuncfrou[30] we marien. ende rechteuort verscheen de bedregher. Ende vmme myner
[31] bede willen heuet de moder des ghesinnes yu baden ghesant. Do ick dit
[32] horde verwnderde ick my bauen mate ser van der koenheit ende verme[33] telheit des duuels dat he mit syner bedreechnisse em dorste vnderwynnen
[34] den bewysinghe to done des verueerlicken sacramentes. Want ick gheloue
[35] ende bin des seker hadde dat kint te voren nicht ghewarnet wesen van
[36] der glorioser ioncfrouwen marien. et solde vntfanghen hebben de
[37] + bedreechnisse//des duuels. ende de duuel solde ten minnesten dar mede
[38] in em ghegaen hebben ende dat vnbeulecte lijcham beseten hebben. Hijr
[39] vmme glorificierde ick den heren ende benediede em mennichuoldelicke
[40] de den kinde sodanich verstant ende stantachticheit ghegeuen hadde.
[41] ende ouermijds den kinde ende in den kinde gheuestighet hadde de werke
[42] synre gudertijrenheit ende der groter verwndernisse. Hijr vmme gheboet
[43] ick dat men halen lete den kercheren vp dat he dat kint berichtede mit
*

14 Na worpe, volgt in de Lat. tekst: Nota lector mirabilem comparationem a tali puero, ut
mihi Christus testis sit, recitatam. 45 Na na, volgt in de Lat. tekst: et consummatus in brevi
tempora periculosa complevit.
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[44] den hillighen sacramente. ende also scheidede dat kint van desen leuene
[45] des derden daghes hijr na.
[46] +De veruolghinghe der swalewen van welkeren drecke thobias blint aant. 46
[47] waert. ofte moynisse van den anderen voghelen mach betekenen ene
[48] maneer der becoringhen dar wy mede vnder de ghedaente der doechden
[49] bestricket werden in de duesternisse der sunde. Alse wanner yemant
[50] begheert ryke te werdene ende guet te vergadderne vp dat he in synen
[51] lesten ouerulodich testament maken mach. ende Cristum enen erfghena-

46
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Serm. b

238
*

[1] men synes gudes. ende nochtan macht gheuallen dat he achter latet syn
[2] guet den heren des landes. of sinen olderen. of synen knechten. ofte den
[3] alre quadesten rouers. Ende dat sie wy aldermest in den clerken welker
[4] guet den armen wesen solde. ende al dat em elkes daghes ouer lopet
[5] + dat en solden se nicht vp leggen in eren// budel ofte in ore kiste. mer
[6] sie soldent mildelicke gheuen den hungherghen armen.

+

247c

Exempel
[8] +Wy hebben ghehort van den eerwerdighen gwilhelmus van aluernien. de aant. 8
[9] bisscop to parijs was dat do em ghebaedscappet waert. dat een canonick
[10] van parijs sunder testament ghestoruen was. ende he na den bescreuenen
[11] rechte des canonicks ghelt hebben solde. dat guet was vor dre dusent
[12] marck alse toe parijs gaen. sloech de bisscop de hande to samen ende
[13] antworde. Dat sy veer van my. mer och den vnselighen. sijn ghelt sy
[14] mit em in der verdomenisse. Ende do he dit ghesecht hadde gheboet he
[15] dat men al dat ghelt vth gheuen solde tot behoef der armen. He sede
[16] ende dede wal ende werdelicke.

+

Ex. 261

De vorsche leggen laghe den byen als se water drinken. LV. capitel
[19] DE vorsche leggen laghe den byen als se water drinken. aant.
[20] +De duuel en heuet ghene bequamer stede te bedreghene dan20
[21] als em de ghelouighen vnmaneerlicke storten vp de spise ende
[22] vp den dranck ende dan werden se lichtelicke verwecket to vnbequemen
[23] kallinghen. Ende se en comen nicht allene to vnnutten mer oeck to scha[24] deliken worden. Hijr vmme hadde iob anxt vor syne kinder do se eten aant.
[25] + ende wyn drunken ende offerde offerhande vor enen ie//ghelicken seg[26] gende. vp dat se bi auenturen den heren nicht quellicke ghesproken heb[27] ben in oren herten. Ende dit schint natuerlicke te betekene en to bewyse[28] ne de sprake der drunkener lude. Want na alte vele drinkens stameren
[29] se in der tunghen.

+

Serm.

+

247d

Exempel
[31] +NV laet vns bequamelicke seen wat hijr van ghescheet is. Jnt lant van
[32] gallien gheuen em de lude mer to ouerulodicheit ende sweren ende vloken
*
8
20

5-6 mer (-) armen, Lat.: sed indigo ori famelici, et in ventribus esurientium deberent liberaliter
erogare. 12 alse toe parijs gaen, is door de vert. toegevoegd. 17 den () Lat.: iis supple apibus.
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[33] mer dan ander lande. Jn den seluen lande van gallien als ick van enen
[34] predicker broder ghehort hebbe is ghescheet dat ic nu vertellen wil. Dar34
[35] seten somighe eerber mans na der werlt in der tauernen ende drunken.
[36] Ende do se heet gheworden weren van den wyne begunnen se vnder een
[37] van mannighande saken to spreken. Ende vnder anderen worden wart
[38] daer ghesecht wat dar na desen leuene ghescheen solde. Do was dar een
[39] de sede. Wy werden alte ydelicke van dessen clerken bedroghen de daer
[40] seggen dat de selen na den dode sonder den lijchame leuen. Do he dit
[41] ghesecht hadde worden se allegader lachende. Ende to hant quam daer
[42] een groet starck man in ende sath by em ende eisschede wyn. He dranck
[43] ende vraghede wat se vnder em kalleden. Do antworde de selue de to
[44] voren so dwaeslicke kallede ende sede. Wy spreken van den selen. Weer
[45] + dar yemant de myn zele copen wolde ick wolde se em alte// guden koep
[46] gheuen ende dat ghelt wolde ick in allen int ghelach gheuen. Do worden
[47] al de lude lachene. ende de vnbekande man de dar in ghecomen was sede.
[48] sodanighen coepman soke ick. Jck byn bereit dine zele to kopene wo
[49] wlstu se my gheuen. He sloech dat houet vp ende sede. so wil ick se di
[50] gheuen. Do se des eens gheworden weren betaelde he em dat ghelt. Se

34
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[1] weren alle blijde ende drunken malkanderen to vulle krose wyns. Enten aant.
[2] yrsten en achtede he des nerghene vor dat hie sine zele verkoft hadde.
[3] mer doet auent gheworden was sede de vromede man de die zele ghekoft
[4] hadde. Et is tijt dat en ieghelick to hues gae mer eer wy vns scheiden
[5] so gheuet ersten een ordel. Ofte iemant een pert kofte dat an die halster
[6] ghebunden were solde he ieth de halster mitten perde hebben. Do se
[7] allegader antworden ia he. Rechteuort waert de ghene de sine zele ver[8] koft hadde van der vraghe ende van der antworde verueert ende beuende.
[9] Ende de koepman vorde em vp mit lijue ende mit zele daer siet alle anse[10] ghen. ende voerde ene mit em alst seker is in de helle. want dat was
[11] de duuel in enes menschen ghedaente. Want we solde anders seggen dat
[12] he were een coepman der selen dan de duuel in wes figuer de coninck
[13] van sodome sede to abraham ghif my de zelen dat ander nym du. aant.

+

De hornten veruolghen oec de byen. ende se anuechten se ut
naturliken hate. LVI. capitel.

+

248b

[16] DE hornten veruolghen oeck de byen. ende se anuechten se vth aant.
[17] naturlicken hate. To der kunne der hornten werden oeck mede
[18] to gheuoghet drierhande kunne van anderen wormen. Alse vleder aant.
[19] muse. weuele ende [stupestres].
[20] +Hijr ynne werden betekent vierrehande maneer der duuele. De horn-20
[21] ten sint seer tornich ende steken den menschen alte scharplicke. ende
[22] vleghen dor de lucht mit enen basuenlicken gheruchte. Ende betekenen
[23] de duuels de vth verhencnisse der wrake gades em menghen mitten vnwe[24] der vnde mitten donre. ende dar mede de menschen verueren ende doet
[25] em schaden ende doden se. Ende van dessen dren wille wy exempele ver- aant.
[26] tellen.

+

Serm. a

Exempel
[28] +INt iaer vnses heren. M.cc. ende lvi. was in dudesch lant so groet mech-28
[29] tich wint ende so groet blixem ende donre. ende so groet haghel. dat
[30] de menschen ghengen in den steden ofte se vnsinnich weren. ende hadden
[31] anxt dat de iungheste dach anstaende were. By treer hebbe wy gheseen aant.
[32] wyngardene de to grunde vernielt weren. ende wy seghen bussche ende
[33] de alre oldesten bome de mitten wortelen vmme ghestort weren. Ende
[34] vele hoghe tymmer weren dar neder gheuallen. Somighe menschen seden
*
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9 de coninck van sodome, is door de vert. toegevoegd. 19 [] Lat.: stupestres. 36 prouincien
lemoniken, Lat.: provincia Provinciae apud Lemonicas. 50 peter, Lat.: Petrus Richardus, sic
enim binomius dicebatur.
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Ex. 263

[35] + dat se gheseen hadden de duuels malckanderen ghemoten// recht alse
[36] mennigherhande beeste. Ende in der prouincien lemoniken is bi vnsen aant.
[37] tijden ghescheet als wy ghehort hebben van den prier der predicker bro- aant.
[38] der der seluen stat. Dat dar so groet haghel vel dat in den steden ende
[39] in den dorpen ende vp den kampen de dake der huse to broken weren
[40] van den haghele. de wyngardene worden vernielt. ende dat koren vp den
[41] acker waert neder gheslaghen. De menschen de buten dakes weren ende
[42] de voghele. ende de beeste vp den ackeren storuen van den haghele. Wo
[43] em de duuel dar mede menghede laet vns kortlicke horen.

+

248c

Exempel
[45] +Een hoder der wyngaerdene schuelde in den vnweder in een hutteken
[46] ende horde in der lucht stemmen ropene aldus. Hoet dy hoet dy. ende
[47] een ander antworde. Wes sal ick my hoeden. De irste sede. Hoet dy dattu
[48] nicht en quessest den wyngaerden peter rickerdes. Hijr vmme do dat aant.
[49] vnweder ghestillet was vant men dat des peters wyngaerden allene vn[50] ghequesset was. De selue peter was de alre boseste wokener ende schul-

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

+

[Ex. 263]
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[1] +dich in velen anderen sunden. Hijr vth is to merkene dat he in der ghesel[2] schap der boser gheeste vrende hadde. vmmer dat ick beth segge he had[3] de die duuels niet to vyande de em sijn tijtlicke guet bewaerten to troes[4] te deses leuens ende to vermerringhe der ewyghen verdomenisse.

+

Serm. b

Exempel
[6] +LAet vns horen wo de duuels// vth der verhencnisse gades mede werken6
[7] + to den dode der menschen. Jn der schedinghe des landes van vlanderen aant.
[8] ende brabant is gheleghen een groet dorp vul volkes. Jn den dorpe was
[9] kerck wygginge ende dar weren vele menschen vergaddert toe spelene.
[10] vnder wen was een piper alse wy ghehort hebben van meister gwilhelmus aant.
[11] dat een gheleert guet preister is van den seluen lande. De vorghesechte
[12] piper verweckede mit sinen springhene ende mit anderen gheueerde de
[13] iunghelinghe ende de meghede tot vnkuesschen ende leliken ledekens
[14] to singhene. Dar na doe de hemmel des auendes van den wolken verdrun[15] kert waert ende al man toe hues ghenck was allene noch de piper nicht
[16] versadet van den spele ende ghenc ouer den wech singende mit der pipen
[17] ende springhende ende vortede in schimpe. Ende twe kinder dat herde[18] kens weren vloen do se seghen dat de donre anstaende was ende de bli[19] xem. ende schuelden vnder de heghe. Ende seghen apelicke dat daer ene
[20] blixem quam vp de piper ende dodede em ende sloech em den enen arm
[21] af. Ende rchteuoert seghen de seluen herdekens dat dar vnuerseens que[22] men twe alte swarte hunde de des pipers arm tusschen em drogen. Ende
[23] sijn lijcham waert toe hues ghedraghen. Ende des morghens sede die
[24] preister dat men em nicht grauen en solde vp den kerckhof. want he
[25] in den lelicken spele van den donre so mercklike ghedodet weer. De vren[26] +de antworden// al is he van den donre ghedodet he toech nochtan mitten
[27] anderen ghelouighen to der kercwiginge. Hijr vmme letet de preister
[28] toe al wasset em leeth to vnwillen. ende de dode waert vp den kerchof
[29] ghegrauen. Ende se hijr de gherechticheit des gotlicken ordels. Doet
[30] morghen gheworden was vant men dat graf apen ende de doetkiste was
[31] ledich. Ende men mach alte wal ghelouen dattet lijcham van den duuelen
[32] + hen ghedraghen was als de arm. Merke hijr dat al de ghene die de hilli[33] ghen kerken vnde kerchoue vnteren mit schantlicken sanghen ende spelen
[34] werdich sijn sodaner wrake. al ist dat se god oeck ene wyle tijdes spaert
[35] ende alleweghe nicht voert enpinighet als hijr ghescheet is.
[36] De ander maneer der hornten dat is der worme de men to samen ver-36
[37] steet mitten hornten sint vleder muse. Daer van ghescreuen is in den aant.
*
6
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42 Hijr van hebbe ick gelesen, Lat.: De hoc quidam ridiculosum legisse me memori. 52 Na
verhenghet, volgt in de Lat. tekst: et vide quam pulchro et evidenti exemplo.
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Ex. 264
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249a
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Serm. c

[38] boke der naturen. dat se de lucht vleen ende wanderen in der duesternis- aant.
[39] se. By dessen wormen versteet men de duuels de den menschen des nach- aant.
[40] tes apenbaren ende se bespotten ende besmitten mit fantesien ende visi[41] onen.
[42] +Hijr van hebbe ick ghelesen dat een monick ghenck to enen besetenen aant. 42
[43] menschen dar vele volkes vmme stont. ende die duuel reep em to mit
[44] smelicker bespottinghe ende sede. Eya broder eya brachte ick di nicht
[45] in deser nacht in den slape een schone wyf. De monick beliede na der
[46] + confusien dat he in der// seluen nacht in den drome besmittet was ende
[47] + dat noch nicht ghebichtet en hadde. Somighe duuels vntfanghen macht47
[48] des nachtes to schadene ende toe apenbaren dat se des daghes nicht doen
[49] en moghen. Ende dat verhenghet god vmme den ghelouen to sterkene.
[50] want de mensche wort des nachtes lichtelicker verueert dan des daghes.
[51] mer die duuel en vermach nicht nachtes of daghes alse sunte augustinus
[52] secht anders dan em god verhenghet.

42
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*

Exempel
[2] +Wy hebben in den dorpe van niuelle gheseen ene iuncfer de ynnich was aant. 2
[3] to gode. Van welker men waerachtelicke sede dat se nae orre older doet
[4] bleef in eres broder huse dat een ridder was. ende arbeidede langhe tijt
[5] dar na dat se gaen mochte in de orden van cisters. mer se en kondes
[6] nicht verkrighen. Do sette se starcklicke vp in oren ghemode dat se nae
[7] erre macht de orde in der werlt holden wolde. Hijr vmme ghenck se son[8] der lijnen cleder. se bewaerde dat vasten. ende heelt silencium. ende
[9] en ath gheen vleesch. se stont vp to metten tijt ende ghenc in de kerke
[10] ende betaelde ere ghetijde ghelijck den monicken. Et gheuel eens dat
[11] daer en dode des auendes in de kerke ghedraghen wart des se nicht en
[12] wiste ende wart dar allenen ghelaten. De iuncfer stont vp in der midder
[13] nacht alse se plach ende ghenck in die kerke. Sie sat neder ende beghan//
[14] + ere ghetijde to lesene. Dit sach ende de duuel benijde dat ende ghenck
[15] int dode lijcham ende beweghede ersten de doetkiste. De iuncfer seghen[16] de or ende sede stantachtelicke ende reep to den duuele. Roste alre vnse[17] lichste roste want du en machst nicht teghen my. Rechteuort stont de
[18] duuel vp mitten lichame ende sede. Verwaer nu mach ick ouer di ende
[19] ick wil nu myn vnrecht wreken dat ick van dy gheleden hebbe. Do dat
[20] de iuncfer sach bleef se vnuerueert ende greep mit beiden handen een
[21] groet cruce dat daer stont in der kerken ende sloech den doden vp dat
[22] houet ende dat lijcham vel vp die eerde ende veriaghede alsoe den duuel
[23] mit koenheit des ghelouen. De iuncfer arbeidede langhe mit bangicheit
[24] dat se dat dode lijcham weder leggen mochte in die doetkiste vp de baer
[25] mer dat was to vergheues want se en haddes ghenen macht. Des mor[26] ghens quam de preister mit den koster ende verwnderden em dat dat
[27] lijcham dar neder lach ende vp den houede ghewndet was ende vragheden
[28] wat daer ghescheet were. De iuncfer beliedet mit tranen. ende bath
[29] dat se er helpen wolden dat lijcham weder vp de baer leggen. De preister
[30] weigherde or des ende sede dattet dat vollick ersten seen solde wat daer
[31] + ghescheet were vp dat alsoe de lude verwecket// worden to den loue
[32] Cristi. Daer van waert de iuncfer bedrouet. Ende do se sach dat de preis[33] ter vnuerwinlick was ende se em des nicht af bidden en konde. vntsach
[34] se er seer vor de ydele glorie. ende vloe vth ores broder huse ende leeth
[35] achter ere maechschop ende ore lant ende en quam dar na nicht weder.
[36] mer se blef in den dorpe niuellen hent to orre doet to.

*

2

47 dessen, Lat.: his quatuor. 50 Na mate, volgt in de Lat. tekst: Non nisi singulariter Neptunus
ponitur ab Aristotele, licet Neptunos pluraliter hic ponamus. 51 vele vunders, Lat.: factis
multa ridiculosa et magna mirabilia.
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[37] +Dat derde kunne van den vorghenomeden hornten sint weuele als aant. 37
[38] men lest in den boke van der naturen. De kunne der weuele is mennigher[39] hande ende wreed. De ene kunne swemmet in den water. dat ander kunne
[40] krupet vp der eerden. dat derde blijuet in der eerden. dat veerde vlocht
[41] in der lucht. Ende bi al dessen wort betekent de mannichuoldicheit der
[42] duuele. Want dar sint somighe duuels de dar in den water blijuen. ende
[43] dese worden van den poeten ghenomet neptuni. De ander duuels blijuen aant.
[44] vp der eerden. ende dese werden gheheten incubi. De anderen blijuen
[45] in der eerden alse in den kulen der berghe of in den busschen. Dese nomet
[46] augustinus duseos. De anderen bliuen in der lucht. ende dese nomet de aant.
[47] hillighe apostol paulus de gheestlicke schallicheit der lucht. Van dessen aant.
[48] wille wy seggen na ordinancien in oren steden. Die duuels hebben her- aant.
[49] schoppie soe vele als em god verhenghet de al dinck in sijner macht heuet
[50] + ende schicket in sekeren ghetale// ghewichte ende mate. aant. 50

+

Serm. e

+

250a

+

aant.

[51] Van den neptunen secht men vele vunders ende dat is seker dat se
[52] vake ghehort werden ende gheseen van den menschen. mer by vnsen tij-
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[1] den na den dat de kerstene gheloue claerlicke begunnen is to predekene
[2] werden se myn gheseen dan se to voren pleghen. My heuet vertellet en2
[3] guet hillich preister ende broder van der predicker orden de ghebaren
[4] is van den alre edelsten gheslechte des volkes van comanen. Dese waert aant.
[5] bekiert to den ghelouen Cristi in der tijt do dat selue volck van comanen
[6] verslaghen ende veriaghet waert van den tartaren. Do dese broder noch
[7] heydene was ende een kint byna vij iaer oelt speelde he mit sinen suste[8] ren ende mit anderen megheden vp den ouer der vloet. Ende ter stunt
[9] de wyle dat se speelden quam dar vth den water een de alre lelickste
[10] man de ru van hare was ende veruolghede de kinder seggende. Wor vmme
[11] en late gy kinder my nicht rosten. Hijr vmme vloen se allegader. ende
[12] dat vorghenoemde kint liep lancsemer dan de anderen ende de lelicke
[13] man sloghet mitter kusen vp den rugge ende dodedet rechteuoert. ende
[14] he kierde weder vmme ende spranck int water. De susteren nemen dat
[15] dode kint ende droghent to erre older hues. Die olders ende de vrende is
[16] + vergadderden em ende screieden vmme dat kint.// Mer vor midnacht
[17] waert dat kint weder leuendich dar em al de vrende van verblijdeden.
[18] Jck gheloue sekerlicke dat de gudertijrenheit der gotlicken vorsenicheit
[19] vp de tijt in den kinde werkede dat werck der salicheit alset namaels
[20] apenbaer waert.
[21] +De selue hillighe broder vertellede my oeck een ander dinck van em21
[22] seluen. dat ick nu to stichtinghe der ghener de dit lesen solen wil kortli[23] cke vertellen al ist dattet nicht en hoert to der materien de wy nu vor[24] +handen hebben. Do dese vorghenoemde broder een ionghelinck was waert
[25] he ghedopet. ende van den prior der predicker orden in vngheren waert aant.
[26] he anghenomen to der orden. mer he bleef noch in werlicken habite ende
[27] waert alsoe to der scholen gheset. De prior gheboet em dat he gheen
[28] dinck doen en solde sonder orlof syner ouersten ghelijck enen broder.
[29] Dat heelt he in velen dinghen. nochtan gheuollet eens dat he sinen oelden
[30] rock gaf sunder orlof der vrouwen de sine cleder to wasschene plach.
[31] Dar na waert he swaerlicke sieck ende kreech de kolde seer scharpelicke
[32] ende em duchte dat he sonder bicht ende sonder sacramente starf. rech[33] teuoert do de duuels sine zele grypen wolden was dar bi de enghel mit
[34] vunderlicken blenkenden vederen ende sede. Sone en vntsich di nicht
[35] want ick bin de enghel michael ende sal di beschermen teghen die duuels.
[36] + Hijr// vmme do de anderen duuels hen vloen bleef daer een duuel de
[37] wreder scheen to wesene dan de anderen ende wolde de zele grypen mit
[38] enen grepe. De enghel michael berispede den duuel mit swarer vnwerdi[39] cheit ende veriaghede em. Rechteuort wolde he de zele leyden in de
[40] doer de paradyses. mer een oelt man de van groter macht was stont em
[41] weder seggende. Mychael brenghe de zele weder to oren lijchame vp
*
2
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35 enghel, Lat.: Archangelus. 49 Na volkes, Lat.: Comanorum.
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[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

dat se mitten anderen sunden bisunderlinghe betere de vnghehorsamheit.
Rechteuort do de zele weder ghebracht was to den lijchame vant de
iungelick dat he nath was gheworden van ghesunden swete. He dede die
oghen vp ende sach sinen prior vor em sitten. altehant bichtede hie em
ende vertelde em wat he gheseen hadde. Hijr na do he ghenoech gheleert
was wart he ghecledet ende wy seghen em do he preister was. Dar na aant.
predickede he sinen volke den ghelouen Cristi. ende dopede dar nicht
weinich volkes.

Exempel
[51] +NU sole wy seggen van den duuels de incobus heten. Wy hebben vake51
[52] + in der bicht ghehort dat de duuels mitten megheden ende vrouwen vn-

+

Serm. g

+

Ex. 269
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[1] kuescheit deden. ende somighe ander nodeden se mit vleeschlicken wor[2] den to der vnkuescheit. Van dessen hebbe wy gheseen ene iuncfer in aant. 2
[3] gheestlicken habite. se sede my irsten dat se den duuel ne en consentier[4] +de to der vnkuescheit. dar van ver//wnderde ick my seer ende en konde
[5] nicht begrypen vth wat ordele de almechtighe god dat den duuele verhen[6] ghen mochten ouer de zele de em nicht gheconsentiert en hadde. Hijr
[7] vmme do ick or ghenes sins ghelouen en wolde beswor ick se mit verueer[8] licken besweerne ende ten lesten vth persede ick mit ghewelde van er aant.
[9] dat se my mit den alre mesten tranen ende mit groter schemede beliede
[10] dat se er besmittet waert in der zelen dan in den lijchame. Sich nu wo
[11] verborghen dat rechtueerdighe ordel godes is. Se hadde dar na berou
[12] bi na totter doet toe ende bichtede alle daghe mit tranen. ende nochtan
[13] en mochte se mit ghener kunst ofte vliticheit ende mit ghener maneer
[14] verloset werden van den duuele incobus. alsoe dat or nicht en batede
[15] to seghenen mit den cruce. or en batede oeck nicht dat hillighe wijwater
[16] noch dat alre hillichste sacramente des lijchames Cristi de oeck verueer[17] lick syn den hillighen enghelen. Ten lesten na velen iaren waert de duuel
[18] incobus ghehelicke van or veriaghet ouermyds ghebet ende vasten der
[19] + goddenstighen iuncferen ludgart. Wy ghelouen ende belien vp verbeteren aant.
[20] des ghenes de em des beth versteet dat se na den bitteren screien ende
[21] rouwen orre sunde. des duuels byslapen mer hadde to ener pine der vorle[22] +dener schult dan to sunden. Van dessen seluen wyue de dus van den duuele22
[23] + ghemoyet waert heuet my vertellet de eerwerdighe// hillighe nunnen aant.
[24] van des hertoghendale ghenomet cristina. dat doe dat vorghesechde wyf
[25] or vp den pinxter auent mit tranen to sede dat se nicht vntfanghen en
[26] mochte dat hillighe sacramente. want sie van den duuele vnkueschlicke
[27] ghemoiet worde. sede cristina to er mit groten medelijdene. Ganck ende
[28] roste sekerlicke ende vntfanck morghene dat hillighe sacramente Cristi.
[29] Want ick vntfanghe dyne pyne in my. Se ghenck blidelicke hen ende sleep
[30] in vrede. Des nachtes stont se vp mit den anderen susteren to den ghebe[31] de ende des morghens vntfenck se dat hillighe sacrament. Cristina en
[32] achtedes nicht vul na dat se anghenomen hadde de pine des wyues de
[33] van den duuele ghemoiet waert. ende des auendes lede se or neder vmme
[34] te slapene. Rechteuort do se or gaf to den slape horde se des sie vnghe[35] woentlick was gheruchte in den stroe dar se vppe lach recht of daer een
[36] klene verken in ghewest hadde dat em vnrostelicke ghewegget hadde.
[37] Se stont vp ende en hadde mit alle gheen vermoden van den duuele ende
[38] se pijnde or mit den spin rockene te veriaghene wat daer oeck were.
[39] Se lach weder dale ende waert anderwerue ende derde werue ghemoiet
[40] ende stont vp mit anxte. Do se dat vake bestaen hadden ende dat stro
[41] byna al vmme ghekiert hadde gheuoelde se ende verstont ter stunt dat
*
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24 des hertoghendale, Lat.: Valle Ducis in Brabantia. 50 Na becorres, volgt in de Lat. tekst
een uiteenzetting, die niet in de vert. is opgenomen [Colv. II, 57 § 16]. 51 na werden: quae
est tertia species daemonum.
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[42] se ghemoiet waert van des duuels schallicke boesheit. Hijr// vmme leeth
[43] + se dat bedde wesen ende bleef al de nacht sonder slapen. Do se beden
[44] wolde waert se van den duuele anghestoten ende ghemoiet. Wat mer.
[45] se sede ende ick ghelouet waerlicke dat se ne toe voren sodanich ende
[46] so groet verdreet gheleden en hadde. Des morghens do dat vorsechte
[47] wyf ghecommuniceert hadde quam cristina to er ende sede. Jck segge
[48] dy weder vp dyne pyne de ick anghenomen hadde. want ick en hebbe
[49] nouwe sonder anxt myns leuens vntgaen de ghewelt des alre wredesten
[50] becorres. aant.
[51] +Nu volghet hijr na van den duuelen de duseen gheheten werden. Wy aant. 51
[52] hebben vernomen vele werke der duuelen duseen. Ende dit sint die duuels

51
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[1] den de heydenen in oelden tijden pleghen bussche to plantene ende te
[2] hillighene. Die heydenen van prusen ghelouen noch dat dessen duuelen aant.
[3] somighe bussche ghehillighet sint. ende dar vmme en doren sie dar gheen
[4] holt houwen. sie en gaen oeck nummer in die bussche dan wanneer se
[5] oren goden offerhande doen willen. Dit sint de duuels daer sunte augusti[6] nus alte claerlicke van scryuet in den boke van der stat godes. dat sie
[7] haestelicke grepen der leuendigher menschen lijchame ende voerden
[8] se vth den luden alse se dyanen deden. Ende alse de bedroghene lude aant.
[9] de seluen menschen seghen in anderen landen de se ghemeent hadden
[10] dat by em ghestoruen weren. soe gheloueden se dat se nu vnsterflick//
[11] + gheworden weren ende rekenden sie vort an in den tal der gode. Des
[12] ghelikes hebbe wy oec vake ghehort dat nu binnen korten tijden somighe
[13] wyue schenen to liggene in den verschedene des dodes ende haestelicke
[14] van den duuelen hen gheuort worden. ende in die steden worden weder
[15] ghelecht schemen de ghelijck schenen den lijchamen de hen gheuoert
[16] weren ende de worden begrauen vor dode lijchame. mer de wyue worden
[17] dar na gheseen dat se vnder den menschen wanderden. De toueners de aant.
[18] by moyses tijden in egypten weren verwandelden ore roden vor den co[19] ninck pharao in draken. Sie makeden vorsche. ende verwandelden water aant.
[20] in bloet. Die waerachtighe lerer augustinus secht dat de duuels ouer aant.
[21] de werlt haestelicke voren ende halen hemelick saet. Van welken sade
[22] sadanighe dinghe maket worden. Ende vorwar de tekene de die toueners
[23] in egipten deden alse draken vorsche ende bloet. werden warachtighe
[24] tekene ende se en toenden de nicht valschlicke. mer waerachtelicke.
[25] Wor vmme solde men dan den ghenen straffen de dar secht dat de duueles
[26] haestelicke maken scheme ghelijck den lijchamen. ende de lijchame hen
[27] voren ende de scheme weder in de stede leggen. We solde dar an twyue[28] len dat de duuele vele kloker ende scharper van verstande sin dan de
[29] + menschen. ende se moghen lichtelicke ordelen van enighes// menschen
[30] siecte wer he ghenesen sal ofte steruen. Ende als sie seen dat he ghene[31] sen sal so moghen se em ouer voren to anderen steden. Ende dat moghen
[32] de duueles ene wile tijdes doen mer nicht langhe. Se moghen maken ene
[33] scheme ofte fantesien dat den lijchame alte ghelijck is. ende dat lijcham
[34] dat se hen voren moghen se maken vnseenlick. Want ist dat iemant ouer[35] mijds den stene oscolamus. ofte ouermyds touerie der swarten kunst aant.
[36] den menschen vnseenlick werden mach. Wo vele mer mach dat dan ghe[37] scheen ouermyds werck ende kloecheit der duuele.

Exempel
*

12 nu binnen korten tijden, Lat.: nos etiam temporibus modernorum. 22 sadanighe dinghe,
Lat.: talia figmenta. 40 Na mynrebroder, volgt in de Lat. tekst: et praecipue beatae memoriae
episcopi Ioannis, magistri ordinis Praedicatorum. 41 swauenborch, Lat.: suavelenberch. 46
Na starckelicke, volgt in de Lat. tekst: et tamen veniente hora raptus, de manibus tenentis
invisibiliter et incontrectabiliter tollebatur.
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[39] +Ick hebbe vernomen vth seer waerachtighen ghetughe der predicker ende aant. 39
[40] der mynrebroder dat in dudeschlant was ene seer edele iunfer des greuen aant. +Ex. 271
[41] dochter van swauenborch de vp gheuot was in enen nunnen cloester. Dese
[42] iuncfer waert in der nacht somighe vren lanck van den duuele ghegrepen
[43] ende hen gheuort. Ende in den henvoerne was se vnseenlick ende vntaste[44] lick. Do dat or vleeschlicke broder dat een minre broder was dat sekerli[45] cke vndervinden wolde nam he die selue iuncfer sine suster vp den schoet aant.
[46] ende vmmevenck se mit beiden armen ende helt se alte starckelicke.
[47] + Dit exempel vertellede meister albert van der predicker orden dat een aant.
+
[48] meister is in der gotheit. to parijs in der disputacien. do dar ene questie
Serm. j
[49] + van den hen vorne sodanigher wyue vnder den meisters vor den bis//cop aant.
+
[50] van parijs verkallet waert also dat wy waerachtelicke ghehort hebben
252a
51
[51] van den ghenen de dar mede weren. Mer wo de duuels den menschen

39
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[1] den se hen voren ere sinne benemen en kan ick nicht verstaen anders
[2] dan ghelijck dat de menschen ouermijds raserie of krancheit der herne
[3] of mit anderen maneren so van em seluen comen dat se mit alle nicht
[4] en weten wat men mit em doet. Mer wanneer sodanighe menschen vth
[5] den gotlicken willen ofte vliticheit der menschen verloset werden van
[6] der vancnisse der duuele ende weder comen to den menschen ende to
[7] oren synnen. so en werden se nochtan nummermer so vollencomelicke
[8] ghenesen er herte sy altoes bekummert ende bereit weder to kierne.
[9] alse die ghene de eens vnsinnich ghewest hebben de comen vth der alre
[10] minnesten oersake weder to der vnsinnicheit. Somighe de dar gheseen
[11] hebben de anghesichte der wyue de so hen gheuort weren seggen dat
[12] se altoes sijn bleeck ende magher. Ende ore oghen sint meer vnstede
[13] dan der gheenre de nicht hen gheuort hebben ghewest.

Exempel
[15] +IN brabant is een schone ende kundich dorp ghenomet swartena. Jn den aant. 15
[16] is dorpe was een ionck man de dar lief hadde ene ionghe iuncfer. He bath
[17] de olders vake ende sprack van orre dochter bruloften. sie weigherdens
[18] + em. binnen der tijt kreech de iuncfer de alre swaerste// koelde. Ende
[19] die suke waert so swaer dat em allen duchte dat de iuncfer starf. Sie
[20] waert bescreiet ende de clocken worden gheluth recht als ouer enen
[21] doden. Rechteuort ghenck de iunghe man de die iuncfer lief hadde des
[22] morghens vro do dat noch nacht was vth den dorpe to enen anderen dor[23] pe. Ende do he dor den busch ghenck horde he ene stemme recht ofte
[24] daer ene maghet screiede. Hie liep sorchuoldichlike al vmme ende sochte
[25] so langhe dat he de maghet vant de he hoerde de men meende dat dar
[26] doet ghewest hadde. He sede tot er. Dyne vrende bescreien dy als enen
[27] doden ende wo bistu hijr ghecomen. Sie antworde. Sie hijr gheet een
[28] man vor my de my gheleidet. Hijr van waert de iunghe man beuaren.
[29] Ende do he nemande en sach dan de maghet allen greep he sie koenlicke
[30] an ende brachte se in een hues buten dat dorp ende hudde se daer. He
[31] ghenck weder in dat dorp ende sprack myt synen vrenden. dar na ghenck
[32] he in to der iuncferen vader dar he mit sinen vrenden sath by den doden.
[33] He vraghede of he em gheuen wolde syne dochter de he bescreiede recht
[34] of se doet were. De vader verwnderde em ende antworde. bistu god dattu
[35] verwecken moghest myne dode dochter ende nemen se to echte. De iun[36] ghe man sede. loue my allene willichlicke dat ick dyne dochter hebben
[37] + sal to ener hues//urouwen is dat ick se dy leuendich ende ghesunt leuere.
[38] De vader letet to ende vestighede dat vor al sinen vrenden. Rechteuort
[39] borde de iunge man dat lynnene laken vp dat men waende dat de dode
[40] vnder bedecket were. ende se vonden daer ene wnderlicke bedrechnisse
*
15

15 swartena, Lat.: Gwerthena.
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[41] wodanich gheen mensche maken en kan. De ghene de dusdanighe
[42] bedreechnisse des duuels gheseen hebben seggen dattet binnen ghelijck
[43] is enen verrotteden holte ende buten ouertoghen mit enen dunnen velle[44] kine. Hijr na waert de maghet weder ghehaelt ende oren vader ghesunt
[45] ouergheleuert. Na weinich daghe nam se den vorsechden iunghelinck
[46] to manne ende bleef ghesunt hent tot vnsen tijden to.

Exempel
[48] +DEs ghelikes was een man bi vlanderen de dar vnder den rete by den aant. 48
[49] ouer des meers sine seke suster vant de men waende dat se doet were
[50] ende he leide se weder in sijn hues. Ende in den seluen daghe er de be[51] dreechnisse des duuels begrauen wart ghenck he in dat hues dar sin suster

48
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[1] alse doet van den vrenden bescreiet waert. He vntdeckede de bedreech[2] nisse ende toech sijn sweert vth ende houwet in stucken. Do se alle dar
[3] van verueert worden ende repen wor vmme he mit groter wreetheit rase[4] de teghen syne dode suster. Rechteuoert laechede he en weinich ende
[5] sede. Jck schyne wreed te wesene teghen myne suster. dit en is myner
[6] + suster lijcham nicht// mer et is ene bedreechnisse ende bespottinghe
[7] der duuele. Do he dit ghesecht hadde nam he se alle gader mit em ende
[8] leidede se to synen huse ende toende em syne suster de he weder ghe[9] +haelt hadde. ende se bleef ghesunt hent tot vnsen tijden toe. We en solde
[10] em hijr nicht van verwnderen. Jck begheer vele meer enen gheleerden aant. 10
[11] man de mer vnderuonden heuet dan ick van desen vorghesechten saken
[12] te horen dan vth mynen eghenen verstande yeth vnwyslicke te ordelen.
[13] Jck vraghede hijr van meister alberte mer he en wolde hir nicht van aant.
[14] ordelen.
[15] Wo de seluen duuels dusii in den berghen wonen ende de menschen15
[16] bedreghen ende vnsinnich maken wil ick bewijsen mit enen apenbaren
[17] + exempele. Jnt iaer vnses heren. M.cc. ende xxxi. predickede meister aant.
[18] coenraet in dudesch lant teghen de ketters. Ende van den seluen ketters
[19] waert he ghedodet mit enen selighen dode. Do was daer een ketter als
[20] ick ouer mennighen iaren ghehort hebbe van broder corde de een prouin- aant.
[21] ciael prior was der predicker broder de in duesschen lande wonen. Die
[22] ketter was bedroghen van den duuels ende nodede enen predicker broder
[23] to syner ketterie. Do de ketter sach dat he em alte stantachtelicke we[24] derstont sede he to den broder. Du bist alte eenpassich in dynen ghelo[25] uen. nochtan en heuestu nicht sekers dar van gheseen anders dan in der
[26] scrift. mer woldestu mynen worden ghelouen so wolde ick di apenbar[27] +licke// tonen Cristum ende syne moder ende sine hillighen. Rechteuort
[28] dachte de broder dattet bedreechnisse der duuele were nochtan wolde
[29] he prouen wat dat were. ende sede. Jck solde dy vmmers billicke dan
[30] ghelouen mochtestu vullenbrenghen dattu lauest. De ketter waert blijde
[31] ende sette den broder enen sekeren dach. Die broder droech hemelicke
[32] mit em vnder der cappen een busseken dar ynne was dat alre hilichste
[33] sacramente des lijchames Cristi. Die ketter leide den broder mit em aant.
[34] in enen holen berch ende brachte em in een wnderlick groet ruem palaaes
[35] dat daer verluchtet was mit wnderlicker claerheit. Rechteuort do se
[36] ghecomen weren in dat bynnenste des pallases seghen se dar alte schone
[37] stole de ghemaket weren van den alre pursten golde. Vp welken stole
[38] een coninck sath de vmme beuanghen was mitten alre schoenste conin[39] ghynne mit enen claren anghesichte. Ende an beiden syden stonden dar
[40] sittene dar vo seten oldermans recht alse patriarchen ende apostolen.
*
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10 Na verwnderen, zijn enige zinnen niet in de vert. opgenomen. 13-14, Lat.: Interrogavi
super hoc supradictum magistrum Albertum, sed ille dissimulavit, et noluit aliquid definire.
20 corde, Lat.: Conradum. 48 gheck, ls: ghenck.
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[41] Ende dar vmme stont de alre meeste veelheit der enghele. ende dese
[42] blenkeden alle mit groten lichte. Do de ketter dese altemale sach vel
[43] he neder vp syn anghesichte ende anbedede den coninck. mer de broder
[44] bleef vnbeweghelick staende ende verwnderde em vtermate seer van
[45] den groten wnder dat he sach. Ende die ketter kierde em to den broder
[46] + ende// sede. Waer vmme en anbedestu nicht den sone gades den du siest.
[47] ghanck hijr naerre valle neder ende anbede den sone gades ende van sinen
[48] munde salstu horen de vorborghenheit vnses ghelouen. Do gheck de bro[49] der dar narre ende toech vth der cappen een busseken mitten hillighen
[50] sacramente ende bodet der coningynnen de vp den guldenen stole sath
[51] seggende. Bistu de coningynne des hemmels ende de moder Cristi. so
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[1] is dit dyn sone. ende vntfangestu em so sal ick dy bekennen vor de moder
[2] godes. Mit deser stemme verscheen ter stunt al die bedriechnisse de
[3] se seghen. dat licht verghenck ende ed waert haestelicke so duester dat
[4] de broder mit synen leidesmanne nouwe comen en konden to den vthgan[5] ghe des berghes. Hijr vmme waert de ketter bekiert ende quam to den
[6] rechten ghelouen ende mit verwndernisse vntsach he de kloke bedreech[7] +nisse der duuele. Van der veerder maneer der duuele sole wy nu seggen. aant. 7
[8] die de apostel nomet die gheestlicke schallicheit in den hemmelen dat
[9] is in der lucht. Ende dat is te merkene dat se sunte pauel nomet de
[10] gheestlicke schallicheit tot vnderschede der anderen duuele de dar vake
[11] apenbaren in lijchamlicken schyne. Desse duuels bedreghen den menschen
[12] vele subtijllicker ende schallicker dan de anderen duuels de mit lijcham[13] licken schyne apenbaren. Want de anderen bedreghen de simpelen ende
[14] + vngheleerden. mer ouermyds deser duuele// alre schallickste ende kloke[15] ste becoringhe vallen oeck de vollencomenen menschen. De ander holden
[16] vnder tijden vp van becoringhe. mer desse en hoelden nummer vp. Sunte
[17] peter de apostel ghebedet dat men teghen dese duuele in ghebede wake
[18] seggende. Broders weset sober ende waket want yu wedersake vmme aant.
[19] gheet als een breeschende lewe sokende wen he verslinden moghe den
[20] wederstaet in den ghelouen. Dat is. wy solen em weder staen ouermyds
[21] guden werken des ghelouen. Die duuel gheet vmme vp dat als he di nicht
[22] verwinnen kan in den enen dat he dy dan so langhe moyen mach mit enen
[23] anderen hent du verwnnen werdest. Ofte ist dat den duuele ene wyle
[24] tijdes in ener becoringe weder gestaen wort so en vntsiet he nochtan
[25] em nicht de becoringhe anderwerue ende derde werue ofte vaker to ver[26] nyene. Hijr vmme gheschedet somtijt dat de duuel lange tijt den men[27] schen bekort de em weder steet ende ten lesten em verwint.
[28] +Jn brabant was ene iuncfer edel van gheburten de tot lieften enes28
[29] iunghen mans mit wnderlicken ingheuen der duuele mennich iaer lanck
[30] gheprekelt wart. Dese iuncfer beliede my dickewyle in der bicht des
[31] duueles becoringhen mit velen tranen. Ende ic reed er dat se der becorin[32] ghe ghene orsake gheuen en solde. ende den iunghen manne mit alle ghe[33] +ne tekene der lieften tonen en solde// mit worden ofte mit werken. Sie
[34] waerde dat vlijtlicke als ick er dat gheleert hadde. Dar na wart se soe
[35] seer becort dat or verghenck slapen ende eten. Ende dat gheuol in ener
[36] nacht dat se so starcklicke van den duuele becort waert dat se dachte
[37] des morghens vro vp te stane ende hemelicke te gane toe den iunghen
[38] manne de by er wonde. Ende rechteuort do se ore oghen vp dede sach
[39] se Cristum of he an den cruce henghe ende noch versche wnden hadde.
[40] ende sede to er mit sachter stemme in erre moder tale. Hebbe my lief aant.
[41] de dar schone bin guet sote ende edel. Do he dit ghesecht hadde
*
7
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40 Na tale, zijn een Franse en een Latijnse zin niet in de vert. opgenomen.
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[42] verscheen he ter stunt. ende de maghet bleef in allen vreden ende blijs[43] +scap vry van alre becoringhe. Cristus sede wal ende warachtelicke van
[44] em seluen. hebbe my lief de dar schone byn. Want hie is schone van ghe- aant. +Serm. m
[45] daenten bouen den kinderen der menschen. ende he is een schyn der glo- aant.
[46] rien ende figure der substantien des vaders. Mer van den menschen is
[47] ghescreuen. alle vleesch is hoy. Men sal em lief hebben want he is guet aant.
[48] ende van em is alle guet. Mer van den menschen is ghescreuen nemant aant.
[49] en is guet dan god allene. Men sal em ok lief hebben want he is sote ende aant.
[50] sine lippen sint drupende honich seem. want syne barmherticheit is bouen aant.
[51] al syne werke. Mer van den menschen beclaghet salomon seggende. Wat aant.
[52] + is daer schallicker dan dat oghe. nochtan// is dat oghe ene lanterne vnses aant.
+
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[1] lijchames. Men sal em oeck lief hebben want he is edel. ende de vader aant.
[2] heft em gheset enen eerfghenamen ouer al. ouermijds wen he oec ghema[3] ket heuet de werlt. Mer de prophete malachias secht van den menschen. aant.
[4] En is dar nicht een vader vns allen ende wor vmme versmaet dan een
[5] ieghelick sinen naesten. Hijr vmme besloet Cristus wal te rechte desse
[6] vor gheseghede worde ende bewees der iuncferen de den iungelinck lief
[7] hadde dat men em meer mynnen solde de dar is schone gued ende edel
[8] ende sote.

Exempel
[10] +Des ghelikes byna apenbarde Cristus enen ridder die ghegaen was aant. 10
[11] in de orde van cisters. ende do hie alte swarlicke van duuele bekort waert
[12] weder vth der orden te gane ende alle nachte vpsette vth den cloester
[13] te gane. Ende eens do he bereit was hen te vlene ende vp sinen beddekene
[14] lach ende wachtede na der bequemesten vre dat he best vleen mochte
[15] ende do hie half wakede apenbarde em Cristus in ghedaente enes eerba[16] ren mans ende vraghede em wat em lettede dat he so leghe. He antwor[17] de. Jck hebbe sericheit des herten ende grote krancheit in den leden.
[18] De here toende em ghersten broet ende sede stant vp ende eth dit broet.
[19] Hie sach dat broet versturlicken an ende sede. Wo solde ick dit graue
[20] broet eten de dar nicht eten en mach dat clene ghebudelde broet des
[21] + cloesters. Doe// vntdeckede de here sijne ghewndede sijde ende stack
[22] dat gherstene broet in dat bloet ende etter de vth der wnden vloyde ende
[23] gheboet den seken dat he eten solde dat ghersten broet dat so nath ghe[24] maket was. Rechteuort kierde he em dar van mit veruernisse ende sede.
[25] och here wo solde ick eten dat broet nu et so vnreyne ghemaket is dat
[26] ick nicht eten mochte do dat reyne was. Ende de here sede em mit enen
[27] starenden anghesichte du motest vmmer besmaken wo dit broet smaket.
[28] Do he des nicht vntgaen mochte roerde he al beuende dat broet nouweli[29] cke mitten lippen ende voelde in den brode wnderlicke soticheit de alle
[30] soticheit bouen ghenck. Ende altehant dede he den munt vp ende ath
[31] haestelicke al dat hele broet mit wnderlicker begherten. Rechteuort
[32] verscheen de here ende de bekorde broder keerde weder to sick seluen
[33] ende gheuoelde wat he gheseen hadde. He ouerlede mit puren herten
[34] dat visioen ende ghenas van aller droefheit der zelen. ende van aller
[35] becoringhe des vleesches. ende in groten vrede des gheestes wlherde
[36] he hent to den eynde sijns leuens to. Ende dat en was gheen wnder want
[37] dat gheerstene broet der swarer orden was bestreken mitten honighe
[38] der sijden Cristi.

*
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50 vertellen, Lat.: ostendamus.
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[39] +Ende dit kunne der duuele wanner se den menschen anders nicht be-39
[40] dreghen konen so doen se bewijsinghe der tekene in der lucht dar se der
[41] + simpelen// herte mede verwecken to vnghewoentlicken verwndernissen.
[42] vpdat se eren de macht der ghener de sodanighe dinghe doen. Ende de
[43] menschen de van curiosicheit ofte nijplicheit em verblijden. verheuen
[44] de bedrechlicke tekene der duuele bouen alle mirakele de van den hilli[45] ghen vp der eerden warachtelicke ghescheen. Hijr mach men vp antwor[46] den ende mit apenen oghen bewijsen dat al schijnen sodanighe tekene
[47] van den duuelen te gheschene. nochtan en sint se mit alle nicht. als de
[48] ghelijcnisse de men in den speghele siet oec nicht en sint mer als men
[49] de speghele hen nimt so en siet men oec nicht de ghelijcnisse.
[50] Nu wil wy vertellen wat hijr van ghescheet is als vns warachtelicke50
[51] betughet is.

Exempel

39
50
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[1] +Jck hebbe ghehort van broder henricke vth dudeschlant de wanner aant.
[2] lesemeister was der predicker broder to collen. dat een man was claer
[3] in aller kunst ende hillicheit. Do een broder edel van gheburte ende rike
[4] van gude vth den lande van britanien in der predicker orde ghenck ende aant.
[5] woende mitten broderen in gallien by lugdunen ende de tijt sijnre profes- aant.
[6] sien ghenakede bath he den prior dat hie mochte trecken to sinen lande aant.
[7] ende schicken sijn gued. De prior letet to ende wanderde seluen mit em.
[8] Do se quemen in de woestinen van britanien seghen se een wnderlick
[9] + mirakel. De nouicius sede to// den prior wil gy seen dat olde mirakel aant.
[10] van britanien. De prior sede wat is dat. De nouicius leidede em vp de
[11] alre claerste fonteyne dar een steen bouen lach vp calumpnen van mar- aant.
[12] morstene ghelijck enen altaer. De nouicius ghoet water vp den steen.
[13] sonder merren wart de hemmel verdonkert ende de wolken lepen te sa[14] mene dat donrede reghende ende blixemde seer. ende altehant wart dat
[15] water so groet dat van der stede ene mile weghes veer al dat eertryke
[16] scheen te vloyene. Do dat de prior sach verwnderde he em seer. Dit ver[17] tellede de selue prior dart broder henrick horde ende de meister van aant.
[18] der orden ende de bisscop broder iohan ende vele ander guder mans. Dit aant.
[19] selue hebbe ick oec ghehort van mynen vader ouer virtich iaren de in
[20] den lande reeth mitten coninge van engelant rijchart. Do dit broder hen[21] ric my ende velen anderen menschen vertellede vraghede ick of desse
[22] dinghe ghescheen mochten. He antworde dat se ghescheen mochten mit[23] ter swarten kunst de nu den menschen vnkundich is. ende mit behendi[24] cheit der duuele die de lucht versturen moghen ende de vnweder ende
[25] reghen verwecken als se willen so veer alst em god vth sinen verborghe[26] nen ordele verhenghet.

+

Ex. 277

+
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Exempel
[28] +Van den seluen broder henricke heb ick noch een seer wnderlick dinck28
[29] + ghehort. Do he was prouinciael// prior der predicker broder de ouer dat aant.
[30] meer wonen. quam he eens in de stat van acconen. vmme de broders
[31] na der ghewoente der orden te visiteerne. Do se in enen auent ghegheten
[32] hadden reep hie de broder to samene vth den vmme ganghe des cloesters
[33] ende wolde em na sijnre ghewoente collacie doen. Dat cloester is ghele[34] ghen int westen vpt meer in der vorghenoemder stat. Hijr vmme do al
[35] de broders seten ende wolden collacie horen quam dar vpt meer by den
[36] ouer een duester neuel. kort dar na verghenck de neuel. ende vp dat meer
[37] scheen een hoech wijt berch. ende vp den berghe scheen te stane een
[38] timmer ghelijck ener schoner borch dar muren vmme ghenghen ende
[39] wnderlicke wal scheen ghetimmert te wesene van tornen ende pallasen.
[40] ende van der borch hent to den ouer des meers to scheen ene grote brug[41] ge te stane de seer breet ende lanck was. Ende ouer de brugge schenen
28
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[42] menschen te wanderne van mennigherhande ghedaenten ende cledinghe
[43] beide to vote ende to peerde. ende en deel steghen vp na der borch ende
[44] somighe nederwert van der borch. Hijr vmme do de broders ene wile
[45] tijdes dat an <an>seghen mit alte groten verwnderne sede de vorghesech[46] de prouinciael prior broder henrick to den broders. Laet vns vp staen
[47] ende gaen to den ghebede want die duuel bespottet vnse oghen vp dat
[48] + he vns hoelde mit curiosicheit ende// do vns vertraghen van den werke
[49] godes. Do de broders hen ghenghen bleuen dar somighe broders van curio[50] sicheit ende woldent seen hent to den eynde to. Doe de nacht anstaende
[51] was seghen se dat dar een duester neuel quam vpt meer als to voren
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+

255b

250
*

[1] dede. ende na en weinich tijdes verghenc de neuel ende dar en waert
[2] gheen teken des timmers gheseen ende der ander dinghe. Men secht dat
[3] deser ghelijc in olden tijden gheseen worden in enghelant. mer wy ghelo[4] uen dat ouermijds predekene des warachtighen ghelouen de bedreechnisse
[5] + der duuele vernichtet werden. Hijr vmme een ghelouich mensche weer5
[6] he slapet ofte waket. wer hie studeert ofte wandert ofte wat he doet.
[7] he sal na den worden des gloriosen iheronimi altoes mit siner hant scrij- aant.
[8] uen dat cruce des heren dat dar is een banner van alre macht teghen
[9] de duuels. Want se moyen de menschen als se slapen recht of se wakeden9
[10] nicht allene in der zele mer oec in den lijchame. Ende doen se vpstaen
[11] wanderen ende spreken ende verwerkende ende brenghen se vake toe
[12] + sunden. Jck hadde enen ghesellen in der schole de dar vertelde in den aant.
[13] slape nicht allene de werke meer oec de worde de em des vorghecomen
[14] weren. ende oeck de leren de he des daghes in der scholen ghehort hadde.
[15] + Ende ick was des seker dat he des ghens sinnes// doen konde hadde hie
[16] ghewaket.

+

Serm. o

+

Ex. 279

+
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Exempel
[18] +Wo de duuels in den wakenden menschen werke heb <hore> ick horen18
[19] vertellen den erwerdighen bonifacius bisscop van lausonen dusdanich aant.
[20] dinck. Jn enen dorpe was een blinde de al die koen des dorpes plach te
[21] hone. He dreef se van den sade ende brachte se to sekeren steden dar
[22] de verreste weide was. he vnderschidede bisunderlinghe elke koe bi der
[23] varwe ende ghedaente. Ende als men van den blinden eisschede enighe
[24] koe van sodanigher varwe so greep he lichtelicke sodanighe koe by den
[25] horne ende brachte se hijr vort. Do dar een bisscop quam to der seluer
[26] stede ende dusdanich dinck van den blinden ghehort hadde ende oec vn[27] deruunden hadde vraghede he em of he oec gheuermet were. he sede
[28] neen. De bisscop leeth den blinden bichten ende vermede em sonder mer[29] ren. ende altehant wart em benomen de vnderschedinghe der koen. want
[30] dat gheschede vth werkinghe ende hulpe der duuele.

+

Ex. 280

Exempel
[32] +Wat ghescheen is in enen de studeren wolde heb ick ghehort van enen32
[33] broder van der predicker orden de my aldus vertellede. Een broder wolde
*
5
9
18
32

16 Hierna volgt nog in de Lat. tekst: Huius rei sunt exempla plurima.
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[34] na der mettene sitten ende studeren. ende altehant do he int boec sach
[35] beghan he te slapene. Do he vake den slape wederstont ende den nicht
[36] + verdriuen en mochte wart he vnuerdul//dich vp em seluen ende sede.
[37] Wat isset dat my de slaep nu meer verwint dan he pleghet. Rechteuort
[38] sede de duuel to em. de porten en sijnt noch nicht gheslaten. De broder
[39] sede wo sal men se sluten. De duuel antworde van den hoghesten des
[40] houedes hent to der borst. van den enen oer to den anderen. Ende merke
[41] nu hijr dat de duuel dar ynne bewees de verborghenheit des hillighen
[42] cruces.

+

255d

Exempel
[44] +Byna des ghelikes heuet my vertelt meister albert de een broder van aant. 44
[45] der predicker orden was ende een meister van der gotheit dat de duuel
[46] em to parijs apenbare in der ghedaente enes broders vp dat he em hinder[47] de in den studeerne. mer altehant wart hie veriaghet mitten tekene hilli[48] ghen cruces.

+

Ex. 282

[49] +Wat dar ghescheet is in den wanderne dat laet vns horen.49
+

Serm. p

Exempel
[51] +En broder van der predicker orden heuet my vertellet dat do he mit
+

Ex. 283
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[1] enen anderen broder in de weghe was sach hie den duuel vor em gaen
[2] in der ghedaente sijns ghesellen de en weinich van den weghe ghescheiden
[3] ende achter em ghebleuen was. Ende do he ghelouede dattet sijn gheselle
[4] were wolde he em volghen mer hie en mochte niet. Ten lesten ghenck
[5] hie int dorp ende den hie vor em gheseen hadde ende apenbarde do nicht.
[6] Die broder sach em allene wesen ende wart versturt vunderlicke seer.
[7] He vntsach em sonder ghesellen int hues te gane ende sath droeflicke.
[8] + nicht langhe dar na quam oeck// sijn gheselle int dorp ende was oeck
[9] versturt ende vant sinen ghesellen droeflicke sittene. Sie seghenden sick
[10] van verwndernisse ende vertelleden vnder een wat dar ghescheet was.
[11] + ende onderuonden dat se beide van den duuele bespottet weren. Hijr11
[12] vmme solen em hoden de predicker broders ende de minre broders dat
[13] se nicht en breken de regule der alre hoghesten insettinghe ende oren aant.
[14] ghesellen in den weghe verwachten. Jck bin des seker dat desse ende
[15] vele merre perickele vake ghescheet syn van den dat de ghesellen ene
[16] korte tijt ghescheiden weren. Cristus de een prince is der menschelicken
[17] salicheit en was nicht vnwetich ofte he en mochte nicht vnwetich <e>we[18] sen der to comender periculen ende dar vmme ordineerde hie dattet aant.
[19] twe discipulen solden te samene wanderen.

+

256a

+

Serm. q

[20] Dar is noch eene ander maneer der bedreechnisse der duuele.20

Exempel
[22] +Dar is een broder in der predicker orden de my in der maechscap
[23] to gheuoghet is. He lach vp enen morghene vor primen vp den dormter
[24] ende wakede. ende sue he sach den duuel vp den dormter comen in der
[25] ghedaente enes ser schonen wyues. Hie waert swarlicken versturt dat
[26] men dar een wijf hadde laten ingaen ende bisunderlinghe in der vren.
[27] want he en hadde mit alle gheen vermeden dattet de duuel were. Sunder
[28] merren ghenc dat wijf totten broder ende lachede em vrentlicke to ende
[29] + al smekende lede se er seluen// neder vp dat bedde by den broder. Rech[30] teuort wart de broder verscricket ende wolde em seghenen mer he en
[31] hadde des ghenen macht. Ten lesten lede he den rugge teghen de want
[32] ende stotte des duuels sijden mitten voten. ende do hie em mitter vust
[33] int anghesichte slaen wolde dede die duuel den munt wyde vp ende vol
[34] van den bedde ende verscheen ter stunt. Van den worstelen des broders
[35] ende des duuels wart so groet gheruchte dat de broder de dar naest sleep
[36] vp enen anderen bedde claerlicke horde ende em dar van verwnderde.
[37] De broder de van den duuele ghewelt leeth wolde ropen mer he en konde
[38] niet als he mi seluen vertelt heuet. ende de stemme wart em so seer
*
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20 eene ander, Lat.: multi et aluid.
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[39] + benomen recht of hie stum ghewesen hadde. Ende et is groet wnder mit39
[40] wat krachte of mit wat kunste de duuel dit vermochte. bisunderlinghe
[41] teghen den iunghen de vul was der ghenaden godes. Mer dese questie aant.
[42] wort gheringhe vntbunden als men an merket wat sunte ambrosius be[43] scryuet van den vuluen. He seghet dat een mensche den van den vulue
[44] erst gheseen wort wort ghestillet ende ghehindert in der stemme van
[45] den schadelicken ansene. ende al ist dat hie heuet willen te ropene he
[46] en heuet nochtent der stemme ghenen macht. ende de wlf versmaet em
[47] recht als enen den he verwnnen heuet ende sine stemme benomen heuet.
[48] + Ende dit is ene naturlicke// sake want wanneer een wlf die stralen siner
[49] oghen enen menschen insent soe verdrughet he ter stunt de reesscap
[50] des menschen ghesichtes ende alse de verdrughet sijn so verdrughet oek
[51] de reesscap der sprake ende alsoe wort he heesch. Hijr vmme ist dat

39
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[1] de natur der wulue sodane macht heuet ouermijds den ghesichte. wo
[2] vele mer vermach dan de natur der duuele de vele subtiler cloker ende
[3] mechtigher is. ende se moghen mit erre boser teghenwordicheit den men[4] schen benemen de stemme dat ghesicht of dat horen.
[5] +Ende desghelikes is mi seluen ghescheet. Jck was eens ghenodighet5
[6] te comene to ener stede vmme te sonen de alre swaerte vyantscap de
[7] dar was tusschen twen vleeschliken broders. Jck nam den wech an mit
[8] enen ouer claren preister de oec der twijer broder was. Hijr vmme do
[9] wy in der hillighen nacht vor paesch auent te samen leghen vp ener ca[10] meren vntwakede ick dre vren vor den daghe ende begheerde dat de
[11] preister afghenge ende ene keerse vntfenghede vp dat wij te samene
[12] mochten mettene lesen. He was ghehorsam. mer do hie de keerse vntfen[13] ghen solde wart hie soe seer verueert dat he sonder licht weder vmmeliep
[14] seggende. Jck en hebbe nu gheen vur gy moten wachten hen et dach wort.
[15] + ende aldus schuwede he de loghene ende en apenbarde oec nicht// de
[16] scheemte sijnre cleynmodicheit. Jc volghede sinen worden want dat en
[17] betemede nicht iemande van den ghesinne te weckene in der vren. Wij
[18] slepen weder an ende ick en vntwakede nicht er de sunne vp ghenck.
[19] Hijr vmme do ic vntwakede bedrouede ick my dat wy so lange gheslapen
[20] hadden. Jck sath vp den bedde ende sach mit apenen oghen den duuel
[21] staende vor den venster in ghelijcnisse myns ghesellen mit enen kalen
[22] houede de em alte vnschemelicke gheblotet hadde rechte of he sijn water
[23] maken wolde. Hijr vmme verunwerdighede ick my vp mynen ghesellen.
[24] ende do ick em hartlicke schelden wolde wart my de sprake benomen
[25] ende altehant horde ick minen ghesellen snorken. Do hie vp stont lachede
[26] ic em to ende sede. Sie wo vnschemelike de duuel hijr by my steet in
[27] dynre ghedaente ende heuet my swarlike teghen di beweghen. Do ick
[28] dit sede voer de duuel vth den venster als een roeck. Do wi mettene28
[29] ghelesen hadden haestede wy vns te samen to der stede dar wy gheropen
[30] weren. Des anderen daghes dat was vp paessche dach dede wy misse
[31] ende predickeden ende eten wat. Ende do ick my dar bi in den bomgarden
[32] neder ghelecht hadde vmme te slapene in den middaghe. ende mine oghen
[33] to gheloken hadde vmme dat ick slapen wolde horde ic de duuels bi my
[34] runen recht of dar menschen merkelicke ghesproken hadden. Jck vntsach
[35] + my ende// dachte of dat iet somighe menschen weren de my verwachte[36] den dar vmme dede ic de oghen vp ende stont vp ende do ick nemande
[37] en sach lede ick my weder neder ende dede die oghen toe. Altehant horde
[38] ick se noch anderwerue luder dan te voren runen ende ick stont vp ende
[39] en sach nemande. ende ick en hadde doe noch gheen vermoden van der
*
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11 vntfenghede, ls: vntsenghede. 12-13 vntfenghen, ls: vntsenghen. 22 de em alte
vnsechemlicke gheblotet hadde, Lat.: nudato inguine, extento asinino veretro. 25 Na snorken,
volgt in de Lat. tekst: ad pedos meos in lecto, clamansque, voce reddita, vocavi socium; en
na hie, volgt: cum stupore.
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[40] schallicheit der duuele. Jc lede my derde werue neder ende so vroe als
[41] ic de oghen toe gheloken hadde horde ick sonder middel de duuels spreken
[42] mit apeliker stemme. ende dusdanighe worde mit smelicheit vort bren[43] ghende. Se mit wo groter houerdien licht desse snode mensche ende sla[44] pet ende leth vns wachten. Hijr vmme doe ick de oghen rechteuort vp
[45] dede ende vpstont ende nemande en vant dachte ick sonder twijuel dattet
[46] der duuele boesheit were de my versturen wolden ende bewesen een te[47] ken der toecomender schallicheit de se tonen wolden. Des gudes daghes
[48] bynnen der octauen van paesschen vergadderden de vrende der twijer
[49] broder de wy versonen solden. ende vnder den dedinghene worden de
[50] broders mit so groter twydracht vnder een versturt. dat se in der seluer
[51] stede dar ick de duuels to voren hadde horen runen vth ingheuinghe der
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[1] duuele malckanderen wredelicke solden ghedodet hebben hadden de ol[2] +ders ende die vrende mit groten ghewelde des nicht weder//ghestaen.
[3] nochtan verwnne wy van der ghenade godes der duuele scallicheit ende
[4] + makeden vrede tusschen de broders. Jn den dinghen de ick nu vertellet4
[5] hebbe mach men twe punte merken. Dat irste dat in der teghenwordi[6] cheit der duuele myne stemme benomen waert. dat ander doe ick vele
[7] duuele by my hoerde wart my nochtan benomen dat ick sie nicht seen
[8] en konde. Nu merke hijr wo grote ende wodanighe kunst de duuel heuet
[9] enen menschen te schadene. ende wo sorchuoldich een mensche altoes
[10] wesen moet teghen die duuele vp dat he nicht verslaghen en werde mit
[11] vnrechte. ende nicht bedroghen en werde mit smekinghe.

+

257b

+

Serm. s

Exempel
[13] +Jnt iaer vnses heren. M.cc. ende lviij. waert in enen dorpe by collen aant. 13
[14] vp enen slichten campe in ener hochtijt gheseen enen seer groten dans
[15] der duuele in ghedaente witter monike. Dar vmme vergadderden em
[16] de menschen mit eren preister ende wolden dar to ghaen. Ende do de
[17] menschen em ghenakeden weken de duuele voer ende danseden to der
[18] vloet also langhe dat al de schaer der bosen duuele allentelen in die vloet
[19] + spranck ende nicht meer gheseen en waert. Hijr sal men merken de
[20] schallicheit der duuele de recht alse mit enen exempele der gheestlicken
[21] manne de simpelen menschen brenghen wolden to den sundelicken spele
[22] + des dan//sens.
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[23] Sich nu hijr na die wnderlicke schallicheit der boser gheeste van der
[24] lucht.

Exempel
[26] +Do selighe broder iordanus een meister der predicker orden quam aant.
[27] te rome vmme de broders te visiterne. Do he van den broders de benedic[28] tie vntfanghen hadde las he misse in der broderhuse. Dar nae ghenc he
[29] in dat seeck hues vmme de seken te vandene. He vant dar enen conuers
[30] broder de scheen bi guden synne te wesene nochtan was he seer vlitelicke
[31] ghebunden. Meister iordanus vraghede den conuers wor vmme he ghebun[32] den were. he antworde dat he so langhe sinneloes ghewesen hadde mer
[33] in sijner tocumpst weren em sine synne vullencomelicke weder gheghe*
4
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13 Na het jaartal volgt in de Lat. tekst: in anno praesenti, in villa quae Oppidum regis vocatur.
18 in die vloet, Lat.: ad Renum.
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[34] uen. De meister ghelouede den gheeste der bedreechnisse gheringher
[35] dan he solde. ende gheboet dat men den conuers vntbunde. Altehant do
[36] de pawes honorius horde dat meister iordanus dar ghecomen were vntboet aant.
[37] he em dat he na den middaghes slape comen solde in des paweses hof
[38] ende doen der clercscop een sermoen. Hijr na quemen de broders to den
[39] etene ende men haelde dar den conuers de dar ghebunden hadde ghewest.
[40] he sath sedelicke by der tafelen en ath ende hadde em wijslicke. Do de
[41] broders na den etene gracias ghelesen hadden wart meister iordanus
[42] + ene// stede bereit dar he slapen solde. Die wijle dat he sleep quam de
+
[43] besetene conuers ende nam een scheermes ende sneeth des meisters
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[44] strote. mer he en sneethe er nicht al doer. ende en rakede de rechte
[45] stede niet. De meister vntwakede haestelicke van der sericheit ende
[46] sloech de hant vor dat scheermes ende wart soe ser in de hant ghewndet
[47] dat men meende dat em twe vingher ofte dre af ghesneden weren. Hijr
[48] vmme wart dat conuent ghewecket ende de broders lepen dar to ende
[49] vonden meister iordanum half doet liggende. ende se worden screiende
[50] mit luder stemme ende repen. Do gheboet de prier des huses dat se swe[51] ghen vp dat men des buten nicht en horde tot scande der orden ende
[52] dat ment verhelen solde vp dattet nicht to den quadesten ghetoghen
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[1] worde van somighen werlicken menschen de die orde benijdeden. De
[2] vre quam dat de meister ghepredicket solde hebben ende die prior des
[3] cloesters ghenck daer ende wolde predeken in des meisters stede. Do
[4] he sinen thema vth gesproken hadde ende dat sermoen veruolghen solde
[5] waert hie haestelicke lude screyende mit groten karmene. Do em alle
[6] de cardinale hijr van seer verwnderden ende verscricket worden. was
[7] dar een cardinael de der orden alre ghetruwest was de toech den prior
[8] ouer ene sijd ende vraghede wat de sake were. De prior beliede em de
[9] + sake. Ende sonder mer//ren ghengen se to samene vor den pawes ende
[10] apenbarden em dat vnghelucke. Ende de pawes reep mit screiende ende
[11] seide. Och here god wat is dar huden ghescheet. nu is dar neder gheuallen
[12] ene grote columne der hilligher kerken. Wat mer de meisters quemen
[13] dar toe ende beseghen ende betasteden de wnden. ende sie reden dat
[14] men mit aller andacht des ghebedes mer soken solde de gotlicke hulpe
[15] dan meschelicken troest. Do de derde dach deses vngheluckes quam ghe[16] boet meister iordanus enen iunghen nouicius dat he em hemelicke berei[17] den solde een altaer. De iunghe wart hijr van beuaren alst gheen vunder
[18] was ende sede den prier wat em gheboden were. De prier leep haestelicke
[19] to den meister recht alse een de seer verueert is. ende vraghede of he
[20] synneloes were. oftet waer were dat he misse doen wolde int leste sijns
[21] leuens. Mester iordanus sach den prior an ende wenkede dat he hen ghen[22] ge. De prier was ghehorsam ende ghenck hen ende verwachtede wat dar
[23] van werden wolde. De meister stont vp alse he best vermochte ende
[24] toech de ornamente an ende dede misse. Do he vntfanghen hadde dat
[25] alre hilichste sacramente goet he de anderde spolinghe die in den kelicke
[26] was in de wnde der hant ende der stroten. ende alsoe wart he rechteuort
[27] vullencomelicke ghenesen ende des seluen daghes predekede he gloriose[28] +like vor den pawes ende vor den cardinalen ende vor al der// clercscap
[29] dar se em alle van verwnderden die de sake wisten. Hijr van gheschedet
[30] dat de pawes seluen ende die cardinalen seer ynnich worden to der predi[31] cker orden ende verhogheden de orden mit sunderlinghen priuilegien
[32] ende machten. Hijr na quam de dach dat meister iordanus orlof nam aant. 32
[33] van den cardinalen ende wolde vth den haue gaen do waert he van den
[34] pawese to den etene ghenodet ende teghen des paweses ghewoente wart
[35] de meister ghedwnghen an des paweses tafele te sittene de vthghehalet
[36] is als ene halue mane ende dat en was nu eer gheseen. Do de maeltijt
[37] ghedaen was gaf de pawes den meister orlof. ende se wat dar do ghesche[38] de. Do he byna ses milen van rome ghecomen was beghant nacht te wer[39] dene ende mit sinen ghesellen bath he herberghe van den preister des
[40] dorpes ende he weigherde em. mer do he gheherberghet was van enen
[41] armen manne. ende vmme des werdes armode des auendes sunder etene
[42] bleef sede he mit groter blijdscap to den broders de mit em weren. Ghe[43] benediet sij de preister de vns de herberghe weigherde. want he heft
*
32

15 meschelicken, ls: menschelicken. 32 Na machten, is een tekstdeel niet in de vert.
opgenomen [Colv. II, 57 § 44].
Colv. II, 57 § 45
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[44] my af ghenomen de glorie de ic huden hadde do ick mit den ouersten
[45] bisscoppe al der werlt an der tafelen sath. Dar na ghenc hie vort ouer45
[46] de hoghen berghe ende doe hie nicht veer ghecomen was van den vote aant.
[47] + des berghes was he so mode van den weghe dat he seeck wart// ende
[48] kreech de alre swaerste kolde. Ende see wo kloeclicke de duuel dessen
[49] hillighen manne laghe lede. De bisscop der stat dar he toe quam vntfenc aant.
[50] sodanighen hillighen vader blijdelicke ende want he seeck was so leide
[51] em de bisscop mit ghewelde in sijns selues slaepcamer. ende lede em
[52] vp sijn eghene bedde. Meister iordanus hadde mit em enen prier van siner

45
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[1] orden dat een wijs vorsenich ende wal gheleert man was gheprouet in
[2] seden ende gheleert in medicinen. Dese prior bekande des meisters vp[3] seth alsoe dat he em seluen seer strenghe was oek in der suecten. dar
[4] vmme sede hie to em. Gy moten nu uwe meisterscap ouergheuen ende
[5] wesen my ghehorsam ende vnderdanich. De meister antworde em oetmo[6] delicke dat ghesche alsoe. Hijr vmme waert den seken meister een weeck
[7] plumen bedde rechteuort to ghemaket teghen de ghewoente der orden.
[8] want erstenen was den broders nicht gheorlouet vp bedden te slapene.
[9] mer want in velen steden ende landen bisunderlinghe in der armer lude
[10] huse nicht vele stroes en is. dar vmme wart dar in gheset dat den broders
[11] gheorlouet were te ligghene wor men se vp brachte. Hijr vmme in der
[12] nacht do meister iordanus allene rostede in des bisscoppes slaepcamer
[13] apenbarde em de duuel in ghelijcnisse enes hillighen enghels ende sede.
[14] + Js dit nicht meister iordanus de so guden gheruchte heuet de een// vader
[15] is ouer al der predicker orde. Jck mochte dar an twiuelen dattu des nicht
[16] en werst hadde ick dy nicht langhe tijt to voren bekant. O wo snode ende
[17] wo vnuroet bistu gheworden dattu als een landeshere rostest vp enen
[18] plumen bedde ende vp sijdenen lakenen. O vnselighe wat exempel ghifstu
[19] nu dyner orden ende dinen broderen. Mer god en heuet dijner nicht ver[20] gheten int eynde de my ghesant heft vmme dy te straffene. hijr vmme aant.
[21] stant vp ende <ende> ligge vp de eerde. Rechteuort do de duuel
[22] verscheen was de meister verueert ende vol vp de eerde. Ende des mor[23] ghens wart he van den vorghenoemden prior ende broders gheuonden
[24] liggende vp der eerden. De prier berispede em wredelicke ende dwanc
[25] em bi ghehorsamheit vp den bedde to liggene. Des anderen nachtes quam
[26] de duuel weder ende berispede em noch scarplicker dan he ersten dede
[27] want he em vnghehorsam ghewesen hadde. ende gheboet den meister
[28] rechteuort van den bedde te gane ende vp de eerde te liggene. Do em
[29] de prier echter des morghens vp der eerden vant liggende wart he swar[30] licke versturt ende sede. Jck verwnder my van uwer groter vnsinnicheit
[31] want gy mit perikel nicht allene des lichames mer oec der zelen teghen
[32] de ghehorsamheit dit ghedaen hebt. Ende ick neme des den alre ouersten
[33] te tughe dat ick nicht en wolde vmme al die werlt my so swaerlike vnt[34] +gaen hebben teghen god ende// de orde. ende do he dit sede beghan he
[35] ouerulodelicke mede te screiene. Do dat meister iordanus sach screiede
[36] he mit den prier ende vel em toe voten ende beliede wo em die duuel
[37] bedroghen hadde in der ghedaente enes hillighen engels alse de prier
[38] beth verstont dan he seluen eerst verstaen hadde. Do verwnderde em
[39] de prier ende waert in den ghemode versachtighet ende gheboet dat he
[40] also lange vp den bedde leghe hent he dar beth an were. Want he was
[41] so seer ghekrenket dat he nouwe adem en hadde en weinich te rostene.
[42] Jn der derden nacht quam de duuel echter weder ende do he began te
[43] sprekene ende den meister te scheldene voer die hillighe man in sine
[44] worde ende sede. O alre scallickeste viant des menschelicken gheslechtes
*

45 eenrehade, ls: eenrehande. 51 de duuels, ls: des duuels [Lat. in faciam umbraticam exspuit].
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[45] wo woldestu myne simpelheit mit eenrehade vuricheit der orden bedre[46] ghen. ende en hadde de verhengenisse des almechtighen godes dit nicht
[47] verhenghet so solde ick wijslicke ghedacht hebben dat beter is ghehor- aant.
[48] samheit dan der dwaser offerhande. ende vnghehorsamheit is recht als aant.
[49] ene sunde der afgodie. Mer hijr van sal ick glorie hebben ende du alre
[50] vnselichste salst hebben ewighen confusie. Do he dit ghesecht hadde
[51] speech he int anghesichte de duuels ende altehant verscheen he. Hijr
[52] na rostede meister iordanus mit vuricheit des gheestes sonder versturin-
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[1] ghe. ende in den seuenden daghe wart he seer verlichtet in der suecte.
[2] ende binnen weinich daghen dar na ghenas he vullencomelicke. Ende//
[3] + he vertellede den broders to enen exempele der nacomelinghe wat em
[4] in sijnre suecten ghescheet was.

+

259b

Exempel
[6] +Dessen seluen manne gheschede in bononien een ander dinck ouer- aant. 6
[7] mijds bedreechnisse des duuels. He dede misse in enen daghe als he bijna
[8] alle daghe plach. ende vnder der vntfancnisse des hilligen sacramentes
[9] gheuoelde he wnderlicken soten roke dat nemant twyulen en mochte
[10] anders dan deghene de vnderscheet der gheesten hadde. de roke were
[11] van gode. Sijn munt ende sine hande roken em langhe tijt so wnderlicke
[12] sote dat he nouwe enighe spijse in den munde smakede. nochtan verstont
[13] he van binnen dat de roke sijnen gheeste ghene vermakenisse en gheue.
[14] Hijr vmme bath he den heren dat he em apenbaren wolde wor van de
[15] roke were. Ende em wart gheapenbart dat he ghemaket were ouermijds
[16] des duuels kunst. Ende do he dat teken des hillighen cruces ghemaket
[17] hadde verghenck de roke rechteuort.

+

Ex. 288

Exempel
[19] +Jn der seluen tijt do desse meister iordanus vele gheleerder klerke aant. 19
[20] bekiert hadde to der orden worden vele van em mitten alre swaersten
[21] anuenechtinghen der duuelen bekoert. ende dar vmme street de meister
[22] weder de duuels mit vunderlicker andacht des ghebedes. Jn enen daghe
[23] sprack de duuel mit apenbaren stemmen to den meister ende sede. Laet
[24] dine broders vp holden van predickene ende van bichten te horen. ende
[25] + ick sal myne ghesellen// doen vp holden van aller becoringhe ende an[26] uechtinghe der broder. De meister consenteerde dat ene wijle tijdes
[27] ende verkreech rechteuort dat em de duuel ghelauet hadde. Bynnen wey[28] nich daghen hijr na do de meister in sinen ghebede was wart em aldus
[29] to ghesecht. Wat ist dat du doen woldest dat du makest een verbunt mit- aant.
[30] ter doet. Laet dyne broders beden alset tijt is ende vlitich wesen te stu[31] deren vmme de selicheit ende leringhe erre naesten. ende sonder twijuel
[32] alse se dit purlicke doen so sal al de becoringhe der duuelen verdreuen
[33] werden. Rechteuoert do de meister den broders dit in den capittele ghe[34] boet ende die broders mit vunderliker vuricheit des gheestes dat ghebot
*

6
19

20 Na orden, volgt in de Lat. tekst: et in Bononia recepisset. 21 anuenechtingen, ls:
anuechtingen, Lat. impulsibus. 50 Na hebben, volgt in het Lat.: multis annis fere quotidie,
cum tamen in cathedra Theologiae regeret. 51 psalter, Lat.: psalter Davidicum.
Colv. II, 57 § 47
Colv. II, 57 § 48
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[35] veruuelleden waert al der duuele kracht verneelt ende al de broders ros[36] teden ghemeenlicken van aller becoringhe mit groter vrolicheit des her-36
[37] +ten. Van desen punte secht augustinus. Mitten ghebede weerde wy ghe[38] reynighet. ende mit lesene ende studeerne werde wy gheleert. Beide
[39] is guet als men tijt heuet. mer als men beide nicht doen en kan so ist
[40] beter te bedene dan te lesene. Jn den lesene ende studeerne bekenne
[41] wy wat wy doen solen. Jn den ghebede verneme wy wat daer noetdruftich
[42] is to der selicheit. De zele wort gheuodet mitten ghebede. ende se wort
[43] verwecket mit lesene ende mit studeerne. Dat ghebet sonder lesen doet
[44] enen menschen vake vort gaen. mer lesen sonder ghebet alte selden.
[45] + Hijr vth mach men lichte//licke merken wo groet perikel ende arbeit
[46] dattet is weinich of niet toe bedene ende altoes te lesene ende nummer
[47] te comene to den smake der scrift. Jck hebbe gheseen ende alte sekerli- aant. 47
[48] cke vndergheuunden want ick was mannich tijt sijn discipule dat de eer[49] werdighe broder. meister albert van der predicker orden dar wy hijr to
[50] uoren van ghesecht hebben em nachtes ende daghes gaf to den ghebede
[51] so seer dat he mennich iaer lanck byna alle daghe den psalter las. ende

36
47
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[1] somtijt alse he sine ghetijde vthe hadde ende de lerene ende de disputa[2] cien in der scholen gheendet hadde so gaf he em to der gotlicken con[3] templacien ende to guden ghedachten. Dar vmme en wast gheen wnder
[4] dat sodanich mensche de so hillichlicke ende so vullencomelicke vort[5] ghenck in dogheden oec to nam in der kunst bouen menschelicke natur.
[6] Hijr vmme ist seker ende apebaer als hijr vor ghesecht is dat mit stant[7] achticheit des ghebeden verneelt wort alle kracht der duuele. ende ouer[8] mijds vuricheit des ghebedes wort in den menschen vermerret ende in
[9] der kracht der vulherdinghe bewart. nicht allene verstant der scrifturen
[10] + mer oec de gracie ende ghenade aller dogheden. desen vorghenomeden aant. 10
[11] hillighen man meister iordanus belauede ene vrouwe er kint dat se baren aant. +Ex. 290
[12] solde. se brachtet doet to der werlt ende hadde vergheten wat se den
[13] hillighen vader ghelauet hadde. Vele vren dar na wart se ghedechtich
[14] erre loften ende anreep den hillighen man mit ghebede ende mit screiene.
[15] + ende rechteuort wart dat kint// weder leuendich ende began lude to
+
[16] screiene. ende alsoe wart dat kint iordanus ghenomet. Hijr na toech he
260a
[17] to den hillighen lande vmme de broders te visiteerne de dar woenden.
[18] Mer do he weder keerde verdranck he in den mere. ende do he vnder- aant.
[19] ghenc began he to singhene ende Cristum te benediene. ende alzoe voer
[20] sine zele vp te hemmele als men ghelouet vth tekenen ende miraculen.
[21] ende rechteuort blenkede dar van den hemele nederwert ene seer grote
[22] calumpne des lichtes vp dat men in den apenbaren tekene weten solde
[23] wor sine zele gheuaren weer. Dat meer worp sinen hillighen lijcham an
[24] den ouer ende doe wart dar gheseen ene bernende lampe de dre reisen
[25] stont vp sinen hillighen lijchame. ende in der veerder reisen scheen se
[26] vp sinen ghesellen. also wart de lampe haestelicke ghegrepen ende nicht aant.
[27] mer gheseen. Sijn lijcham roeck wnderlike wal ende wart begrauen van
[28] den ghelouighen. De greken gheuen dat hillighe lijcham den latijnschen aant.
[29] ende se laueden Cristum mit tranen. Hijr na wart dese grote vader we[30] derghebracht in akon ende vntfanghen mit glorien. He wart wnderlick. aant.
[31] in tekenen ende de oelden mirakele worden ouermijds em verniet. Dar
[32] wart en ghichtich mensche ghenesen. ende de duuels worden verwnnen
[33] ende veriaghet ende se vervloen al ropende. De douen worden horende. aant.
[34] ende lamen gaende. ende de blinden vntfengen dat ghesichte. Dese hilli- aant. 34
[35] +ghe man was een dudesche ghebaren vth westualen. He was be//gauet
+
[36] mit wnderlicker genaden godes ende regeerde der predicker orde menich
260b
[37] iaer lanck.

*
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34

10 Na dogheden, zijn de eerste vijf strofen van een loflied op Jordanus niet in de vert.
opgenomen. 11 ene vrouwe, Lat.: uxor viri Bohemiae. 16 Na ghenomet, is weer een strofe
van het loflied in de vert. weggelaten. 40 wibur, Lat.: Wiburgensi. 43 Na luthgarda, volgt in
de Lat. tekst: in Aquiriae monialis.
Colv. II, 57 § 51 [gedeelt.]
[vanaf Dese] Colv. II, 57 § 52
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[38] +Een guet vthuercoren broder van der predicker orden arnoldus gheno- aant. 38
[39] met ghebaren vth den lande van treer de een prier was in enen stedekene
[40] wibur ghenomet heuet mi seluen vertellet. dat he desen hillighen man to
[41] meister iordanus sach to hant do he ghestoruen was van den enghelen
[42] voren in den hemmel vnder de chore der apostolen ende propheten. Ende
[43] dat selue sach oec de hillighe nunne luthgarda do se vp ghetoghen was aant.
[44] in den gheeste als ick van er ghehort hebbe.
[45] +Al ist dat ick een weinich gae van der materien de ick nu vor hebbe.45
[46] nochtan wil ic bequemelicke vertellen een seer schone visioen des vor[47] ghenoemden broders arnoldus prior van wiburch.

+
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+

Serm. v

Exempel
[49] +Een guet goddenstich broder heuet my vertelt dat he seluen van des[50] ses priers munde ghehort hadde dat he en weinich iaren vor sijnre doet

38
45
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[1] grote begheerte hadde van den heren ghetrostet te werdene ende verse[2] kert van sinen state dar he ghenen klenen anxt vor en hadde als gude
[3] herten pleghen. Hijr vmme gheuolt eens do hie half wakede dat vnse aant.
[4] here ihesus Cristus em apenbarde glorioselike in schoner ghedaente bouen
[5] de kinder der menschen. Do he den heren so vro alse he ene sach bekende
[6] began he to denkene. Och here of du my vertonen woldest of ick in den
[7] + boke des leuens ghe//screuen were mitten ghenen de beholden solen wer[8] den. Ende rechteuort toende em de here dat boec des leuens in sijner
[9] borst. ende antworde syner ghedachten aldus. Se dit is dat boec kieret aant.
[10] vmme ende du salst dyne namen bescreuen vinden. Ter stunt spranck
[11] he vp van vrouden sijns herten ende kierde dat boec vmme ende sach
[12] bescreuen mit guldenen litteren ende vant sinen namen dar ynne. Ende
[13] wal te rechte sach he sick seluen bescreuen in den boke des leuens der
[14] borst Cristi de vthuercoren was van hillighen leuene ende van guden
[15] werken ende stedelic Cristum de dat wort des leuens is droech in sijnre
[16] borst ende in sinen munde. ende dar vmme was he anghename ende myn[17] lick gode ende den menschen. He wart van den coninghen van vngeren aant.
[18] anghenomen to enen ghesellen sijnre pelegrimmasien. ende do en wolden
[19] sijne broders in wijberghe anders ghene prier kesen hent he em van den
[20] + coninghe weder gheleuert wart. Na em wart prior meister raymundus aant.
[21] een seer gheleert man de beide in gheestlicken ende in wertlicken rechte
[22] + gheregeert hadde. Na em wart prior de eerwerdighe iohannes ghebaren22
[23] vth dudesch lant de langhe tijt te rome des paweses bichtuader was ende aant.
[24] van em bisscop ghemaket wart van den stichte bosuen. Ende do he van
[25] den bisdome alle iaer to renthen hadde mer dan achtedusent marck.
[26] + nochtan en verdede he dar nicht van to sijns// selues behoef mer he gaft
[27] alte male den armen. He en hadde mit alle gheen peert mer he hadde
[28] enen ezel de dar droech de boke. des bisscoppes staf hoet ende ornamen[29] te. ende he ghenck seluen to vote mitten anderen broders. Namaels wart
[30] he absolueert van den bisdome ende wart ghecoren to enen meister der aant.
[31] ghemenen orden ende regeerde der predeker orde mennich iaer lanck.
[32] Van dessen eerwerdighen manne hebbe wy warachtelick hort dat do he32
[33] noch een kint was van tijn iaren wart em van den heren vertonet de pre[34] dicker orde de noch nicht begunnen was. Ende em wart van gode geapen[35] baert al staet sijns leuens. ende wo he bisscop werden solde. Dar worden35
[36] oec vele mirakele van em ghesecht van welken ick een kortlicke vertel[37] len wil.

*

22
32
35

17-18 He...pelgrimmasien, lat.: Ipso enim assumpto in socium domino Hugone presbytero
cardinali. 19 wijberghe, Lat. Wriborch. 21 [beide in gheestlicken ende in] werltlicken [rechte],
Lat. de utroque iure.
Colv. II, 57 § 55
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Exempel
[39] +Do he een meister der predicker orden was quam he ynt romessche aant.
[40] lant ende ghenc in enes ser armen preisters hues. ende doe he mode was
[41] van den weghe rostede he vp de banck. ende do he anxtuoldelicke dachte
[42] wor de weerd ichtes krighen mochte dar he em ende sine medebroders
[43] mede spijsen mochte. quam dar ene kreie neder uleghende van der hoghen
[44] lucht tusschen sijne vote. ende mit oren nebbe stete se vake des meisters
[45] vote ende vloech weder vp in de lucht. Do dat de meister sach stont he
[46] vp ende vant rechteuort enen siluernen penninck den de kreye vor sine
[47] vote ghelecht hadde. ende de penninck was vnghewoentlicke groet dicke
[48] + ende breet.// He reep to em den armen preister ende hete em vntfanghen
[49] der kreyen gaue ende den broders ere noetdrofte toe gheuene. Desen49
[50] bisscop hebbe ick bekant van syner ersten ioghet ende ick en konde ne
[51] ghemerken dat he in synre ioghet myn inwendich ende myn sorchuoldich

49
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[1] was van syner eghenen salicheit. ofte sijns euenen menschen salicheit
[2] dan he namaels plach te wesene doe he bisscop of meister der predicker
[3] orden was. He starf in alte groter vuricheit des gheestes bi ener stat
[4] van dudeslant straesborch ghenomet. vp sinen graue ghescheen vele mi- aant.
[5] rakele. Sijn hillighe lijcham wart verheuen van den bisscoppe van mets aant.
[6] ende van den ghecornen bisscop van straesborch. Jnt iaer vnses heren. aant.
[7] M.cc.lxxvi. Jn siner verheuinghe do de broders van der predeker orden aant.
[8] vergaddert weren to den ghemenen capittele vntbot de edele coningynne aant.
[9] van vngeren den broders mit heerlicken breuen een mirakel dat ick nu
[10] vertellen wil. Ere erstgheborne sone hadde vergaddert een seer groet10
[11] heer ende wolde strijden teghen sinen vader. dar vmme was syne moder
[12] de coningynne alset billic was seer swarlicke bedrouet al de hele nacht
[13] lanck doe men waende dat de strijt des daghes ghescheen solde gaf se
[14] er to ghebede ende to screiene want se was sorchuoldich vor eren sone.
[15] ende vor den coninck eren manne. ende mit sunderlinghen betruwen
[16] + schickede se er ghebeth to mester iohanne den se in sinen leuene// seer aant.
[17] lief ghehad hadde ende to enen anderen broder van der seluer orden de
[18] doe ghestoruen was ende er bichtuader ghewest hadde. Dese apenbaerden
[19] beide der seluen coningynnen do se half wakede. ende meister iohan
[20] sprack er to mit enen claren anghesichte ende sede. Wantu van der ghe[21] nade godes betruwen heuest ghehad in vnsen ghebede so segge ick di
[22] te voren dat huden er du etest sal dy ene badescap comen dat de vader
[23] ende de sone versonet sijn ende al dinck wal gheordineert is. Dese vor[24] ghenoemde coningynne vntboet dat in den seluen iare ouermijds verden[25] ste des vorghenoemden bisscoppes ende meister iohans een dode ver[26] wecket was. ende vele ander vntellike mirakele de dar ghescheet weren
[27] an lamen an blinden an douen an besetenen menschen ende an velen ande[28] +ren siecten de alle ouermijds sine verdensten ghenesen worden. Nae de- aant. 28
[29] sen wart de eerwerdighe humbertus de edel ghebaren was vth burgundien
[30] meister der orden ghecoren. Dese hadde die ghenade wal to predekene.
[31] ende was eerst lesemeister er he meister der orden waert. Dar nae wart
[32] he prouinciael prier ouer de predicker broders de in tussien woenden. aant.
[33] Ende he was so lieftalich ende wal gheseen in den haue to rome dat vele aant.
[34] cardinale em koren to enen pawese in der tijt do innocentius de verde
[35] + pawes wart. Hijr na wart he prouinciael prier in vranckry//ke. ende na- aant.
[36] mals wart he meister der ghemenen orden. Want wy nicht vnnuttelicke aant.
[37] van der materien ghegaen en sijn so wille wy nu weder keren ende vort
[38] vertellen de gheestlicken scallicheit der duuele.
[39] Dar is noch ene ander maneer der bedreechnisse der duuele dar se39
[40] den menschen mede bedreghen. ende em lauen lange tijt te leuene ende
[41] tijt der penitencie. Hijr van heuet my een predicker broder een seer
[42] wnderlick dinck vertellet.
10
28
39
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[44] +Jn westualen was een edel man vrome ende strenge in den wapenen
[45] ende mechtich vnder sine gheliken. Desse ghenck eens in ener nacht
[46] dor enen verueerlicken busch ende horde recht als enes wyues stemme
[47] de dar na by was ende sanck. Do sede he to sinen ghesellen. We is hijr
[48] van iu de mit my gaen wil vmme dat wijf te sene dat dar singet. Do se
[49] em dar alle gader af spreken ende em dat vntreden ghenck he allene.
[50] ende vant vnder enen bome stane recht als ene swarte nunne de ere han[51] de vp gherecket hadde in den hemmel ende sanck. Do he er vraghede
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[1] wat se dede. antworde se. Jck laue hijr mynen god. He ghelouede dattet
[2] ene van den hillighen ghewesen hadde ende bath eer seggende. Jck bidde
[3] di segge my wat sal my to comen. se antworde. Du heuest vele quades
[4] ghedaen ende du salst noch vele quades doen ende alse du dine viande//
[5] + verwunen heuest so salstu an nemen dat cruce ende ouer meer trecken
[6] to den hillighen lande ende dar steruen in den denste Cristi. To dessen
[7] worden wart he verblijdet ende ghenck hen. ende als em vor ghesecht
[8] was so dede he. He versloech de menschen ende verwan sine viande.
[9] ende do he dar na wachtede dat he vntfanghen mochte dat cruce ende
[10] ouer meer trecken kreech he de alre swarste koelde. Hijr vmme beden
[11] ende reden em de meisters ende sine vrende dat he sine sunde bichtede
[12] ende berou hadde ende vntfenge dat hillighe sacramente. want de doet
[13] scheen eem anstaende. He en woldes nicht doen want he en vermode
[14] ghenes sinnes te steruene. Do em de meisters dar van verwnderden vnt[15] boden se dar sinen vleeschliken broder dat een seer verstandel clerck
[16] was ende deden em to wetene sins broders perikel. ende reden em dat
[17] he haestelicke queme vmme sinen broder te vermanenne to der selicheit.
[18] De clerck ghenck to sinen broder ende straffede ene dat he nicht bichten
[19] en wolde. De ridder antworde bistu oec soe dwaes alse de anderen ende
[20] moiest my hijr mede nu ick ser wal weet dat ick gheens sins steruen
[21] en sal. Do sede de cleerck mit tranen. O alre leueste broder wor bi wees[22] tu dat. De ridder antworde em. also ende also is my ghesecht dat ick
[23] vntfanghen sal dat cruce ende in den hillighen lande steruen in den denste
[24] + Cristi. To desen worden wart die// broder van binnen beroert mit groten
[25] rouwen des herten ende sede. Alre leueste broder vorwaer de oelde viant
[26] de wrede duuel lecht di nu laghe ende pijnt em mit synre loghene di to
[27] bedreghene nu du steruen salst. Hijr vmme denke nu vp dine zele ende
[28] hebbe berou ende do dat men dy bith. Rechteuort leeth de seke den preis[29] ter halen ende bath verghifnisse. He bichtede sine sunde ende makede
[30] sijn testament he vntfenc dat hillighe licham Cristi ende wart gheoliet.
[31] ende gaf den gheest. ende also gheloue wi dat he verloset wart van den
[32] laghen der duuele. Nicht lange dar na an merkede die clerck de guetheit
[33] Cristi in den dode sines broders ende genck in der predicker orden. ende
[34] gaf de werlt ouer mit groter stantachticheit.
[35] +Bi den eynde deses bokes laet vns seen wodanich woer ende woruan35
[36] der duuele macht is dar se nicht allene mede moyen de heidenen of de
[37] valschen ende verkeerden kerstenen. mer oec de guden menschen. Wi
[38] antworden dat de macht is van der wrake godes teghen de quaden men[39] schen. ende ene prouinghe ende ene reineghinge in den guden menschen.
[40] Ende in den besetenen menschen hebben die duuele sonder twiuel allene
[41] macht in den lijchame ende nicht in der zelen. Wor van der duuele macht
[42] is. Dar antworden wi vp dat se van gode is. Ende der menschen sunde
*
35

13 eem, ls: em. 43 Na enghele, volgt in de Lat. tekst: Per bonos, ut in Herode Agrippa. 45
de van den quade gheeste ghemoit wart, is door de vert. toegevoegd.
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[43] werden somtijt ghepinighet ouermijds den guden enghele. of den quaden aant.
[44] + enghelen.//Ouermijds den quaden enghel. als men lest van den coninc
[45] saul de van den quaden gheeste ghemoit wart. aant.
[46] Een dinck is dar nylinghe ghescheet vmme te bewijsene de verdenste46
[47] des alre ynnichsten coninghes van vranckryke lodewicus ende dat hebben aant.
[48] my vertellet de ghene de dat seluen seghen. Woe angheneme gode is
[49] dat exempel der hoghesten oetmodicheit heuet Cristus een coninck alre
[50] coninghe bewesen mit dusdanighen apenbaren exempele.

Exempel

46
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[1] +De greue van ghelre otto sande sinen loper mit breuen to parijs. De aant.
[2] de bade weder quam vraghede em de greue of he den coninck van vranc- aant.
[3] ryke lodowicum nicht gheseen en hadde. Do keerde de bode den hals
[4] vmme in schimpe ende sede. Jck hebbe gheseen den vnselighen baggert
[5] den coninck de sine coghele an den halse hadde. De wile dat he dit sede aant.
[6] keerde he sijn anghesichte vmme ende sach achterwert. ende soe bleef
[7] + sijn anghesichte staende. Hijr vmme mach em wal schamen de snode aant. 7
[8] meister der gotheit de dar ghepredicket heuet dat de selue coninck nicht
[9] en solde draghen ghemene cleder. mer altoes gaen solde in purpuren
[10] clederen. ende des daghes nicht mer dan ene misse horen en solde. He
[11] sede dat se allegader doet sunde deden de desen vorghenoemden coninck
[12] brachten to dusdanighen exempele der oetmodicheit ende der ynnichteit.
[13] + Dese meister en verstont// nicht wal to rechte dat ihesus de prince vnser
[14] selicheit de ghene besculdighede in den euangelio de in der coninghe aant.
[15] huse ghecledet werden mit weken clederen. De alre edelste iohannes aant.
[16] baptista was ghecledet mit cameels hare. ende ghegordet mit enen pelse[17] nen gordele. Wi hebben vake gheseen dat die keisers ende de coninge
[18] der werlt cleder droghen van ghemenen vullenen wande. Desses vorghe[19] noemden coninghes older vader philippus en plach ghene tijt van den aant.
[20] iare ander cleder te draghene dan grawe cleder. ende sinen sone lodowi- aant.
[21] cum dat dese lodowicus vader was de oek een glorioes guet coninck was
[22] en hebbe ick ne gheseen in purpuren cledere. Jck neme des gade ende aant. 22-30
[23] sine hillighen to tughe ende al de ghelouighen dat ne enich coninck of
[24] enich prince de hillige kerke so noetdruftelike beschermet heuet. so
[25] wal begauet heuet. ende mit waren eren verhoghet heuet alse dese te[26] ghenwordighe coninck lodowicus. Want wat vraghet Cristus na den rijc[27] dome of na den eren deser werlt. want he heuet warachtelicke ghesecht.
[28] myn ryke is nicht van desser werlt. ende he haestede em to steruene
[29] vor dat vollick vp dat he hijr bauen bereiden mochte dat rijke dat gheen
[30] eynde en heuet.

+
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Exempel
[32] +Jck hebbe gheseen in brabant in enen cloester van der orden cisters32
[33] + ene besetene nunne de seer ghees//telick was ende pur van leuene. Do
[34] ic se vandede ende troestede se als ick best mochte. do en mochte de
*

4 baggert, Lat.: papellardum. 5 sine coghele, Lat.: caputium habentem capitis super scapulam
ex adverso suspensam. 11 Na allegader, volgt in de Lat. tekst: Fratres Praedicatores intelligens.
22 van het vervolg van dit sermoen, zijn slechts de twee volgende zinnen door de vert.
gehandhaafd. 46 Na canticum, volgt in de Lat. tekst: Deuteronomio.
7 Colv. II, 57 § 64
22-30 Colv. II, 57 § 65 [ged.]
32 Colv. II, 57 § 66
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[35]
[36]
[37]
[38]
[39]

duuel de in er schuelde de worde der selicheit nicht draghen. ende began
haestelick te blekene als een hunt he gapede ende blasphemeerde mit
enen verkeerden halse ende verkeerden ogen. Do sede ick em. O alre
vnselichste du en woldest mit den guden engelen nicht wesen in den laue
godes ende nu blekestu als een hunt ende nauolghest den beesten.

Exempel
[41] +Jck hebbe in den seluen lande gheseen een ander wijf rijke ende eer-41
[42] ber de van den duuele beseten was. Do ick se vandede vmme bede willen
[43] enes gheestelicken preisters vonde wy se rostende van des duuels moye[44] nisse ende wijslicke sprekende recht of se ghesunt were. Do sprack ick
[45] stillike in er oer so dattet nemande en merkede een vers vth moyses aant.
[46] canticum vmme den duuel to verweckene als ick van enen hillighen man[47] ne ghehort hadde. Dat vers is dus in duessche. Du heuest achter ghelaten
[48] gode de di ghewnnen heuet. ende du heuest vergheten dinen heren ende
[49] dinen schepper. Ende dat sede ick dre werue. Rechteuort began dat wijf
[50] bleeck te werdene in den lippen ende in den angesichte. ende de twe
[51] aderen eres halses swollen so dicke als een dume. Do sede ick. alre bose-

41
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[1] ste viant wor vmme wilstu dit wyf moien. De duuel antworde. do er man
[2] ghestoruen was hadde se medelijden mit em ende gaf siner selen al dat
[3] + gued dat se y in eren// leuene ghedaen hadde. ende do ick dese orsake
[4] hadde ghenc ick in een ledich vath. Do sede ick du luchst alre vnselich[5] ste. want in den dat se ere gueden werke vth liefte enen anderen gaf
[6] so wart er guet grotelike vermerret. Do sede de duuel mit luden lachene.
[7] Jck byn loghenachtich ende dar vmme en ist gheen vunder dat ick leghe. aant.
[8] Doe vraghede ick den duuele. is dat hemmelsche lant dattu verlaren
[9] heust oeck so schone als men secht. He antworde. dat is vnbegrijplike
[10] sconer dan men secht. Do sede ick. woldestu dar yet weder comen of
[11] du mochtest. He antworde. Jck wolde gherne hent to den ionghesten
[12] daghe to lijden alle de pijne de men bedenken mochte dat ick dar weder
[13] comen mochte. Do sede ick. ende ick laue di ende wil verlaren hebben
[14] de selicheit de my belauet is isset dat ick logenachtich gheuonden werde
[15] dattu weder kryghen moghest de glorie de du verlaren heuest isset dattu
[16] allene dit seggest. O here myn god ic hebbe ghesundighet verghifet my.
[17] Ende rechteuort keerde he den hals vmme ende reep verueerlicke. Here
[18] here. do he dat vake mit groten ropene sede ende nicht mer en sede reep
[19] he ten lesten. here margareten god. want so was dat besetene wif ghe- aant.
[20] nomet. ende he verunwerdighede em gode sinen heren te bekennene ende
[21] ic wiste to voren dattet vnmoghelick was dat he bekennen mochte sinen
[22] + heren. ende dat he belien mochte dat he// ghesundighet hadde ende bid[23] den vmme verghifnisse. Do sede ick. O alre vnselichste de houerdie heuet
[24] dy neder gheworpen ende heuet di verdreuen vth den hemmele. ende
[25] de vnghemetene houerdie en leth dy dar nicht weder comen. Ter stunt
[26] wart de duuel confues ende beschemet ende sweech. ende binnen weinich
[27] + daghen dar nae vor he vth der vrouwen. Hor een ander wnderlick ordel27
[28] + godes van enen anderen besetenen menschen. By der stat van camerick aant.
[29] was een ketter seer schallick de anxt hadde dat he gesocht solde werden
[30] ende ghebrant van den predicker broders de in der vorghenoemder stat
[31] do ter tijt vele ketters ghebrant hadden. Dar vmme vensede he em bese[32] ten te wesene ende wart van sinen vrenden ghebunden ghebracht to sunte aant.
[33] aychadus kerke. de mechtich was de besetene te ghenesene vp dat men
[34] nicht menen en solde dat he een ketter were. mer vnsinnich ende rasen[35] de. Do een beseten clerck horde dat de selue ketter in de stede ghebun- aant.
[36] den ghelecht wart. wart he in der seluer nacht vth den gotlicken willen
[37] loes ende vergadderde vp den ghebundenen ketter matten ende stro ende
[38] de banke de in der kerken weren. De ketter meende ersten dattet spil
[39] ende vnsinnicheit ghewesen hadde. ende sweech so langhe hent de clerck
[40] vur haelde vth der lampen ende began den ketter to verbernenne. Do
[41] reep de ketter ende van siner stemme worden de kosters ghewecket//
[42] + ende do se dat vur wolden vth doen greep de besetene clerck een swert
[43] dat he bi gheualle vant ende iaghede se alle mit ghewelde dar van hent
*
27

33 aychadus, Lat.: Aicadrum in Aspera. 35 quod Aegidius Boogris [sic enim vocabatur].
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[44] so lange dat de ketter in den vure verbrande. Ende rechteuort do de
[45] clerck dat gotlicke ordel vullenbracht hadde wart he van den duuele
[46] verloset ende vullencomelicke ghenesen.
[47] +Want wy nu een groet deel vntdecket hebben de valsche bedreechnisse47
[48] der duuele dar se de ghelouighen byen mede pleghen te moyene. so wille
[49] wy nu vnse werck eynden ende bidden andachtelicke de dit boeck lesen
[50] of horen lesen dat se gheen achterclap en doen ofte straffen wat hijr
[51] so wal nicht ghesecht en is alset wal behorlick were. Ende vinden se
[52] hijr ieth dat wal ghesecht is dat se dat trecken toe enen exempele der

47
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

dogheden. Ende ick bidde of ic in dessen werke ende arbeide of anders
ye icht verdeent hebbe. dat vnse here ihesus cristus den ghenen de dit
lesen of horen lesen deelachtich make als my seluen. De dar leuet mit
gode den vader in enicheit des hillighen gheestes een god ewelike sonder
eynde. Amen

Hijr endet der byen boeck

*

Na dogheden, volgt in de Lat. tekst: Peto autem suppliciter, ab his maxime, quorum manus
Cristi sanguine consecratae sunt in altari: quatenus pro me specialiter, et pro cunctis fidelium
animabus, unam missam celebrent: vel. si sacerdos non est, celebrare faciat lector libri.
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Verklarende tekstannotaties
* De met een asterix gemerkte persoonsnamen zijn onder deze naam in de
personenindex te vinden.
** De met twee asterixen gemerkte plaatsnamen zijn onder deze naam in de
plaatsnamenindex vermeld; zie ook de subtitels kloosters en kerken.
Voor zover auteursnamen of titels niet volledig worden vermeld, raadplege men de
bibliografie en lijst van sigli.

5
7 humbert, Humbert van Romans*/Humbertus de Romanis (*ca. 1200 te Romans
bij Valence, + 1277 te Lyon) was leerling van Hugo van St. Cher* te Parijs. Humbert
trad in 1224 vrijwel tegelijk met Hugo bij de dominicanen in, werd geplaatst in
Lyon** waar hij lektor en daarna prior (zeker in 1237) werd. Onder zijn kloosterlingen
bevonden zich Willem van Peyraud (ca. 1199 1271), Stefanus van Bourbon (+ 1261)
en Peter van Tarentaise (ca. 1224 1276), de latere paus Innocentius V. In 1240 was
Humbert provinciaal prior van Lombardije, in 1244-1254 van Francia, van 1254
1263 algemeen overste van de dominicanen orde. Hij abdiceerde tijdens het Algemeen
Kapittel (AK) te Londen op 23 mei mei, vgl. Brett, ‘Humbert of Romans’, 5. Het
BUA moet dus voor 1263 voltooid zijn geweest. De overige Mnl. hss. en drukken
in Vert. I en II vermelden ‘hubert’.
11 een boeck van der naturen der dinghe: <De natura rerum> (NR).
11-12 ic selue, dus niet anderen (als Albert de Grote*, zoals lange tijd door
sommigen werd aangenomen, vgl. Inl. hfdst. 2, noot 105).
12 xiiij iaer lanck: dit getal is ook in Vert. II (K) en de meeste Lat. hss. Het hs. uit
het dominicanenklooster te Douai (door Colvenerius p genoemd, vgl. Inl. hfdst. 4.3
noot 11) en de incunabels LX en LY geven het getal xv, hetgeen overeenstemt met
Thomas' mededeling in de proloog van de NR, vgl. Colv. Notae, 2.
13-17 De hier genoemde auteurs worden eveneens opgesomd in de proloog van
de NR, waar bovendien Isidorus van Sevilla wordt vermeld; vg. Inl. hfdst. 3, noten
5-13.
20 Dyt capitel .. synne (Lat. Hoc ergo capitulum exponere simpliciter et moralizare
praesumens) relateert aan het hoofdstuk over de bijen (zie r. 14), dat door Thomas
slechts allegorisch zal worden verklaard.
22 mit menigherhande capittel vnderschedet ende ghetekent (Lat. sub diversis et
intitulatis capitulis consummavi), onder invloed van de scholastiek begon men in de
13de eeuw in Parijs teksten nader onder te verdelen om de discussie te
vergemakkelijken, vgl. superior, hfdst. 2, noot 130.
31 philosophen, Lat.: (-Interdum etiam et dicta) Philosophorum (diversis loci
inserui). Hierna volgt in de Latijnse tekst: ‘Et ego quidem indignus, ex mandato
vestro huius operis audaciam sumpsi; cum in quodam capituolo generali fratribus
demandastis, ut in singulis provinciis digna memoriae scriberentur; si per fratres, vel
occasione fratrum sive alias nota fratribus contigissent.’ Een dergelijk verzoek aan
de broeders, om zoveel mogelijk belangrijke gebeurtenissen aan elkaar door te geven,
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is tweemaal door Humbert gedaan, in 1255 tijdens het AK te Milaan en in 1256
tijdens het AK te Parijs, vgl. Reichert, ‘Acta capitulorum’, p. 77, 4 8 en p. 83, 3-6.
32-34 Hijr omme, refereert in feite aan de voorafgaande zin (vgl. noot 31) die of
niet door de vertaler is overgenomen, of niet in de gebruikte Lat. grondtekst aanwezig
was; vgl. Inl. hfdst. 4.2, en 5.1.1.; hillighe vader .. werde, dit verzoek houdt verband
met het kapittelbesluit uit 1255, dat elke door de broeders opgestelde tekst, voorzien
van een korte
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omschrijving, ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de dominicanenleiding,
vgl. Inl. hfdst. 3, noot 2.

6
11 Lat.: Rex (inquit) apum mellei coloris est, ex electo flore, et ex omni copia factus;
vgl. Plinius, Nat. Hist. II, XI, c. 16: 48.
19 vgl. Augustinus, Serm. 1 can. vita clerici.
20 vgl. Seneca, Proverbis, 92.
26-27 idem, Epistola 60.
28 vgl. Jakobus 2:10 (NT).
33 vgl. Seneca, Ep. 110 (vanaf Nochtant).
37 vgl. Matteus 5:16 (NT)
41 apostel pauwel to den romenen, Paulus* aan de Romeinen, vgl. Romeinen 12
(NT).
46 vgl. Hebreeën 5:4 (NT).
47 aaron, Aäron, broer van Mozes*, vgl. Exodus 4:14 (OT).
50-51 ozee, Hosea*; deze profeet trad op ca. 740-ca. 720 v.Chr.; vgl. Hosea 10:1
(OT).

7
15 philippo, Philippus de Montmirail*/Montemirabilis, tevens genoemd door Stefanus
van Bourbon, volgens wie hij acht cisterciënserkloosters zou hebben gesticht, en
meer dan 5000 vrouwen had overgehaald om begijn te worden. In de VJ wordt een
Joannes de Montemirabilis (+ 1212) genoemd, die met toestemming van zijn
echtgenote cisterciënser werd in Longpont (arr. Soissons) omstreeks 1209, vgl. ed.
VJ, 284, 285, 290. Joannes was erfgenaam van zijn kinderloze oom Hugo III van
Oisy (+ 1190), een der begunstigers van de abdij Cantimpré** bij Kamerijk**.
17 cemannen, La Mans**, ontstaan als hoofdstad van de Cenomannen, was h. van
het graafschap en bisdom Maine, dat tot 1229 onderdeel vormde van de territoriale
machtsbasis van de Plantagenets. Na het verdrag met de graaf van Toulouse in dat
jaar bestemde Lodewijk VIII* het gebied, samen met Anjou*, als apanage voor zijn
zoon Karel I* van Anjou; vgl. Jansen, <Geschiedenis van de Middeleeuwen> 220.
- (Ex. 1, Bienboec 9.)
35 mauricium, Mauritius* (+ 1241) was gedurende 16 jaar en 40 dagen bisschop
van Maine, in 1231 werd hij tot aartsbisschop van Rouen** benoemd. Hij was tot
zijn dood in hooglopende strijd verwikkeld met Lodewijk IX* van Frankrijk, die het
bestuur over het aartsbisdom aan zich had getrokken; vgl. Nouv.Biogr.Univ. XXXIV,
412; Kaufmann, <Thomas von Chantimpré>, 65.
36 kreten i.p.v. treten, Troyes** (Lat. Trecensis, > civitas Tricassium); is dit
werkelijk een schrijffout van de kopiist, of hangt dit samen met het veelvuldig
vervangen van de t door een k, zoals in ‘keghen’?
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44 staet van kreten, hier: stadsparochie van Troyes** (Lat. Trecensi Ecclesia).

8
40 Augustinus Aurelius, bisschop van Hippo, Regula c. 40.

9
2-3 Benedictus van Nursia*, Regula c. 2.
33 Lat.: Reges plures in uno alveario saepius inchoantur; vgl. Plinius, Hist. Nat.
II, XI c. 16: 50-51.
35 corinten, Korintië, vgl. I Korintiërs I:26 (NT).
42 ecclesiastes, niet het apocriefe bijbelboek Ecclesiasticus/Jezus Sirach, maar
Prediker 10:7 (OT).

10
2 vgl. Seneca, Epistola 37.
31-32 vgl. I Samuel 10:9 (OT).
38-39 vgl. Seneca, Ep. 37, 39.

11
3-6 Lat.: Sed cum adulti esse coeperint (supplehi, quos dicimus insolentes) omnes
concordi suffragio deteriores necant, ne distrahant agmina, et excitent seditiones;
vgl. Plinius, Hist. Nat. II, XI c. 16: 50-51.
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11 Ezechiel*, deze profeet trad op gedurende het laatste kwart van de 8e e. v.Chr.
Vgl. Ezechiel 21:26 (OT).
12 bisschopes hoet (Lat. cidarim) staat samengedrongen op een door de kopiist
gewiste plaats; de overige hss. geven ‘corve’. N.B. ‘cidaris’ werd door Perzische
koningen als hoofdsieraad gedragen.
15-16 vgl. I Korintiërs 8:1 (NT).
20 vgl. Matteus 4:18 (NT).
24 Jheremias, deze profeet trad vermoedelijk op tussen ca. 620 en ca. 609 v.Chr.
Vgl. Jeremias* 1:5 (OT).
29 Joseph, Jozef*, zoon van aartsvader Jakob*, vgl. Genesis 343:5 (OT).
34 Moyses, Mozes*; vgl. Leviticus 16:20 (OT).
50 walslant, Frankrijk**.
51-52 hildensem, Hildesheim**; Conradus* (+ 1245) was hier sinds 1213 bisschop,
vgl. Colv. Notae, 142.

12
19 vgl. Galaten 6:10 (OT; vanaf ‘Duet guet’, etc.).
29-45 dudeslant, Duitsland. Een soortgelijk verhaal komt voor in de <Dialogus
Miraculorum> Lib. 12, c. 2; daar gaat het om Lodewijk, landgraaf van Thüringen.
44 eende, de eerste e werd door de rubricator toegevoegd.
52 lodowicus, Lodewijk* IX van Frankrijk (1214/1226-1270), zoon van Lodewijk
VIII (+ 1226) en Blanche van Castilië (+ 1252). Vanaf 1234 regeerde hij zelfstandig.
- Een jood die christen geworden was, de franciscaan Nicolaas Donin, had paus
Gregorius IX* op de ‘blasfemieën’ in de Talmud gewezen. Na enige agressieve acties
in Zuid - Frankrijk (1233) werden in 1239 de geestelijke en wereldlijke heersers
binnen Gregorius' bereik geadviseerd om alle joodse boeken in beslag te nemen en
te censureren. Voor zover bekend was Lodewijk de enige die hierop reageerde. Op
3 maart 1240 werden de boeken geconfisceerd, maar de verbranding werd pas in
1242 geëffectueerd; vgl. Inl. hfdst. 2, noot 116.

13
6 broder hinrikes, de dominicaan Hendrik van Keulen*/Henricus de
Colonia/Theutonicus (ca. 1190-ca. 1254) was biechtvader van Lodewijk IX. - H.
was afkomstig uit Marsberg**. Op kosten van zijn oom, een ridder in M., studeerde
hij in Parijs**. Na het behalen van de artes - graad keerde hij terug naar M. en was
daar drie jaar docent. In 1217/1218 sloot hij zich aan bij de kruistocht van Andreas
II van Hongarije en Leopold van Oostenrijk, en keerde samen met Andreas in 1218
terug. In Parijs trof hij de gemeenschap van de dominicanen aan, die zich hier enige
jaren tevoren hadden gevestigd (St. Jacobsklooster, St. Jaques). Tegelijk met Jordanus
van Saksen* en Leo (alle drie Duitsers) trad hij hier in 1220 in. Hierna werd hij
samen met Leo naar het nieuwe convent in Keulen** gezonden, waar H. de eerste
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prior was (ca. 1221) en tevens lector conventus. Enige tijd later reisde hij opnieuw
naar het H. Land, nu als (eerste) provinciaal prior van Palestina, waar hij in Akko**
woonde. Vermoedelijk abdiceerde hij als prior tijdens het AK te Bologna (1233) om
gezondheidsredenen; aangenomen wordt dat hij daarna naar Keulen terugkeerde. In
1236, 1239 en 1240 was hij met zekerheid in Parijs; in 1248 begeleidde hij Lodewijk*
naar het H. Land; QE I, 148; Scheeben, JvS, 37, 166-168; Thomas, ‘De oudste
constituties’, 279; Vicaire, ‘Dominique et ses prêcheurs’, 266.
8 archebisscop, Gautier Cornut* (+ 1241), sinds 1222 aartsbisschop van Sens, tot
welk diocees Parijs toen nog behoorde; vgl. Inl. hfdst. 2, noot 110.
16 vincennes**; Lodewijk IX volgde de traditie van de Franse koningen om in
deze plaats onder een eik recht te spreken.
24-25 de ioden van oestlant (Lat. omnes orientales iudaei), joden* in Oosteuropa,
die voor een groot deel Karaiten zijn. (Hebr. Karaim, zonen der Schrift; deze
verwerpen de geschreven commentaren en interpretaties van
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de Bijbel zoals die in de Talmud gestalte krijgen).
28 In het hierna volgende onderdeel van het sermoen (Colv. I, 3 § 7), dat niet door
de vert. is overgenomen, wordt er op gewezen hoezeer ook degene zondigt, die de
verkiezing of aanstelling van een dergelijke prelaat bevordert. Het betoog wordt
besloten met hetzelfde bijbelcitaat als in het begin van dit hoofdstuk (Ezechiel 21:31).
In Vert. II is de tekst wel aanwezig. Ik citeer K: ‘Hoe meinich sijns dat die geen
sundicht die aldusdanige menschen prelaten macht ofte kiest staet in desen tween
versen geschreuen. Peccat in auctorem. pervertit ius, tribulatur pax status Ecclesiae,
pro quo reus hic feriatur. Dit is die bedudenisse. hie sundicht in den maker als in
god. hie verkiert dat recht. Die vrede ende staet der heliger kerken verstoert hie. Want
god spricht doir den prophet ezechiel en huus van israel laet dij dijn sunden genoech
sijn al en brengt gij niet onder v vremde ende die onbesneden sijn van herten. Hie
verkiert dat recht Ecclesiastes. Ick heb gesien knechten te perde. ende princen
wanderen oft knechten waeren te voete. Die vrede wort gestoert des staets der heliger
kercken. Hier af spricht salomon in der gelikenisse des geens die een steen werp in
den hoep des afgoets die mercurius geheiten is. Alsoe doet ock die den onwisen tot
eren brengt. Hier om soe werden die sculdigen geslagen die die genen tot eren kiest
die der eren niet werdich en sijn. hier om roept die heer doir den prophet ezechiel.
Doet en wech den bisscops hoet. doet en wech die croen. want alsulke menschen sal
men alle eer benemen. ende voirt soe sal sie slaen die toern gods.’ (f. 7v-8r).
30-31 Lat.: Constat inter auctores, quod rex Apum nullum habet aculeum, maiestate
tantum armatus; vgl. Plinius, Nat. II, Hist. XI c. 16: 52; Seneca, <Liber de Clementia>
I, c. 19; Basilius, <Hexaemeron>, Hom. 8; Ambrosius, <Hexaemeron> V, c. XXI.
Colvenerius merkt op dat volgens Aristoteles de bijenkoning en de overige leiders
(duces) wel een angel hebben, maar deze niet (hoeven te) gebruiken (Hist. Anim. V,
c. 21); Colv. Notae, 5.
32 vgl. Openbaringen 9:10 (NT).
34 vgl. Matteus 11:29 (NT).
35 vgl. Spreuken 22:4 (OT).
40-43 saulum, Saulus, naam van de apostel Paulus* voor zijn bekering; vgl.
Handelingen 9 (NT).
43-44 gaf (-) slaghe vp slaghe, vgl. Job 16:14 (OT).
44-45 vgl. Handelingen 9 (NT).

14
2 neronen, Nero*, Romeins keizer (37/54-68); vgl. Seneca <Liber de Clementia>.
22-23 vgl. Vergilius, <Georgica>.
34 Giuardus, Guido van Laon*/Guiardus de Lauduno (+ 1248) was van 1247 1248
bisschop van Kamerijk**/Cambrai; hij wordt tevens genoemd in de VL, c. 30.
36 ketters van antworpe, ketters van Antwerpen**, vermoedelijk kathaarse
sympathisanten onder leiding van kanunnik Willem Corneliszoon*/Guillelmus
Cornelii (+ 1248). Antwerpen behoorde tot het bisdom Kamerijk**.
37 cloester dat van strenghen leuene is, het benedictijnenklooster Afflighem**,
NW van Brussel; is staat op een gewiste plaats; stond hier oorspronkelijk was, zoals

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

in de overige hss.? Deze correctie suggereert, dat ten tijde van het ontstaan van F (s.
15cd) het klooster Afflighem nog steeds een zeer goede reputatie had. (Lat.: in regulari
observatione strictissimme).
38 ghent, het dominicanenklooster te Gent** was in 1228 gesticht door een
kerngroep uit Keulen**, vgl. Simons, ‘Stad en Platteland’, 137, en ibidem,
‘Bedelordekloosters in Vlaanderen’, 72-74.

15
4-5 Lat.: In uno alveario princeps unus, qui tantum regiis insignibus dominatur; vgl.
Ambrosius, <Hexaemeron> V, c. XXI
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9 <e> werd ten onrechte door de rubricator aangevuld.
11 vgl. Markus 6:24 (NT).
15 dat die keiser frederic den pauwes allexander verdreef etc., Alexander III*
(1159-1181) werd niet erkend door Frederik Barbarossa* (1123 1190), die als
tegenpaus Alixus III benoemde. Hieruit vloeide een schisma voort (1159-1177) met
drie tegenpausen. In Thomas' eigen tijd werd paus Alexander IV* (1254-1261) door
Manfred van Sicilië uit Rome verdreven.
21 lumberdien, Lombardije**.
22 petrus, Petrus Martyrus*, dominicaan. Als inquisiteur werd hij onderweg in
1252 vermoord bij veronen/Verona**, hierna zalig verklaard. Tijdens het AK in
1255 te Milaan werd aangedrongen om de herinnering aan hem levend te houden in
de dominicanenliteratuur, en voor het volgende AK te Parijs in 1256 werd zijn
gebeente overgebracht naar het St. Jaques klooster aldaar; Reichert t.a.p., 76-77;
Brett, 63, 95.
23-24 salichlich gedoot wert. Hierum isset dat romen, bij deze overgeslagen
woorden staat wel een verwijsteken, maar de correctie ontbreekt.
33-34 Lat.: Rex apum in fronte macula quadam, quasi quodam diademate,
candidatur; vgl. Plinius, Nat. Hist. II, XI, c. 16: 51.
35 sacharias, de profeet Zacharias*, die ca. 520 v.Chr. optrad. Vgl. Zacharia 6:11
(OT).
36 presters ihesus (Lat. Iesu), Jozua*, hogepriester, zoon van Josadak (OT). N.B.
In het Hebr. klinken beide namen Jozua/Jezus gelijk: ‘Jeschwa’ (Immanuel, hij die
redt).
43-47 Deze zinnen wijken enigszins af van de Latijnse tekst: Vel coronas ad
litteram dicere possumus, secundum statuta Ecclesiae, insulas praelatorum, quibus
non omnibus, sed fere solis Episcopis licet uti. Abusive tamen quidam Abbates de
novo in magna mole pecuniae his utuntur. Abusive, inquam, nisi forte usum paucorum
dierum dixerim, contra iura Civilia, quae usum temporis non dicunt, nisi quantum
aetas legitima hominis in octoginta annis plenius approbasset.
48 sunte dionisius cloester, benedictijnenklooster St. Denis** bij Parijs.
49 cloester cluniaeck, cisterciënserklooster Cluny**.

16
4 cloester, volgens de Lat. tekst betreft het 't benedictijnenklooster
Anchin**/Aquicinctum bij Valencijn/Valenciennes**.
5 stichte attrebatanen, bisdom Atrecht/Arras**, suffragaanbisdom van Reims**.
12-13 Lat.: Notabili signo cultus alterius rex prae caeteris non ornatur (niet
geïdentificeerd).
14-15 cierheit der cledere, Lat. cultus.
17 Over de afbeelding (belde, Lat. iconia) schrijft o.a. Vincentius van Beauvais,
vgl. Colv., Notae 8-9.
21-22 Dit is een uitleg van de vertaler.
26 ienighen, hierna volgt in de Lat. tekst: Heu iterum eum erubescentia referam
gravius, quod vidi.
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32 tabbert, tabberd, in de Lat. incunabels LX en LY is toegevoegd: ‘id est vliegher’
(een wijde mantel, die gemakkelijk door de wind kon opwaaien). Bisschoppen droegen
dergelijke mantels (vgl. ex. 14). Vgl. ook Colv. Notae, 10.
36 vlg. Matteus 21 (NT).
38 Johannes baptisten, Johannes de Doper*, vgl. Matteus 3:4.
39 hilarionis, wsch. Hilarion* van Gaza, * ca. 291 in Palestina, + ca. 371, leerling
van St. Antonius abt.
45 swarter orden, Orde der Benedictijnen; deze monniken dragen een zwart
bovenkleed.
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17
22 dudeschen lande, Duitsland**; sunte berndes, Bernard van Clairvaux*/Bernardus
Clarevallensis (1090-1153).
35 vermaende he em to bichten, sinds het Vierde Concilie van Latheranen (1215)
onder Innocentius III* bestonden er stringente kledingvoorschriften voor de
kloosterlingen (cap. 16). Als een monnik alleen in zijn cel was mocht hij zijn
bovenkleed (habijt) wel uitdoen, maar op de slaapzaal (dormitorium) bleef dit
verboden.
38 vgl. Augustinus*, Regula c. 15.
41 ibidem, c. 23.

18
1 vgl. Benedictus*, Regula c. 55.
8 hilghen vader, Bernard van Clairvaux*/Bernardus Clarevallensis, in zijn apologie
aan abt Wilhelmus.
10-17 den dunket dat he arm si, volgens de oorspr. tekst (Seneca, <Liber de
Moribus>) staat in het Latijn ‘Qui sibi videtur dives’. Alle onderzochte hss. en drukken
geven ‘pauper’ in plaats van ‘dives’, met uitzondering van hs. Kopenhagen, Thott
313o, s. 15d. Wat de mnl. tekstgetuigen betreft is in M ‘arm’ verbeterd in ‘rijk’, f.
9d. - Vgl. Seneca, Ep. 5, 91, 111, 112.
35 vgl. I Timoteus 1:17 (NT).
36 propheten ysaiam, vgl. Jesaja* 42:8 (OT).
41-45 maria greuinne van campanien, Maria* van Frankrijk, gravin van
Champagne (1181-ca. 1221); Lat.: haec nupta nobilissimo Henrico Campaniae Comiti,
filia fuit Lodovici Pii, regis Francorum; Philippi regis soror, aeque regis Francorum.
Quattuor fratres reges in Anglia habuit; filium regem in Transmarinis. - Maria was
de echtgenote van Hendrik I* van Champagne, de dochter van Lodewijk VII* van
Frankrijk en Eleanor van Aquitanië, en de zuster van Filips II Augustus* van
Frankrijk; verder was zij door het tweede huwelijk van haar moeder met Hendrik II
van Engeland de halfzuster van Hendrik III, van Richard* I (Leeuwenhart), van Jan
zonder land* en van Geoffrey van Engeland; haar zoon Hendrik II* van Champagne
huwde Isabella van Jeruzalem, waarna hij tot zijn dood koning van Jeruzalem was
(1192-1194). Zijn moeder bestuurde in die tijd het graafschap. Maria is tevens bekend
als de dichteres Marie de France, vgl. ‘Lexikon des Mittelalters’ II, 10.
49 abbet van persanien, Adam van Perseigne** (ca. 1145-1221), zoon van een
lijfeigene van de graaf van Champagne, was eerst benedictijn in Marmoutier, daarna
novicenmeester in het cisterciënserklooster Pontigny, sinds 1188 abt van Perseigne,
en hofkapelaan van Maria van Champagne, vgl. Hinnebusch, ‘The dominican order’,
254, 255, 274.

19
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1-5 Volgens Colvenerius zouden soortgelijke gebeurtenissen ook zijn voorgekomen
na de dood van Willem de Veroveraar (1087), van Jan* Zonder Land (1216) en van
Innocentius III* (1216). Vgl. ook Kaufmann, <Thomas von Chantimpré>, 92.
17 Vgl. <Decretum Gratiani>, l. 100 (over het gebruik van pallia).
22-23 Lat.: Hic forma semper egregio est, et duplo caeteris maior; vgl. Plinius,
Nat. Hist. XI, c. 16: 51.
24 coninghe saul, Saul* (ca. 1030-1010), eerste koning van Israel, vgl. I Samuel
9:2 (OT).
27 vgl. I Petrus 2:24 (NT).
32 de apostel seghet, Paulus* in Galaten 6:2 (NT).
46 mauricius, zie p. 7, r. 35.
47-48 rothomagensen, Rouen**.
48 robertus, de wanner abbet was to blesense, Robertus* van Blois.

20
22 vgl. Job, 9:3 (OT).
23 vgl. Mattheus 22 en 25 (NT).
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35 propheten ysaias, vgl. Jesaja* 5 (OT).
40 mauricius, vgl. p. 7, r. 35; vgl. Matteus 24, 45-47 (NT).
45 Lat.: Alae eius breviores sunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, c. 16: 51.
46 martha, Martha* te Bethanië, zuster van Maria en Lazarus, vgl. Lukas 10:38-42
(NT).
48 marien, Maria*, zuster van Martha, ibidem.
49 David*, koning van Israel, ca. 1010-970 v.Chr., vgl. Ps. 55:7-9; Ps. 21:51; Ps.
84:8 (OT).
52 syon, Sion**, berg(plateau) waarop de tempel te Jeruzalem was gebouwd, later
toegepast op de stad zelf.
53 in den texte, vgl. de volgende hoofdstuktitel (X).

21
3 vgl. I Timoteus 5:17 (NT).
3-6 vgl. Genesis 27:28 (OT).
8 conradus, Conradus* van Urach (+1227), cist. Aanvankelijk deken te Luik,
daarna ingetreden te Villers**, sinds 1209 abt van Villers, in 1214 van Clairvaux
**, in 1217 van Cîteaux en, ca. 1218 kardinaal van Porto en pauselijk legaat in
Duitsland voor de kruistocht tegen de Albigenzen, en voor de vijfde kruistocht naar
het H. Land.
16 gwilhelmus de abbet van wiler, Willem van Dongelbert of van Brussel*
/Guillelmus (ca. 1165-1242), cisterciënser, van 1221-1238 abt van Villers**, daarna
abt van Clairvaux*.
20 dutschlant, Duitsland**.
21-22 de broders van der prediker orde de do daer nies ghecomen weren; na de
pauselijke goedkeuring van de dominicanen orde in 1216 werden conventen gevestigd
in de universiteitsplaatsen Bologna* en Parijs* (1217), aanvankelijk bewoond door
broeders uit de eerste dominicanengemeenschap te Toulouse, vgl. JvS, 36-37; Thomas,
‘De oudste constituties van de dominicanen’, 68; Vicaire, ‘Dominique et ses
prêcheurs’, 272. Vermoedelijk bezocht C. de Parijse dominicanengemeenschap om
zich te oriënteren in verband met de rechtzaak te Keulen, vgl. r. 34.
31 In Colv. I, 9 § 5 wordt de uiteenzetting over het ontstaan van de Orde der
Dominicanen voortgezet, evenals over het grammaticale verschil tussen ‘Fratres
Praedicantes’ (broeders die een preek houden) en ‘Fratres Praedicatores’ (broeders
die met de prediking belast zijn). De Mnl. vertaling vindt men in G, f. 7d (Biënboec,
323).
33-34 kollen, Keulen**; do he daer den sent saet, Lat.: Illo enim in Synodo
praesidenti; vgl. r. 8. Tijdens zijn aanwezigheid in Keulen in 1225 was C. voorzitter
van een synode, die bijeengeroepen was om de moord op aartsbisschop Engelbert
van Berg (1185/1216-1225) door diens neef te berechten. E. was door de edelen
gehaat vanwege zijn strenge optreden tegen uitbuiters van kerkelijke goederen, en
door de stiftsheren vanwege zijn begunstiging van de dominicanen. De ‘kerkheer’
(parochiepriester), die de zorg had voor negenduizend parochieleden, was kennelijk
een der aanklagers tegen de dominicanen.
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35-36 broders - - - to collen: Christiaan en Salomon van Aarhus, na hun studie te
Bologna** ingetreden bij de dominicanen te Verona**, waren in 1221 de voormannen
van de dominicanenvestiging in de Stolkgasse te Keulen**, waarna in 1222 uit het
convent te Parijs** de Duitse theologen Hendrik* (als lector) en Leo (als prior) zich
bij hen voegden. Zij kregen van de aartsbisschop de beschikking over de Maria
Magdalenakapel. Na de gunstige uitspraak van Conradus van Urach* tijdens de
synode (1225) ontwikkelde de stichting zich spoedig tot een der bloeiendste
dominicanennederzettingen; vgl. Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 40.
39 sechde ix dusent. ende de legaet antworde em ende sechde, tekstgetuigen BCDM
geven als in A: ‘antwoerde IXm (ende) die legaet segende hem ende
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seide’, en inc. SZ: ‘Hij antwoerde hem en sede neghendusent. En die legate segende
hem en seijde’. Q heeft ‘segghende hem ende seide’. In F zijn vóór ‘antworde’ twee
letters gewist. Vermoedelijk interpreteerde de kopiist ‘seghende em’ niet als: ‘sloeg
een kruisteken over zichzelf’ (Lat. consignans se cruce), maar als ‘zei hem’, of
wellicht als het niet toepasselijke: ‘zegende hem’ (de legaat de parochiepriester).
Vgl. N. Heinertz, ‘Die mittelniederdeutsche Version’, VII.
50 innocencius den derden (1198-1216) gaf tijdens het Latheraans Concilie in
1215 in principe zijn goedkeuring aan de missionaire doelstellingen van St. Dominicus
en zijn gezellen, maar wenste dat de groep volgens een orderegel zou leven. Op
25.04.1216 was de leefregel gereed, opgesteld volgens de Regel van Augustinus en
de gebruiken van Prémontré; honorium den verden, Honorius IV* (1285-1287), is
in overeenstemming met de Lat. onderzochte afschriften, maar aangezien de
rechtzitting te Keulen in 1225 plaatsvond, moet het hier Honorius III* (1216-1227)
betreffen, die op 21 januari 1217 met de bul <Gratiarum omnium largitori> de naam
en het officium van de dominicanen bevestigde, waarvan de werkzaamheden
bestonden in: ‘de wereld bekend maken met het woord van God’. Gregorius IX
(1170/1227-1241), neef van Innocentius III, begunstigde de dominicanen, en maakte
gebruik van hun mobiliteit voor gevaarlijke diplomatieke missies, zoals naar de
Mongolen*, en benutte hun universitaire opleiding door hen in te schakelen bij de
pauselijke rechtbank van de inquisitie; vgl. Thomas, ‘De oudste constituties van de
dominicanen’, 68; Vicaire, ‘Dominique et ses prêcheurs’, 272 e.v. Het verhaal komt
ook voor in de VMO, liber 3, vgl. Colv. Notae, 15.

22
5 marien van deoegenes, Maria van Oignies*, zie hfdst. 2, noten 4 en 53.
14 Lat.: Dum procedunt apes, in medio rex earum est;vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
c. 16: 54.
15 vgl. Lucas 24:36 en Johannes 20:19 (NT).
18 texte, vgl. hoofdstuktitel XI.
19 vgl. Johannes 10:4-5.
25 nabal*. vgl. I Samuel 25:9 (OT).
28 vgl. Seneca, Ep. 47.
39-40 Ibidem, Ep. 48.
47 blomendael, het cisterciënserinnenklooster Florival/Bloemendaal**, bij Nijvel;
het was in 1095 door benedictinessen gesticht, maar in 1218 gingen de zusters onder
leiding van abdis Genta* na veel moeilijkheden over naar de cist. orde; vgl. Ploegaerts,
<Histoire de l'Abbaye de Florival> (1925). Genta stierf in 1247 (vgl. Colv.).
49 swarten orde, zie noot 16, 45.

23
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25 Na nacht, volgt in de Lat. tekst: Cui ego, nescio quid respondens, praefagium
futuri minime dubitavi.
27 vurighe, correctie uit ‘wurighe’.
34-35 Lat.: Et in officio illius omnes conspici se gaudent; vgl. Plinius, Nat. Hist.
XI, c. 17: 54.
40 Judit*, joodse vrouw, die veinsde zich over te geven aan de vijandige veldheer
Holofernes*, en hem tijdens zijn slaap onthoofde; vgl. Judit 3:4 (OT).
43 nemroet, Nimrod*, legendarische jager en krachtpatser die de eerste heerser
op aarde zou zijn geweest, vgl. Genesis 10:9 (OT).

24
4-5 vgl. Romeinen 12:21 (NT).
8 mauricium ende sinen ghesellen, Mauritius en zijn gezellen*; hochtijd, feestdag
22 september.
26-28 Lat.: Cum autem rex procedit, una est totum agmen, et circa eum globatur,
cingitque cum ac protegit; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, c. 17: 52.
33 vgl. I Samuel 7:5 (OT).
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34 iuda machabeum, Judas de Makkabeeër*, vgl. II Makkabeeën 15:22 (OT).
36 moyses, Mozes*; over de strijd tegen amalech/Amalek*, vgl. Exodus 17:9-16
(OT).
41 greue van campanien, deze graaf van Champagne is niet geïdentificeerd.

25
43-45 vgl. Jezus Sirach 35:19-20 (OT).

26
8-9 Si qua alam regis, transiens iuxta, destruxerit, non effugiet agmen, supple, quin
vindicet; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI c. 17: 54.
14 Hiir, tussen ‘hi’ en ‘ir’ is een gat in het perkament, hetgeen de afwijkende
schrijfwijze verklaart.
14-15 canticis canticorum, vgl. Hooglied 3: 5; iherusalem, Jeruzalem*.
19 vgl. Johannes 16:23-33 (NT).
20 vgl. I Korintiërs 12:26 (NT).
25-26 abbet van sunte mathias cloester to treer, St. Matthiasklooster**,
benedictijnen, te Trier**. Een scherpe tegenstelling met het huichelachtige gedrag
van deze naamloze abt vormt de prior, Otto*, vgl. p. 52, Ex. 46.
43 apocalipsi, vgl. Openbaringen 2 (NT).
47-50 vgl. Lucas 10:41-42 (NT).

27
10-12 Lat.: Migraturo agmine, nullae e domibus audent exire, nisi rex primo fuerit
egressus, et volatus sui vendicaverit principatum; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, c. 17:
54; Ambrosius, <Hexaemeron> V.
13 boke iosue, vgl. Jozua 3:6 (OT). Dit is een aanpassing van de vertaler, en
verdient inderdaad de voorkeur boven Numeri (10:23), zoals de Lat. tekst aangeeft.
14 tobias, vgl. Tobit 11:3 (OT).
15 vgl. Matteus 23:4 (NT).
25 vgl. Matteus 10:24.
33 in der scholen, vermoedelijk de kapittelschool van de St. Gaugericuskathedraal
te Kamerijk, vgl. Inl. Hfst. 2, noot 27.
42 vgl. I Timoteus 4:2 (NT).

28
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14-15 Lat.: Reliquo tempore cum apibus in labore est. Ipse autem operantes circuit,
et solus immunis est ab opere; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI c. 17: 54.
16 vgl. Handelingen 20:34 (NT).
19 vgl. II Korintiërs 11:22-29 (NT).
20 vgl. Augustinus, Glossa ord. ad vers. ps. 118.
26 ghesette tide, kloosterlijke getijden.
30-31 poete, volgens Colvenerius betreft het hier de dichter Waltherus de
Castellione (Gautier de Chatillon/de Lille*, * ca. 1135 te Rijsel - Amiens ca. 1201),
in zijn latere leven secretaris van de aartsbisschop te Reims en docent te Châtillon.
Zijn <Alexandreis> (ca. 1178), waar Thomas van Cantimpré aan refereert, vormde
de basis voor Jacob van Maerlant's <Alexanders geesten> (vgl. Mnl. hss. 31-32). De
Lat. verzen, waarop Thomas van Cantimpré zinspeelt, luiden: Si quando dixero forti,
I prior, i, sed in arma veni praecedere nisus, Tunc demum socios sum dignus habere
sequaces, vgl. Colv. Notae, 8.
32 conincks alexanders, Alexander III de Grote* van Macedonië.
39-40 meister wolter, bisscop tornacencen, Walter van Marvis* (+ 1252), bisschop
van Doornik; vgl. Colv. Notae, 8.
42 Na versonen, volgt in de Lat. tekst: Horum si aliquid exercere taederet, propriis
manibus laborabat. Het is opvallend, dat in het Mnl. deze zin over het incidenteel
mee - arbeiden van deze bisschop is weggelaten!
47-48 Lat.: Circa eum satellites quidam sunt assidui custodes auctoritatis eius, vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI c. 17: 53.
50 ioseph den patriarche, Jozef*, zoon van de aartsvader Jakob*, vgl. Genesis 39
(OT).
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29
1 roboam, Rechabeam*, zoon van Salomo, koning van Juda, 932-913; vgl. I Koningen
12:8 (OT).
4 isboseth, Isboaset*, zoon van Saul*, ca. 1010; vgl. II Samuel 5:3 (OT).
5 vgl. II Samuel 5:3 (OT).
6 salomon, Salomo*; zoon van David* en Batseba* (970-9931); vgl. Hooglied
3:7-8 (OT).
7-8 alre weghen syn duesternisse, staat op een gewiste plaats. Eigenlijk dient
(volgens de Lat. tekst) de zin ‘alre weghen syn duesternisse’ (7-8) te komen vóór ‘O
anxt ende vruchten des nachtes’ (6-7), zoals in de overige Mnl. afschriften.
15 hinricus, Hendrik*, abt van regulierenklooster Maria de Burgo Medio** (te
Bourg Moyen) bij Blois, (de kerk bestond sinds 996). In 1210 werd het klooster
hervormd; vgl. Hinnebusch t.a.p., 132 en 287.
28 vgl. Handelingen 9:5 (NT).
32 leuen, hierna volgt in de Lat. tekst: Hic, sicut de Iulio Caesare legitur: Omnia
Caesar erat (Lucanus, <Pharsalia> III). Vgl. Colv. Notae, 19.
38 vgl. I Korintiërs 13:7 (NT).
45-46 Deze moord zou in 1224 hebben plaatsgevonden, maar dit moet vermoedelijk
1225 zijn. In <Gallia Christiana> VIII 1391-1392 wordt inderdaad een dergelijk
geval bericht, maar het slachtoffer heette Hervé, die in 1224 nog leefde. In een brief
aan paus Honorius III* wordt meegedeeld, dat hij in 1226 werd vermoord, afgedrukt
in <Instrumenta> van deel VIII, c. 429. De bisschoppen van Chartres, Orléans en Le
Mans verjoegen de kanunniken ‘voor altijd’. Vgl. E. Berger**, ‘Thomas
Cantipratensis’, 45, en H. Platelle, ‘Vengeance privée et réconciliation dans l'oeuvre
de Thomas de Cantimpré’, 274 noot 16.
47 robertus, Robert* van Blois; vgl. p. 19, Ex. 12.
51 abel*, vgl. Genesis 4:10 (OT).

30
9 pawes, dit moet Honorius III* (1216-1227) betreffen.
9-10 philippum, Filips II* Augustus van Frankrijk (*1165/1180-1223). Indien de
moord inderdaad pas in 1224/1226 zou hebben plaatsgehad, moeten de brieven aan
zijn opvolger gericht zijn geweest.
10 greuen van blesen lodewicum, deze graaf van Blois is niet geïdentificeerd;
misschien is hiermee de kroonprins Lodewijk VIII* (1223-1226) bedoeld, die een
kleinzoon was van Lodewijk VII van Frankrijk en Aleida van Blois, en sinds ca.
1213 een belangrijk aandeel had in het bestuur van zijn vader.
14 vntwiet, uit het ambt gezet. Een priester mocht immers niet worden
terechtgesteld.
16 robertus, Robert* van Blois; zijn naam komt in de pauselijke correspondentie
niet voor. Vermoedelijk was zijn abtsverkiezing nog niet gelegaliseerd. Na de
opheffing van het regulierenklooster vertrok hij naar Rouen**.
21-22 de prediker orden to parijs, het klooster St. Jaques** te Parijs.
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28-29 Lat.: Sunt et circa regem saevi lictores, qui morte puniunt delinquentes; vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI, c. 10: 25.
35 vgl. I Korintiërs 5:4-5 (OT).
38 vgl. Seneca Liber de 4 virtuti, c. 3.
50 Augustinus, Confessiones, Boek 2, 3.

31
23 Ibidem, 96.

32
16-17 Lat.: Intus semper rex est sollicitus, et non de facili cerni patitur, subaudi sine
causa; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, c. 17: 53.
24 vgl. Psalm 55:7 (OT).
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46-48 In het Latijn luidt deze volksspreuk: Miles in obsequit famulum, clericus
socium, monachus habet dominum. - Colvenerius geeft een equivalent hiervan:
Servos serviles habet omni tempore miles, Presbyter a quales, sed monachus
imperiales; Colv. Notae, 20.

33
7 vgl. Matteus 20:8 (NT).
36 vgl. Jesaja 5:8 (OT).

34
22 Lat.: Nisi enim foras egreditur, nisi agmine migraturo; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
17: 54.
39 berch martis, (Ober)Marsberg** in Sauerland, Westfalen.
41 hinric van colen, Hendrik van Keulen*; hij was afkomstig uit Marsberg**, vgl.
p. 13, r. 6.
49 capellen vp der borch, vermoedelijk de Nikolaaskapel** op de top van de
Marsberg. Deze fraaie kapel werd in de 13de eeuw door de burgers opgericht en met
eigen middelen in stand gehouden; ook de dienstdoende priester werd door hen
bekostigd, tot groot misnoegen van de kapittelheren in de benedenstad.

35
2-4 De Latijnse tekst van deze verzen is: In grege commisso male te geris, eorum
pede scisso claudes est; Inspicto quae poena futura redite.
17 vgl. Psalm 122:1 (OT).
23 Na beual, volgt in de Lat. tekst: Simul etiam in hac narratione diligenter adverte,
quod in primis versibus dicitur: In grege commisso male te geris, et pede scisso,
Claudus es: inspicito quae poena futura, redito. Ibi namque manifeste significavit
scissum eum habere pedem affectionis, quem integrum erga commissum gregem
habere debuerat. Claudumque eum esse monstrabat, cum uni beneficio, scilicet
Capellaniae, serviret in castro, et auram sibi commissam parochiae negligentius
deserebat.
25 wilhelmus, Willem van Auvergne*/Guillelmus Alverniae (ca. 1180 - Parijs
1249), doceerde als theoloog te Parijs, werd 1228 door Gregorius IX tot bisschop
benoemd; stichtte tijdens de universiteitsstaking te Parijs in 1229 de eerste leerstoel
voor de dominicanen, vgl. Inl. hfst. 2, 52.
33 hugo, Hugo van St. Cher*/a S. Caro (St. Theudère ca. 1200 - Orvieto 1263),
was theologiedocent in Parijs, waar hij ca. 1225 bij de dominicanen intrad, vrijwel
gelijk met Humbert van Romans*. Hierna werd hij benoemd tot provinciaal van
Francia; in 1244 werd hij tot kardinaal benoemd. In 1252 ging hij als legaat naar
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Duitsland om rooms koning Willem II* van Holland bij te staan; vgl. Vicaire, St.
Dominique, 286; Brett, ‘Humbert of Romans’, 5.
34 gwarricus, Guerricus van St. Quentin/Guido van Laon* (+ 1248); van 1236-1247
was hij kanselier van Parijs, daarna bisschop van Kamerijk**.
35 ganfridus, Gaufridus de Blevallo Burgundus*. Hij was vanaf 1231 magister;
in 1244 zou hij Hugo van St. Cher* als provinciaal van Francia opvolgen. - iohannes
van rupella, Johannes van Rupella*/La Rochelle (ca. 1200 1245), minderbroeder,
behaalde in 1238 de magistertitel, en was als theoloog vermoedelijk de opvolger van
Alexander van Hales; hij trachtte de inzichten van Augustinus te vermengen met die
van Aristoteles en Avicenna.
41 philippus, Philippus Cancellarius* (ca. 1160 of 1180-1236), sinds 1218 kanselier
van de bisschop van Parijs; het verdelen van de prebenden behoorde tot de taak van
de kanselier, vgl. A.L. Gabriël, ‘The conflict between the chancellor and the university
of masters and students at Paris during the Middle Ages’, in: <Miscellanea
Medievalia> 10 (Berlijn/ New York 1976) 108-109, en: J.B. Schreyer, <Die
Sittenkritik in den Predigten Philippus des Kanslers> (1963); meister arnt, Arnoldus*
was bisschop van Amiens** (ambianen) van 1236-1247.
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44 Hetzelfde verhaal vertelt Albertus Magnus* in ‘Liber de sacramentis’, hetgeen
door Johannes Raulin van Cluny in ‘Doctrinalis mortis’ tract. 3, c. 7 wordt aangehaald,
vgl. Colv. Notae 22.

36
21-22 vgl. Prediker 9:10 (OT).
45 bisscop, Jacob van Vitry*/Iacobus de Vitriaco.
46 robertum, Robertus de Courçon*/Robertus de Chorton (ca. 1155/60-1219),
was kanunnik te Noyon, daarna te Parijs, in 1212 preekte hij als kardinaal - legaat
de kruistocht tegen de Albigenzen; hij stierf tijdens de Vijfde kruistocht, voor
Damietta.
49 peter cantor, Petrus Cantor* (+1197), cantor in de Notre Dame te Parijs.
50 giuardus, Guido van Laon*; zie p. 35, r. 34.

37
3 De zegsman van de mededeling na Hijr van is de dominicaan Bernardus*, vgl. Inl.
hoofdstuk 2, noot 134.
4 Gregorius IX* (1227-1241).
12 Het vervolg van het sermoen is in het Latijn: Noli ergo fieri sub trina invocatione
divini nominis usurpator: ut sicut sub tribus personis invocatur unus Deus et colitur,
ita tu clerice, tu sacerdos duorum, trium, aut autuor beneficiorum, vel plurium
possessor existas. Lucifer ille sapientissimus et pulcherrimus in creaturis, Lucifer,
inquam, angelus assimulari Deo voluit, et contemptibilius cecidit universis. Quanto
ergo numeriosior extiteris in praebendis: tanto te superbius, non solum contra Deum,
sed etiam supra Deum extollis.
14 bisscopes stat, vermoedelijk Kamerijk**/Cambrai, met kathedraal St.
Gaugericus, vgl. Inl. hfst. 2, noot 28.
20 vgl. Numeri 16:31-33 (OT).
48 prophete, Jesaja*, vgl. Jesaja 42:3 (OT).

38
2 iohannes van ludike, Johan van Nijvel/van Luik* (+ 1233), theoloog, was
aanvankelijk deken van de St. Lambertuskerk te Luik**, maar gaf zijn prebenden
op om zich aan te sluiten bij de begijnenbeweging in Oignies**; werd regulier in de
zelfstandige priorij St. Nicolaas aldaar. - A. Deboutte merkt op, dat ditzelfde verhaal
voorkomt in Thomas' NR 4.61 over ‘de lincisio’, waarbij Johannes ‘van Oignies’
wordt genoemd. Deboutte concludeert hieruit, dat Thomas dit verhaal tijdens een
bezoek aan het St. Nicolaasklooster** te Oignies** heeft gehoord, ‘Thomas van
Cantimprè’, 293. Vgl. ook Inl., hfst. 2, noot 39.
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6 vgl. Ezechiel 13:19 (OT).
18 cloester to hanonien (Lat. quod Camberonum dicitur), het cisterciënserklooster
Cambron** in Henegouwen, gelegen tussen Mons en Ath, gest. in 1148.
22-24 Seuerus sulpicius, Sulpicius Severus* (ca. 363-420), auteur van <Vita Sancti
Martini> (397); vgl. hierin dialogus 2.
26 sunte victoer, abdij St. Victor** te Parijs, regulierenklooster.
48 hugo deken van cameric, deze deken van Kamerijk/Cambrai** is niet
geïdentificeerd.

39
1 cloester, vgs de Lat. tekst het cisterciënserklooster Vaucelles** bij
Kamerijk**/Cambrai.
47 Na cleerckschop, vervolgt de Lat. tekst: Quam vera sint ista, status procul dubio
demonstrat ecclesiae: qui nullam superbiae, avaritiae, luxuriae, in clericis et praelatis
recipit comparationem. Vidi moderatores orbis et reges magnos, vidi Duces, Comitis,
et Barones: nihil tamen vidi in eorum cultu vestium tam singulariter exquisitum.
Eorum avaritiam si attendas: nulla mercatorum, nulla civium talis. Qui tamen, haeredes
legitimos si haberent, tolerabilior insania videretur. De luxuria vero eorum nihil
diffinire praesumo, nisi quod illam solus omnipotens noverit, qui renum et cordium
scrutator est Deus. Si quis clericorum culpabilis, de
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duritia verborum dictorum conqueritur, corrigat se: et contra se prolata non audiet.
Si quis vero legentium se a reprehensis mordaciter vitiis invenerit innocentem, non
irascatur, non indignetur mihi, sed gaudeat vicia, de quibus conscius non est, in
consciis reprehendi. Si quis vero indigne dicta verba tulerit, notabilem se reddet in
dicit, et veritatis planissimae detractorem.
49 dese en deser ghelijc, relateert aan de drie kwade eigenschappen weelde,
gierigheid en onkuisheid, genoemd in het door de vertaler weggelaten sermoen na
r. 47.
50 thomas van aquine, Thomas van Aquino* (1224-1274), op 5 - jarige leeftijd
oblaat van de benedict, abdij Montecassino** (des berges cassini), vertrok in 1239
voor studie naar de universiteit te Napels, waar hij in contact kwam met de
aristoteliaanse wijsbegeerte. In 1243 trad hij bij de dominicanen te Bologna**
(benonien) in, tegen de wil van zijn familie, waarna hij door zijn broers gedurende
2 jr. werd gegijzeld. Van 1248-1252 studeerde hij bij Albert de Grote* te Keulen**,
daarna werd hij docent te Parijs** (1252-1259), in 1257 universiteitsmagister.

40
1 pawes, Innocentius IV* (1243-1254).
13 meister van prediker orden, Johannes van Wildeshusen*/Teutonicus/Bosnensis,
geb. ca. 1180 in de omgeving van Osnabrück, trad in 1220 te Parijs bij de dominicanen
in; werd geplaatst in Strasbourg**; was van 1231-1233 prior van de provincie
Hongarije, van 1233-1237 bisschop van Bohemen, 1239-1241 prior van Lombardije,
1241-1252 algemeen overste; hij stierf 3 of 4 november 1252 te Strasbourg.
14 den keiser, Frederik II van Hohenstaufen*.
35-37 broder albert, Albert de Grote*/Albertus Magnus/Albertus Teutonicus,
werd als eerste Duitser te Parijs als docent benoemd, behaalde in 1245 de doctortitel,
doceerde daar van 1245-1248 als lector. Hierna vertrok hij als leider van de nieuw
opgerichte academische theologie - opleiding te Keulen (studium generale).
39 ende vulherdet noch in der selue state der werdicheit: Thomas van Aquino*
was van 1252-1259 theologiedocent in Parijs, zodat dit exempel uiterlijk begin 1259
in het BUA is opgenomen, want pas in 1268 keerde Aquino in dezelfde functie naar
Parijs terug.
40 vgl. I Timoteus:3 (NT).
49-52 Lat.: Haec regis benignitas, et sollicitudo maxima est circa populos, et circa
regem populi obedientia adeo perseverat, ut nunquam odio, aut discordia ad invicem
moveantur; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V.

41
3-4 vgl. <De Civitate Dei>, XII, c. 26.
22 vgl. Seneca, <Liber de Moribus>, Epistola 51.
23 Ibidem, Ep. 105.
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27 Ibidem, Ep. 67.
39 Ibidem, Ep. 28.
40 vgl. Seneca. <Liber de Clementia> I, c. 5, Ep. 97.
50 Ibidem, Ep. 99.

42
2 vgl. Seneca. <Liber de Clementia> I, c. 5, Ep. 105.
3-4 holstu - murmureren, in het Lat. is deze zin uitgebreider: (Hanc si magno
aestimes, omnia) parvos aestimanda sunt. Optimum est pati quod emendari non
potest: et Deum, quo actore omnia fuint, (sine murmuratione comitari). vgl. Seneca,
ibidem, Ep. 108.
5 vgl. Lucas 2:14 (NT).
6 vgl. Johannes 20:21-26 (NT).
7 vgl. Psalm 115:12 (OT).
13 vgl. Johannes 14:27 (NT).
22 papeyen, Pavia**.
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24-25 boetius, Boethius* (+ 524), auteur van aantal studies die teruggaan op
Aristoteles. De pedagogische studie <De disciplina scholarium>, die in de 13de eeuw
onder zijn naam werd uitgegeven, wordt ten onrechte aan Thomas van Cantimpré
toegeschreven. B. werd terechtgesteld wegens vermeend hoogverraad. Reeds in de
8e e. werd hij in Pavia als heilige vereerd.
25 kerken - de gulden hemel, tegenwoordig genoemd' Ciel d'Oro'**.
26-27 Innocentius III* (*Anagni? 1160/1198 - Perugia 1216).
29 Bi dudes lant in der stat rocellen, Lat.: civitate Tullensi, Toul** in de Elzas.
39-40 Lat.: Circa regem mira populi obedientia conservatur; vgl. Plinius, Nat.
Hist. XI, c. 17: 52.
42 vgl. Genesis 3.
44-45 water der wedersprekinghe, Hebr. Meriba, water der onenigheid, Num.
20:12.
46 vgl. I Samuel 15:1-23 (OT).
48 aghag, Agag*, koning der Amelekieten.
50 vgl. Deuteronomium 17:20 (OT).

43
8 vgl. Romeinen 5:12. (NT)
9 vgl. Tessalonicensen 3:14 (NT).
13 vgl. Lucas 2:51 (NT).
14-15 ioseph, Jozef*, echtgenoot van Maria, de moeder van Christus.
17 den alre meesten schepen, Lat. immensis dromonibus, de reusachtige
snelvarende schepen; J.F. Niermeyer, <Mediae Latinitatis Lexicon Minus> (1984)
360.
19 moyses boke, vgl. Genesis 41:44 (OT); moyses, Lat.: iosepho, Jozef*, zoon van
Jakob*. Zie ook Colv. Notae, 31.
27 vgl. Jozua 10:12 (OT).
31 fulco, Fulco van Utenhove*, afkomstig uit Gent**, aanvankelijk kanunnik te
Rijsel**/Lille (bi den eylanden), was belast met de geestelijke leiding over het
cisterciënserinnenklooster en het hospitaal Bijloke te Gent, van welke laatste hij
vermoedelijk de stichter was (1210), vgl. Colv. Notae 32.
32-33 meister iacob des paweses legaet, Jacob van Vitry* was omstreeks 1213
als pauselijk legaat de propagandist voor de kruistocht tegen de Albigenzen*.

44
1 egidius*, dominicaan te Gent**, gestorven in 1239 (Colv.) - Vgl. Deut. 21:18-21.
19-20 Lat.: Rex in expeditione a plebe sustollitur; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, c.
17: 54.
23 vgl. Hebreeën 13:17 (OT). De vert. koos klaarblijkelijk voor I Petrus 2, 13-14.
31 vgl. Exodus 17:11; Psalm 121:1 (OT).
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31-32 annam, de profetes Hanna*, moeder van Samuel*, vgl. I Samuel 2:1-10,
34 vgl. II Samuel 23:1-7.
35 vgl. Matteus 26:39-46 (NT).
36 ezechiem, Hizkia*, vgl. II Koningen 20:1-6 (OT).
43 vgl. II Samuel 1:21.
49 vgl. Romeinen 12:21 (NT).
50-51 Na solde, volgt in de Lat. tekst: Unde satis egregie quidam versificator ait:
Nobile vincendi genus est patientia, vincit qui patitur, si vis vincere, disce pati. Et
notandum, quod mons Gelboe superbiam significat. Dicitur enim coacervans, ubi
subaudi secundum Apostolum, iram Dei in die iudicii: in qua attestante Propheta,
omnes impii quasi stipula consumentur. (Nihil enim Deo indignius superbia), et illa
maxime, quae nunc scelestissima regnat, praelatorum dicam, an non potius
clericorum? (Tu
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ergo) verus Saul, (Praelatus mitis et humilis), et Ionathas columbae donum, (in
expeditione positus, non extollas cornua sicut taurus, sed innitaris tuorum precibus
subditorum, quae te secum sustollant ad caelum, et fine bono illa, quae te arctant
negotia, concludentur.

45
1 vgl. Jezus Sirach 6:2 (OT).
6 vgl. Jakobus 5:16 (NT).
9 Ic hebbe in brabant bekant ene vrouwes namen van seer hilghen leuene, in de
Lat. tekst: Novi vitae sanctissimae mulierem in Brabantiae partibus. Goddings
veronderstelling dat het hier Yburgis betreft, die te Bellingen leefde, is niet
onwaarschijnlijk: ‘Hec itaque Yburgis soror nostra fuit que, in loco nostro qui
Bellengyn nuncupatur, reclusa lapide, angelicam in tenis vitam ducebat’, vgl. R.
Godding, VJ ed. p. 272.
45-47 ganc allene - - - leer eirsten lesen; het was kennelijk gebruikelijk dat dochters
van rijke burgers in een schooltje leerden lezen, zij het voornamelijk om het
psalmboek te kunnen volgen.

46
9-10 Lat.: Fessum regem humeris sustollunt validiores, et ex toto portant; vgl. Plinius,
Nat. Hist. XI, c. 17: 52.
14 vgl. Matteus 17:17 (NT).
26 vgl. Efeziërs 4:1-2 (NT).
29 sweden, Lat.: sueviae, Zwaben**; vermoedelijk betreft het hier het klooster
Töss** bij Zürich**, dat in 1233 werd gesticht en dezelfde regel kreeg als de
dominicanen van St. Markus te Strasbourg*, waarvan de prior tevens rector was van
Töss, vgl. Scheeben, JvS, 78. Het verhaal speelt zich af tijdens of kort voor de aanvang
van het BUA (ca. 1258; Lat. nuper fuisse).
32 enen prior van der prediker orde (Lat. Turencem), te Zürich**.

47
12 vgl. Psalm 51 (OT).
15 vgl. Psalm 117.
19 Na sin, volgt in de Lat. tekst: Certe Iudas fur erat, et loculos habens, ea quae
mittebantur portabat. Et quia infidelis semper infideliter agit, murmurat contra
Dominum veritatis, eo quod passus est pretiosum unguentum super caput suum
sacratissimum diffundi. Male ergo invidus pietati, assuescit in peius; et sub vili precio
distrahit salutis auctorem. Credis ne Iudam officiatorum aliquem imitari? Ne dubites.
Subtrahunt nonnulli tales Praelatis, subtrahunt fratribus, subtrahunt et egenis, et sua
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implent marsupia. Et, si cupidi sunt honoris aut gloriae, student interim parcitati,
donec aliqua dignitas pateat, quam, mediante Simone, consequantur. Nec in hoc
tantum diei sufficit malitia sua, sed et si locus occisionis fuerit, surgunt in patrem
proprium patricidae, sicut Iudas in Dominum, et per complices clam corruptos, si
qua forte vel pauca sunt, sinistris accumulat graviora: et, ubi haec inveniri non
potuerint, fingunt mendacia, et per haec sacramento firmata devorant innocentem,
ut pro eo regnent, aut hypocritam regnare faciant, per quem exercere et facere possint
quod intendunt.
25 iudas, Judas Iskarioth, vgl. Handelingen 1:18-19 (NT).
26 Na wtghestort, vervolgt de Lat. tekst: O nostri temporis Iuda, non credis pati
similia? Minime dubites. Ad modicum dissimulare potes nequitiam, sed non in
longum. Accedet citius ultra quam credere potes, pertinenter aut impertinenter occasio,
per quam non tantum ista malignitas integre patest: verum etiam inverecunda vulgaris
audacia, veris adiiciens nefanda feraliter, ut per fas et nefas in ore indifferenter
omnium abominabilis habearis. Nec confidas famae antea forsitan habitere. Absalon
enim, etsi pulcherrimus in omni Israel: pro eo tamen quod nisus est contra patrem,
suspendio iugulatus, triplici hasta confossus est. Cave ergo et tu, me hasta foedae
conscientiae, hasta turpis infamiae, hasta gehennalis poene postmodum transfigaris.
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48
4-7 Lat.: Regem si mori contigerit, tristis populus circa eius funera glomeratur,
spectantesque exanimem, lugent: et tunc nisi subveniatur eis, fame moriuntur; vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI, c. 18:64.
15-16 Ysaac, Isaak*, zoon van Abraham* en Rebekka; vgl. Genesis 24:63; 50:17;
37:35 (OT).
17 vgl. II Samuel 19:1 (OT).
29 vgl. Psalm 116 (OT).
31 boke van de naturen der dinge, vermoedelijk niet de NR, maar Plinius, <Liber
Naturalis Historiae>.
32 Arpia*, Lat. Harpyia, vermoedelijk wordt een Harpij bedoeld zoals die in de
Griekse mythologie voorkomt. Deze fabeldieren woonden op de Strophades, eilanden
in de Ionische zee zoals beschreven door Vergilius, vgl. Colv. Notae, 33.
42 vgl. Genesis 4:8 (OT).

49
1 seghet iob, niet geïdentificeerd.
2 vgl. Hebreërs 12:3 (NT).
4-5 vgl. Romeinen 8:1-17 (NT).
6 vgl. Hebreërs 13:13.
7 vgl. Psalm 116:12 (OT).
14 vgl. Seneca, Ep. 24.
20 vgl. Romeinen 10:4 (NT).
32 Het nu volgende verhaal herinnert aan het gesprek tussen Albert de Grote* als
bisschop van Regensburg** met de franciscaan Berthold, die hem vier vragen stelde,
onder andere over Christus' mening over de mens, die zich volledig in het lijden van
de Verlosser kan inleven, en slechts wenst hier ook iets tegenover te stellen; vgl. H.
Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 132.
34 man, volgens de Lat. tekst kwam hij uit de stad Dinant**.
49 straesborch, Strasbourg**.
52 wulfert*, Volvandus (+1237), dominicanenprior te Straatsburg**; vgl. Colv.
Notae, 33. Volgens Scheeben was er een Walter omstreeks 1234 prior en lektor in
deze stad, vgl. Jvs, 170. De eerste prior was Hendrik van Westhofen, zeker in 1233,
idem, 169.- Vgl. ook Inl., hfdst. 4, noot 44.

50
2-3 dat teken des hilghen cruces vor de borst te scriuen, vgl. ook p. 250, rr. 5-8.
4 mens, Mainz**.
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6 broders to straesborch, het St. Marcusklooster te Strasbourg begon 1224 als
hospitium, maar in 1225 was er al een prior, in 1235 en 1243 kon het provinciaal
kapittel hier plaatsvinden; Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 37.
40 Vgl. over het nu volgende verhaal Colv., Notae 34-36.

51
4 Na ghesinne, eindigt Boek I in de tekstgetuigen GH (Vert. II).
36 Lat.: In tribus distribuuntur ordinibus apum plebes; vgl. NR.
41-42 Lat.: Pars autem prima illarum est, quae matres, et emeritae sunt, ceterisque
maiores existunt; istae autem officiis singulis et operibus praesunt; vgl. NR.
49 vgl. Galaten 4:19 (NT).

52
1 Augustinus, regula c. 40.
5 vgl. II Korintiërs 11:29 (NT).
6 Na berne, volgt in de Lat. tekst: Propterea emeritos dicimus seniores, qui emeriti,
id est, supra meritum aliorum esse dicuntur: quia caeteris, auctoritatis reverentia,
maiores existunt. Hi dicti sunt per Prophetam populi graves, in quorum maturitate
singulariter Deus, et totius religionis norma laudatur. Hos signant et viginti quatuor
seniores quicumque illi sunt, qui in Apocalypsi citharas spiritualis iocunditatis
habentes,
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sedentem in throno, in phialis devotae orationis adorant, et ante pedes agni coronas
offerunt meritorum; nihil se habere penitus cognoscentes, nisi quod dispensatione
incarnati verbi, secundum misericordiam, non secundum meritum, acceperunt. Vidi
virum sanctum et bonum, qui de numero emeritorum rectissime dici potest, et potuit
quamdiu vixit.
8 sunte mathias cloester bi treer, St. Matthiasklooster te Trier**, benedict.
36 De nu in het BUA volgende exempels, die niet in Vert. I voorkomen, vindt
men in Vert. II geciteerd in: Biënboec: BUA II, 1 § 3 op p. 104, § 4 op p. 124, § 5
op p. 205, § 6 op p. 333, §§ 7 en 8 op p. 334, §§ 9 en 10 op p. 335. Deze exempels
handelen over de dominicaan Johannes Vincentius van Bologna, die omstreeks 1231
zou zijn gestorven, vgl. Colv. Notae 37-38. - Het exempel II, 1 § 11, over de
dominicaan Peter in Spanje, vindt men op p. 104; vgl. Colv. Notae 38. Colvenerius
merkt daarbij op, dat hij deze exempels heeft ontleend aan het door hem gecodeerde
handschrift s.
36-39 loeuen, Leuven**; het dominicanenkloosterd werd in 1229 gesticht; de
eerste bewoners waren afkomstig uit Keulen**, omdat de echtgenoot van gravin
Johanna van Vlaanderen, Ferrand van Portugal, de voorkeur gaf aan Duitstalige
dominicanen, vgl. W. Simons, ‘Stad en apostolaat’ 137; idem, ‘Bedelordekloosters
in het graafschap Vlaanderen’, 72-74.
48 gervasius, Servatius* te Leuven** stierf volgens Colv. in 1248. Uit het hierna
volgende blijkt, dat hij zich al in 1213 bij de dominicanen had aangesloten.

53
11 ghent, Gent**; de dominicaan Egidius* was voordien kanunnik van de St.
Audomarumkerk in Vlaanderen geweest. Hij stierf in 1239, zoals Colv. in de
persoonslijst vermeldt. Vgl. ook Ex. 38, p. 43.
27 De Latijnse tekst van het door de vertaler weggelaten exempel BUA II, 1 § 15
is als volgt: Vidi et alium eiusdem ordinis virum beatum, valde longaeva aetate
provectum. Dodonem nomine Frisonem natione, qui praedicatione sedula, tantum
in sua Frisonum gente profecit, ut eam a ferocitate sua plurimum mitigatur. Ab
antiquissimo enim tempore in consuetudinem immanissimam haec habebant Frisones:
ut occiso homine unius cognationis ab altera, occisum corpus non sepeliebatur a suis,
sed suspensum in loculo servabatur, et desiccabatur in domo, quousque ex cognatione
contraria in vindictam occisi, plures vel saltem unum adversa cognatio, pro morte
vicaria, trucidaret: et tunc primum mortuum suum sepulturae debitae cum magna
solemnitate tradebat. Hunc crudelissimum et inauditum morem dictus frater in illa
gente removit, et ad mitiorem statum crebra exhortatione promovit. - Vgl. Colv.
Notae 39, waarin deze opmerkt dat hij in de door hem onderzochte hss. het exempel
uitsluitend in s. heeft gevonden, en dat alleen een heremiet onder deze naam bekend
is. H. Platelle besteedt ruim aandacht aan dit exempel in zijn bijdrage ‘Vengeance
privée et reconciliation dans l'oeuvre de Thomas de Cantimpré’, 269-281.
28-30 wilhelmus*/Guillelmus de Militona, franciscaan.
34 De dominicaan Odo*, docent kerkelijk recht te Parijs, stierf in 1239.
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39 Het hierna volgende exempel BUA II, 1 § 18, dat door de vert. is weggelaten,
handelt over de franciscaanse provinciaal van Teutonia, Conradus. In Vert. II is het
verhaal wel aanwezig; ik citeer naar G: Jck heb brueder conraet gesien van den seluer
oirde. dese was minister van duytsland. en was groit in der gracie gades. ende plach
die heligen zeer te eren ende was clair in vele dingen. (f. 213b)
42 iohannes, Johannes Bonus Valetus* was kanunnik te Cantimpré. Als deze
persoon dezelfde is als Johannes*, de eerste abt van Cantimpré (1180
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1205/1210), zou het theoretisch inderdaad mogelijk zijn dat Thomas hem in zijn
jongensjaren nog heeft ontmoet.
45-46 mester peter to ghenomet commestor, is een onjuiste vertaling van Petri
cantoris Parisiensis. Het betreft hier Petrus Cantor*, vanaf 1170 magister en cantor
van de Notre Dame te Parijs, gestorven in 1197.

54
6 salomon, vermoedelijk niet te identificeren als Salomon van Aarhus, die in 1220
te Verona intrad en daarna de stichting te Keulen** voorbereidde, vervolgens in
Parijs verbleef, en zich daarna in ca. 1223 te Lund (Denemarken) vestigde; vgl.
Hinnebusch, ‘The history of the Dominican Order’, 92, 95.
12 helgherus, Helgerus*, prior van het dominicanenklooster in Friesland**
(Leeuwarden), in 1245 gesticht.
25 conradus van Eisenach*; vgl. JvS, 170.

55
11-14 vgl. Romeinen 12:9-21 (NT).
16-17 vgl. Hebreeën 6:11-12 (NT).
18-21 vgl. II Korintiërs 10:13 (NT).
24-26 vgl. Matteus 4:1-11 (NT).
33-36 Lat.: Secunda pars illarum apum est quae iuventutis vigore opera multa
praestant; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 18: 59.
39-40 vgl. II Tessalonicenzen 3:10 (NT).
55 vgl. Jesaja 64:6 (OT).

56
1 vgl. Lucas 10:8 (NT).
2 vgl. Genesis 3:16-17; 19:1-5 (OT).
3 vgl. Exodus 32:27 (OT).
4 vgl. Numeri 11:4 en 14:1 (OT).
5 vngaren, Hongarije**.
6 tarteren, Mongolen*. Na Polen, Silezië en Moravië vielen de Mongolen in 1241
Hongarije binnen onder leiding van Ogedai, zoon van Genghis Kahn.
8 enen mensche, volgens de VL, pp. 231-232 waar dit verhaal ook voorkomt,
betreft het hier de dominicaan Bernardus*,
9 nunnen, dit was Lutgard* van Tongeren/Aywières; hetzelfde wordt verhaald in
de VL (liber III, c. 6).
13 bemen, Bohemen**.
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16-17 Na het bericht van de dood van de grootkhan in 1243 vertrokken de
Mongolen direct naar Karakurum om een nieuwe leider te kiezen.
18 Vgl. Psalm 47:8 (OT).
21-23 De slag bij Westkapelle (Walcheren) vond plaats op 4 juli 1253, waarbij
het Vlaams - Franse leger onder leiding van Gwijde en Jan van Avesnes werd
verslagen door de Hollands - Zeeuwse troepen (selanders), geleid door Floris de
Voogd*, de broer van Willem II* (1228-1256), graaf van Holland en Rooms Koning
(sinds 1247), die op dat moment in Duitsland was. Willem werd gesteund door de
aartsbisschop van Keulen, Conradus* van Hochstaden. Na zijn huwelijk met de
Westfaalse Elizabeth van Brunswijk (1252) werd hij redelijk erkend.
32 mechtildis, Machteld van Brabant*, sinds 1234 weduwe van Floris IV van
Holland.
35 ouer claer rike vrowe, in het <Rechtsboek van den Briel> van Jan Matthijssen
wordt zij een ‘rijck, salich wijf van Middelburgh’ genoemd; p. 19 (vgl. Inl. hfst. 1,
noot 6).
37 greuinne des keisers moder, na de dood van Frederik II van Hohenstaufen*
(1250) werd rooms koning Willem II* sterk door de pausen gesteund in zijn
aanspraken op de keizerstroon, evenals door zijn neef, hertog Hendrik II van Brabant*.
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57
2 Augustinus, <De disciplina christiana>, c. 2.
12-13 Lat.: Disciplina quadam matribus subditae sunt, nec agunt quidauqam sine
maiorum imperio; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 16: 50.
19 vgl. Galaten 4:26 (OT).
22 vgl. Genesis 1:27-28 (OT).
25 vgl. <De civitate Dei> 5, c. 17, 19, 15.
46 vgl. Johannes 8:23 (NT).
49 vgl. Lucas 2:51 (NT).
50 vgl. Jesaja 53 (OT).

58
4 vgl. Johannes 5:30 (NT).
5 vgl. Filippiërs 2:8 (NT).
28 vgl. Genesis 34 (OT).
36 vgl. Job 20:14 (OT).
37 vgl. Matteus 16:15-20 (NT).
51 lasarum, Lazarus*.

59
6 vgl. I Kor. 6:12.
12 helisei, profeet Elisa*; vgl. II Koningen 5:26.
13 yesi, Gechazi*, dienaar van Elisa*.
14 vgl. Handelingen 8:20 (NT).
16 gwiart, Guido van Laon*.
17 lugdunen, Lyon**; het eerste concilie van Lyon vond plaats in 1245.
25 Hierna volgt in de Lat. tekst: Nulli ergo praelatorum in dispensatione etiam
dispensabilium causarum sit pro ratione voluntas, sed cum summo moderamine
dispensationes fiant; quas secundum locum, tempus, et personam, fieri ecclesiastica
necessitas quandoque deposcit. Decipi se de facili dispentator non permittat, nec se
decipiat dispensationem extorquens: quia aequalis periculi fere est, vel decipere velle,
vel decipie. (Et ne nostro tempore noviter exortum malum etc.).
27-34 In 1255 werd op het AK besloten dat de algemeen overste de priors ervan
moest weerhouden om aan broeders toestemming te geven naar het pauselijk hof in
Anagni te reizen; Hinnebusch, ‘The history of the dominican order’, I, 183.

60
2 hijr voer, vgl. Ex. 38, p. 43.
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6 den stichte beluacensis, het bisdom Beauvais**.
46-47 de ander heervart, de kruistocht tegen de Albigenzen* in 1213, die onder
meer door Jacob van Vitry* als pauselijk legaat werd gepropageerd. Over
kruisverschijningen bij deze en andere gelegenheden, vgl. J.J. van Moolenbroek,
‘Signs in the heavens in Groningen and Friesland in 1214: Oliver of Cologne, and
crusading propaganda’, in: Journal of Medieval history 13 (1987) 251-272.
51-52 Lodewijk IX van Frankrijk* vertrok uiteindelijk in 1248 uit Aigues Mortes,
onder meer begeleid door Hendrik van Keulen*.

61
7 erste cruce, de eerste kruistocht tegen de Albigenzen vond plaats in 1181.
9-10 bi onsen tiden: het is niet helemaal duidelijk, hoe Thomas de kruistochten
indeelt. In vergelijking met Ex. 63, p. 64, bedoelt Thomas wellicht met de kruistocht
tegen de Sarracenen de Vierde Kruistocht (1202-1204), waarbij Boudewijn IX, graaf
van Vlaanderen en Henegouwen tot keizer van het Latijnse rijk van Constantinopel
werd gekozen. In 1210 predikte Jacob van Vitry* de kruistocht tegen de Albigenzen
(1213), en in 1216 naar het H. Land, aan welke tocht hij persoonlijk deelnam.
10 stadingen, Stedingers*. Deze afstammelingen van kolonisten aan beide oevers
van de Wezer weigerden het gezag van de bisschop van Bremen en van de graaf van
Oldenburg te erkennen en tienden te betalen. Nadat zij aartsbisschop Gerard II in
1230 hadden verslagen werden zij tot ketters verklaard, waarop Gregorius IX* in
1232 de kruistocht liet preken. Deelnemers waren onder meer hertog Hendrik II van
Brabant*, Floris
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de Voogd* en Otto van Gelre*. In 1234 werden de opstandelingen verslagen en hun
land werd onder de overwinnaars verdeeld, waarna zij zich met de kerk verzoenden.
11-12 Hiermee wordt de kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk* bedoeld
(1248-1254).
12 De kruistocht tegen de Akense bevolking vond plaats in 1248. Na de inname
werd Willem II tot rooms koning gekroond. Tijdens zijn verblijf bezocht hij Albert
de Grote*, die als vredestichter meermalen een belangrijke rol vervulde; vgl.
Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 74.
15-16 heselinum, Ezzelino III da Romano*, heer van Verona, Picenza en Padua,
sinds 1238 schoonzoon van Frederik II van Hohenstaufen*. Als diens plaatsvervanger
voerde hij een voortdurende strijd met de pauselijke partij, tot hij in 1259 onverzoend
met de kerk stierf.
42-45 paule, Paulus*; vgl. I Korintiërs 3:8 (NT).
47 vgl. II Timoteus 4:13 (NT).
48 vgl. Marcus 6:8 (NT).
49 vgl. Psalm 20:8 (OT).

62
12-17 De kinderkruistocht was spontaan ontstaan uit een volksbeweging onder leiding
van jonge mensen, die een groot aantal Duitse en Franse kinderen verzamelden om
het H. Land te bevrijden. Sommigen keerden tijdig terug, maar toch vertrokken nog
zeven schepen uit Marseille. Een gedeelte kwam om op zee, anderen werden door
Marseillaanse kooplieden als slaven verkocht.
17-29 Dit betreft de Pastorellenkruistocht, een spontane volksbeweging die in
1251 door een herdersjongen in Lotharingen zou zijn begonnen om de Franse koning
Lodewijk IX uit zijn gevangenschap in het H. Land te bevrijden. Al spoedig ontaardde
de expeditie in een ware volksterreur, waaraan vooral door toedoen van Blanca van
Castilië*, Lodewijks moeder, een einde werd gemaakt. Vgl. ook Colv. Notae, 46.
23 aurelianen, Orléans**.
31-36 Deze zinnen vormen de introductie tot het volgende hoofdstuk.
39-40 Lat.: Tertia pars apum est, quae fucae dicuntur; haec sine aculeo sunt, velut
imperfectae apes; vgl. Plinius, Hist. Nat. XI, 16: 50.
46 vgl. I Timoteus 5:19 (NT).

63
3-7 veer hate, oorspronkelijk vijf klassieke natuurlijke tegenstellingen tussen mens
en slang, griffioen en olifant, wolf en lam, raaf en vos en kat en hond (vgl. ed. p. 63,
voetnoot). Misschien kende de vertaler gevallen van honden die voortreffelijk met
katten konden omgaan, en omgekeerd, zodat de redactie werd aangepast.
7 verkeerden, Lat. perversum.
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27 Lat.: Istae sunt quasi clientes, et quasi servi primarum et verarum apum; vgl.
Plinius, Hist. Nat. XI, 11: 27.
28-30 knechte, Lat.: quasi clientes, et quasi servi', welk onderscheid in het
Nederlandse taalgebruik niet naar voren komt. Vgl. ook Jacob van Vitry, ‘Historia
Occidental is’, c. 19; Colv. Notae, 48.
38 clarenualle, Clairvaux**.
40 sunte berent, Bernard van Clairvaux* (1090-1153).
42 do dat du doeste, in het Latijn de bekende spreuk 'Age quod agis.
45 vgl. II Korintiërs 4:17 (NT).

64
2 vgl. Spreuken, 29:23 (OT).
8-10 Lat.: Has primas expellunt in opere tardantes, et sine clementia necant; vgl.
Plinius, Hist. Nat. XI, 11: 27.
14 vgl. II Petrus 2:19 (NT).
20 vgl. Jezus Sirach 33:25 (OT).
22 Augustinus, Regula c. 20.
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27 Benedictus, Regula c. 23, 24, 25.
32 vgl. Kolossenzen 3:5-9 (NT).
35 vgl. Jezus Sirach 33:28; II Samuel 11 (OT).

65
14 de coninck van iherusalem, gedurende deze periode de honoraire titel van
Amalrik/Amaury II* de Lusignan (1197-1205), want sinds 1187 was de stad in
handen van de moslems.
19 vgl. Job 21:13 (OT).
21 vgl. Matteus 25:14 e.v. (NT)
25-26 Lat.: Apes iuniores aut fucae, non in opere tantum, sed in foetu quoque
adiuvant matres, ad calorem conferente turba; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 11: 28.
27 hijr vor, zie pag. 51, serm. b.
32 vgl. Romeinen 3:9 (NT).
39 cloester, Lat. Aquiria, Awirs/Aywières**.
49 vgl. II Makkabeeën 9 (NT).

66
1 vgl. Exodus 20:12 (OT).
6 boke van der naturen, vgl. NR, boek 5.
11-13 seneca: Niet in Seneca, maar in Jezus Sirach 33:20 (OT), vgl. Colv. Notae
48.
13-15 Deze passage is wel ontleend aan Seneca, vgl. Ep. 124.
18 normedien, Normandië. Hetzelfde verhaal komt in enigszins afwijkende versie
voor in de Dial.Mir., 1. 6 c. 22. In deze laatste versie is het verhaal afgebeeld op een
wandkleed dat in het Diocesaan museum te Keulen wordt bewaard.

67
14-15 iohannes van der groten brugghen, Johan van de grote brug*; op de Grand
Pont bij de Notre Dame te Parijs waren huizen gebouwd.
26 Lat.: Apibus igitur communis omnibus est labor; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron>
V, XXI.
27 Augustinus, Regula c. 24.
28 in ghemene, Lat. in unum.
30 vgl. I Kor. 12:31, en I Kor. 13.
50 cloester, het cisterciënserinnenklooster St. Antonius te Parijs**.
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11 Dusent twehundert ende xxvij in greken, Lat.: missus in Graeciam, anno circiter
ab incarnatione Domini M.CC.XXVII; greken, het Latijnse keizerrijk* Romania
1204-1261, in 1227 onder het bestuur van Robert van Courtenay (1221-1228). Vgl.
ook Inl. hfst. 2, noot 47. Zie ook <Lexikon des Mittelalters>, kol. 1234. Tijdens het
Prov.Kap. in Parijs in 1228 werd vastgelegd dat de acht termijngebieden (provincies)
met vier andere waren uitgebreid: Polen, Scandinavië, Griekenland en het H. Land.
Voordien waren er al bescheiden conventen in deze landen.
23 vgl. II Tessalonicenzen 3:10 (NT).

69
1-2 Lat.: Omnes indifferenter ad opera expellunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 6: 14.
7 vgl. Exodus 4:6 (OT).
10 vgl. II Samuel 11 (OT).
13 vgl. Jezus Sirach 22:2 (OT).
15 vgl. Genesis 2:15 (OT).
21 vgl. Genesis 3:17 (OT).
23 vgl. Deuteronomium 7:14 (OT).
24 philosophus: de interpretatie hiervan door de vert. als Aristoteles is een
vergissing. Zoals Colv. opmerkt in Notae, 173, is Seneca voor Thomas ‘de filosoof’;
in dit geval betreft het diens epistola 79. In de M.E. werd echter veel aan Seneca
toegeschreven, dat in feite afkomstig is van de <Sententiae> van Publilius Syrus,
vgl. Godding, VJ, 311 noot b.
34 (vanaf ‘Hijr’) Psalm 138:2 (OT).
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35 vgl. Spreuken 10:16 (OT). Het is merkwaardig dat Thomas in dit betoog een
zinspeling uit de lofrede op de ‘sterke vrouw’ impliciet betrekt op mannen:
‘Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig; maar een vrouw die Jahwe vreest
moet geroemd worden. Bejubelt haar om de vrucht van haar handen, en roemt haar
in de poorten van haar werken’.
36 vgl. Wijsheid 3:15 (OT).
38 vgl. Spreuken 31:31 (OT).
41 vgl. I Korintiërs 4:12 (NT).
42 vgl. II Tessalonicenzen 3:12 (NT)
45 mechteldis, Machteld* van Alapion/de Lapione, vermoedelijk geboren 1173
(vgl. p. 70, r. 3). niet geïdentificeerd. Misschien was zij een dochter van Willem de
Leeuw (1165-1214), koning van Schotland.

70
1 allexander, Alexander* van Foigny (1180 - 3 mei 1229); AASS Maii I 438;
<Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques>II, 258.
15 foni, Foigny** in het bisdom Laon.

71
1 hugo van kirmen, Lat.: Hugo de Rumenni*, niet geïdentificeerd.
25 vgl. Lucas. 10:42 (NT).
34 vgl. Johannes 6:58 (NT).
45 vgl. Johannes 16:21.
48-51 vgl. Lucas 15:20 e.v. (NT)

72
9-19 Over leefgewoonten van de dominicanen, vgl. Hinnebusch, ‘The history of the
Dominican order’, 339-376; tijdens het Ak in 1250 te Londen werden de broeders
van Newcastle berispt omdat ze om tijd te sparen te paard waren gekomen (idem,
184); tijdens het Prov.Kap. in 1254 in Worms werd besloten dat de broeders slechts
in geval van uiterste nood een wagen mochten gebruiken; wanneer dit niet zo was,
dienden zij temidden van de broeders gegeseld te worden en in de refter op de grond
zittend enige dagen vasten op water en brood, vgl. Scheeben, ‘Albertus Magnus’,
86-88; het Prov. Kap. in 1258 te Augsburg zette priors van Hildesheim, Krems en
Freiburg** af omdat zij zich niet genoeg aan de armoedebeleving hadden gehouden;
de prior van Minden kreef straf omdat hij te paard was gekomen, idem, 89-90.
11-12 vgl. Marcus 6:7-13 (NT).
17 anderen gheestliken luden; ook de cisterciënsers onthielden zich van vlees.
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22-24 des hertigen dal, Hertogendal**/Vallis ducis, gesticht 1231/1232; henric
van brabrant, Hendrik II* van Brabant (1207/1235-1248); huwde in 1207 Maria van
Zwaben, daarna in 1235 Sophia van Thüringen; hij werd begraven in Villers**, vgl.
H. van Ewen, <Louvain dans le passé et dans le présent> (Leuven 1895) 36-37;
margereten, Margareta*.
25 aleit, Aleida*.
26-27 abbet van vilaer - - clarendale, Willem van Dongelbert* (+ 1242), van
1221-1238 abt van Villers**, daarna van Clairvaux**; Mon. Belge IV, 373.
31 rusten (Lat. ad pausandum): tijdens het Prov. Kap. van Provincia (Provence)
in 1254 werd besloten dat de broeders niet in nonnenkloosters mochten overnachten.,
Hinnebush t.a.p., 398.

73
35 Hierna volgt in de Lat. tekst: O constantissimi viri non vos pudeat panem petere,
cum Christus Dominus a muliere Samaritana aquam petierit ad bidendum. Non
vereamini dici vel esse mendici: quoniam beatos pauperes Christus veritas astruxit.
Testantur hoc scripture novi ac veteris testamenti.
45 vgl. Seneca, Ep. 92.

74
1 Ibidem, Ep. 116.
7 Ibidem, Ep. 1.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

287
8 Ibidem, Ep. 2.
10 Ibidem, Ep. 2 en 4.
12 Ibidem, Ep. 12.
13 Ibidem, Ep. 124.
15 Ibidem, Ep. 125.
21 Ibidem, Ep. 75.
25 Ibidem, Ep. 81.
36 Ibidem, Ep. 20.
39 Ibidem, Ep. 14.
40 Ibidem, Ep. 63.
41 Ibidem, Ep. 17.
49 vgl. Lucas 12:20 (NT).
52 vgl. Ps. 63:11 (in KBS in plaats van vos, jakhals).

75
10 vgl. Johannes 8:50 (NT).
12 Het door de vertaler niet opgenomen tekstdeel Colv. II, 10 § 14 gaat verder in
op de rechtvaardiging van de rondtrekkende bedelbroeders, voornamelijk gebaseerd
op de tekst van Romeinen 15: Eia fratres non vos pudeat cum Paulo doctore gentium
dici vel esse gyrovages, qui ab Hispania usque ad Illyricum replevit Evangelium
Christi. Sedet illi in claustris domi, et utina cum Maria: vos cum Paulo circuitis
obedientiam ad implentes. Et spero, quod si in mundo pressuram habetis: in Christo
tamen pacem habebitis, tantam forsitan vel maiorem, quam illi, qui in loco quietis
murmurant, et sibimet invicem discordias suscitant vel praelatis. Quod si a discordiis,
ut forte dicent, fuerint alieni, sedeant vestiti triplicibus, gaudeant pace sua, permittant
fratres, ut dicunt gyrovagos, in semcinctiis, et pannosos circuire per mundum, animas
vivificare Christi morte redemptas, easdem de faucibus daemonum extrahendo, quas
illi in pace sua et levi cura dissimulant ad inferos descendere.
32 wolter van treer, Walter van Trier*/van Mesenburg/Walterus de Treveri.
33 sassen, Saksen**.
47 vgl. Matteus 10:5 e.v. (NT)

76
3 vgl. Daniël 3:23 (OT).
12-14 vgl. II Koningen 18:21 en Jesaja 36:6 (OT).
18 rauenum, Reinier*/Raynerus van Brugge.

77
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5-9 salue regina, het gebruik bij de dominicanen om na de completen in processie
het Salve Regina te zingen, zou zijn ontstaan nadat in Bologna de geesteszieke broeder
Bernard genas, toen Jordanus van Saksen* in zijn radeloosheid dit lied had gezongen,
vgl. JvS, 42-44.
14 pawes, paus Innocentius IV* (1243-1254). Door het conflict met Frederik II
moest hij in Frankrijk wonen, waar hij in 1245 het concilie van Lyon** bijeenriep,
waar F. werd geëxcommuniceerd en afgezet; als tegencandidaat steunde hij Willem
II*. Tevens werden bedelbroeders afgevaardigd om met de Mongolenleiders te
onderhandelen over gezamenlijke bestrijding van de islamieten.
17-18 he seluen ende sine twe voervaders, Honorius III* en Gregorius IX*; zie
ook p. 21, r. 21 en 35, rr. 25-41.
21 Na vp, volgt in de Lat. tekst: Qui etiam a quodam sanctissimo viro extra muros
urbis Romae, manifestissime visus est mortuus dari Sanctis Deit Francisco atque
Dominico iudicandus. - N.B. Deze zin ontbreekt eveneens in de Keulse incunabels
LX en LY, vgl. Inl. 4, par. 3.
21-23 Alexander IV* (1254-1261) herstelde op aandringen van Hugo van St. Cher*
onmiddellijk de voorrechten van de bedelbroeders, echter onder voorwaarde dat zij
hun bevoegdheid als openbare docenten en zielzorgers in een juridisch proces
aannemelijk zouden maken.
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34 Na apenbaer, vervolgt de Lat. tekst het verslag van het proces in het pauselijk
hof te Anagni in 1256. Zoals Thomas vermeldt was de inzet het smaadschrift ‘met
de titel <De periculis novissimorum temporum>, voornamelijk gericht tegen het
onderwijs door de bedelorden te Pariis, waarin zij op theologische gronden, die heel
aannemelijk waren, werden beticht van ketterij. Deze aanklacht was niet slechts
aangeboden aan de begunstigers van de bedelbroeders, Lodewijk* IX en zijn broer
Alfons* van Poitou, maar ook aan alle curieleden, en overvloedig verspreid in de
hogescholen van Parijs (1254). In 1254 waren van Willem van St. Amour al
pamfletten verschenen die de bedelbroeders verdacht maakten. Hierop verbood
Innocentius IV drie weken voor zijn dood de dominicanen niet alleen het onderwijs,
maar ook de zielzorg (<Etsi animarum>, nov. 1254). Veel dominicanen waren
biechtvaders van vorstelijke personen, die tevens hun voornaamste begunstigers
waren. Eventuele repercussies in andere landen zouden uiterst nadelig zijn voor de
orde. Alexander IV* had hier begrip voor en herstelde de privileges in de bul <Nec
insolitum> (22.12.1254), gevolgd door <Quasi lignum vitae> (april 1255); het
smaadschrift van Willem van St. Amour en zijn Parijse medestanders bleef circuleren.
Humbert klaagde aan de broeders in Orléans over alle de aanvallen, ook fysiek, in
Parijs. Dan schrijft Willem in maart 1256 <De periculis de novissimorum temporum>;
een van de belangrijkste bezwaren hierin vormde de armoedebeleving; de broeders
waren gyrovagi omdat hun zogenaamde armoede hen in staat stelde een comfortabel
leven te lijden ten koste van andermans zweet; Christus noch de apostelen hadden
ooit gebedeld; en wat erger was, zij verkondigden de leer van de valse profeten, de
antichrist. Hierop besloot Humbert van Romans* tijdens het AK te Parijs (1256), in
de aanwezigheid van het lichaam van de martelaar Petrus van Verona* (+ 1252) dat
naar de St. Jaques was vervoerd, dat het smaadschrift kerkelijk veroordeeld moest
worden. Thomas vermeldt drie kardinalen, die ter beoordeling van het proces waren
opgeroepen: Hugo van St. Cher*, Richard en Gaetano. Daarnaast waren aanwezig
Humbert van Romans*, ordemeester van de dominicanen en Bonaventura, algemeen
overste van de franciscanen. Daarna deelt Thomas mee hoe alle preek- en
onderwijsbevoegdheden werden hersteld na een schitterend pleidooi van Albert
Magnus* over het Evangelie volgens Johannes (hij noemt niet het betoog van
Bonaventura). - Men vindt de ontbrekende Latijnse tekst afgedrukt in Biënboec
353-355. Willem (+ 1272) ging in ballingschap in St. Amour, de twee overige
tegenstanders legden zich bij het oordeel neer, vgl. Brett t.a.p., 18-40; vgl. ook
superior, Inl., hfdst. 2, noten 155, 156, 163.
35 Albert de Grote*/Albertus Magnus, provinciaal prior van Teutonia (1254-1257),
vertegenwoordigde zowel de dominicanen als de franciscanen; hof to rome, ls:
pauselijk hof (Romeinse curie) te Anagni**.
36 willem, Willem van St. Amour*, kanunnik te Beauvais**.

78
2 reguleren orde, volgens de Lat. tekst betreft het een regulieren orde in Beieren**.
4 in enen dage, op een dag in 1254, vgl. p. 77, rr. 46-47.
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6 In verband met de slangen is het interessant, dat Albert een oesterschelp bezat,
die in een vis was gevonden. Volgens zijn beschrijving waren er aan de binnenzijde
drie slangen met geopende bek uiterst gedetailleerd zichtbaar. Aan de buitenzijde
waren meer dan tien slangen te zien, die alle aan de hals tezamen waren geknoopt.
dus omhoogstonden. Deze oester had Albert als docent in de natuurwetenschappen
te Parijs (1245-1248) van een student gekregen, een prins van Castilië
(Cathalaunensis). Albert was bijzonder op het kleinood gesteld en liet het vaak aan
vrienden zien. Later schonk hij het aan een vriend in Duitsland, vgl. <Mineralia> I,
2, tr. 3, c. 1; vgl. Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 52.
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23 nv cortes ghecomen is in dit lant, in het Lat. gevolgd door ‘de Bavaria’; Albert*
de Grote was van 1254-1257 provinciaal prior van Teutonia; het is dus goed mogelijk,
dat hij vóór 1256 in Beieren** is geweest.
24 greuen, volgens de Lat. tekst betreft het ‘comiti de Otheughem’, misschien de
graaf Ludwig van Ottingen(?) in Beieren (NW van Augsburg), die A. wellicht had
leren kennen in de tijd dat deze provinciaal prior was van Teutonia (1254-1257), vgl.
Scheeben, ‘Albertus Magnus’, 139.
30 De niet opgenomen zinnen zijn als volgt: Mirare lector, obstupesce muraculem.
Quid eo evidentius quod audisti? Nec in verbo distat visio diu ante praecognita, a re
facta, postmodum subsecuta.
38-39 veer meysters, namelijk Willem van St. Amour*, Christiaan van Beauvais*,
Laurens van Engeland*/Laurentius Anglicus; volgens Colvenerius was de vierde
persoon Desiderius Longobardus, vgl. Notae 55, volgens Brett betrof het Eudes (Odo)
van Douai, vgl. p. 39.
40 kerstien, Christiaan van Beauvais*.
51 De verklarende inleiding tot het volgende exempel is niet door de vertaler
opgenomen: Et vide lector, quam amara, et quam execranda contra fratres
Praedicatores primo, et postea contra fratres minores simul, per universalem ecclesiam
discordia suscitata est: quia cordibus non tantum clericorum secularium, et laicorum:
verum etiam omnibus quorumcumque religiosorum, tam dirum scandalum est
impressum, ut nullis rationibus, nullis auctoritatibus sanctorum flecti possent, donec
per dominum papam et totam curiam romanam iudiciaria sententia flecterentur. Et
in hac tam pertinari et generali stultitia, quis non videat maximum ecclesiae Christi
periculum imminere? (over het grote verlies, dat de christelijke maatschappij
bedreigde, wanneer men de bedelbroeders het onderwijs inderdaad had ontzegd).

79
23 Na heuet, is een gedeelte van het sermoen niet opgenomen; ik citeer in Vert. II
naar hs. K: ‘Och hoe wenich sijn daer wt desen die alleen sueken dat Christus toe
hoirt mer dat hem toe behoirt. Sie wonden lieuer die sielen die hem bevoelen sijn
eens gans iaer lanck gewont laeten in doetsunden. dan sie hon peert vergaeten dat
myt enen nagel gewoent weer in den voet enen dach lanck of twee dat ginck hincken.’
(f. 66v) Dezelfde tekst in G, f. 221b, en de Latijnse tekst van BUA II, 10 § 32 met
een vervolg van het verslag over de schandelijke bejegening van de bedelbroeders
vindt men afgedrukt bij Vet, Biënboec 355-356. Hierna vervolgt het betoog: ‘Et
notandum, quod conculcari quidem et tribulari iustorum vita et veritas ad tempus
poterit, sed extingui numquam. Calcari autem dispensative et subpeditari potest, sed
hoc ut exaltati iusti, postmodum elucescant: inimici vero eorum ad modicum elevati,
postmodum non xistant. Unde gratulabundus David: Non relinquet, inquit, Deus
virgam peccatorum super fortem iustorum. Ac si dicat: Non relinque: Deus virgam
peccatorum dominantium nequiter sanctis, ut eos semper affligant, sed forte pacis et
remunerationis veniente, sanctorum virgam, hoc est, ipsam tribulationem, vel ut
melius dicatur, virgam, id est, ipsos tribulantes contemptibiliter amovebit: vel
impoenitentes in ignem precipitabit aeternum (BUA II, 10 § 33).
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37 vgl. Amos 7:14 (OT)

80
21 vgl. Psalm 77:10 (OT).
42 philippus, Philippus Cancellarius*, kanselier van Parijs.
43 hijr to voren, vgl. Ex. 28, p. 35.
50 henric van collen, Hendrik van Keulen*.

81
5 De conclusie van dit hoofdstuk, welke niet door de vertaler is opgenomen, is in de
Lat. tekst als volgt: Haec sunt quae contra fratrum adversarios facta vidimus, exceptis
aliis, quae multa et veracissime novimus et occultis Dei iudiciis, quae graviora et
damnabiliora istis omnibus reputa-
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mus. Haec contra invidos. Sed de his ombinus ad praesens ista sufficiant, nos autem
exponenda reliqua ocius transeamus.
7-8 Lat.: Omnes unam incolunt mansionem: neque enim eas natura dividi patitur;
vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, c. XXI.
10 vgl. Psalm 133:1 (OT).
18 vgl. Lucas 10:1 (NT)
19 vgl. Prediker 4:10 (OT).
30 Augustinus, Regula c. 28.
40 Ibidem, c. 19.

82
6-7 vgl. Lucas 10:1 (NT).
9 vgl. Handelingen 13:2 (NT).
16 vgl. Psalm 2:4 (OT).
24 De Franse tekst wordt door Colv. op p. 190 in de marge vermeld: Où il y a
bonne garde, il y a bonne paix.
30 vgl. Jezus Sirach 3:26 (OT).

83
7 Dit is een aangepaste vertaling van Spreuken 18:19 (OT).
9 vgl. Genesis 4:9 (OT).
16 vgl. Genesis 3:18.
25-27 Lat.: Communis est omnium cibus. Neque enim separatim vescuntur, ne
inaequalitas operis, et cibi fiat, et temporis; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 22.
34 vgl. Matteus 26:23 (NT).
39 Benedictus, Regula c. 56.
46 Augustinus, Regula c. 10.

84
1 vgl. Jesaja 5:17 (OT).
12 Na can, volgt in de Lat. tekst: O quis veniet? O quando venturus est summus
Pontifex, cuius aequitate librata, miseria et insania ista corrigatur? Sed dicetur forsitan
mihi, nec dubito quin dicatur: Quis est iste, qui posuit os in caelum; et ad arcam
foederis etiam inclinatam, manum indignus extendit. Irascentur forte mihi, sed non
Dominus, cuius vices semper dolui, et dolebo, pro cuius veritate et iustitia, utinam
dignus essem membris omnibus dissipari. Scio tamen quicumque, quantuscumque,
ex his scriptis indignabitur, se debitae reprehensionis obnoxium iudicabit.
22 vgl. I Samuel 2:12-17 (OT).
27 vgl. I Samuel 4:11.
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28 vgl. I Samuel 4:18.
44 vgl. Deuteronomium 32:19 (OT).

85
8 Augustinus, Confessiones l. 10 c. 31.
10 vgl. Filippenzen 4:12 (NT).
12 vgl. Seneca, Ep. 96.
13 Ibidem, Ep. 124.
20 Ibidem, Ep. 77.
20 Ibidem, Ep. 81.
29 Ibidem, Ep. 75.
30 Ibidem, Ep. 5.
35 Ibidem, Ep. 18.
36 Ibidem, Ep. 66.
42-43 iohan, Johannes Ranchum* was eerst regulier kanunnik in de kerk van St.
Jean des Vignes** te Soissons en daarna abt te Blois**.
49 vgl. Wijsheid 16:20 (OT).

86
3-6 Lat.: Simul silent. Advesperascente enim die, in alveo strepunt minus ac minus,
donec una circumvolet, vocis bucina quietem imperans; et hoc castrorum more. Hoc
idem faciunt in matutino; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 26.
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10 vgl. Jesaja 32:17 (OT). In feite staat hier: En de gerechtigheid brengt vrede voort.
13 vgl. I Jakobus: 26 (NT).
16 vgl. Exodus 8:8 (OT).
19 vgl. Jeremia 8:14 (OT).
29 Augustinus, Confessiones 7:10.
30 vgl. Psalm 28:7 (OT).
35 sunte bernt, Bernard van Clairvaux*.
37 vgl. Spreuken 15:4 (OT).
38 verden boke der coninghe, dit moet volgens de Lat. tekst het derde (tertio) boek
betreffen; vgl. I Koningen 19:12. N.B. Men telde vier boeken Koningen, en maakte
nog geen onderscheid tussen Samuel I en II, en Koningen I en II.
41-43 vgl. Seneca, Liber de quattro virtuti, c. 1 en 3.
43 archiselaus, Arcesilaus*; deze naam is in de Lat. afschriften doorgaans
verbasterd, vgl. Colv., Notae 58.
47 salomon, ls: Solon*; de volledige zin in het Latijn is: Solon philosophus, cum
aliis loquentibus taceret, interogatus. Utrum proter in-opiam verborum; an quia stultus
esset, taceret: Nemo, inquit, stultus tacere potest.
48 coctus, dit is een verkeerde lezing van Theocritus*.

87
1 vgl. Seneca. Ep. 106.
3 Ibidem, Ep. 76.
4 Ibidem, ‘De quattro virtutitis’ c. 1.
6 Ibidem, c. 3.
16 Ibidem, Ep. 40.
20 Ibidem, Ep. 42.
25 cloester, volgens de Lat. tekst was dit Afflighem**.
27 monic, volgens Colvenerius betreft het hier Radulphus Tacens*, vgl. Notae 58.
35 vgl. Wijsheid 16 (OT).
38 vgl. Jakobus 3:6 (NT).
39 vgl. Spreuken 15:28 (OT).
40 vgl. Jezus Sirach 20:7 (OT).
46 ysayas, vgl. Jesaja* 30:15 (OT).
48 vgl. Spreuken 26:5 (OT).
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4 Vrij naar Spreuken 26:20 (Als er geen haat meer is, gaat het vuur uit; als er geen
laster meer is, houdt de ruzie op).
10 pirrus, Pyrrhus*; dit verhaal is ontleend aan Valerius Maximus l. 5:1.
23 Lat.: Pax inter eas praecipua. - (Niet geïdentificeerd).
24 vgl. Hebreeën 12:14 (NT).
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28 vgl. <De Civitate Dei>, 19, 13.
40 vgl. Job 7:4 (OT).
42 vierden boke der coninghe, tegenwoordig II Koningen, 9:22 (OT).
47 vgl. Hooglied 8:10 (OT).
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1 vgl. Augustinus, Serm. 167.
9 vgl. Spreuken 21:21 (OT).
11 vgl. Jeremia 29:7 (OT).
13 vgl. I Koningen 2:36 (OT).
15 vgl. Lucas 2:13-14 (NT).
16 vgl. Seneca, Ep. 57.
24 Ibidem, Ep. 62.
32 vgl. Marcus 9:50 (NT).
33 vgl. Augustinus, Serm. 167.
36 vgl. Spreuken 16:7 (OT).
38 vgl. Deuteronomium 29:17 (OT).
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41 vgl. Romeinen 12:17 (NT).
42 vgl. I Korintiërs 14:33 (NT).
43 vgl. Psalm 120:6 (OT).
46 vgl. Filippenzen 4:7 (NT).
49 vgl. Johannes 1:18, en I Johannes 4:12 (NT).
51 vgl. Matteus 11:27 e.v. (NT)

90
3 Augustinus, Confessiones 13.
4 vgl. Jesaja 26:12 (OT).
5 Augustinus, Confessiones 13, 35.
8 vgl. Psalm 4:9 (OT).
9 vgl. Hebreeën 12:14 (NT).
12 Seneca, Ep. 103.
16 Ibidem, Ep. 88.
19 Ibidem, Ep. 54.
21 Ibidem, Ep. 52.
23 Ibidem, Ep. 32.
28 Ibidem, Ep. 45.
32 coninck philippus, Filips II Augustus* van Frankrijk (1165/1180-1223).
34 vgl. Genesis 16:12 (OT).
52 vgl. Wijsheid 5:17 (NT).

91
3-5 Lat.: Pro convehendis floribus rixa quadoque inter apes fit: sed interiectu pulveris,
aut fumo, tota discutitur; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 17: 58.
9 vgl. Hooglied, 2 en 7; Jezus Sirach, 24:17 (OT).
12 Augustinus, Confessiones 8, 11.
19 Noe, Noach*, vgl. Genesis 6:9 en 7:1 (OT).
20 abraham*, vgl. Genesis 15:6; ysaac, Isaak*, vgl. Genesis 22:7 (OT).
21 iacob, Jakob*, vgl. Gen. 29; iosep, Jozef*, vgl. Gen. 39 en 40; moyses, Mozes*,
vgl. Numeri 12:3 (OT).
22 iosue, vgl. Jozua* 1 en 4:10; samuel*, I Samuel 12:1-5; dauid*, II Samuel 6:21
(NT).
23 elyas, Elia* (9de e.v. Chr.), profeet, vgl. I Koningen 19:14 (OT).
23-24 ezeechyas, Hizkia*, zoon van Achaz*, vgl. II Koningen 20:2-3.
24 iosyas, Josia* (640-609), profeet, vgl. II Kon. 23:25; iob, Job* 1 en 2 (OT).
25 daniel*, profeet, vermoedelijk levend tijdens Antiochus IV (175 - ca. 164
v.Chr.); vgl. Daniel 1:8; 9:3; 10:3; thobias, Tobit* 1:2-3; 2:39, en 4 (OT). Deze
profeet wordt vaak in verband gebracht met de wederopstanding van Christus. Hij
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is de eerste die de uitdrukking ‘mensenzoon’ gebruikt (7:13). Hij wordt naast Noach
en Job geplaatst in Ezechiël 14.14.
25-26 yzayas, Jesaja* (8e e.v. Chr.), profeet; vgl. boek Jesaja.
26 iheremijas, Jeremias* (ca. 650 - ca. 590), profeet; vgl. Jeremias 1:1-10 (OT).
29 marien, Maria*, vgl. Lucas 1:1-10 (NT).
31 iohannes baptisten, Johannes de Doper*, vgl. Johannes 1 (NT).
32 petro, Petrus*, vgl. Lucas 22:31 (NT).
33 magdalenen, Maria Magdalena*, vgl. Lucas 7:48 en 50; paulo, Paulus*, vgl.
I Korintiërs 4:15-17 (NT).
37 een gheestlic licham Cristi, vgl. I Korintiërs 12:27.
43 vgl. Matteus 18:1 (NT).
50 vgl. Romeinen 14:13 e.v. (NT)
51-52 vgl. I Korintiërs 12:4 (NT).

92
2 vgl. Jezus Sirach 10:9 (OT).
3 Seneca, De ben. 3, 28.
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6 Ibidem, Ep. 85.
9 vgl. Jakobus 4:14 (NT).
11 Lat.: Verarum apum singulae habent aculeum, sed eo nihil mitibus nocent: si
qui vero sudores amaros habent, et ex natura foetidi sunt, hos persequuntur et pungunt.
- (niet geïdentificeerd)
15 Hijr voer, in hoofdstuk I, 4 (p. 63).
22 Augustinus, Regula c. 20.
25 Benedictus, Regula c. 23.
28 vgl. Matteus 18:15-17 (NT).
33 vgl. Ezechiel 3:18 (OT).
35 vgl. Genesis 4:9 (OT).
41 vgl. II Timoteus 4:2 (NT).
43 vgl. Psalm 90:17 (OT).
44 vgl. Exodus 7:10 (OT).
46 vgl. Spreuken 28:23 (OT).
48 vgl. Galaten 6:1 (NT).

93
5 Arestotiles (vert. van 'Philosophus): niet Aristoteles, maar Seneca, Ep. 25.
11 Ibidem, Ep. 29.
14 Ibidem, Ep. 101.
27-28 sunte victoers kerken, het regulierenklooster St. Victor** te Parijs.
29 hugo, Hugo van St. Victor* (+ 1141).

94
3 vgl. Jesaja 56:10 (OT).
8 vgl. Psalm 2:9 (OT); Apokalyps 2:27; 12:5; 19:15 (NT).
13 de prophete, vgl. r. 8.
29 Jn leste van desen capitel, namelijk het tweede deel van de hoofdstuktitel (meer
so wy - - - - steken).
42 vgl. Psalm 139:22 (OT).
43 vgl. Psalm 119:53.
51 Lat.: Apes, quae aculeum perdunt, mella de cetero facere non possunt; vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI, 18: 60.
52 vgl. Rechters 14:18 (OT).

95
8 prophete, vgl. Jeremia* 48:10 (OT).
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42-45 Lat.: Sunt et apes rusticae, espectu horridae, multo iracundiores; sed labore
et opere praestantes. Illae aliquando in tantum adacto aculeo pungunt, ut intestinum
sequatur, et tunc illico moriuntur; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 18: 59-60.
50 vgl. Handelingen 19:2-3 (NT).
51 vgl. Matteus 3:4 (NT).
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3 martha*, vgl. Lucas 10:40 (NT).
11 vgl. Matteus 18:6 (NT).
17 Na schande, volgt in de Lat. tekst nog: De his autem quorum reprehensiones
vel mordicitates odii sequitur intestinum, exemplum nostri temporis audiamus.
19 iacob van vitricao, Jacob van Vitry*; hijr to voren, vgl. p. 43, r. 32.
26 vgl. Lucas 10:16 (NT).
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24 tarentinus*, deze persoon wordt genoemd in een verhaal in <Facta et dicta
memorabilia> van Valerius Maximus, boek 4, 1.
28 Na wolde, volgt in de Lat. tekst: Nihil enim est tam praeclarum, tamque
magnificum, quod non defideret temperantiae moderamen. Proinde quid Philosophi
sentiant super eo, quod iniuria dimittenda fit proximis, videamus.
36 vgl. Seneca, <Liber de Clementia>, c. 5.
37 () Bij deze plaats staat wel een correctieteken, maar de correctie ontbreekt.
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41 vgl. Seneca, Liber de beneficia, 5, 1.
44 vgl. Seneca, Liber de Clementia, c. 5.

98
3-5 Lat.: Inter omnia genera animalium illud supra modum mirabile est, quod apes
communem habent sobolem, et eis communis est fructus; vgl. Ambrosius,
<Hexaemeron> V, XXI.
10 vgl. I Korintiërs 13:5 (NT).
12 vgl. I Samuel 13:14 (OT) en Handelingen 13:22 (NT).
14 vgl. II Samuel 24:15.
16 vgl. II Samuel 15:13 e.v.
22-24 vgl. I Korintiërs 1:12 (NT).
26-29 Waer omme - - - ghijn droch in en is, vgl. Johannes 1:47 e.v. (NT)
30 vgl. Handelingen 4:13 (NT).
31-33 vgl. Augustinus, Tract. 7.
36-37 iordanus, Jordanus van Saksen*, (* in de buurt van Mainz ca. 1185-1237),
was de eerste opvolger van St. Dominicus*; AASS 13 februari II (720 e.v.). Hij
ontmoeette D. tijdens zijn studie te Bologna**, en trad in 1217 bij de dominicanen
in. Hij werd geplaatst in Parijs** (1220) tegelijk met Hendrik* van Keulen en Leo.
Hij werd meteen tot prior van Lombardije** benoemd; na de dood van Dominicus
(1221) was hij algemeen overste. Tijdens de terugkeer van een visitatie in het H.
Land stierf hij bij een schipbreuk. - In 1219 waren er ca. 30 broeders in Parijs, in
1223 al meer dan 120; tevens was er al sinds 1219 een vestiging in Orléans**. In
1226 waren er 21, in 1228 40 novicen in Parijs, waarvan sommigen reeds de
magistergraad bezaten; JvS, 53, 113 114; Hinnebusch t.a.p., 315; Vicaire, ‘Dominique
et ses prêcheurs’, 377-378; R. Brooke, ‘The coming of the friars’, 98.

99
3 Lat.: Mira apes amicitia foventur invicem.
5 vgl. Johannes 15:15 (NT).
6 vgl. Jezus Sirach 37:6 (OT).
8 vgl. Spreuken 17:17 (OT).
10 Niet Arestoteles, maar Seneca, Ep. 6 (vgl. p. 95, r. 5).
12 Seneca, Ep. 7.
22 Ibidem, Ep. 9.
25 Ibidem, Ep. 3.
42 Zie de aant. bij Biënboec, 315 noot 3.

101
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16-17 Lat.: Sunt apes hospitalitatis virtuti deditae: apes enim extraneas, dummodo
bonae et mitis natuerae sint, secum recipiunt.
18 vgl. Genesis 19:1-2 (OT).
19 Ibidem 18:1-5.
21 vgl. Hebreeën 13:2 (NT).
24 vgl. I Petrus 4:9-10 (NT).

102
33-35 Lat.: Cum plura genera animalium cupida sint et avara, apum genus nulli
avaritiae spurcitiis scatet, sed super beneficium gratulatur.36 vgl. Jezus Sirach 10:10 (OT).
38 vgl. Efeziërs 5:3-5 (NT).
41 vgl. Seneca, Ep. 109.
44 maghet, Lat. ancilla, dienstmaagd.
47 vgl. Seneca, Ep. 19.
49 Ibidem, Ep. 73.
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1 vgl. Seneca. Ep. 15.
3 dyogenes, Diogenes van Sinope* (Cynicus, ca. 400 - ca. 324).
6 vgl. Seneca, De Beneficia, c. 33.
9 Dit verhaal wordt ook verteld door Stefanus van Bourbon/Etienne de Bourbon,
die het omstreeks 1240 plaatst, Biënboec 17, 266. Stefanus woonde in het klooster
in Lyon**, waar ook Humbert* thuishoorde; hij is de
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auteur van een onvoltooide exempelreeks over de 7 gaven van de H. Geest, vgl. A.
Lecoy de la Marche, <Analecta historiques, légendes et apologues tirés du recueil
inédit d'Etienne de Bourbon> (Parijs 1877), in <Tractatus de diversis materiis
praedicabilibis>, welk werk waarschijnlijk 1258 is aangeboden aan het AK te
Toulouse, JvS, 42-43, 79-80.
31-33 Lat.: In apibus quasi habitualiter totius virtutis insigne reperies, et quae in
aliis animalibus singulatim sparsa videntur, in istis natura mater propensiori beneficio
congregavit.
35 vgl. Spreuken 31:29 (OT).
44 vgl. Seneca, Proverbiis, Ep. 72.
45 Ibidem, Ep. 91.
46 Ibidem, Ep. 93.
50 Ibidem, Ep. 95.

104
4 Na becant, volgt in de Lat. tekst: Virtus et aliorum scientia est, et sui. Discendum
est de ipsa ut et ipsa discatur. Non contingit tranquilitas, nisi immutabile quid
certumque adipiscaris: et hoc Deus est. Ex animo illum, non quia necesses est sequor.
Unde hominis bonum ipsa virtus est, quae inter hanc fortunam et illam, id est, inter
adversa et prospera, superba incedit cum magno utriusque contemptu. Neminem
aestimamus eo quod est, sed adiicimus illi, et ea, quibus adornatus est. Atque cum
voles veram hominis aestimtionem inire, et scire, qualis quantusque sit, nudum
inspice, ponat patrimonium, ponat honores, et alia fortunae mendacia, corpusque
ipsum exuat, animum intuere, qualis, quantusque sit, alieno, an suo magnus. Corpus
multis eget, ut valeat: animus ex se crescit, seipsum alit, se exercet. Quid tibi opus
est ut fis bonus? Velle. (vgl. Seneca, Ep. 77, 97, 10).
8 Ibidem, Ep. 67.
9 Na ere, volgt in de Lat. tekst: Virtuti retroire, non licet: quidquid intingit, in
similitudinem sui adducit: Quidquid tractavit, id amabile, conspicuum, mirabile facit.
Omnis virtus in modo est, modus certa mensura. Virtutem materie non mutat, nec
peiorem facit dura et difficilis: nec melior est hilaris et laeta.
13 Na meer, volgt in de Lat. tekst: Virtus non potest maior et minor fieri, unius
staturae est (Seneca Ep. 72); daarna: Ep. 74. - catho, Cato*.
23 vgl. Seneca, Ep. 31. Tussen si, en Alse, volgt nog in de lat. tekst: Sapiens nihil
se minoris vitae conqueritur, quam quod virtutes eius spacio breviore clauduntur.
Perfecta virtus est, aequalitas et tenor vitae per ombia sibi consonans.
45 vgl. Seneca, De Beneficia 3, 18.

105
7 vgl. Lucas 18:19 (NT).

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

28-30 Lat.: Sunt et inter apes diversa quaedam officia: Aliae struunt, aliae poliunt,
aliae suggerunt, aliae distribuunt ex eo quod allatum est; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
10: 22.
39 sunte augustinus ende sunte benedictus regule, vgl. Augustinus, Regula, c. 20,
23, 31, 38; Benedictus, Regula, c. 2, 3, 31.
43 vgl. Matteus 25:21, 23 (NT).
49 Lat.: Videres omnes certare de munere; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V,
XXI.
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1 vgl. Lucas 18:19 (NT).
10 vgl. Exodus 35:22-29 (OT).
13 vgl. Marcus 12:42 (NT).
14 vgl. Handelingen 10 (NT).
15 vgl. Matteus 36:7 (NT).
16 vgl. Romeinen 15:14 e.v. (NT)
24-25 vgl. Exodus 23:16; 34:26 (OT).
26 vgl. Matteus 25:11-12 (NT).
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33 Plinius de meyster, Plinius Maior*; boke van der naturen, <Liber Naturalis
Historia>; 29 c. 4.
38 vgl. Jesaja 58:7 (OT).
48 willem, Willem van Dongelbert* (ca. 1165-1242), cist., in 1221 abt van Villers,
vanaf 1238 van Clairvaux**, vgl. <Monasticon Belge> IV 373.
50-51 wolter, Walter van Trier* wordt in 1260 samen met Gerard van Huldenberg,
eerder prior van Leuven**, genoemd als executeur - testamentair van Hendrik III
van Brabant (+ 1261), vgl. E. van Even, ‘Louvain dans le passé et dans le présence’,
412-414.
52 wthof, volgens de Lat. tekst was deze uithof Hex** (bij Tongeren, in het
graafschap Loon**).

107
10 camer, Lat. conclavi.
30 claren dale, Clairvaux**.
33 Dit voorgenomen concilie in 1240 in Lateranen werd wel door paus Gregorius
IX* aangekondigd, maar het kon niet plaats vinden, omdat Ezzelino* van Verona,
de schoonzoon van Frederik* II van Hohenstaufen, de deelnemers de doortocht
onmogelijk maakte. Abt Willem werd in 1239 op weg naar Rome gevangen genomen
en stierf kort na zijn vrijlating (1242); zie p. 106, r. 48.
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23-24 den souen ghetiden, de zeven kerkelijke getijden.
31 In de VJ komt eveneens een exempel voor waarin St. Maarten een rol speelt,
vgl. Godding t.a.p., 310.

109
5 Het woordgebruik herinnert aan Lucas 5:5 (NT).
11 corde, de franciscanen gebruikten een koord als gordel, in tegenstelling tot de
dominicanen, die een leren riem hadden. Door het koord aan het net te binden kwam
dit veel verder in het water terecht (en misschien was de broeder nogal omvangrijk?).
Vermoedelijk was Thomas nog subprior, in welke functie hij was vrijgesteld van de
gemeenschappelijke deelname in het binnenhalen van de oogst. Door te gaan vissen
maakte hij zich toch verdienstelijk; vgl. Inl., hfst. 2, noot 135; over de functie,
Hinnebusch, ‘The history of the dominican order’, 345.
18 vgl. Nehemia 8:11-12 (OT).
21 maestrecht, Maastricht**, waar de dominicanen zich in 1254 gevestigd hadden;
vgl. S. Wolfs, <Studies over de Noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen>
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(1973) 17-18. In Colvenerius' BUA staat ‘Traiecto’ (Utrecht), maar in de Notae, 67,
wordt toegelicht dat ‘Traiectum superius’ (Maastricht) is bedoeld.
22 ghwinardus, Guinandus* (Wijnand), vgl. Colvenerius, Notae, 67. Aangezien
het dominicanenklooster pas in 1254 te Maastricht werd gevestigd, kan G. niet in
1235 zijn overleden, vgl. Biënboec, 305, noot 2.
29 iordanus, Jordanus*.
31 op den rine en op de mase in dueschlant, volgens de Lat. tekst was dit langs
de Rijn** en de Moezel**.

110
11 Dit verhaal gaat terug op een tekst van Jacob van Vitry*, gedeeltelijk afgedrukt
in Biënboec 306-307.
12 ade van belouigher, Ada van Belomeir* (niet geïdentificeerd).
28 aelheit greuinne van carnaten ende blesen, Aleida*, gravin van Chartres** en
Blois**, vermoedelijk een dochter van Theobald IV* (1201/1222-1253).
29 een exempel vertellet van eren older uader segende, Lat.: mihi de avo suo
retulit, dicens - -; vermoedelijk betreft het hier de voorvader Theobald III* (+ 1218);
vgl. ook p. 24, Ex. 18.
45 vgl. Lucas 6:30 (NT).
47 Dit verhaal komt eveneens voor in <Dialogus miraculorum> lib. 8, 31, zoals
Colv. meedeelt. Vgl. ook Biënboec 310.
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111
13 vgl. II Timoteus 4:8 (NT).
26 philosophen, volgens Colvenerius zou dit een aanhaling van Seneca in <De
Providentia> uit de <Mimus> van Publilius Syrus' betreffen.
36 vgl. Seneca, Epistola 82.
41 Ibidem, <De Beneficia> l. 2, c. 1.

112
1-29 vgl. Seneca, <De Beneficia> l. 1, c. 7; l. 2, c. 11; l. 6, c. 9; l. 4, c. 10, 11; l. 1,
11; l. 2, c. 14; l. 4, c. 10, 11, 12.
39-41 Lat.: Videres alias invigilare quaerendo victualia, alias de custodia esse
sollicitas, et diligentem custodiam adhibere; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
48 den rechtuerdighen iosep, Jozef*, echtgenoot van Maria*; vgl. Matt., 2:19-20
(NT).
52 vgl. Matteus 18:7.

113
2-4 closter van vacellen, Vaucelles**. - ene mole - - - verkene: de cisterciënsers
onderscheidden zich door landbouwkundige experimenten, in het bijzonder wat
molens betreft.
8 lambertus, Lambertus* bijgenaamd Pater noster.
12-13 We segen - - -tenten, vgl. p. 115, rr. 19-20.
25 achor, Achan*, gestenigd in het dal Achor, vgl. Jozua 7 (OT).
28 attrabaten, Arras**.
31 wolterus van biamunt, Walter van Beaumont* (+ 1221). Dit verhaal vertelt
Thomas eveneens in de VJ, vgl. Godding t.a.p., 298.
39 abbet van vilaer, abt van Villers**.
42 namerick, Namen**.

114
11 wolterus, Walter* van Utrecht (+ 1221), abt van Villers** (1214-1221). vgl.
Hinnebusch, ‘The dominican order’, 298.
25 vgl. Genesis 12:11-20; Gen. 20; Gen. 26:7; Gen. 27 (OT).
29 vgl. Matteus 5:20 (NT).
36 cameric, Kamerijk**/Cambrai.
43-44 secht arestoteles, vgl. Seneca, Epistola 80.
45 Ibidem, Ep. 79.
47 Ibidem, Ep. 34.
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50 Idem, <De quattro virtuti> c. 3.

115
3 vgl. Seneca, <De Beneficia> 6 c. 30.
9 Ibidem, 6 c. 33.
19-20 Lat.: Videres de castris alias esse sollicitas, et diligentem custodiam adhibere;
vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
26 vurighen, is gecorrigeerd uit ‘wrighen’.
38 vgl. Lucas 12:2 (NT).
43-44 Lat.: Quibus est earum adolescentia, ad opera exeunt: seniores intus
operantur; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
46 hijr to voren, namelijk in de hoofdstukken VII, VIII en IX (Colv. VIII, IX en
X).
48 yozias, Josia*, vgl. II Koningen 22:1 (OT).
49 viij iaer, dit is ook conform de lezing in de KBS - Bijbel.
50 vgl. Job* 31:15 (OT).
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1 in vlanderen, in Torhout** in Vlaanderen.
2 achas*, + 11 juni 1220; vgl. Biënboec 270, noot 4, en 365, noot 3.

117
5 vgl. Wijsheid 4:11 (OT).
9 den ghemenen consilium, Vierde Concilie van Latheranen (1215).
22 vgl. Psalm 139 (OT).
29 prediker orde: vermoedelijk trad de vader in bij de dominicanen te Brugge**,
die zich daar in 1234 hadden gevestigd; vgl. Meersseman t.a.p., 71, en Simons, ‘Stad
en apostolaat’, 138.
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34 flankebert, volgens Colv. Frankenberg**, in Sauerland (Westfalen); andere Mnl.
hss. geven doorgaans Blankenberg, of Blankenbert.
35 coninc van vranckrike eren mach, deze verwantschap is niet achterhaald.
39 iordanus, Jordanus van Saksen* woonde van 1220-1221 in Parijs**; als
algemeen prior (ordemeester, 1222-1237) bezocht hij vrijwel altijd de
kapittelvergaderingen, die afwisselend in Bologna** en Parijs werden gehouden (tot
1245).
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22 dederic, Theodericus* de mooie Duitser (niet geïdentificeerd).
43-44 sins neuen iohannes, Johannes Evangelist, vgl. Johannes 19:26 (NT).

119
20 vgl. Klaagliederen 3 (OT) en Matteus 11:29 (NT).
24-26 Lat.: Integritas est cunctis apibus corporis virginalis; vgl. Ambrosius,
<Hexaemeron> V, XXI; vgl. ook Plinius, Nat. Hist. XI, 16:46: apium enim coitus
visus est numquam.
42 vgl. Exodus 23:26 (OT).
44 vgl. Deutronomium 7:14 (OT).
46 yepte, Jefta*; vgl. Rechters 11:37 (OT).
49 vgl. Jesaja 11:2 (OT).

120
1 vgl. Matteus 21:18 e.v. (NT)
2 vgl. Matteus 7:19.
7 vgl. Matteus 11:11.
18 vgl. Psalm 45:10 e.v. (OT)
20 vgl. Matteus 5:16.

121
40 anderhalf hundert aue marien, hetzelfde aantal (3 × 50) Weesgegroeten omvat
het bidden van de rozenkrans. Deze devotie werd zeer aanbevolen door de
dominicanen; Thomas gebruikt het woord ‘rozenkrans’ (nog?) niet.
49-50 dree alte schone mantelen, een verwijzing naar het scapulier, dat bestaat
uit drie aan elkaar bevestigde lappen stof, waarvan één achter en twee voor over de
schouders worden gehangen.
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17-18 enghelschen grute in dren quinquagenen, drie maal vijftigtal Weesgegroeten
(het Weesgegroet is afgeleid van de begroeting van Maria door de engel Gabriël in
Lucas 1:28, en van Elizabeth in Lucas 1:42).
19-22 den guldenen iaer, Heilig Jaar, Jubeljaar (Hebr. jowal, vrijlating). Vgl.
Leviticus 25:8 en Numeri 36:4 (OT); vgl. ook Inl. hfdst. 6, noot 24.
23-27 adam* van St. Victor (ca. 1110-1192), een der belangrijkste dichters van
middeleeuwse kerkliederen. In de Lat. tekst zijn de beginregels als volgt: Salve mater
pietatis, Et totius Trinitatis, nobile triclinium.

123
44-45 mechteldis, Machteld* van Hakkeborn, vgl. Inl., hfdst. 5, noot 10. Dit exempel
is door de vertaler zelfstandig toegevoegd.

124
25-27 Het is opvallend, dat in de vergaderingen van het AK in 1255 en 1256 wordt
bepaald, dat bijzondere eerbied dient te worden betoond tijdens het bidden van de
geloofsbelijdenis bij de woorden ‘ex Maria virgine et homo factus est’; Reichert,
‘Acta capitularum’, 77, 83.
27-28 vgl. Hooglied 7:11 (OT).
31 vgl. Deuteronomium 21:23 (OT); Galaten 3:13 (NT).
32 vgl. Filippenzen 2:9 (NT)
35 vgl. Lucas 18:19 (NT).
36-37 vgl. Filippenzen 2:10. Vanaf vp dat - - - namen, ontbreekt in het Lat. afschrift
uit Dordrecht (LB).
39 Na verblijdet, zijn zes exempels uit de editie van het BUA van Colv. niet in
deze vertaling opgenomen. Men vindt de inhoud van deze Mariaverhalen in Vert. II
grotendeels afgedrukt in Biënboec 297, 95, 223, 107-108, 81-83, 107.
44 vgl. Lucas 1:29.
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125
5 vgl. Psalm 94 (OT).
9 vgl. Lucas 12:8 (NT).
10 vgl. Lucas 15:7.
14 Na tranen, volgt in de Lat. tekst: Audias lector, si miraris, ausculta verissime
et expertissime dici. Quid mirum mater?
25 vgl. I Korintiërs 1:20-21 (NT).
35 enen huse van der prediker orden, het dominicanenconvent te Turijn** (apud
Turinum).
49 seuen wrijghe klote ghelijck sternen, vgl. Apokalyps 4:5, en 1:12, 16, 20 (NT).
In de VJ vergelijkt Thomas zeven regulieren van Cantimpré** met zeven sterren,
vgl. Godding ed., 273. Humbert van Romans* schreef eveneens een legende over
zeven sterren, vgl. Brett, ‘Humbert of Romans’, 95.

126
15 vgl. II Korintiërs 6:15 (NT).
23 Deze gebeurtenis wordt eveneens verhaald in de <Dialogus Miraculorum> II,
25, gedeeltelijk afgedrukt in Biënboec 228-229.
39 collen, Keulen**; louen, Leuven**. In Keulen was al sinds de vierde eeuw een
joodse gemeenschap aanwezig, die zich tot het belangrijkste handelscentrum in Noord
- Duitsland had ontwikkeld. Ook in Brabant woonden van oudsher zeer veel joden
De stad Leuven lag aan de landweg van Brugge** naar Keulen. Een brief van Thomas
van Aquino* aan gravin Aleida* betreffende de interpretatie van de bepalingen ten
aanzien van joden in het testament van Hendrik III* van Brabant, vindt men in
vertaling afgedrukt in: J.J. Dalberg, ‘De positie der joden in West - Europa tijdens
de Middeleeuwen; hun vestiging en verblijf in deze streken’, in <Geschiedenis der
Joden in Nederland> (1940), 46-149.
41 meister rener, Lat. reineri, Reinier*, kapelaan van Hendrik I* van Brabant
(1190-1235), volgens Caesarius van Heisterbach in <Dialogus Miraculorum> l. 2,
c. 26.

127
10 ouer ryn, over de Rijn naar Keulen.
21 vgl. I Koningen 19:7 (OT).
22-23 katherina*, vert. van het Hebr. ‘Rachel’, de zuivere.
30 nunnencloester, volgens de Lat. tekst Parcus dominarum, Vrouwenpark** bij
Brussel; vgl. Hinnebusch, 263, 266.
36 den hertoghen van brabant, Hendrik I van Brabant*.
37 bisscop van ludic, de bisschop van Luik was Hugo van Pierrepont* (1200-1229);
den pawes honorius, Honorius III* (1216-1227).
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1-4 bisscop van ludic, vgl. 127, 37. - Volgens de legende wist ook St. Katharina van
Alexandrië (4de eeuw) op 18-jarige leeftijd het geloof op zo'n overtuigende wijze
uiteen te zetten tegenover 50 wijsgeren, die door keizer Maxentius waren
bijeengeroepen om haar te ondervragen, dat allen zich bekeerden en nog vóór haar
de marteldood stierven. Sinds zij door de Parijse faculteit als schutsvrouw werd
gekozen is zij patrones der wijsbegeerte.
5 sunte lambertuskerke, kerk van St. Lambertus** te Luik.
23 purren menschen, houdt dit verband met haar naam, Katharina, de pure/zuivere
(van katharsis)? vgl. 127, 22-23.
33 vgl. Hooglied 2:2 (OT).

129
22 conradus, deze dominicaan is niet geïdentificeerd; pawes, vermoedelijk Alexander
IV* (1254-1261).

130
1 der kerstenen de se bekande alre rikest ende eerberst to wesen, is een bepaling bij
de dope in de vorige regel.
20 conradus, vermoedelijk Conradus van Hochstaden* (1237-1261).
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24 In verband met het voorgaande kan het jaartal 1265 niet juist zijn, ofschoon dit
in overeenstemming is met de meeste onderzochte Lat. tekstgetuigen. Bovendien
was het BUA vóór 1263 voltooid (vgl. p. 5, r. 7).
28-29 Volgens de Lat. tekst (anno praesenti) schreef Thomas dit verhaal in 1261.
De enige andere bron is het joodse <Nürnberger Memorbuch>, S. Salfeld ed., 15,
128, dat 1267 vermeldt. Het dorp in duischlant is volgens de Lat. tekst Pforzheim**
(Baden - Württ.)
39 van den visschers gheuunden: Kaufmann merkt op, dat de schippers van
Pforzheim na deze gebeurtenis van de markgraaf het voorrecht hadden verkregen
van wachtvrijheid ‘zo lang zon en maan zouden schijnen’, en op Vastenavond mochten
zij in optocht met wapens en muziek door de stad trekken, en de stad zou deze dag
uitsluitend door hen worden bewaakt, vgl. <Thomas von Chantimpré> 97. Hieraan
kan nog worden toegevoegd, dat de schippers een belangrijke economische functie
bezaten in verband met het veer.
42 marckgreue van baden, vermoedelijk Frederik I*, die later tegelijk met
Konradijn van Hohenstaufen in 1268 zou worden onthoofd; vgl. Kaufmann t.a.p.

131
5 de ioden worgheden sick vnder een, een dergelijke daad werd algemeen als een
schuldbekentenis beschouwd.
9-12 Het gebruik van mensenbloed als geneesmiddel is voor iedere jood zeker zo
onmogelijk als het eten van varkensvlees; zie hierover ‘Een zeldzaam teken van
begrip’, SE 87 - 106. Het is overigens merkwaardig dat Thomas niet herinnert aan
de soortgelijke jodenbeschuldiging in Valréas (Vaucluse) in 1247, waar een tweejarig
jongetje dood in de gracht was gevonden, dicht bij een watermolen. De joden waren
met moeite hiervan vrijgepleit, toen bleek dat de voornaamste aanklager een van hun
grootste schuldenaren was. Eerder, in 1237, waren in Fulda vijf zoons van een
molenaar vermoord, waarna 34 joodse mannen en vrouwen werden omgebracht,
voor het eerst op aanklacht dat zij christenbloed als geneesmiddel nodig hadden, vgl.
H.L. Strack, ‘Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit’, <Schriften
des Institutum Judaicum in Berlin> 14 (2de herziene druk; Leipzig 1911). Keizer
Frederik II* had vanuit Sicilië deze bloedbeschuldiging heftig bestreden, maar zoals
bekend had Thomas voor deze ‘prelaat’ geen goed woord over.
13 vgl. Matteus 27:24-26 (NT).
16 enen sermone, waarschijnlijk bedoelt Thomas het tractaat <Adversus Judaeos>
van Augustinus, Migne PL, XLIII. Deze preek was geschreven om de Romeinen vrij
te spreken van de veroordeling van Christus als koning der Joden. Lit.: B.
Blumenkranz, <Die Judenpredigt Augustinus> (Parijs 19672).
18 vlecke des bloetganges, het is niet duidelijk wat Thomas hiermee bedoelt; het
zou een veel voorkomende darmkwaal zijn in mediterrane gebieden. In het <Traktaat
over de Passie> wordt nog het volgende meegedeeld: Alsoe si begherden, soe es hen
ghesciet, want tot den dage toe van heden hebben si ende hare kyndere niet allene
de scult des bloets inder toecomender tijt inder ewigher verdoemnissen haerre zielen,
maer oec inder ieghenwoerdegher tijt in eender scaemeliker ziecten, die si liden in
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elker manen loop achter van den lope des bloets in den lichame. Ende van deser
ziecten en moghen si niet ghenesen, het en si datsi mids den doepsele ghewasscen
werden inden bloede cristi, gelijc datment dickent heeft ondervonden. - (citaat uit
H. Bovenkerk, ‘De joden gezien door middeleeuwse en zestiende-eeuwse schrijvers’,
<Geschiedenis der joden in Nederland>, 136.
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22 enen den alre gheleerdesten ioden, het kan zijn dat hiermee de joodse proseliet,
de franciscaan Nicolaas Donin uit La Rochelle is bedoeld, die de paus attendeerde
op enige opmerkelijke passages in de Talmud met betrekking tot het christelijk
geloofsgoed; vgl. Inl. 2.4.2.
23-24 In 1241, toen volgens de joodse jaartelling het jaar 5000 naderde, ontstond
er veel beroering onder de joden, vooral in het Rijnland, waar een jood zich voor
messias uitgaf; vgl. A. von den Brincken, ‘Das Rechtfertigungsschreiben der Stadt
Köln wegen ausweisung der Juden im Jahre 1424’, in: <Köln, das Reich und Europa>
(Keulen 1971) 308.
38 richardus van noerweghen, volgens de Lat. tekst Richard van Normandië*.
40 scriften een vaders van der prediker orden, in de Lat. tekst ‘in Belvaco’;
vermoedelijk betreft het hier de <Speculum Historiale> (1244) van Vincentius van
Beauvais* (+ 1256).

132
1-9 Een soortgelijke verklaring komt voor in Dial.Mir., lib. 7, c. 59; gudesdach,
woensdag.
20 hochtijd - - -hemmeluart, 15 augustus.
31-32 sine kappe, zijn reismantel met capuchon.
37 Wanneer men in aanmerking neemt dat in sommige gevallen grote aantallen
bedelbroeders de overtocht moesten maken, zoals in 1250 en 1263 voor het bijwonen
van het Algemeen Kapittel te Londen, is de terughoudendheid van de schipper
verklaarbaar. In 1250 moesten ongeveer 400 dominicanen naar Engeland worden
overgezet, zoals Matthew Paris meedeelt, en in 1263 gaf Hendrik III van Engeland
700 habijten aan de Holborn priorij; vgl. Hinnebusch, ‘The history of the dominican
order’, 184. - Ook Christine Mirabilis* liep in Luik** over de Maas, vgl. VC, I, 10;
Maria van Oignies* deed hetzelfde over de Sambre, vgl. VJ, II, 9 (Godding ed., 291)
en SVMO, II, 9 (AASS iunii IV, 670).

133
7 foni, het cisterciënserklooster Foigny**. een verwant verhaal komt eveneens voor
in de Dial. Mir. 7: 29.
36 wolterus, Walter van Mesenburg*/van Trier.
37-38 houet kerken van treer, Domkerk van Trier**. De aartsbisschop behoorde
tot de drie geestelijken - keurvorsten van het Duitse rijk.
41 lesemeister, lektor. In ieder dominicanenklooster behoorde een magister in
artium te zijn voor verder onderricht en preekbegeleiding van de broeders. Dikwijls
was dit de subprior, vgl. JvS, 138.
41-44 Dese... slaepcamer; het is mogelijk dat Walter de hertog in Leuven**
bezocht, maar het kan natuurlijk ook een andere machthebber elders betreffen. Het
is echter opvallend dat Thomas met hem in een kamer sliep, hetgeen een leidende
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functie (subprior) veronderstelt; doorgaans beschikten zelfs kloosterpriors niet over
een eigen slaapkamer binnen de dominicanenorde, vgl. Hinnebusch, ‘The history of
the dominican order’, 354. Over Walters benoeming tot executeur - testamentair van
Hendrik III, vgl. p. 106, r. 50.
50-51 ghebenedijt - - bukes: de tekst bij Lucas 1:42 luidt: ‘en gezegd is de vrucht
van uw schoot’. Eerst later (in Thomas' tijd?) ontstond het gebruik om de naam Jezus
toe te voegen. Vgl. ook de aantekening bij p. 124, r. 25.

134
5 wedue was van iunker vrederick des greuen sone van vigennen, de echtgenote van
Frederik II* van Vianden, die jong stierf; hij was de zoon van Hendrik I* van Vianden
(1220-1253) en Margareta van Courtenay (+ 1270), vgl. A. Neyen, <Biographie
Luxembourgeoise> II (1972) 207 213; <Biographie nationale> (Brussel 1894-1895)
XIII, 630.
15 des greuen dochter van vigennen, dit was Yolanda* van Vianden (1233-1283),
dr. van Hendrik I van Vianden en Margareta van Courtenay; Yolanda was de zuster
van Frederik II* van Vianden, zoals blijkt uit p. 136, Ex. 130 (vgl. de toevoeging in
de lat. tekst ‘ut postea dicimus’).
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44-45 boke van den naturen der dinghe, vgl. NR, liber 4.
46-48 Dit verhaal herinnert aan de gobelins die in het Musée de Cluny te Parijs
worden bewaard, ‘La dame 'a la licorne’ (s. 15).
50 kerken to bruggen, de kerk te Brugge**, waar de tand van een narwal werd
bewaard, vgl. Inl., hfdst. 2, noot 127. In de Mariakerk te Utrecht waren drie van
dergelijke tanden aanwezig.

135
1 Isidorus van Sevilla (+ 636) schijnt de eerste te zijn geweest die de legende in
verband bracht met de Annunciatie, vgl. J. Timmers, <Christelijke symboliek en
iconografie> (Haarlem 1978) nr. 96.
3 vgl. Daniël 7:14 (OT); de eenhoorn wordt ook genoemd in Dan. 7:7.
7 zodama, Sodoma**, vgl. Genesis 19 (OT).
8 vgl. Numeri 11:1 (OT).
10 vgl. Jesaja 64:6 (OT).
13 vgl. Lucas 1:28 (NT).
21 vgl. Matteus 26:47-50 (NT).
22 vgl. Matteus 28:1-15.
39 Na volghet, vervolgt de Lat. tekst: Multorum haectenus fuit opinio: ut si in
mulieribus pudoris sigillum integrum perseveret, habita contritione, et poenitentia
iam peracta, dici tamen debeant et credi incorruptae, etiamsi alias corruptae sint, et
virginitatis aureolam promereri. Dicam ergo illud, etsi a multis odiosius audiatur,
quod ille incomparabilis scientiae Magister Albertu, frater ordinis Praedicatorum et
scripsit et dixit. Nullo scilicet modo debere virginem reputari, quam spita sensuum
ratione in carnali delectatione fluxus concupiscentiae poluuisset, etiamsi pudoris
sigillum intactum incorruptum et integrum conservetur. Alioquin in sexu virili, qui
illo sigillo caret, nequaquam virginitatis dignitas haberetur: quod utique dicere impium
esset et absurdum (cum beatissimus apostolus et evangelista Ioannes, virgo sit electus
a domino, et pro eo inter ceteros magis dilectus. Teneamus ergo quia et in mulieribus,
et in viris dignitas virginalis est, et in utroque secu sancti aureolam merebuntur.) In
mulieribus vero, etsi verecundius per fluxu concupiscentiae carnalis aliquae in mente
corruptae sunt: dum tamen sigillum pudoris a coitu viri integrum perseveret habita
contritione et poenitentia de peccatis, consecrari et velari ab episcopis quasi virgines
iure possunt. Et hoc quidem fit ad indulgentiam piae matris ecclesiae, quae in casu,
verecundiae humanae consulit et pudori. (De tussen haken geplaatste regels zijn in
de Mnl. vert. opgenomen).

136
3 Volgens de Lat. tekst vernam Thomas het verhaal van Maria de Gonnelieu*, die
bij Kamerijk**/Cambrai woonde.
5 iakelyna, Jakelina*, zuster van de graaf van Apulië, niet geïdentificeerd.
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23 greken, Griekenland.
29 cecilien, Sicilië**.
35 Innocentium den derden, Innocentius III* (1198-1216).
46 des greuen dochter van vigennen, Yolanda* van Vianden (1233-1283), vgl.
Ex. 126, p. 134, r. 15. Zoals uit haar grafschrift blijkt was zij vanaf 1258 priorin van
Marienthal**, vgl. Neyen, t.a.p.
51 mariendale in den stichte van trier, het dominicanessenklooster Mariental* bij
Mersch in Luxemburg, behorend tot het bisdom Trier**; vgl. Meersseman, ‘Les
frêres prêcheurs et le mouvement dévot en Flandre’, 98, noot 79. Misschien heeft
Thomas Y. bezocht op de thuisreis uit Trier** waar hij in 1256 verbleef; hij noemt
haar niet als priorin; zie r. 46, en p. 239, Ex. 263.

137
1 (keysers) van rome, Frederik II van Hohenstaufen* (1215/1220-1250), door zijn
huwelijk met Isabella van Brienne/van Jeruzalem een verre ver-
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want van Margareta van Courtenay, de moeder van Yolanda; keysers van greken,
Boudewijn II* (1217/1228-1261), broer van haar moeder; princen - van achaien,
niet geïdentificeerd; Achaie was toen een Latijnse provincie.
30 vgl. I Korintiërs 7:24 (NT).
34 Haar moeder, Margareta van Namen (+ 1270), was de dr. van Peter van
Courtenay (+ 1218) en Yolanda (+ 1219); zij stierf te Marienthal**. Haar grafschrift,
opgesteld door Yolanda*, luidt: Haec est avia mea/ soror balduinis imperatoris
constantinopolitani; soror marguarita quondam comitissa viennensis/ quae obiit XVI
Kal. Augusti anno D. MCCLXX (vgl. Biographie Nationale XIII, 630.
38 dochter des coninges van vrancrijke lodewicus ghenomet, dit was
Elisabeth/Isabelle van Frankrijk* (1225-1270), dochter van Lodewijk VIII* en zuster
van Lodewijk IX*. Zij was verloofd geweest met Koenraad IV* van Hohenstaufen.
Sinds ca. 1260 woonde zij in het door haar gestichte Clarissenklooster te Longchamps.

138
1-3 Lat.: Apes nullo inter se concubitu miscentur; nec in libidinem resolvuntur; vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI, 16; Augustinus, <De civitate Dei> 15, c. 27; Vergilius,
Georgica, 4; Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI, vgl. Colv. Notae, 89.
9 Na sunde, volgt in de Lat. tekst: Et quidem de daemonibus incubis in diversis
libris expositorum legi: ut in libris augustini super Genesin contra Manicheos, et aliis
multis locis. De daemonibus vero succubis me numquam legisse memini.
11-12 dat xx capittel van den propheten ezechiel*, Lat.: Ezechielis 16, maar dit is
onduidelijk; misschien Ezechiel 39:16? Colvenerius tekent hierbij echter in de marge
aan, dat deze glosse eveneens bij Augustinus moet worden gezocht, <De civitate
Dei>, c. 23 en 6.
17-18 des bisscops stede verwarde, letterlijk de bisschop verving in het biecht
horen. De boetedoeningen voor bijzondere, zware zonden werden door de bisschop
bepaald; de hoogste instantie was de paus. Ook kon slechts de bisschop beoordelen
of er sprake was van duivelse, dan wel hemelse werkzaamheden. Thomas bezat dus
bisschoppelijke jurisprudentie, welke bevoegdheid (pauselijk poenitentiarius) vaak
aan dominicanen werd verleend (zoals aan zijn ordebroeder Bernard*); vgl. ook Inl.,
hfdst. 2, noot 61.
34 Een soortgelijk verhaal komt voor in de VJ, II, c. XVII, dat zich afspeelt in de
kloosterhof van de St. Gudule te Brussel**.
51 bonifacius, Bonifatius* van Lausanne (+ 1260) was vanaf 1216 deken van de
St. Gudule te Brussel; van 1222-1229 doceerde hij theologie te Parijs**. daarna niet
meer.
52 do ter tijt, een aanpassing van de vertaler van ‘nunc rector’. Dit is correct, want
in 1239 trok B. zich terug in de omgeving van het cisterciënserinnenklooster Ter
Kameren**/Cambres, waar hij in 1260 stierf. Thomas schreef het BUA tussen ca.
1258-1263, het exempel is dus vóór die tijd in het BUA opgenomen.
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6 Na tranen, volgt in de Lat. tekst: Aristoteles in libro de animalibus auctor est, qui
dicit, quod nullum animal ejicit semen extra nisi homo: et in hoc ordinationi naturae
contrarius est plus quam pecus.
6-8 Iheronimus scriuet, deze tekst van Hieronymus* is niet geïdentificeerd.
40 mit sinen preister, met zijn biechtvader; Thomas bezat immers hogere
volmachten in het biechthoren, vgl. p. 138, r. 33.

140
11-18 De interpunctie in deze passage kan in het Mnl. wellicht verwarring geven;
de Lat. tekst is als volgt: ‘Dicunt nonnulli, et vere credo, quod fere triginta tres
extenditur in scelere perseverans excesserit, nisi speciali miraculo redemptoris poterit
liberari. Quod frequenter in eo
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probavimus, quod etiam octogenarios et centenarios isto crimine per confessionem
invenimus irreritos. Quid mirum? Omne tempus, quod Christus vixit, morum
disciplina fuit.’ - lxxx of van c iaren, dit hoge aantal is kennelijk niet onmogelijk
geacht, want slechts de Mnl. afschriften A, B, D, M en Q hebben het laatste getal
verlaagd tot 90.
24 peter, Petrus Cantor* (+ 1197) te Parijs**.
25 enen den ic altewal bekenne, in het Lat. slechts ‘mihi noto’; misschien was
deze persoon een regulier uit Cantimpré**; de stichter, Johannes van Cantimpré, had
in Parijs gestudeerd (vgl. VJ).
30 vgl. Wijsheid 10:7 (OT).
35 vgl. Psalm 58:4.
37 vgl. I Makkabeeën 9:14-18 (OT).
46 vgl. Job 7:11 (OT).
50 vgl. Seneca, Epistola 54.
51 Ibidem, Ep. 98.

141
13-14 niet en, deze aanvulling naar M. ontbreekt ook in de overige afschriften. De
Lat. tekst is: scio minus scio, quam id quod nescio.
21 vgl. Psalm 94 (OT).
28 vgl. Ps. 69:16.
33 Jn brabant in den dorpe van brusel, Lat. villa Brucellensi Brabantiae.
42 vgl. Psalm 30:10.
44 vgl. Ps. 69:16.

142
6 vgl. Genesis 6:5-7 (OT).
10 vgl. Galaten 3:3 (NT).
11 Na vleissche, volgt in de Lat. tekst: Voluerunt quidam, et utinam bono modio,
filias facere spirituales et eas fecerunt postea concubinas. E converso nonnulae
feminae ex viris spirituales filios facere voluerunt, quae postea carnales matres effecte,
ex filiis spiritualibus carnales filios pepererunt. De concubitu ergo talium, narrante
mihi sanctissima abbatissa ordinis cisterciensis, quid nostro tempore in Burgundia
accidit, videamus.
20 Na nicht, volgt in de Lat. tekst: Unde stupefacta thalamum sacerdotis ingreditur,
et ambos in coitu mortuos, presbyterum et monialem, coniunctosque pariter, et
cruribus brachiisque inflexis turpiter, ita ut irrigidati nulla arte separari possent ab
invicem in lecto iacentes invenit.
25 Na menschen, vervolgt de Lat. tekst: Sed et hic quaeri potest: si miraculose an
naturaliter factum sit quod narravi. Et respondeo, quod miraculose et naturaliter fieri
potuit. Miraculose ad exemplum facti detestabilis, ut vitetur: naturaliter, quia prae
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nimio ardore libidinis, in ipso luxu et delectatione coitus, exhauriuntur spiritus
animales, et cor nimiet dilatatum reclusionem non recipit, subitis motibus interceptum.
39 Na eynde, vervolgt de Lat. tekst met een citaat uit Seneca, ep. 29, waarvan de
eerste regels niet zijn overgenomen: Conciliari nisi turpi ratione, turpis amor non
potest, Etsi foedum, delectationis tamen commodum luxuriantem sequitur;
conciliantem vero rupia, nullum, et hunc turpissimum iudico. - Deze regels zijn in
Colv. 1627 tussen haken geplaatst, zonder commentaar.
40 Na eerlicker (Lat. honorificentior), volgt in de Lat. tekst: Est autem pudicitia
virorum et mulierum praecipuum, firmamentum, cuius nominis respectus sincerus
iuventutis flos permanens, qua custode matrimonialis stola censetur.
40-43 Deze tekstregels (ook van Seneca, ep. 29, evenals het voorgaande), zijn
reeds eerder aangehaald, vgl. p. 85, rr. 31-33.
48 Na vnkuischeit, volgt in de Lat. tekst een uiteenzetting over de zes wegen die
tot onkuisheid leiden: Ad effectum autem huius vitii sex viae possunt assignari. Prima
constitit in cogitatu turpi et immundo. Secunda
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in visu vel aspectu inordinato. Tertia in conciliatricum mediarum alloquio. Quarta
in verbo vel colloquio luxurioso. Quinta in osculo lascivo vel incasto. Sexta in
contactu membrorum illicito. Cogitationes malas et turpes consensum, aut malam
voluntatem praecedere, certissimum est. Zoals uit het vervolg van dit hoofdstuk
blijkt, heeft de vertaler het aantal wegen tot onkuisheid tot vijf beperkt (denken,
aanzien, als buitenstaander hiertoe medewerking verlenen, taalgebruik, en intiem
contact door middel van een mondkus, vgl. p. 153, r. 42); de zesde weg (voelen en
betasten) is onbesproken gelaten.
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5 vgl. Genesis 15:11 (OT).
6 vgl. Jesaja 1:16 (OT).
10 boke van der nature der dinghe, bedoeld is Thomas' NR.
11 persen, Perzië**; perdisio, Lat. Peredixion**, in de twee Keulse incunabels
LX en LY Perdixion, vgl. de verklaring in Colv. Notae, 93-95, waarin tevens een
aanhaling uit <Institutionis monastica de bestiis et aliis rebus> van Hugo van St.
Victor* wordt genoemd.
17 vgl. Johannes 19:25 (NT).
20 krachtelike, aangevuld naar M; kennelijk kon de kopiist dit woord niet goed
lezen, want er is wel een ruimte opengelaten.
23 vgl. Augustinus, Sermones 9.
25-27 ymnus. Crux fidelis. Deze hymne behoorde tot de dominicaanse liturgie; in
het Latijn is de tekst: Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis; nulla silva talem
profert, fronde, flore, germine.
28 vgl. Hooglied 2:3 (OT).
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2 iob, Lat. Jeremias; vgl. Klaagliederen 2:11 (OT).
3 vgl. Samuel 11:2 (OT).
4 bersabeen, Batseba*.
7 vgl. Psalm 119:37 (OT).
9-12 sweden, Lat. Sueviae, Zwaben**; broder wolter dar ic hijr to voren van
ghesecht hebbe, Walter* van Trier/Waltherus de Meseburgo, vgl. p. 133, Ex. 126;
de alte deuoten vroue etc. was vermoedelijk Andragasina, waar ook Vincentius* van
Beauvais over schrijft in zijn <Speculum Historialis> lib. 23 c. 99. Dit verhaal komt
in veel variaties voor, vgl. Colv., Notae 95.

145
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17-18 suster cloester van der predicker orde, Lat. Liemberch, of Kerberch; de Keulse
incunabel LY geeft Heinberch. Het enige dominicanessenklooster in Zwaben in
Thomas' tijd was Töss**, dat onder leiding stond van de prior van het
dominicanenklooster te Zürich**.
21 vgl. Jezus Sirach 31:13 (OT).
22 vgl. Numeri 15:39 (OT).
24 vgl. Jezus Sirach 14:9.
27 vgl. Matteus 18:9 (NT).
34 meister guido, Guido* van Nijvel, biechtvader van Maria van Oignies*.
Vermoedelijk ontleende Thomas dit verhaal aan de VMO van Jacob van Vitry*, Lib.
II, cc. 3, 9 en 10. - Vet 173.
36 een stedeken van hanonie: Lat. Sonegio opido Hannoniae, het stadje Sonegio**
in Henegouwen** (niet geïdentificeerd).
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4 lodewijcus, Lat.: Ludovicus Cathalaunensium. Volgens Colv., Notae 96, betreft
het hier Ludomerus*, 18de bisschop van Castilië, de enige heilige bisschop die
hiervoor in aanmerking komt. - Cathalaunum is overigens ook de Lat. naam voor Le
Mans**.
5 koningynne van gallien, deze koningin van Frankrijk is niet geïdentificeerd.
11 iohannes van firmitaten, Lat. Ioannes* de Firmitate, abt van een regu-
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lierenklooster in een stad Firmitas**, niet geïdentificeerd; misschien La Ferté sur
Aube?
21 vgl. Seneca, ep. 70.
26 Ibidem, <Liber de quattro virtutis> c. 1.
29 Ibidem, c. 3.
39 Ibidem, Ep. 117.
43 Na gae, volgt in de Lat. tekst: Testatur Ambrosius in libro de virginitate, quod
(mirae pulchritudinis adolescem). Deze omissie komt eveneens voor in de twee
Keulse incunabels LX en LY.
50 vgl. Jezus Sirach 28:15.
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2 vgl. Genesis 3 (OT).
9 vgl. Exodus 21:16 (OT).
18 remis, Reims**. Hier was omstreeks 1228 een dominicanenklooster gevestigd.
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20-21 vgl. Spreuken 7:21 (OT).
24 vgl. Jakobus 3:5-12 (NT).
32 iunfer cristi, kloosterlinge.
37 vgl. Lucas 1:28 (NT).
43 Na of, vervolgt de Lat. tekst: Aristoteles testis est in libro de animalibus quod
quamdiu sus sollicitante mare rigidas aures tenuerit, non consentit in coitum: ubi
vero laxare aures incoeperit, ad luxuriam stimulatur. Quid evidentius hoc exemplo?
Et nota quod idem philosophus dicit, quod omne animal habet aures mobiles praeter
quam homo. rigidas ergo et immobiles aures habeas, et cum aspide, cauda exitus rei,
quae tibi suggeritur, eas obtura, ne ex audias, id est, ex corde audias incantantem.
(Psalm 57, OT).
48 Vrij naar Jezus Sirach 28:24 (OT).
51 iohannes, Johannes van Wildeshusen* (1180-1253) trad in 1220 bij de
dominicanen in, was bisschop van Bohemen** van 1233-1237; daarna werd hij prior
van Lombardije** (1239-1241) en vervolgens algemeen prior (ordemeester,
1241-1253).
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3-4 romesschen keiser vrederick, Frederik II* van Hohenstaufen (1194/1220-1250).
Na zijn studies te Parijs** en Bologna**, maar vóór zijn intrede bij de dominicanen
(1220), had Johannes vijf jaar gewoond aan het hof van de jonge Frederik II, vgl.
Scheeben, JvS. In dit verband is het opmerkelijk, dat ook Hendrik van Keulen* goede
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contacten bezat met deze vorst; Kaufmann wijst er op, dat H. op 9.08.1232 een hs.
van <De animalibus> van Avicenna van hem leende, vgl. ‘Thomas von Chantimpré’,
61.
6 Deze gebeurtenis zou hebben plaatsgevonden in 1238, toen Johannes provinciaal
prior was in Lombardije.
16 vgl. Jakobus 3:5-12 (NT).
20-24 Vrij naar Jezus Sirach 25:15 en 37:8 (OT).
24 Augustinus, Regula c. 18.
30 Na mans, vervolgt de Lat. tekst: Cuius similie quid in libro de natura rerum
Plinius aperte ponit: Sus, inquit, quando luxuriae furiis agitatur, in virum irruit candida
maxima veste indutum; vgl. Plinius, Nat. Hist. X, c. 63.
32-33 dit, refereert aan de verwijzing naar Plinius in de voorafgaande Latijnse
tekst. Een verwant verhaal komt eveneens voor in Dial. Mir., lib. 10, c. 34, vgl. Colv.
in de marge van p. 349; vgl. ook Notae, 97-98.
35-36 dominicus, de dominicaan Dominicus secundus*, die de ordestichter
Dominicus* (ca. 1170-1221) begeleidde. Dese: Dominicus secundus.
38 den coninghe, Lat. regi Castellae, niet geïdentificeerd; misschien Alfons IX
van Castilië en Leon (1171/1217-1230).
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39-40 in den beghinne der orden ghehoert hebbe. des by nae xl i aer gheleden is.
Thomas schreef het BUA tussen ca. 1258-1263, zodat de gebeurtenis omstreeks 1218
dient te worden geplaatst. In 1216 was de Orde der Dominicanen pauselijk
goedgekeurd. In 1218/1219 maakte Dominicus* rondreizen, naar Rome, Spanje en
Frankrijk; kort na het eerste Algemeen Kapittel te Bologna** (1220) stierf hij daar
onverwacht.

151
47-48 der predicker orde de do noch nye was, vgl. p. 150, rr. 39-40.
52 salomon, vgl. Prediker 7:26-27.

152
4 vgl. Spreuken 7:26-27 (OT).
5 vgl. Job 41:11 (OT).
8 vgl. Johannes 4:27 (NT).
22 vgl. Matteus 16:26 (NT).
35 vgl. Lucas 23:31 (NT).
36 vgl. Job 31:12 (OT).
36-38 Algemeen wordt hieruit afgeleid, dat Thomas ca. 1200 geboren zal zijn,
mede in relatie tot de opmerking hiervóór, p. 151, rr. 49-50.
39 stichte van candacis: Lat. Cameracensem, bisdom Kamerijk**/Cambrai.
47-48 ene iunfer van viertich iaren, Lat.: sexagenaria, evenals de overige Mnl.
afschriften (LX iaren). In F staat het getal op een gewiste plaats. Misschien had de
kopiist moeite met de gedachte, dat een maagd van zestig jaar nog in staat zou zijn,
om een veel jongere priester te verleiden.
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6 Na vngheneselick, volgt in de Lat. tekst: Quid in ordinibus aliorum religiosorum
fiat ignoro: nec meum est iudicare si scirem. De fratrum Praedicatorum ordine, utpote
magis familiari mihi et cognito, scio omnes fere, quos in scandalum sancti ordinis
cecidisse cognovi, quasi irreparabiliter corruisse. Credo tamen usque in hodiernum
diem, quo praesens opusculum scribo, unum esse inter ordines istum, quem Dominus
Iesus Christus sua pietate et gratia mitius custodivit, sicut ipse expertus sum, qui a
triginta annis in diversis regionibus vices Episcoporum, confessiones audiens,
exequebar. - Hierin wijst de goedhartige Thomas er dus op, dat hem op dit moment
binnen de orde tenminste één berouwvolle zondaar bekend is, die door Christus'
genade nog steeds in de deugd volhardt; hierbij beroept hij zich op zijn uitgebreide
ervaring in het biechthoren als bisschopp.poenitentiarius, welke bevoegdheid hij
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reeds sinds dertig jaar uitoefende, in diverse diocesen van het bisdom; vgl. p. 138,
r. 17.
6-41 Dit citaat uit de <Moralia in Job> van Gregorius de Grote* (lib. XXVI, c.
35) is door de vert. toegevoegd aan de tekst.
42 Na kussene, vervolgt de Lat. tekst: Quod Salomon in proverbiis insinuans, de
muliere garrula et vaga: Apprehensum, inquit, iuvenem osculatur. Ratio huius est,
quod luxuria per osculum incitatur, quia in osculantibus convenientia partium fit, et
animales spiritus coniunguntur. Unde Aristoteles dicit: quod equi ante coitum
conspirant anhelitu, et per hoc ad luxuriam provocantur. Quomodo hoc verum sit,
illi maxime conscii sunt. qui confessiones audiunt illius generis mulierum, quas nolo
propter scandalum ex habitu propalare. (Colv. II, 30 § 49).
45 Na werden, vervolgt de Lat. tekst: Forte dicis: nulla prorsus in osculis libidine
moveor, sed Deum in virgine veneror, et praesentia eius inhabitatoris afficior.
Onequissime mentiens, qui haec dicis. Audi quid dicat Christus, qui falli non potest,
nec fallere. Spiritus est Deus, et eos, qui adorant, in spiritu et veritate oportet adorare.
Quid ergo dicis, Deum per osculum in virgine venerari? Esto. Ponamus te in osculis
libidine non moveri. Quis fecurum te faciet non mentem saltem virginis, non vas
fragilissimum, corpus in osculis non lubricari? Scimus maxime talibus, feminarum
etiam devotarum affici corpora, quae coitum non noverunt.
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Et hoc evidentissima ratione demonstratur: quia hoc in illis maiori delectatione coitus
monoratur, quod in istis non expertis, quasi solum sine corruptione corporis licitum,
augmentatur. Absit itaque ab ulla Christiana mente licitum, et sine crimine credendum
osculum dum veridicus Augustinus in regula sua, etiam fixum oculum tanta poena
censuit vindicandum. Igitur si virginem aut faminam in Christo diligis, quia sancta;
ei cavere debes sicut et tibi. De te quidem, ut dicis, securus esse poteris in osculis
non moven: de illa numquam. Discrimini ergo te sine mortali peccato committere
non licebit. Si quis igitur, o virgo Christi quasi ad sanctum osculum te invitaverit,
sputum pro osculo reddas, pugnum ingeras contrectanti. Nec credas hunc servuum
Christi, sed Sathanae: non amatorem, sed corrupterem: non pudicitiae zelatorem, sed
eum certissime noveris vilissimum leccatorem. (Colv. II, 30 § 50).
47 doe ick was to brusel in brabant, waarschijnlijk was Thomas hier in de
kathedraal van St. Gudule in verband met zijn functie als pauselijk poenitentiarius
om in bijzondere gevallen uitspraken te doen; vgl. p. 138 r. 17.

154
2 to rome ghaen, een strafbedevaart maken naar Rome.
11 Na beschermede, volgt in de Lat. tekst: ‘Hoc ut dixi, omnes qui aderant, et
ipsam puellam in risum maximum et laetitiam concitavi.’ Uit het lachen van de
omstanders blijkt, dat het meisje haar vraag niet aan Thomas stelde tijdens de biecht.
23 greuinne van eutalismo, Isabella, gravin van Angoulême**, na de dood van
haar tweede echtgenoot Hendrik II van Champagne (+1192) gehuwd met Amalrik
II (+1205); zij was de dr. van Amalrik* I van Jeruzalem (Amaury de Lusignan, +
1174) en Maria Comnena. Haar dochter Isabella* was de echtgenote van Jan zonder
Land* (1167-1216).
27 enen cloester, het hospitaalhuis te Provins**. Het wordt eveneens genoemd in
de VJ, II c. 8 bis, vgl. Godding ed., 285.
41 Na creaturen, volgt in de Lat. tekst een lange uiteenzetting over de ‘zesde weg
tot onkuisheid’, via aanraking (Colv. II, 30 § 54): Sexta via ad fornicationem est
luxus in contrectationibus uberum, vel pudendorum. Quod Salomon in proverbiis
insinuans, de muliere vaga: Procaci, inquit, vultu blanditur, dicens: Veni inebriemur
uberibus, et fruamur cupitis amplexibus. Heu quam flagitiosis actibus se immiscet
humana nobilitas. Haec noxa irrationabilitatis solus rationabilitatis capax homo
foedatur: nec ullum irrationele animal hiusmodi fecibus maculatur. Nota ergo quanta
miseria illorum est, qui iumentis insipientibus insipientiores fieri comprobantur. Nec
bestia factus homo, sed bestiis plane turpior est. Regum primo libro legitur, quod
Azotii, qui interpretantur incendentes, mutuo palpatores et contrectatores intellige,
in secretiori parte natium, vindicta Dei iustissima sunt percussi. Vide quantum scelus,
et quanta nequitia. Acuumbunt viri feminis, nudi nudis, et credunt se corruptionis
evasisse spurcitias, si caeca regione polluta, sigillum carnis integrum perseveret. Hoc
salvo faciunt quidquid volunt. Absit hoc a mundissimae virginis filio, ut hanc sponsam
non reputet sceleratissime sordidatam. Apostolus enim despondit uni viro virginem
castam exhibere Christo. Castam, inquit, non pollutam. Testor Deum spem communem
omnium bonorum, quamplures me in confessionibus audivisse, quae magis
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contrectationum occasione contra pudicitiam peccaverunt, quam si decem pueros de
propriis fratribus genuissent. Quae enim comparatio peccati naturalis ad innaturale
flagitium?
Het hierop volgende exempel (Colv. II, 30 § 55) vindt men in Vert. II in G en H;
ik citeer G: ‘Wj hebben gehoert van enen man die so onkysch was. dat on niet genoich
en was onkuysheit mit sinen wif te drieuen. mer oic plach hie se on abelic aen te
tasten. Het geboirden dat hie op
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eenre nacht dit dede. tegen sijns wifs danck als hie plach. ende sijn wif riep ende
vloectenem. ende als hijt gedaen had stont hie op ende ging om sijn geuoech te doen.
ende tehant gingen wt sijn eynde al sijn darme. ende liepen in die heimelicheit. Ende
sonder merren wart hie roepende tot sinen bed gedragen. ende hie seide int apenbair:
wat hie gedaen had. ende bat dat men on sin vinger af sloege. Want hie dair soe grote
heit in hadde. ende des dages ten drien vren sterf hie.’
Hier besluit de Lat. tekst: Vide igitur quam digna tali operi vindacta illata sit. Si
ergo viri flagitium cum uxore tanta animadversione punitum est, quid illi acturi sunt,
qui in proposito continendi, et sub specie religionis talia commiserunt?
Hierna volgt nog een uitvoerig slotbetoog (Colv. II, 30 § 56): Iste sunt viae sex,
tritae reprobis, per quas ad fornicationis ludibrium pervenitur: Nec illud vitabit aut
peius, qui per eas, vel unam etiam earum consenserit frequentare. Unde Ecclesiasticus:
Via impiorum complantata lapidibus, et in viis eorum inferi et mors. Et psalmista
imprecando dicit: Fiat via illorum tenebrae, quantum ad excaecationem: et lubricum,
quantum ad facilitatem peccandi: et angelus Domini, subaudias malus, coarctans eos,
quantum ad exitum. E contra semite iustorum quasi lux splendens, et viae illorum
viae pulchrae, et non coarctabuntur gressus illorum. Per vias ergo immundorum flos
agri in coniugatis, et lilium convallium in virginibus conteruntur. Quo ergo fugiendum
est, quo divertendum? In libro Iudicum require consilium, Angelum Gedeonem
instruentem attende. Cum enim Gedeon, qui et Ierobaal, sacrificium super lapidem
ex coctis carnibus obtulisset, praecepit ei Angelus, ut simul ius carnium superfusum
offerret. Quid in carne, nisi fornicationis aut adulterii carnale peccatum: et quid in
iure, in quo caro excoquitur, nisi praedictarum viarum luxus, per quas etiam mentes
constantissime in mollitiem resolvuntur? Prius enim quam mens immundis
cogitationibus immoretur, oculos vagos incaute proiiciat, suggestiones consiliatricum
exaudiat, amatoriis se verbis immisceat, osculis mulceatur, et tandem contrectationes
illicitas patiatur; priusquam, inquam, ista sustineat, mens et caro constans fortissima
perseverat. Cum vero talibus dare animum coeperit, et sensim miseriis delctari; velut
excocta caro intabem resolvitur, et absque ulla fortitudine subsequitur ante faciem
tribulantis. (BUA II, 30 § 56).
45-47 Lat.: Apes quidem, licet nequaquam coitu misceantur, maximum examen
filiorum examen emittunt; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
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2 Vrij naar Wijsheid 4:1 (OT).
5 vgl. Augustinus, Tractatus 65.
6 vgl. Hooglied 8 (OT).
9 Na uallest, volgt in de Lat. tekst: Huic zelator animarum iungaris consortio, hanc
in nullo negotio praetermittas: quia quidquid sine illa, quae forma virtutum est, agitur,
omni virtute frustratur. Hoc praeceptum Domini lucidum, in quo universa lex pendet
et prophetae. Haec est lex Christi convertens animas, testimonium Domini fidele,
sapientiam prestans parvulis, id est, humilibus.
9-10 vgl. I Korintiërs 13:1-13 (NT).
15 vgl. Jesaja 60:4-5 (OT).

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

24-27 meister iohan van niuelle, Johan* van Nijvel (+ 1233) was deken in de
hoofdkerk van Luik** (ludick), maar deed afstand van zijn prebenden en trad in bij
de regulieren van de priorij St. Nicolaas te Oignies** (de oygenes).
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4-5 Lat.: Nocte in expeditione deprehensae, excubant supinae, ut alas a rore protegant;
vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 8: 19.
12 vgl. Lucas 18:13 (NT).
15 vgl. Hosea 2:23 (OT).
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20 Augustinus, <De vera religione>.
25 meister in den boke der naturen, vrij vert. van ‘auctor tangit in littera’; vgl. rr.
4-5.
29 vgl. Hooglied 5:2 (OT).
36 vgl. Lucas 10:30 e.v.
37 neder clam van iherusalem naar ihericho, de weg afdaalde van Jeruzalem naar
Jericho** (men kan vanuit het hooggelegen Jeruzalem de Dode Zee zien in de
nabijheid van Jericho).

158
13 den boke van den merteleren, niet geïdentificeerd.
43 cloester foresto, het benedictinessenklooster Vorst**/Foresto lag niet ver van
Brussel**.

159
12-13 Lat.: Licet positae sint sub rege, tamen liberae sunt; vgl. Ambrosius,
<Hexaemeron> V, XXI.
14 vgl. Johannes 8:34 (NT).
15 vgl. Augustinus, <De civitate Dei>, c. 3; en II Petrus 2:19 (NT).
20 nemroth, Nimrod, vgl. Genesis 10:8 (OT).
27 vgl. Augustinus, <De civitate Dei>, c. 3.
28 coninck alexander, Alexander* de Grote van Macedonië.
29 vgl. Wijsheid 11 (OT).
38 vgl. Johannes 8:36 (NT).
49 vgl. II Korintiërs 3:17 (vanaf ‘woer de gheest’) (NT).

160
4 vgl. Genesis 3:15 (OT).
5 Ibidem, 1:26.
6 vgl. Seneca, Ep. 105.
17-26 Ibidem, Ep. 114, 9, 42, 44, 27, 44, 67.
33 vgl. I Koningen 15:23 (OT) en II Korintiërs 16:12 (NT).
39-40 Lat.: Sicut regem ordinant, sic et populos creant; vgl. Ambrosius,
<Hexaemeron> V, XXI.
42 vgl. Hebreeën 5:1 (NT).
47 iudicum, vgl. Rechters 9:15 (OT).
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8 in der coninghe boke, Lat. Paralipomenon, vgl. II Kronieken 24:20 22 (OT);
Zacharias des bisscoppes ioiades sone, Lat. Zacharias filius Ioiadae: Zekarja*, de
zoon van de priester Jojada*.
9 ioiades, Jojada*; ioas, Joas* (OT).
15-16 vgl. Aristoteles, <Historia animalis> 4: 14 en 7: 1. Na telen, volgt in de Lat.
tekst: In generatione quidem tria praecipue necessaria sunt, scilicet valitudo congrua
generantis, debita qualitas in sementina generationis materia, matrix in concipiente
conveniens. Generantis personam, dicimus praelatos. Sementine generationis
materiam, praedicationis verbum. Convenientem in concipiente matricem, Catholicae
matris Ecclesiae sinum. Et haec sic dicimus, si semper sacra idoneitate conveniant
(Colv. II, 34 § 2). Haereticorum enim conventiculorum si qua dici poterit, matrix
disrupta et scissa est, et ideo foetus vivos generare non potest. Hinc Propheta Isaias
conqueritur, dicens: Venerunt filii usque ad partum, et non erat virtus pariendi (vgl.
Jesaja 37; Colv. II, 34 § 3). Dicamus ergo de valetudine congrua generantis.
19 vgl. Romeinen 7:19 (NT).
22 vgl. Psalm 50:16 (OT).
28 vgl. Lucas 2:46 (NT).
30-31 werken der apostelen, vgl. Handelingen 1:1 (NT). Na leren, volgt in de Lat.
tekst: Primo scilicet facere, postea docere. Comedere ergo primo iuniores, id est,
incorporare sibi deberit, secundum Ezechielem, volumen sacrae scripturae ad
incrementum virtutis, ut in ore eorum per praedicationem fiat oportuno tempore
tamquam mel dulce.
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32 Na Want de naturlicke kracht is em ghekrenket, (Lat. quia natura non potest in
eo digerere sanguinem seminalem) volgt nog: Unde in libro Regum tertio dicitur,
quod rex David senuerat, et calefierinon poterat, dum cooperiretur pellibus. Naturalis
enim virtus in senibus a rigore deflectitur, et necesse est, ut dum organismus corporis,
quasi fornax et instrumentum ignis destruitur, servoris et sensus qualitas minuatur.
Si enim verum est, quod magnus ille Grammaticus dixit: Quanto iuniores, tanto
perspicaciores: ergo ex consequentia verum est, quanto seniores, tanto tardiores.
33-35 virden boke der coninghe, Lat.: tertia; vgl. p. 86, r. 38. - aza, Asa*, koning
van Juda, 911-870 v.Chr.; vgl. I Kon. 15:23 (OT).
42 Na lest men, volgt in de Lat. tekst: teste Possidio Calamensi Episcopo; Possidius
Calamensis* was de biograaf van Augustinus*, vgl. Vita Augustini c. 31.

162
1 Na tijt, volgt in de Lat. tekst nog een betoog, dat handelt over de noodzaak,. dat
preken evenwichtig moeten zijn samengesteld, in overeenstemming met de kwaliteiten
waaraan krachtig zaad moet voldoen: Tertio necessaria est qualitas in sementina
generationis materia, ut scilicet in ea sit temperantia caloris, frigiditatis, siccitatis, et
humiditatis. Unde dicit Dominus in Evangelio: Semen est verbum Dei. In semine
autem praedicationis necesse est, ut praedicator sermonem contemperet audientibus,
ne per excessum servoris et zeli erumpat in talia, per quae scandalizet, et turbet, aut
provocet audientes. Unde Psalmista instruit, dicens: Et bene patientes erunt ut
annuncient. Patientiam volens intelligere: in praedicantibus moderamen. Hoc idem
de ceteris excessibus caveatur: ne sit scilicet tepor, aut frigus in verbo, ne sit etiam
sine humore gratiae siccum. Caveatur in super, ne et humidum nimis, hoc est
secundum Prophetam, aqua, id est, seculari scientia mixtum, minus reddat intentos
et sollicitos auditores.
7-9 Lat.: Praerogatiuum examen iudicii tenent. Incorrigibiles enim notant, et
castigant, mox et morte puniunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 25.
10 vgl. II Kronieken 19:6 (OT).
17 vgl. Psalm 11:7 en 33:5.
21 Ibidem 45:8.
24 Ibidem 75:3.
27 Volgens de Lat. tekst heeft Thomas het nu volgende verhaal uit Lotharingen**
gehoord van een ordebroeder; ludic, Luik**.
28 cloester - is, de reguliere abdij van St. Jacob* bij Luik lag in het grensgebied
tussen Lotharingen en Brabant.
30 dom prouestes, de domproost van het St. Lambertuskapittel te Luik was
Steppon*, vgl. Deboutte, ‘Thomas van Cantimpré’, 293.
35 De abt van de St. Jacobsabdij was Stephanus, idem.
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8 Zowel de abt als de domproost stierven in 1138, vgl. U. Berlière, <Monasticon
Belge> II (Maredsous 1928) 10.
13 hanonien, Henegouwen**; sunte iohans kerken to valencien, de St. Janskerk
te Valencijn/Valenciennes**.
14 reguleer canonike - - - werlicke canonicke, reguliere kanunniken leven in
kloosterverband naar de Regel van Agustinus; onder een prior, of een abt (als het
een gemeenschap betreft die leeft volgens de opvattingen van St. Victor** te Parijs);
seculiere kanunniken leven betrekkelijk zelfstandig, en zijn slechts verenigd in een
kapittelverband van een bepaalde collegiale kerk of kathedraal, waaruit zij ook
inkomsten ontvangen uit hiervoor geschapen fondsen, prebenden (beneficies). De
regu-
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liere kanunniken zijn financieel autonoom. De visitatie geschiedt onder supervisie
van de plaatselijke bisschop.
35 vgl. Samuel 4:17-18 (OT).
43 een greue, door Caes. van Heisterbach Erkenbaldis genoemd in het hiermee
overeenkomstige verhaal in zijn Dial. Mir. lib. 9 c. 38; vgl. Colv. Notae, 109-11; zie
ook Kaufmann, ‘Thomas von Chantimpré’, 132-134, hoe in latere tijden de
burgemeester van Brussel hiermee werd vereenzelvigd.
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22 vgl. Deuteronomium 21:18-21 (OT).
36 Lat.: Mirae modo innocuae sunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 8: 18.
38 vgl. Jesaja 53:9 (OT).
46 Cayn, Kaïn*, vgl. Genesis 4:1-15 (OT).
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5 enoch, Enos*, vgl. Genesis 5:24 (OT).
6 vgl. Genesis 7:1 en 13:2.
7 vgl. Maleachi 1:2-3 (OT); Romeinen 9:13 (NT) - Genesis 41:40.
9 vgl. Matteus 19:14 (NT).
10 iohannes baptisten, Johannes* de Doper.
11 iohannes euangelistam, Johannes* Evangelist.
20 burgonien, Bourgondië**.
31 cloester - - by cluniaken, Cluny**.
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11-13 iulianen, Justina* werd lastig gevallen door de tovenaar Cyprianus*, maar zij
wist hem tot het christelijk geloof te bekeren. Beiden stierven de marteldood. Het
verhaal dateert van vóór 400 (AASS sept. VII, 195-258).
25 marien kerke, volgens de Lat. tekst lag de Mariakapel** bij Hanswijck;
Colvenerius deelt mee dat nog in 1626 een vrouw hier genezen was, vgl. Notae,
112-113.
50-51 Lat.: Fructibus nullis nocent, sed nec mortuis quidem; vgl. Plinius, Nat.
Hist. XI, 8: 18. (N.B. Dit is het vervolg van het citaat in de vorige hoofdstuktitel.)
52 vgl. Johannes 15:4 (NT).
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3 vgl. Matteus 12:20 (NT).
4 vgl. Jesaja 42:3 (OT).
10 vgl. Spreuken 3:27 (OT).
16 vgl. Genesis 4:8 (OT); iudas, Judas Iskarioth*, vgl. Marcus 14:43 e.v. (NT).
19-21 vgl. Exodus 20:13 (OT).
22-24 Ambrosius*, vgl. Colv. Notae, p. 113.
26-28 hely, Eli*; ofny, Chofni*; finees, Pinechas*; vgl. I Samuel 2:22 (OT).
28-30 vgl. I Koningen 11:1-8 (OT).
30-33 Judas machabeus, Judas de Makkabeeër*, verzetstrijder rond 166-161 v.Chr.
tegen de Syrische koning Antiochus IV; vgl. I Makkabeeën 1:11.
36-38 vgl. Genesis 4:8 (OT).
39-40 ester, vgl. Esther* 9 (OT).
40-41 vgl. Job 12:17 (OT).
46-47 best, beest, vgl. Daniël* 7:15 (OT).
47-50 Deze zin is in hs. E met rood doorgestreept.

168
9-12 vgl. Romeinen 3:13 (NT).
12 De na quam weggelaten tekstregel ‘et per quae peccaverat, per eadem
torqueretur’ (vgl. Wijsheid 11, OT) is in veel Lat. afschriften weggelaten, evenals
in de twee Keulse incunabels LX en LY, en in de mnl. afschriften.
16-20 Lat.: Non solum ab odoriferis, verum etiam a foetidis herbis mellis alimoniam
trahunt, mire tamen bonis odoribus delectantur, et naturaliter fugiunt foetida; sed in
eis propter mellis bonum ad tempus utiliter demorantur; vgl. de enigszins afwijkende
redactie in NR, Boese ed., p. 294.
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21-22 vgl. I Tessalonicenzen 5:21 (NT).
24-26 vgl. II Korintiërs 2:11 (NT).
27-32 Deze aanhaling van augustinus* betreffende Marcus 14:3 en Johannes 12:3
(NT) is niet geïdentificeerd.
41-43 vgl. Hooglied 4:11 (OT).
43-45 vgl. Apokalyps 10:9-10 (NT).
45 texte, vgl. 16-20.

169
3 philippus, volgens de Lat. tekst betreft dit Philippe de Montmiral*//Philippus de
Montemirabili; vgl. ook p. 7, r. 16.
6 greken, Latijnse keizerrijk**.
7 Na burgundien, volgt in de Lat. tekst ‘Provinciae’, de Provence**.
31-35 Lat.: Mira munditia circa eas. Admoliuntur enim omnia in medium, nullae
inter opera spurcitiae iacent: quin et excrementa operantium intus ponunt, ne longius
recedant: ut congesta in unum locum, turbidis diebus et operum ocio foras efferant
aggregata; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 25.
43 vgl. Filippenzen 2:4 (NT).
48-49 vgl. I Korintiërs 11:31 (NT).
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3-6 vgl. Job 41:7 en 9 (OT).
13-15 ananiam ende saphiram, Ananias* en Saffira*, vgl. Handelingen 5:1-11
(NT).
15-17 vgl. Galaten 2:11 (NT).
28-29 vgl. 169, rr. 31-32.
34 kerken van remen, kathedraal van Reims**, waar de Franse koningen werden
gekroond.
36-43 Albert van Leuven* (+ 1192), broer van Hendrik I* van Brabant, werd in
1191 benoemd tot bisschop van Luik**, waar hij aartsdiaken was. Zijn verkiezing
werd door de candiaat van keizer Hendrik VI (1191-1197) betwist, maar paus
Coelestinus III steunde hem en benoemde hem tevens tot kardinaal. Omdat Albert
bij zijn terugkeer niet in Luik werd toegelaten, werd hij in Reims tot bisschop gewijd.
Daar werd hij echter in 1192 door drie Duitse ridders in opdracht van de keizerlijke
partij vermoord.
40-42 richardus, volgens Colv. Notae, p. 114, betreft dit Rotrodus*, bisschop van
Castilië** (cathalanen).
42 sunder bruloftes kleeth, vgl. Matteus 22, 11-14 (NT).
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24 kerken van attrabanen, kathedraal van Atrecht/Arras**.

172
3 Lat.: Pariter aggregatae suaviter cantant; vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
5 na der litteren, letterlijk betreffende het bijenleven; in het tweede deel van dit
sermoen wordt het zingen van geestelijke gezangen betrokken op de ‘gelovige bijen’,
vgl. p. 178, r. 5.
36-40 vgl. Johannes 6:33-35; 51 (NT).
46 Zoals in de voetnoot is vermeld, is dit exempel uit de Dial. Mir. door de vert.
toegevoegd aan de tekst.
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17 Ook dit exempel is een inlassing van de vertaler, afkomstig uit Petrus Venerabilis,
Libri II de Miraculis, I, 1. De herkomst heb ik niet gevonden; vgl. De Vooys,
‘Middelnederlandse legenden en exempelen’, 239-240.
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11-14 duacencen, Dowaai/Douai**. De gebeurtenis vond in 1254 plaats in de
collegiale St. Amatuskerk**. Colvenerius vermeldt hierbij dat dit verhaal was
afgebeeld in een van de gebrandschilderde ramen van deze kerk; het wonder werd
jaarlijks met een processie herdacht (1627), vgl. Notae, 115. In de VJ, I, 10 verhaalt
Thomas hoe een ongelovige ridder tijdens een dienst in de H. Grafkerk te Kamerijk
bij de consecratie eveneens een visioen had van het Kind Jezus. Ook Jacob van Vitry
deelt in de VMO,
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II, 45 mee, dat Maria van Oignies* meermalen een dergelijk visioen had, vgl.
Godding, ‘Une ouevre inédite’, 265.

175
7 preister vth denemarken andreas ghenomet, volgens Colv. geven enige af schriften
ioannes, afkomstig uit Sclavelos: in de drie vroegste gedrukte afschriften (LX, LY
en LZ) is dit niet het geval; vgl. Notae 115, en Biënboec 403, noot 3.
7-12 pelegrimmaedsie to den hillighen graue, sinds 1187 was Jeruzalem in
arabische handen. Dit verklaart wellicht, waarom de pelgrims direct na aankomst
weer vertrokken, ofschoon het Pasen was.
35 abbacuc, de profeet Habbakuk*, vgl. Daniël 14:36 (OT).
46 sinte peters auent ten banden, het vigilie van St. Petrus Banden, 31 juli (feestdag
1 augustus); vgl. Handelingen 12 (NT). Zie ook de opmerking bij rr. 7-8.
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14-15 sijnen lande dar he ghebaren was dat der naturen sote is (Lat. dulce solum
natalis patriae), Van der Vet suggereert dat dit betrekking zou hebben op Brabant,
vgl. Biënboec, 29, noot 1. Inderdaad was de hoofdpersoon Brabander, maar het is
aannemelijker dat hier het vaderland in meer algemene zin is bedoeld, hoe
aantrekkelijk het Brabantse land ook moge zijn.
26 Van den alre hillichsten sacramente des lijchames Cristi, de Eucharistie of het
Avondmaal.
28-29 vgl. I Korintiërs 11:27 (NT).
29 dorpe, vermoedelijk Bellingen**, vgl. Inl. hfdst. 2, noten 16 t/m 18.
30-32 vgl. I Samuel 21:5 (OT).
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5 swessen, Soissons**; in den banne, volgens Colv., Notae 116, is hiermee een
plaatselijk interdict bedoeld, dat betrekking had op het aartsbisdom Reims**, waartoe
S behoorde. Hieraan kan worden toegevoegd dat het aartsbisdom in 1233 in financiële
problemen was gekomen, als nasleep van de deelname van bisschop Willem (+ 1226)
aan de oorlog tegen de Albigenzen. De burgers van Reims hadden tegen woekerrente
grote sommen geleend aan Troyes en Auxerre en vreesden nu kerkelijke
strafmaatregelen, omdat de aartsbisschop (Henri de Braine, 1227-1240) zelf geld
nodig had voor zijn bouwplannen. Als gevolg van de burgeropstand in 1233 vluchtten
de aartsbisschop en de kanunniken, waarna het interdict over het aartsbisdom werd
uitgesproken. Lodewijk IX* steunde eerst de burgerij, maar in 1236 helde hij over
naar het aartsbisschoppelijk college. In 1240 werd het interdict opgeheven, vgl. W.
Schäfke, <Gotische kathedralen in Frankrijk> (1982) 147-149.
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6-9 iohan, volgens de Lat. tekst Johannes Resebas*, prior van de regulieren abdij
St. Jean des Vignes** (gesticht 1076), voordien regulier in de abdij Resebas, vgl.
Colv., Notae 117.
31-32 Vgl. ps. 75, die in het Lat. begint met ‘Te deum laudamus’, vgl. r. 27.
33 robertum, volgens de Lat. tekst Robertus Coquinarius*; hij was kennelijk de
kloosterkok.
38 sunte marien camer, het cisterciënserinnenklooster Maria ter Kameren** bij
Brussel, gesticht in 1201.
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7-8 vgl. Augustinus, <Confessionibus> 9, 7.
9 de seuen ghetijde, de zeven kloosterlijke getijden.
10-14 vgl. Psalm 119:16 en 47:2 (OT).
19 Na mede, volgt in de Lat. tekst: Gallici vulgari proverbio utuntur, et dicunt:
Bon vin crasse larme à l'oeuil meine. Quod Latine, etsi non aeque, sic dicitur: Bonum
vinum pinguem lacrymam ad oculum.
21 augustino, Augustinus*.
31-32 coninck philippus, Filips II Augustus* van Frankrijk regeerde van 1180-1223.
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45 Het nu volgende verhaal heeft Thomas ergens gelezen (Lat. ut me legisse recordor),
volgens Colvenerius is dit de <Vitis patrum> (?), vgl. p. 409, maar Van der Vet wijst
op de verwantschap met Dial. Mir. IV, 82, vgl. Biënboec, 206 noot 2.
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7 abdisse van argonseles, priorin van de cisterciënserinnenabdij Argensolles**, bij
Avize (dépt. Marne), gesticht in 1224, vgl. ‘Die Cistercienser’, 639; hijr to voren,
verkeerd vertaald uit ‘inferius faciemus mentionem’, Thomas zal hier dus in een
volgend verhaal op terugkomen: vgl. p. 188, Ex. 198.
23 Lat.: Habent gratam miramque vocis suavitatem, vgl. de vorige hoofdstuktitel
op p. 172, r. 3.
25 vgl. Augustinus, <Soliloquium> c. 18.
27-29 vgl. Lucas 2:13-14 (NT).
37 vgl. Leviticus 25:9 (NT).
41 ene nunne, vermoedelijk dezelfde als beschreven in de VMO, lib. 3, c. 16, vgl.
Colv., Notae 118.
49 vgl. Augustinus, <De Trinitate> c. 17.
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4 possidius bisscop van calamen, Possidius Calamensis*, bisschop van Calama in
Numidië omstreeks 397, biograaf van Augustinus*.
7 Augustinus, <Confessiones> 10, 40.
13 Ibidem, c. 22.
25 Lat.: Habent privatim consilia; vgl. Plinius, Nat. Hist., XI, 5.
26 na salmons worden, volgens de woorden van Salomo*, vgl. Spreuken 11:14.
27-29 vgl. Deuteronomium 32:28 (OT).
29-31 Thobias, vgl. Tobit* 4:18 (OT).
31-33 Niet salomon, maar Jezus Sirach 32:19 (OT).
36-38 Ibidem, 11:29 en 6:6.
47 ‘Hoort daarom het woord van Jahweh: opscheppers, die over dit volk van
Jeruzalem regeert! Gij denkt: Wij hebben met de dood een verbond gesloten, met de
dodenwereld een overeenkomst aangegaan. Als de aanstormende gesel over ons komt
zal hij ons niet deren, want wij hebben van de leugen onze toevlucht gemaakt, het
bedrog is onze schuilplaats’, vgl. Jesaja 28:14-15 (OT).
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26 Lat.: Tempora praecognoscunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 20.
28-29 vgl. Efeziërs 5:16 (NT).
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35-37 vgl. Ezechiel 1 (OT). Overigens is hier sprake van 4 wielen, die met ogen
zijn bezet, naast vier dieren.
41 Volgens Colv. komt dit verhaal eveneens voor in de <Gesta Romanorum>, vgl.
p. 415.
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29-31 vgl. Spreuken 3:14 (OT).
33 vgl. Handelingen 1:7.
41 henric van collen, de dominicaan Hendrik* van Keulen; vgl. p. 13, r. 6.
46-48 gramtiken, Grammatica; de loyken ende andere kunsten, Dialectica en de
zeven Artes.
49-50 in der stat, Lat. praedicto oppido; aangenomen wordt, dat hiermee
Marsberg** wordt bedoeld. Het was gebruikelijk dat men tijdens de theologiestudie
in een onderdeel docent was in de Artes, die als vooropleiding diende. Voor de studie
in artium was de aanvangsleeftijd van 21 jaar vereist; na 6 jr. kon men magister in
artes worden, de laatste twee jaar mocht men reeds hierin doceren. Drie van deze 6
jr. konden dienen als voorstadium van theologiestudie, vgl. JvS, 35.
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4 Sinds 1217 waren er dominicanen in Parijs**, vgl. p. 150. rr. 39-40.
8-9 Do he de pelgrimmase vullenbracht hadde, Hendrik begeleidde in 1217 koning
Andreas II van Hongarije en hertog Leopold VI van Oostenrijk tijdens de Vierde
Kruistocht naar het H. Land; op aandringen van Jan van Brienne werd de route echter
verlegd naar Egypte, waar de tocht voortijdig eindigde bij Damiate**. In 1218 keerde
Hendrik met koning Andreas terug en vestigde zich weer te Parijs, vgl. p. 13, 3. 6.
9-10 vant dat die predicker orde do nyes beghunnen was in den lande van
albigencen, Dominicus de Guzman (1170-1221) begon omstreeks 1206 met preken
in de Languedoc (den lande van albigencen) om de katharen te bekeren; de
gemeenschap die zich om hem vormde in Toulouse, kreeg officiële gestalte door het
aannemen van statuten op 25.04.1215, en (op verzoek van paus Honorius III) het
aannemen van een orderegel (een combinatie van de Regel van Augustinus en van
Prémontré); in 1216 werd de dominicanen orde pauselijk goedgekeurd, vgl. ook p.
21, r. 21 en p. 150, r. 39. Reeds in 1217 volgden stichtingen in Bologna** en Parijs**.
11 Na de vestiging in een woning in 1217 in Parijs** kregen de broeders spoedig
de beschikking over het St. Jacobsklooster; toen St. Dominicus in 1219 het klooster
bezocht waren er 30 broeders, vgl. JvS, 37; Hendrik trad in ca. 1220 hier in, mede
op aandringen van zijn vriend Johannes van Wildeshusen*, vgl. Vicaire, ‘St.
Dominique et ses prêcheurs’ 266; als Duitser werd hij geplaatst in Keulen**, waar
hij de leiding kreeg over het zojuist gestichte dominicanenconvent en tevens lector
conventus was.
17-18 Hierna werd Hendrik de eerste provinciaal prior van het H. Land, dat toen
nog onder Francia** ressorteerde. Wegens ziekte abdiceerde hij, vermoedelijk in
1233 tijdens het AK te Bologna**. Daarna was hij waarschijnlijk weer lektor te
Keulen**.
18 diffinitores, deze gekozen afgevaardigden binnen de dominicanen orde
ondersteunden als dagelijks bestuur het beleid van de ordemeester. De commissie
bestond uit de provinciaal prior en vier diffinitores, die door het provinciaal kapittel
waren gekozen; het diffinitorium benoemde onder meer de lectors in de kloosters,
vgl. Hinnebusch, 186.
19-23 Hendrik was zeker in 1236, 1239 en 1240 in Parijs, onder meer als
biechtvader van de nog jonge koning Lodewijk IX* van Frankrijk. In 1248 begeleidde
hij hem op diens kruistocht. Hij stierf in 1254 op de terugweg naar Frankrijk, vgl.
JvS, 166-168.
29-30 greue van losen, Lodewijk II*, graaf van Loon** (1195-1218).
43-49 aleit, Aleida van Bourgondië* (+ 1273 te Leuven), echtgenote van Hendrik
III* van Brabant (+ 1261); hun kinderen waren Hendrik, Jan (opvolger van Hendrik
III), Godfried, en Marie (de latere echtgenote van Philips de Stoute van Frankrijk).
De zwakzinnige Hendrik deed afstand van de troon ten gunste van Jan.
51 ioseph, Jozef*, vgl. Genesis 37:5-11 en 40:9-19 en 41:15-16 (OT).
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7-10 Colvenerius wijst er op dat soortgelijke visioenen in verband met de komst van
de dood onder meer verhaald worden in <Chronicon Windeshemense> van Johannes
Busch, lib. 2, c. 34; vgl. Notae, 119.
40-41 Lat.: Praedivinant enim imbres ventosque, et tunc se continent tectis; vgl.
Plinius, Nat. Hist. XI, 10: 20.
43-46 vgl. Handelingen 9:23-25 (NT).
46-48 vgl. Matteus 10:14 (NT).
48-51 de minre broders ende de predikers; de franciscanen waren sinds 1223 in
Bohemen actief, de dominicanen in Hongarije vanaf 1221, maar spoedig waren de
twee bedelorden in beide gebieden actief; tartaren, Mongolen*. - De Mongolenvorst
Batoe veroverde tussen 1236-1242 het Zuiden van Rusland, Hongarije** (vngheren),
Polen** (polonien), en stichtte tenslot-
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te in Zuid - Rusland het Mongolenrijk Ordoe (de Gouden Horde). In 1243 vertrok
de Mongolenleider onverwacht weer naar het Zuiden, in verband met de verkiezing
van een nieuwe grootkhan (vgl. p. 194, Ex. 204). In 1254 was er een nieuwe
Mongolenaanval in Hongarije, in 1259/1260 in Polen; tegelijk leidde een andere
groep onder leiding van Hülagü (1217-1267) een expansietocht in het Midden Oosten, maar na de val van Aleppo en Damascus werd de opmars gestuit door de
Mamelukken van Egypte (1260). - Lit.: G.A. Bezzola, <Die Mongolen in
abendländischer Sicht (1220 1270)> (Bern/München 1974).

185
4-5 een ser mechtich hertoghe - - predicker orde, niet geïdentificeerd.
7 Aangezien deze gebeurtenis recent had plaatsgevonden, kan deze tijdens de
tweede reeks Mongolenaanvallen (1254-1260) worden gedateerd; vgl. p. 184, r. 49
(latest). Vgl. ook Colv. Notae, 120, waarin zonder meer wordt uitgegaan van het
eerste offensief in 1242 in Hongarije.
30 vgl. Lucas 24:26 (NT).
34-39 Tijdens het AK te Parijs** in 1256 dringt Humbert van Romans* er op aan
om gevluchte broeders uit Hongarije liefderijk op te nemen, vgl. Reichert, ‘Acta
capitulorum’, 83.
40 vgl. Romeinen 6:12 en I Korintiërs 6:18 (NT).
41 vgl. Jozua 7:12-13 (OT).
42 den coninck hay, de koning van Ai, vgl. Rechters 20 (OT).
47-48 vgl. Spreuken 26:17 (OT).

186
1-2 Lat.: Sie dies futurus est mitis, provolant universae; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
10: 20.
4-6 vgl. Psalm 55:7 (OT); dezelfde tekst heeft al eerder het uitganspunt gevormd
voor een sermoen, vgl. p. 32, hfdst. BUA I, 16.
12-14 vgl. II Makkabeeën 1:4 (OT).
16-17 phijzon, Pison**, een van de vier paradijsrivieren; vgl. Jezus Sirach 24:25
(OT).
19 vgl. II Samuel 1:2 (OT).
20-22 Esdras ende neemias, Ezra* - Nehemia*, vgl. Bijbel KBS, 484-485.
22 vgl. Matteus 5:1 (NT).
25 vgl. Marcus 14:14-15 (NT).
26 vgl. Johannes 13:23 (NT).
30 apocalipsim, vgl. Apocalyps 1:9 (NT).
47-50 Lat.: Procedentes per rura redolentia, inhiant floribus, et fugientibus rivis
per gramina, et herbis dulcibus inhaerentes curiose fatagunt redolentias experiri; vgl.
Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
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1 vgl. Johannes 5:39 (NT).
13 vgl. Genesis 27:27 (OT).
17 vgl. Hooglied 2:11 (OT).
19-28 Men vindt deze zinnebeelden dikwijls weergegeven in de iconografie, vgl.
Timmers, <Christelijke symboliek en iconografie>, nr. 158.
21 vgl. Genesis 2:10 (OT).
23 vgl. Johannes 16:28 (NT).
25 vgl. Genesis 1:11-12 (OT).
35 vgl. Augustinus, <De doctrina Christiana> 3, 1.
45 vgl. Daniel 1 en 2 (OT). Hierna volgt in de Lat. tekst een uitvoerige uiteenzetting
over de waarde van filosofiestudie, gebaseerd op teksten van Seneca (Colv. II, 46 §
3), vgl. ook Inl., hfst. 2, noten 102-105.

188
19-20 philozophus, vgl. Seneca*, Ep. 90.
29 cloester, volgens de Lat. tekst is dit het cist.vr.klooster Argensolles**, vgl. p.
179, Ex. 187.
34 robertus abbet van vacelle, Robertus*, abt van Vaucelles**.
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38-39 blanthe, Blanca van Navarra*, weduwe van Theobald III van Champagne (+
1218 in Damiate**) en regentes voor haar zoon Theobald IV (1201/1222-1253, sinds
1234 koning van Navarra); zij stichtte het klooster in 1224.

189
2 Lat.: Unius patriae clauduntur limine; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 10:22 en
Ambrosius, <Hexaemeron> V, XXI.
6 vgl. Hooglied 6:9 (OT).
8 vgl. Efesiërs 4:5 (NT).
15 vgl. Jeremia 9:12-15 (OT).
19 vgl. Jezus Sirach 16:6 (OT).
20 vgl. Johannes 19:23-24 (NT).
23 scolastica historia, volgens Colv. betreft het hier niet de <Historia Scholastica>
van Petrus Venerabilis, maar de Acta van Petrus Alexandrinus; vgl. Notae, 122.
25 arrius, Arius* (ca. 250-336), filosoof te Constantinopel.
27 manicheus, ls: Mani* (216-277).
31 gwilhelmus cornelij, Willem Corneliszoon* (+ 1248), kanunnik van de O.L.
Vrouwekerk te Antwerpen**, hoofd van een sekte van katharen. In 1252 werden
zijn leerstellingen kerkelijk veroordeeld, waarna het lijk werd opgegraven en in het
openbaar verbrand. Vgl. ook p. 14, Ex. 6.
42-43 vgl. Exodus 23:23 (OT).
51 nycolaum bisscop van camerick, Nicolaas van Fontaines*/Nicolaus de Fontanis
(+ 1275), bisschop van Kamerijk*, vgl. Colv. Notae, 122.

190
1-3 vgl. Jesaja 14:19 (OT).
4-7 vgl. Matteus 25:10-11 (NT).
7-8 chore, Korach*, vgl. Numeri 16:35 (OT).
11 Lat.: Non transgrediuntur terminos constitutos; een variatie van de vorige
hoofdstuktitel? - Het hierop volgende sermoen bevat feitelijk een pleidooi voor
voorzichtige bestudering van de filosofie, welke studie voor christenen verboden
was, vgl. Inl., hoofdstuk 2, noten 102-107.
20-22 eenuoldich, op gelijke toonhoogte. Wanneer er op één trompet geblazen
wordt, dienen de leiders samen te komen; op twee trompetten, het hele volk, zoals
hier bedoeld is; vgl. Numeri 10:3 (OT).
22-23 vgl. Spreuken 14:6 (OT).
23-24 vgl. Jezus Sirach 4:23 (OT).
24-27 vgl. Jesaja 2:4 (OT).
32-33 sanghar, Samgar*, bevrijder van Israel, vgl. Rechters 3:31 (OT).
33-34 sampson, Simson*, bevrijder van Israel, ibidem, 15:15-16.
34-37 vgl. I Korintiërs 1:17-18 (NT).
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40-45 vgl. Seneca, Ep. 107, 109, 110.

191
1-36 Het nu volgende betoog is volledig gebaseerd op uitspraken van Seneca: Ep.
15, 83, 73, 16; De 4 virt., 1; Ep. 60; De 4 virt., 1; Ep. 20; Ep. 50.
48-52 de hillighe volusianus*, niet geïdentificeerd.

192
5-6 boeck van der hilligher dreuoldicheit, vgl. <De Trinitate>; yponen, Hippo**.
36 in den boke van den dope, vgl. <De Baptismo>, lib. 2.
45 in den boke van den werken der monike, vgl. <De opere monachi>, c. 1.

193
1-3 isaias, vgl. Jesaja* 19:9-10 (OT).
6 Meister symon van tornaec, Simon* van Doornik**/Tournai (ca. 1130 1201),
wordt beschouwd als een belangrijk theoloog; hij doceerde sinds 1165 theologie te
Parijs**.
15 machametus, Mohammed* (570-632).
25-26 vgl. Psalm 49:13 (OT).
27 aelheit. Adelheid/Aleida*
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28 boetius boeck van der hillighen dreuoldicheit, vgl. Boëtius*, <De Trinitate>, vgl.
p. 42, rr. 24-25.
35-36 Lat.: Gaudent plausu et tinnitu aeris; vgl. Plinius, Nat. Hist, XI, 20: 68.
38-40 vgl. Jesaja 58:1 (OT).
40-43 vgl. Numeri 10:10 (OT).
43 vgl. Leviticus 25:9 (OT).
52 vgl. Psalm 47:2 (OT).

194
11 iohannes, volgens de Lat. tekst Johannes* Polinus; misschien was hij afkomstig
uit Polen. Hij was regulier in het klooster Effoines**, maar trad daarna in bij de
dominicanen. Thomas kende hem (mihi notus).
13 Jn - - -en is, vgl. II Timoteus 2:9 (NT).
15 cloester, volgens de Lat. tekst was dit Cantimpré**.
16 begynen, er woonden veel begijnen in de omgeving van de nabijgelegen St.
Salvatorkerk, waarvan de zielzorg was toevertrouwd aan de regulieren van Cantimpré;
vgl. Inl. hoofdstuk 2, noten 39 en 41. - hochtijt philippus ende iacobs, de feestdag
van Philippus en Jakobus is 1 mei.
16-18 vgl. Johannes 15:5 (NT).
24-25 vgl. Job 32:19 (OT).
29 vgl. Jezus Sirach 11:10 (OT).
30-31 vgl. Matteus 25:21 (NT) en Hooglied 8:3-4 (OT). - Hierna wordt het thema
van de ‘zoete klank van de kerkelijke prediking’ vervolgd met uiteenzettingen over
de ‘klanken van de spelen van de duivel’. Het steekspel, dobbelen en jagen als vormen
van vertier hadden vaak vergaande negatieve sociale gevolgen voor de algemene
bevolking. Van kerkelijke zijde beschouwden vooral de bedelbroeders deze vormen
van ontspanning als een van de fundamentele oorzaken van maatschappelijk verval.
Tevens werden dansen en niet - kerkelijke gezangen veroordeeld als directe oorzaken
van moreel verval.
41 vgl. Psalm 9:7 (OT).
43 carolus pert, Lat. Bayardo, het ros Beiaard. - Gwillerimus van barris, Willem
van Barris*/Guillelmus de Barris stierf in 1250 tijdens de kruistocht 1248-1252.
47 Putifal, Bucephalus*, het ontembare paard van Alexander de Grote* van
Macedonië. De naam werd vastgelegd in de stichting van de stad Bucephalis op de
oever van de Hydaspes, waar het dier tijdens de slag om Porus stierf.
52 aldus langhe, volgens de Lat. tekst: heel Duitsland. -

195
2 nus, Neuss**.
3-9 bernardus, vgl. ook p. 37, r. 3, en p. 56, r. 8. - Na de nederlaag van Liegnitz
in 1241 zond Wenceslaus van Bohemen brieven om hulp aan alle christenvorsten.
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Zijn neef Hendrik Raspe*, gaf dit bericht door aan zijn schoonvader, Hendrik II*
van Brabant, en deze wendde zich tot de bisschop van Parijs, Willem* van Auvergne.
Bela IV* van Hongarije richtte zich echter tot paus Gregorius IX*. Deze trachtte
overal aanhangers te vinden voor een kruistocht om te verhinderen dat de Mongolen
verder in Europa zouden doorstoten, op dezelfde voorwaarden als naar het H. Land.
Bernard was kennelijk een van zijn propagandisten. Er werd echter op geen enkele
oproep positief gereageerd, - vgl. Bezzola t.a.p., 66-67.
9 in anderen landen, volgens de Lat. tekst betreft dit Quionia, eigenlijk Iovia,
Kiev**.
11 greue ghenomet van der borch, Lat. Comes de Castris; de tweede Keulse
incunabel uit 1479 (LY) voegt toe: alias de Marka.
28 iska, Overijse** aan de Yssche.
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34 enen broder van der prediker orden, waarschijnlijk Albert de Grote*/-Albertus
Magnus, vgl. r. 37.

196
13-15 hundert jaren ende dertich, deze onvoorstelbaar hoge leeftijd van de oudtante
(Lat. consobrinam patris mei) van Thomas is in alle afschriften, ook in de Mnl.
tekstgetuigen, gehandhaafd. Zij was geboren in St. Pietersleeuw** (Lat. Leeuwes
scilicet).
46 gregorius, Gregorius I* de Grote, auteur van het leven van Benedictus* van
Nursia in <Dialogus> II. Het door Thomas aangeduide verhaal komt hier echter niet
in voor.

197
29 louen, Leuven**.

198
17 vgl. Augustinus, <De civitate Dei> I, 30-33.
18 sipio, Scipio Nasica*/Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, in 159 v.
Chr. Romeins censor, verbood uit morele overwegingen het afbouwen van een theater.
25 vgl. Matteus 25:33 (NT).
31-39 Het is opvallend dat Thomas wel de bruiloftsdansen goedkeurt. De doorsnee
bevolking had voor het overige slechts gelegenheid op zon- en feestdagen te dansen.
Een bijkomende attractie voor de toeschouwers was, dat tijdens het ronddraaien de
wijde rokken van de vrouwen vaak hoog opwaaiden. In de volgende exempels is
Thomas slechts éénmaal ooggetuige, maar dan als kind; tijdens die gelegenheid kreeg
een dansende vrouw een hartaanval (vgl. Ex. 211).

199
7 laudunum, Laon**.
16 vgl. Baruch 3:16 (OT).
23-24 Waneer Thomas samen met de dominicanenbroeders over de Rijn van
Trier** naar Keulen** reisde is niet bekend; wel was hij zeker in 1256 in het
Moezelgebied. In het dominicanenklooster te Trier** hoorde hij over een gebeurtenis
die in 1231 had plaatsgevonden; ‘vele jaren nadien’ bezocht Thomas de plaats van
het gebeuren, waarbij uit zijn handelen blijkt dat Thomas al een zekere autoriteit
bezat binnen de orde, want hij reisde alleen, vgl. p. 109, Ex. 100. Dat hij aan het
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provinciaal kapittel in Trier in 1236 zou hebben deelgenomen is onwaarschijnlijk,
want hij was pas rond 1232 bij de dominicanen ingetreden, vgl. Inl., hfdst. 2, noot
71.

200
8-9 dathan ende abiron, de broers Datam* en Abiram* ontkenden het gezag van
Mozes* en meenden, dat de gemeenschap als geheel heilig was en voor het vernemen
van de Wil van de Allerhoogste de bemiddeling van een priester onnodig was, waarop
zij na een vuurproef in een aardbeving verdwenen, vgl. Numeri 16:31-32 (OT). Het
voorbeeld is dus wat ver gezocht.
11-13 Ook dominicanen zongen niet altijd geestelijke gezangen, zoals blijkt uit
het kapittelbesluit van het provinciaal kapittel te Rome in 1252, waar het zingen van
wereldlijke, vulgaire of frivole liederen werd verboden; vgl. Hinnebusch, ‘The history
of the dominican order’, 363.
28-29 her gosen van welpen ridder, Gozewijn van Velpen*/ Gossuinum de Velpia.
17-18 vgl. Augustinus, <Tractatus in Ioannis> 100.
18-20 vgl. Seneca, Epistola 7.
49-50 sanck van martinus, dit kennelijk zeer verbreide lied is niet geïdentificeerd.

201
1 Colvenerius signaleert dat ditzelfde verhaal bijna woordelijk voorkomt in de <Vitae
fratrum praedicatorum> van Gerard van Frachet*/Gerardus Fraquetius, lib. 5, c. 7,
vgl. Notae 126. Gerard trad in 1225 in te Parijs**, werd door Jordanus van Saksen*
geprofest en was enige tijd diens begeleider op reis; zijn thuisklooster was Limoges**,
waar hij enige tijd prior was; van 1260-1262 was hij provinciaal prior van Romania,
vgl. JvS. 24.
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5-7 Tijdens het algemeen kapittel (AK) te Parijs** in 1256 werd correctie geëist van
broeders, die zich bezig gehouden hadden met spelletjes, vgl. Hinnebusch, ‘The
history of the dominican order’, 363.
14-15 vgl. Job 19:21 (OT).
32-33 Lat.: Hilaritate et nitore apum sanitas aestimatur; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
18:64.
34-36 vgl. Spreuken 17:22 (OT).

202
3-4 recht als een mensche des ewyghen vurs, Lat. quasi homo ignis aeterni. Volgens
Colv. is deze vergelijking van Hebreeuwse oorsprong en verwijst ze naar een mens
die begint te sterven, vgl. Notae, 127.
18 den texte, vgl. 201, 33. 32-33, en p. 6, r. 11.
21 Niet ecclesiasticus (Jezus Sirach), maar Spreuken 22:11 (OT).
22-24 vgl. Matteus 5:8 (NT).
29-30 vgl. Hooglied 4:1 en 5:12 (OT).
34-36 vgl. II Korintiërs 12:3-4 (NT).
38 elizabeth, Elizabet van Wansin*/Elizabetha de Wans, cisterciënserin in het
klooster Aywières/Awirs*/Aquiria.

203
14 elizabeth van aska, Elizabet van Asche*, erfdochter, huwde in 1217 met Willem
van Grimbergen, vgl. A. Cosijns, <Grimberghen>.
22-25 vgl. Augustinus, <Confessionis> 10, 22; to vergheues, Lat. gratis.
25 vgl. I Timoteus 1:5 (NT).
29-31 vgl. Prediker 2:2 (OT).

204
8-9 baruerus, Lat. Garnerus*, regulier kanunnik in St- Jean des Vignes** bij
Soissons**; vgl. ook p. 85, Ex. 82 en p. 177, Ex. 183.
17 wolterus to ghenomet klene, Walter de Kleine*/Walterus Parvus.
34-36 ester*, vgl. Ester 4:21 en Jesaja 64:5 (OT). Vgl. ook Colv., Notae, 128,
waaruit blijkt dat Ester 4 hem niet bekend was.
42-43 lesemeister in den cloester dat in vlanderen licht, in de Lat. tekst Brugensi
domo, Brugge**. Deze kloostergemeenschap ontstond ca. 1234. Hetzelfde wordt
verhaald door Gerard van Frachet*/Gerardus Fraquetus/-Geraldus Lemovicensi (van
Limoges**) in de <Vitis Praedicatorum>, c. 2; hier wordt de broeder Nicolaas
genoemd, die 9.08.1256 stierf. Een andere mogelijkheid is Reinier/Raynerus*,
waarvan Thomas zegt dat hij een goed lector werd (vgl. p. 77, r. 4). Thomas bezocht
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Brugge omstreeks 1242/1243, vgl. Inl., hfdst. 2, noot 127; vgl. ook Colv., Notae
128-129.

205
7-8 vgl. Matteus 28:7 (NT).
29-32 vgl. Seneca, Epistola 60.
49-51 Lat.: Sunt qui dicunt apes reviviscere mortuas, si intra tecta hyeme serventur,
et ad solem verno tempore reponantur; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 20:69.

206
3-4 vgl. Ezechiel 18:23 en 33:11 (OT).
5 vgl. Matteus 16:18 (NT).
15 vgl. Jesaja 51:9 (OT).
17 vgl. I Timoteus 1:15 (NT).
37-38 vgl. Matteus 9:9-14 (NT).
40-42 coninck henrick, Hendrik VII*, landgraaf van Thüringen**, bijgenaamd
Raspe* (1203-1247), sinds 1246 Duits tegenkoning van Frederik II* van
Hohenstaufen; diens zoon Conradus IV* versloeg hij datzelfde jaar. In 1235 huwde
hij Beatrix, de dochter van Hendrik II* van Brabant (+ 1248); de Brabantse hertog
huwde tegelijkertijd met Sophia (+ 1275), de dochter van Hendrik Raspe. Evenals
de twee vorige huwelijken van Hendrik Raspe, bleef de verbintenis met Beatrix van
Brabant kinderloos. Om deze reden maakte Sophia van Thüringen voor haar zoontje
Hendrik (naamgenoot van zijn halfbroer en erfopvolger Hendrik III* van Brabant)
aanspraken op
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Thüringen** (doringen). Daar werden deze aanspraken door tegenstanders heftig
betwist, met als resultaat veel gevechten en politieke onrust; haar heldhaftige pogingen
bleken vergeefs. - Litt.: W. Goetz, <Gestalten des Hochmittelalters> 367-389.

207
2-3 bonifacius bisscop van lausen, Bonifatius* van Lausanne vervulde dit episcopaat
van 1231-1239. Hier bezocht Jordanus van Saksen* hem in 1233 uit Milaan, vgl.
JvS, 65. Tijdens deze periode koos hij de zijde van de paus in diens conflict met
Frederik II* van Hohenstaufen, waarna B. ternauwernood aan een aanslag kon
ontkomen door de stad te verlaten (1239). Hierna keerde B. terug naar zijn
geboorteland, waar hij zich terugtrok in het cist. vr. kl. Ter Kameren**/Cambres,
waar hij in 1260 stierf, vgl. <Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique>
IX, 955. Thomas schreef dit verhaal dus voor die tijd op. - by den berghe van alpium,
in de Alpen**.
23 rijchardus, Richard I* Leeuwenhart (1157-1199), werd in 1171 graaf van Poitou
en in 1172 hertog van Aquitanië; als zodanig was hij leenman van Philips II* van
Frankrijk. In 1189 werd hij tot koning van Engeland gekroond. Na zijn terugkeer uit
Beierse gevangenschap (1195) moest hij zijn rechten verdedigen tegen de coalitie
van Philips II en zijn broer Jan* Zonder Land, welke strijd in West - Frankrijk werd
uitgevochten.
25 pickerdien, Lat.: Pictaviam et Gasconiam, Picardië** (hoofdstad Amiens**)
en Gascogne**. Veel Brabantse ridders sloten zich bij R. aan.
45 rouene, in de Lat. tekst gevolgd door ‘pauperum’. De Brabantse gevechtslieden
werden door de bevolking zeer gevreesd vanwege hun onbarmhartige
gewelddadigheden. Ook in het algemeen waren Brabanders bekend vanwege hun
agressiviteit; de universiteitstaking in Parijs** in 1229 was mede ontstaan door een
moord, die door Brabantse studenten zou zijn gepleegd. Als gevolg van deze staking
moest (de Brabander) Bonifatius* zijn leerstoel in de theologie verlaten voor een
pauselijke benoeming in Keulen als domscholaster (1229-1231).

208
29-30 nouatum, Novatianus*, verzette zich tegen de milde houding van paus Cornelius
(251-253) tegenover afgevallen christenen; hij wenste een kerk van reinen (katharoi);
dit leidde tot een schisma. Daarna trad N. op als bisschop van de afgescheiden
gemeente. Het werk van Augustinus* waar Thomas aan refereert is niet
geïdentificeerd. Wel is een vermelding over N. gevonden bij Cyprianus, in ‘Feria de
cena Domini’, vgl. Colv., p. 472.
34-35 moder die leue, Lat. mater Caritas, moeder Liefde.
39 vgl. II Samuel 12:13 (OT).
48 vgl. Lucas 7:47 (NT).
49 vgl. Matteus 26:6-13 en Handelingen 9:156 (NT).
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2-3 peter van corbuel archebisscop van sononen, Petrus van Corbeil*/Petrus de
Corbelio, in 1199 bisschop van Kamerijk**/Cambrai, van 1201-1222 aartsbisschop
van Sens**, vgl. Colv. Notae, 130. Thomas noemt hem eveneens in de VJ, II, 21
(Godding ed., 307).
37 enen predicker broder, in de Lat. tekst volgt ‘supradicto Gualtero de
Mesenborch: de eerder genoemde Walter van Trier*; vgl. p. 75, Ex. 72 en pp. 133,
134: Ex. 126 en 127.
38 Niet to paderborne, maar te Maagdenburg** volgens de Lat. tekst
(Magdeburgensem).
41 prior van den prediker broderen, sinds 1224 was in Maagdenburg een
dominicanenklooster gevestigd; in 1226 vond hier het provinciaal kapittel van
Teutonia plaats.
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210
4 cloester, volgens Colv. betreft het hier het cisterciënserinnenklooster St. Agnes**,
Notae 130-131; het was gesticht in 1230, vgl. ‘Die Cistercienser’, 653.
27-30 Tijdens het Algemeen Kapittel te Valencijn/Valenciennes* in 1259 werd
bepaald dat men geen contact meer mocht hebben met broeders die de orde verlaten
hadden, vgl. Hinnebusch, ‘The dominican order’, 324. Thomas dacht daar kennelijk
anders over.
32 enen seer hilligher nunnen in brabant, de Lat. tekst vervolgt: in Aquiria
monasterio. Men neemt aan dat het hier de cisterciënserin Lutgard van Tongeren*
in Aywières betreft.
41 achor, Achan*, beging een godsdienstige overtreding waardoor een oorlog
ontketend werd, vgl. Jozua 7:1.

211
10-11 meister albertus, volgens de Lat. tekst ‘postea Ratisponensis episcopus’,
bisschop van Regensburg**. Albert de Grote*/Albertus Magnus vervulde dit ambt
van 1260-1262, ofschoon het sinds 1233 voor dominicanen verboden was om
dergelijke hoge bestuursambten te aanvaarden, op straf van excommunicatie; de
leiding vreesde de invloed van corruptie, alsmede te grote inspraak van de seculiere
kerk (c.q. de Romeinse curie) op het ordeleven. In 1262 legde A. het ambt neer, en
werd pauselijk legaat en kruistochtprediker (1262-1264); deze kruistocht zou pas in
1270 plaatsvinden. Van 1269-1280 was hij weer te Keulen**, waar hij stierf, vgl.
H. Scheeben, ‘Albert der Grosse’, 63-64. Vgl. ook p. 40, rr. 35-38, p. 77 en 78, Ex.
74 en 75, en Inl., hfdst. 2, noot 196.
44 niuellen, Nijvel**/Nivelles, waar Maria van Oignies* (+ 1210) het middelpunt
werd van een begijnengemeenschap; vgl. S. Axters, ‘Geschiedenis van de vroomheid
in de Nederlanden’ I (1950) 306-345.
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7 sunte ghertrude kerke, de Gertrudiskerk** te Nijvel**/Nivelles.
14 ghertrus, Gertrudis* van Nijvel (628-659), AASS Martii II, p. 594 e.v.
25-26 Lat.: Vita longissima septennis numquam autem ultra decem annos durare
possunt; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 20: 69.
27-29 vgl. Jesaja 11:2 en Exodus 20:1-17 (OT).
40-41 vgl. Matteus 19:21 (NT).
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1-2 vgl. I Korintiërs 12:4 (NT).
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2-3 seuen gauen des hillighen gheestes, herinnert aan <Tractatus de septem donis
Spiritus Sancti> van Stephanus van Bourbon*/Etienne de Bourbon (+ 1261), die met
Humbert van Romans* in het klooster te Lyons** woonde. Brett veronderstelt dat
<De dono timoris> van Humbert hier grotendeels aan is ontleend, vgl. ‘Humbert of
Romans, 202-203.
15-16 vgl. Jezus Sirach 27:5 (OT).
20 vgl. Johannes 16:13 (NT).
23 vgl. Apocalyps 21:3 (NT).
25 vgl. Exodus 25:31-40 (OT).
31 vgl. Prediker 9:1 (OT).
34-35 Lutgard* van Awirs*/Aywières (Lat. in Aquiria monialis; - oren leuene, de
<Vita piae Lutgardis> (VL), die Thomas in 1254 definitief voltooid had, vgl. Inl.,
hfdst. 2, noten 7 en 132 t/m 135.
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1 Julianum, Julianus van Cantimpré*, was een van de 7 eerste volgelingen van abt
Johannes* van Cantimpré, vgl. VJ, II, 10: 11 (Godding ed., 295); vgl. ook I, 15: 45
(Godding ed., 271) waar de Brabander J. als een zeer dierbare vriend en ‘compatriot’
van Thomas wordt genoemd.
9-10 sunte steuene, Stephanus*, vgl. Handelingen 7:56 (NT).
11 philozophus, Seneca.
16 vgl. Seneca, Epistola 71.
18 de wyse man, in algemene zin een verstandig mens (Lat. sapiens).
25 vgl. Seneca, Epistola 103.
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26 Na sal, volgt in de Lat. tekst: Cum venerit dies ille, qui mixtum hoc divini
humanique secernat, corpus hoc, uni inveni, relinquam: ipse me Deo reddam, nec
nunc sine illo sum, sed gravi terrae mole detineor per has mortales moras, quibus illi
meliori vitae praeluditur.
30-31 Na heuest, vervolgt de Lat. tekst: Scindetur, obruetur, abolebitur, veniet qui
te revelet, dies. Tunc naturae tibi arcana retegentur, discutietur ista caligo, et lux
undique clara circumdabit. Imaginare tecum quantur ille sit fulgor tot sideribus inter
se lumen miscentibus. Nulla serenum umbra turbabit, a qualiter splendebit omne
caeli latus, dies et nox acris infimi cessabunt. Tunc in tenebris vixisse dices, cum
totam lucem et totus asperexis, quam nunc per angustissimas vias oculorum
obscurissime intueris, et tamen illa iam procul admiraris. Quid tibi videbitur divina
lux, cum illam suo loco videris? O Quam stolidum illi spei, illi beatitudini non inniti,
ut hinc laetus exeas in id, quod semper et mortis compendio mutes, quod in perpetuum
non tollatur.
32 vgl. Seneca, Epistola 112. - Na heuet, volg in de Lat. tekst: Vita non imperfecta
est, si est honesta: ubicumque defines, tota est.
33 vgl. Seneca, Epistola 78.
34 Na dinck, volgt in de Lat. tekst: Nam vita, si moriendi virtus abest, servitus est.
Quomodo fabula, sic vita: non quamdiu, sed quam bene acta sit, refert. Mirum cernes,
si prudens adverteris: Vitam sequeris, fugit illa: mortem fugis, et illa prosequitur,
nec est unus omnium, qui evadat. Vide ergo: mors me sequitur, fugit vita, adversus
hoc doce me aliquid efficere, ut ego mortem non fugiam, nec vita sequar. Eo maiori
animo ad emendatione nostri debemus accedere, quo semel nobis tradita est perpetua
boni possessio. Mors quam pertimescimus et recusamus, intermittit vitam, non eripit.
34 vgl. Seneca, Epistola 14.
37-39 ibidem, Epistola 62.
39 Na steruene, vervolgt de Lat. tekst: Ut satis vixerimus, nec anni, nec dies facient:
sed animus. Mors autem finis est, aut transitus. Nec ergo desinere timeo: idem est
enim, quod non coepisse: nec transire, quia nusquam tam anguste ero. Noli huic
tranquillitati considere: in momento mare euertitur. Eodem die ubi luserant navigia,
sorbentur. Nullius rei felicior amissio est, quam quae desiderari amissa non potest.
Liquet tantam hominum imprudentiam esse, ut timore mortis cogantur ad mortem.
42 Vgl. Seneca, Epistola 109.
48-49 Lat.: Hyeme latent, et tunc vescuntur melle, quod aestivo tempore
congregaverunt.
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4-5 vgl. Daniel 12:2 (OT).
6 vgl. Genesis 3:19 (OT).
18-19 de oldeste stat van al europen, volgens de Lat. tekst is hier Trier** bedoeld.
Volgens Colv. mededeling nam men toen nog aan dat deze stad stamde uit bijbelse
tijden (gesticht door Trebira, de zoon van Semiramis), vgl. Notae, 135; ook Mattheus
Merian deelde zijn mening (1647, vgl. C. Meckseper, <Kleine Kunstgeschichte der
deutschen Stadt im Mittelalter> (Darmstadt 1982) 18. - Wel wordt de stad nog steeds
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als de oudste stad van Duitsland beschouwd; Trier (Augusta Treverorum, stad der
Treveri) werd ca. 15 v.Chr. door keizer Augustus gesticht. Reeds ca. 260 was hier
een christelijke gemeente. Volgens Meckseper waren hier veel martelarengraven,
die dikwijls de oorsprong vormden van een kerkgebouw, zoals de St. Euchariuskerk
(sinds de 12de e. St. Matthiaskerk** genoemd).
18-21 een pallaes der keiserynne helenen: keizerin Helena* (ca. 255-330), de
moeder van Constantijn de Grote, zou volgens de legende ook in Trier gewoond
hebben, wellicht tijdens de periode waarin deze stad hoofdstad
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was van het Romeinse rijk (306-314). Het wnderlick timmer was waarschijnlijk een
ruine van een Romeinse villa bij de keizerthermen ten Zuiden van de stad (buiten de
stadsmuur); een klene bedehues, een memoria; over de aanwezigheid van
kerkgebouwen in Romeinse villas buiten de stad, vgl. Meckseper t.a.p., 23-24.
21-23 Vermoedelijk werd de stad in verdediging gebracht in verband met de vete
tussen de aartsbisschoppen van Trier** en van Keulen**, welke laatste (Conradus*
van Hochstaden +1261) de strijd zou winnen (1258). De Trierse bisschop (Arnold
II 1242-1259) steunde Alfons de Wijze van Castilië, de Keulse bisschop Richard
van Cornwall, als candidaten voor het Duitse koningschap, na de dood van Willem
II* van Holland (1256). Albert de Grote*/Albertus Magnus zou veel tot de verzoening
van de vete hebben bijgedragen. Tijdens het bestuur van Arnold II werd het reeds
aangevangen herstel van de ommuring van Trier, met behulp van puin uit de
keizerthermen, voltooid; vgl. Scheeben, JvS, 103 e.v., en J. Manx, <Geschichte des
Erzstifts Trier>, (Trier 1858), en Meckseper, passim.
26 theodolphe, deze heilige is niet geïdentificeerd; Colvenerius veronderstelt, dat
Theodulphus* een priester/monnik was uit het gevolg van St. Remi te Reims, Notae,
135; vgl. ook Inl., hfst. 2, noot 166.
29-30 de predicker broders, de dominicanenvestiging in Trier** bestond sinds
1221.
33 den prediker broders, volgens de Lat. tekst in Leuven** (in Lovanio fratribus);
volgens Colv. was deze reliek in 1627 nog aanwezig in het dominicanenklooster te
Leuven, gevat in een zilveren houder, vgl. Notae, 135.
35 oldesten cloester, volgens de Lat. tekst Horreum** (korenschuur), volgens
Colv. gesticht door de Frankische koning Dagobert (+ 646) voor zijn dochter
Irmesinde, vgl. Notae, 136. Bij de Moezel waren door de Romeinen twee grote
korenschuren gebouwd, vgl. Meckseper t.a.p., 21.
36 diderick, Theodericus*, vgl. r. 26.
37 des keisers van rome susters soens, deze keizer is niet geïdentificeerd; er is wel
een soortgelijk verhaal in relatie tot Karel de Grote overgeleverd, vgl. Colv., Notae
137-138.
51 de kerke der predicker broder, vgl. rr. 29-30.
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3-4 bloyden in der tijt des coninghes van vranckryke, Lat. sub Clodoveo rege
Francorum; vermoedelijk wordt hier Chlodovech (Clovis) I (466-511) bedoeld.
7 vgl. Wijsheid 1:15 (OT).
10 vgl. Psalm 68 (OT).
14 vgl. Matteus 2:16 (NT).
16 vgl. Augustinus, <De civitate Dei>, lib. 1, c. 13.
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16 Dit verhaal over de apostel Bartolomeus* komt eveneens voor in de <Legenda
Aurea> van Jacobus de Voragine. Aangezien Thomas hier geen referentiepersoon
vermeldt, maakt dit exempel de indruk, later te zijn toegevoegd.
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15-16 hillighe romessche kerke, St. Pieterskerk te Rome**; hillighe kerke van
iherusalem, H. Grafkerk te Jeruzalem**; hillighe kerke van treer, de domkerk te
Trier**, oorspronkelijk gebouwd tijdens Constantijn de Grote op resten van een
gedeelte van het keizerlijk paleis (vgl. p. 215, r. 18); hillighe kerke van collen, kerk
van St. Ursula en haar elfduizend maagden te Keulen**.
31 pawes cesarius, deze naam komt onder de pausen niet voor. In de <Legenda
Aurea> van Jacobus de Voragine wordt een paus Cyriacus vermeld, die afstand deed
van zijn ambt om het gezelschap van Ursula veilig te kunnen begeleiden; hierna zou
zijn naam als paus zijn geschrapt.
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45 dat iunckferlicke heer der stat van collen, vgl. rr. 15-16.
52 Her gwilhelm van aska, Willem* van Asse**, gelegen tussen Aalst en Brussel.
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16-17 in de orde der duesschen heren, volgens de Lat. tekst in het St.
Mariahospitaal** in Jeruzalem. De Duitse Orde bestond uit een riddervereniging in
het hospitaal van de Duitsers te Jeruzalem (1199); sinds 1187 was de stad echter in
arabische handen, afgezien van een korte periode in 1229; in 1230 vestigde een groep
Duitse ridders zich als kolonisten in Pruisen, met als doel kerstening van de bevolking.
De liturgie was voor een groot deel afgeleid van de dominicanengebruiken.
18 starf, volgens de Lat. tekst stierf de ridder in Toletum, Toledo**.
26 mirakel, een wonder dat de waarde van de heiligenverering (volgens de Lat.
tekst ‘de veneratione sanctorum’) bevestigt.
39 penninck, volgens de Lat. tekst een Griekse drachme; na ca. 260 werd de uitgifte
van deze munt in het Romeinse rijk gestaakt.
43 in des landes tale, Grieks.
45 de dar nicht en brack de vijr des hilighen daghes, Lat. qui non infregit diem
sancto celebrem; ‘vieravont’ betreft de avond en de dag voorafgaand aan een kerkelijk
feest, waarop de arbeidsrust ingaat, vgl. J. Verdam, <Middelnederlandsch
Handwoordenboek> kol. 711.
50-51 der hilligher iuncferen sunte katherinen hillichdom, een reliek van de H.
Katharina*.
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13 Na ghenck, volgt in de Lat. tekst: Nam secundum poetam moderni temporis: Et
vomit, et potat, dira Charybdis aquas. - Deze versregels van een dichter uit Thomas'
tijd zijn niet geïdentificeerd.
23-24 De kanunnik van de St. Gaugericuskathedraal trad in bij de regulieren te
Cantimpré** (Lat.: in religioso Cantipratensi coenobio).
34-35 vgl. Johannes 21:24 (NT).
42 vgl. Apocalyps 14:13 (NT).
49 vgl. Lucas 16:24 (NT).
50 vgl. Matteus 25:8 (NT).
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20 den yrsten boke machabeorum, vgl. I Makkabeeën 13:27-28 (OT).
27 ecclesiasticus, vgl. Jezus Sirach 38:16 (OT).
32 Myn older moder, Thomas' grootmoeder van moederszijde.
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8-11 vgl. II Makkabeeën 12:45 (OT).
13 keyser otto, Otto IV* van Brunswijk (+ 1218), Duits keizer vanaf 1209. Omdat
hij zijn belofte aan paus Innocentius III* niet nakwam om de Italiaanse rijksgebieden
Ancona, Spoleto en Ravenna aan de kerkelijke staat af te staan, en bovendien de
rechten van de toekomstige Frederik II* van Hohenstaufen op het koninkrijk Sicilië
betwistte, sloeg de paus hem in 1210 in de kerkban. In de hernieuwde strijd tussen
Welfen en Gibellijnen trok Otto zich na de slag bij Bouvines (1214) terug in
Brunswijk. Hij stierf zonder van de kerkban te zijn verlost.
38-39 conradus* van Hildesheim**.
43 abner*, vgl. II Samuel 3:35 (OT).
43-46 vgl. Maleachi 3:20 (OT).
50 lambertus* een preister der melaetschen, vermoedelijk van het leprozenhuis
te Heverlee (gesticht ca. 1197), de priorij Ter Bank. In 1224 werden de religieuzen
door Honorius III* geplaatst onder de leiding van de abt van Villers**, vgl. E. van
Even, ‘Louvain dans le passé et dans le présence’, 508.
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21 repha, Rispa*, vgl. II Samuel 21:10 (OT).
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29 Vp den doden screie want sijn licham vntbreket: ‘licham’ is een vertaalfout van
het Latijnse ‘lux’ (licht), vgl. Jezus Sirach 22:11 (OT). Deze afwijking is in alle mnl.
afschriften aanwezig.
38 eerwerdigher ende wnderlicker cristinen, Christina de Wonderbare*/Mirabilis
(+ 1224), vgl. Inl., hoofdstuk 2, noot 2; Lodewicus greue van losen, Lodewijk II*
graaf van Loon (1195-1218). Ook Christina hield de wacht bij de lijken van
opgehangenen, zoals beschreven is van Rispa, vgl. rr. 22-24.
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9 twelf dusent marck, Lat. duodecim millia drachmas argenti'; in de KBS is dit
tweeduizend drachmen zilver, vgl. II Makkabeeën 12:43 (OT).
11-12 vgl. Jezus Sirach 3:30 (OT).
12 vgl. Daniel 4:24 (OT).
16-17 den werken des groten coninghes caroli, in de <Vita Karoli Magni
imperatoris> van Einhardt (MGH, Scriptores rerum Germanorum) komt dit verhaal
niet voor. Wel is het aanwezig in de <Historia Occidentalis> van Jacob van Vitry*,
nr. CXIV, vgl. Biënboec 249, noot 2.
45-47 vgl. Augustinus, Ep. 54.
47-48 den propheten, vgl. Jesaja* 33:1 (OT).
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30 vgl. Exodus 12 (OT).
34 vgl. Numeri 21:9 (OT).
35 vgl. Psalm 23:5 (OT).
36-39 vgl. Gregorius de Grote, <Dialogus> lib. 4: 55. De betreffende persoon was
een monnik.
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37 iherusalem versochte, volgens de Lat. tekst ‘terram sanctam, ac Hierosolymam
visitare’; Jeruzalem** was sinds 1187 niet meer in handen van de kruisvaarders; om
deze reden zal Thomas' vader niet, of niet lang in Jeruzalem geweest zijn, vgl. p.
175, Ex. 179. Het is mogelijk dat dit bezoek aan het H. Land plaats vond in het kader
van de kruistocht van Richard I* Leeuwenhart van Engeland (1189-1192), waarbij
Thomas' vader zich misschien had aangesloten; zekerheid bestaat slechts over diens
begeleiding van Richard in Bretagne** (+ 1199), vgl. p. 249, rr. 18-20.
38 den swarten berch, volgens Colv. betreft het de berg Neros (Grieks: vochtig)
in de nabijheid van de stad Antiochië, centrum van het Latijnse koninkrijk. Via de
foutieve Franse vertaling ‘noire’ leidde dit tot het Lat. ‘nigrum’, vgl. Notae, 145.
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19-23 Over deze opvatting geeft Colv. enige toelichting in Notae, 143-144.
29 sunte katherinen nacht, 24 november.

229
35-38 Lat.: Aestate prodeunt, et quasi longo hyemis taedio fatigatae, extensis membris
et alis, et excussis exuviis, exultatione multiplici in auras liberas spaciantur; deze
tekst is niet geïdentificeerd.
43-48 na den worden des propheten, vgl. Ezechiël 37 (OT).
48-49 vgl. I Korintiërs 13:12 (NT).
49-51 ysayas, vgl. Jesaja* 60:5 (OT).
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1-6 vgl. Job 19:25 (OT).
9-11 vgl. Matteus 25:23 (NT).
15-16 dese sesse, deze zes vreugden; Versus., in het Lat.: Nota versus.
25-28 ysaias, vgl. Jesaja* 2:9-11 (OT).
29-30 sanctus iheronimus, St. Hieronymus*, Epistola 1.
31-34 vgl. Matteus 17:1-8 (NT).
38-40 vgl. Johannes 17:2 (NT).
42-45 berten, Berta* was eerst moniale in Aywières**, daarna abdis van het
klooster Marquette**/Reclinatorium bij Rijsel**.
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1-4 vgl. Exodus 34:30 (OT).
4 ade, Ada van Belomeir* (Lat. Adae), hijr to voren, vgl. p. 110, Ex. 102. - Deze
voornaam is op deze plaats vaak abusievelijk als Adam geïnterpreteerd, zoals in de
hss. A, B, D, M.
9-12 den boke yosue, vgl. Jozua* 10:24 (OT).
15 der vader boke, <Vitae Patris>, Mnl. <Vaderboec>.
30-33 de coningynne van saba, koningin van Seba*, vgl. I Koningen 10:8 en 9
(OT).
42-43 nyuelle, Nijvel**/Nivelles; elizabeth, volgens de Lat. tekst betreft het Elizabet
de Gravio*.
43-44 de ick nicht nomen en wil want se noch leuet, vgl. p. 5, rr. 26-29.
46 laloes, Lillois**.

232
13-15 broder henrick van collen, Hendrik van Keulen*.
27 vgl. Matteus 6:33 (NT).
47 vgl. Lucas 22:29-30 (NT).
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1 boke van der stat godes, vgl. <De civitate Dei> lib. 19 c. 27.
7-9 vgl. Psalm 124:7 (OT).
8 vgl. Jesaja 25:8 (OT).
10-12 vgl. Matteus 25:34 (NT).
16-18 vgl. Psalm 133:1 (OT).
24 dusent. twe hondert ende sestich, dit is overeenkomstig de meeste afschriften
in de Lat. tekst. Tijdens het opstellen van het BUA (ca. 1258-ca. 1262) had de Franse
koning Lodewijk IX* slechts één kruistocht gemaakt (1248-1252). Wel werd in 1259
op het bericht van een Mongolenaanval in Perzië opnieuw een kruistocht voorbereid,
waarvoor de propagandisten uiteraard gebruik maakten van vroegere ervaringen van
de kruisvaarders. Tevens kreeg paus Urbanus IV in 1260 een brief van de Hongaarse
dominicaan Johannes, die zich als gezant van de Mongolenleider Hülagü (ca.
1217-1267) presenteerde, met het bericht dat deze christen wilde worden (de vrouw
van H. was christin). Dit herinnerde aan een vroegere gebeurtenis, waar Thomas nu
over wil vertellen. Het is begrijpelijk dat Thomas bij al deze exotische berichten in
verwarring raakte. Vgl. Bezzola t.a.p., 197 198.
25-27 roberte den greuen van attrebaten, Robert I* van Artois (+ 1250); alfontius
den greuen van pickerdien, Alfons* van Poitou (+ 1271); carolus den greuen van
andegauensen, Karel I* van Anjou (+ 1285) waren de drie broers van Lodewijk IX,
die hem in 1249 tijdens zijn kruistocht begeleidden.
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28-29 een die edelste stat van egipten, volgens de Lat. tekst Damiate** (Damiatam),
maar deze stad was sinds 1221 weer in handen van de arabieren; ook Matthew Paris
noemt Egypte, maar het betreft hier zonder twijfel Nicosia op Cyprus, vgl. Bezzola,
‘Die Mongolen’, 150.
29-33 In Nicosia werd Lodewijk IX bezocht door een afvaardiging van de
Mongolenbevelhebber Ilchikadei uit Perzië, om namens de grootkhan van de
Mongolen* aan de kruisvaarders assistentie aan te bieden in het verdrijven van de
arabieren in het H. Land. De woordvoerder was Sabeddin Monifat David. Deze
verklaarde dat de moeder van de grootkhan, Töregeme, christin was, een dochter
van de ‘christelijke koning van Judea’, en tevens, dat 3 jaar tevoren de grootkhan
Güyük en zijn gevolg zich eveneens hadden laten dopen; Ilchikadei zelf was al eerder
christen geworden. Het verhaal van David bleek later volkomen ongegrond te zijn.
- Als tolk voor David fungeerde de dominicaan Andreas van Longjumeau, die tot
het gevolg van de Franse koning behoorde. In 1245 had hij in opdracht van de paus
zijn ordebroeder Ascelin/Anselm begeleid voor een diplomatieke missie naar de
Mongolenleider (beschreven door Vincentius van Beauvais* in diens
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<Speculum Maiorum>, lib. XXXI, c. XL-LII). Deze missie had geen resultaat
opgeleverd. Toevallig had hij tijdens zijn reis David reeds ontmoet in het kamp van
Baitu, de Mongolenleider in West - Azië. - In Cyprus werden in 1248 de voorstellen
van David aan de Franse koning bij toeval aangevuld door berichten uit Armenië,
waar grote aantallen christenen waren ontdekt. Onmiddellijk zond de opgetogen
Lodewijk IX een antwoordmissie naar Ilchikadai, evenals een afvaardiging naar
Güyük khan onder leiding van de dominicaan Andreas van Longjumeau.
29 den coninck der tateren, Ilchikadei; ene kerstene moder, Töregeme.
31-33 den coninck van indien, volgens de legende was dit de christelijke koning
David van Judea, uitgeweken naar India, zoon van de priesterkoning Johannes;
Djengis Khan zou zijn dochter gehuwd hebben volgens Joinville; vgl. ook Bezzola
t.a.p., 24-25. De legendevorming zou zijn ontstaan rond de aanwezigheid van
nestorianen in Klein - Azië.
36 twe minrebroders; dit is een vergissing van Thomas. Wel zond Innocentius III*
na het concilie van Lyon in 1248 twee franciscanen naar Parijs, om Lodewijk IX
over te halen zijn voorgenomen kruistocht niet tegen de islamieten, maar tegen de
Mongolen te richten. De koning liet zich echter niet van zijn stuk brengen. Vgl. W.W.
Rockhill, ‘The Journey of William of Rubruck to the eastern parts of the world,
1253-1255’, <The Hakluyt Society>, second series IV (1900/1967), XXV-XXVI.
In februari 1249 vertrok Lodewijks afvaardiging uit Cyprus naar Güyük khan, met
als geschenken (met het oog op diens verwachte kerstening) een purperen tent, die
met witte zijde was gevoerd en geborduurd met afbeeldingen uit het leven van
Christus, en kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Bij aankomst bleek Güyük (+ 1248) te
zijn overleden (David was onderweg ergens ‘blijven steken’); diens echtgenote Ogul
Gaimisch aanvaardde het geschenk, maar interpreteerde de tentkapel als een tribuut,
als een bewijs, dat de Franse koning zich aan de Mongolen had onderworpen. Hierop
gaven enige nog tegenwerking biedende machthebbers uit de omgeving zich aan
haar over. De missie was dus volslagen mislukt. Pas in 1251 durfde Andreas zich
bij de koning te melden, die zich inmiddels in Caesarea bevond, vgl. Rockhill t.a.p.,
XXIX-XXXI. De tentkapel is door Joinville (1224-1317) tweemaal uitgebreid
beschreven, niet helemaal gelijkluidend; hij schreef de memoires in 1305-1309. Hij
was seneschalk van Champagne** en behoorde tot het naaste gevolg van Lodewijk
IX, vgl. <Le livre des saintes paroles et des bons faits de notre saint roi Louis>, André
Mary ed. (Parijs 1928), XXIX.
44 enen edelen man de des coninghes neue was, vermoedelijk Sartach, die zich
bevond in het legerkamp van een broer van Güyük, Batu, en inderdaad christen was.
Het volgende verhaal wordt in een variant eveneens verteld door Joinville t.a.p.,
XCIV.

234
24-26 een ridder, volgens de versie van Joinville was dit St. Joris, de patroon van
de ridderstand.
39-40 vgl. Augustinus, <De civitate Dei>, lib. 22.
49 vgl. Genesis 43:34 (OT).
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1-3 de prophete david, koning David*, vgl. Psalm 57:11 (OT).
3-5 vgl. Jesaja* 66:24 (OT).
18-20 meister Johan, Johannes* van Nijvel/van Luik, was eerst deken van Luik,
en trad daarna in bij de regulieren in het St. Nicolaasklooster** te Oignies**; hijr to
voren, vgl. p. 155, Ex. 156. Hij stierf in 1233.
25 marien de ogenes, Maria* van Oignies.
27-28 de eerwerdighe iacob - - rome, Jacob van Vitry*, was eerst bisschop van
Acco** (achonen, 1216-1228), en vervolgens kardinaal van Tusculum (1229-1240).
39 maria magdalena*, vgl. Lucas 10:39 (NT).
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11-14 vrij naar Matteus 25:31-34 (NT).
15-16 Jn- - -duuele, dit is een zelfstandige opmerking van de vertaler om het
volgende hoofdstuk in te leiden.
16-24 ende dat sint se - -in den texte merken mach, volgens de Lat. tekst dienen
deze regels pas te volgen na de hoofdstuktitel in r. 26; se heeft dus betrekking op de
zwaluwen en andere vogels, die de bijen vervolgen.
26 Lat.: Hirundines et aliae aves depopulantur easdem; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI,
18: 61.
28-29 vgl. II Korintiërs 11:14 NT).
39-41 bisdom van camerick in brabant; aangezien Leuven** tot het bisdom
Kamerijk//Cambrai behoorde, doelt Thomas in het volgende verhaal kennelijk op
zijn functie als bisschopp, poenitentiarius in de St. Gaugericus-kathedraal te
Kamerijk**, ditmaal nog als regulier van Cantimpré (Lat.: Me in episcopatu
Cameracensi in Brabantiae partibus tunc manente). -stillen vriedach, volgens de Lat.
tekst de zesde vrijdag voor Pasen.
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46-47 vgl. Tobit 2:10 (OT). niet thobias was blind, maar zijn vader Tobit*.

238
8-12 gwilhelmus van aluernien, Willem* van Auvergne, bisschop van Parijs**
(1228-1249); een Parijse mark (livre de marc) en een livre de Paris hadden ongeveer
dezelfde waarde, vgl. R.E. Zupko, <French weights and measures before the
revolution> 97-98.
19 Lat.: Insidiantur et iis (supple apibus) adaquantibus ranae, hoc est ad aquam
bibentibus; vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 18: 61.
24-27 vgl. Job 1:4-5 (OT).
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1 vulle, correctie uit ‘wulle’.
13 de coninck van sodome, de koning van Sodom*, vgl. Genesis 14:21 OT). Deze
bijzin is door de vertaler toegevoegd; in de Lat. tekst is de volledige zin: Quis enim
alius se animarum diceret mercatorem, nisi ille, in cuius figura olim ad Abraham
dictum est: Da mihi animas, cetera tolle tibi.
16-17 Lat.: Vespae quoque persequuntur easdem, et impugnant eas odio naturali;
vgl. Plinius, Nat. Hist. XI, 18: 61. - De hornten, hoornaars (oostnl honneten), een
wespensoort.
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18-19 Aan de hoornaars kunnen drie verwante insectensoorten worden toegevoegd,
kakkerlakken (Lat. blattae), horzels (crabrones) en kevers (‘stupestres’), de laatste
weer onder te verdelen in snuitkevers, die vliegen, waterroofkevers (die zeer groot
kunnen zijn), en engerlingen die in de grond huizen. Colvenerius wijst er op, dat het
woord ‘stupestres’, door Thomas eveneens genoemd in zijn NR, in het Latijn niet
voorkomt; de correcte schrijfwijze is ‘buprestes’, vgl. Notae, 151. In alle onderzochte
hss. is Thomas' schrijfwijze gehandhaafd. ‘Stuprator’ betekent echter schender,
onteerder, en in deze betekenis wordt ‘stupestres’ door Thomas ook gebruikt. (In de
NR, lib. 9, XLII noemt hij als bron Isidorus van Sevilla, vgl. Boese ed., p. 309.) vleder muse, is een foutieve Mnl. vertaling van ‘blattae’, kakkerlakken; een vleermuis
is een zoogdier, geen insect (worme), maar het is aanemelijk dat de vertaler hiervan
niet op de hoogte was.
25 dessen dreen, relateert niet aan de bovengenoemde insecten, maar aan het
voorgaande menschen verueren, doet em schaden, doden se.
31 treer, Trier**.
36 der prouincien lemoniken, in de (dominicanenprovincie) Provence**, in de
omgeving van de stad Limoges**.
37-38 prier der predicker broder der seluen stat, het dominicanenklooster was
sinds 1221 in Limoges, vgl. Hinnebusch, ‘The history of the Dominican order’, 327;
Gerard Fraquetius maakt in zijn <Vitae fratrum> lib. III, c. 41 § 2 (ca. 1258) melding
van een broeder ‘multo religioso et authen-
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tica persona in ordine’, die prior was van Limoges**, vgl. B.M. Reichert ed., MOPH
I (Leuven 1896).
48 peter rickerdes, Peter Rijkaard* (vgl. de voetnoot).

240
7 schedinghe des landes, Lat. Marchia, de scheiding tussen Brabant en Vlaanderen.
10 meister gwilhelmus, Willem*, priester in een dorp op de grens van Overijse en
Vlaanderen.
37 vleder muse, ls: kakkerlakken, vgl. p. 239, rr. 18-19.
38-39 in den boke der naturen, vgl. NR, lib. VIII; Boese ed., 300.
39-40 Volgens Colv. houdt deze opvatting verband met de dagelijkse completen:
Procul recedant somnia, et noctium phantasmata, hostemque nostreum comprime,
ne polluantur corpora.
42 Hijr van hebbe ick ghelesen, volgens de Lat. tekst herinnert Thomas zich
hierover iets grappigs te hebben gelezen (de hoc quidam ridiculosum legisse me
memori); de bron is hem kennelijk ontgaan.
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2 dorpe van niuelle, Nijvel**/Nivelles.
37 boke van der naturen, vgl. NR, lib. IX, XVI, Boese ed., 301. Thomas baseert
zich hierin op Plinius.
43-45 neptuni, meervoud van neptunos; incubi, mv van incubos; duseos, ev,
genoemd door Augustinus* in <De civitate Dei>, lib. 13, c. 23.
46-47 vgl. Efesiërs 6:12 (NT).
47-48 dessen, volgens de Lat. tekst: deze vier; na ordinancien in oren steden,
volgens de Lat. tekst: in aantal, gewicht, en afmetingen (de volledige zin luidt: De
his quatuor, prout in suis locis habent dominium, permittente tamen illo, qui omnia
in numero, pondere, et mensura disponit.
48-50 vgl. Wijsheid 11 (OT).
50 De niet opgenomen zin na ‘mate’ luidt: Non nisi singulariter Neptunus ponitur
ab Aristotele, licet Neptunos pluraliter hinc ponamus.
51 vele vunders, volgens de Lat. tekst veel belachelijke en grote wonderlijke dingen
(Lat. De Neptunorum factis multa ridiculosa et magna mirabilia referuntur).

242
4 comanen, Kumanen*, een volk uit Turkije dat was doorgedrongen tot Zuid Rusland, en daar in ca. 1211 door de Mongolen* was verslagen en was uitgeweken
naar het Balkan -schiereiland en Hongarije**. Daar kregen zij van Bela IV*
(1206/1235-1270) een bepaald gebied toegewezen (Allföld). Vervolgens trachtte
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men ze door een intensief bekeringsprogramma te integreren. Om dezelfde reden
liet Bela IV zijn zoon Stefanus (1239-1272) huwen met een Kumaanse prinses; in
1260 was S. heer van de Kumanen; hij leefde in voortdurende onmin met zijn vader;
vgl. K. en M. Uhrlizz, <Handbuch der Geschichte Oesterreich - Ungarns> I (19632).
25 den prior der predicker orden, sinds 1221 waren de dominicanen in H. gevestigd
in opdracht van Paul van Hongarije, prior van het klooster in Bologna**; Theoderik
werd de eerste provinciaal prior (ca. 1223 1228); in 1228 was hij bisschop van de
Kumanen, vgl. Hinnebusch, 93; van 1231-1233 was Johan van Wildeshusen*
provinciaal prior van H.
47 wy seghen em do he preister was, misschien toen hij in Parijs studeerde?

243
2-3 ene iuncfer in gheestlicken habite, vermoedelijk uit Hertogendal**, vgl. rr. 22-26.
8 vth persede ick mit ghewelde van er (Lat. ab eo violenter extorsi), het is niet
aannemelijk dat Thomas hier fysiek geweld gebruikte, al is het niet onmogelijk.
Eerder kan men denken aan de bisschoppelijke jurisdictie die hem als pauselijk
poenitentiarius was verleend, waarmee hij haar onder druk zette, vgl. Inl., hoofdstuk
2, noot 61.
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19 ludgart, Lutgard van Tongeren*/van Aywières.
23-24 de eerwerdighe hillighe nunnen van des hertoghendale ghenomet cristina,
Christina*, cisterciënserin in het klooster Hertogendal** bij Leuven, door hertog
Hendrik II* gesticht in ca. 1231.
50 Na becorres, volgt in de Lat. tekst: Incubos generare, Beda in historiis Britonum,
et multae aliae scripturae testantur. Qua autem ratione hoc fieri possit non video: nisi
hac sola, quod virile semen effusum mox in vas muliebre cum debita temperantiae
qualitate transfundant. Sed sic proprie generare incubum non dicemus. Infinitas tamen
rationes latere humanis ingeniis in rerum secreto naturae plenissime confitemur, et
paucissimas respective hominum sensibus apparere. (BUA II, 57 § 16)
51 duseen, Lat. duseos; zie ook Biënboec, 154, noot 4.

244
2 Die heydenen van prusen, de Pruisen* vormden een Baltische stam van de Prussi,
die het gebied tussen Meml en Weichsel bewoonden. Zij plantten bomen ten behoeve
van de ‘duseos’. Sinds 1212 waren hier cisterciënsers, die trachtten de bewoners te
bekeren, in 1230 gevolgd door de ridders van de Duitse Orde, vgl. p. 219, rr. 16-17.
8 dyanen, Diana*, genoemd in <De civitate Dei>, lib. 18, c. 18.
17-19 vgl. Exodus 7:12 en 8:22.
19 draken, Lat. dracones, eigenlijk ‘slangen’.
20-22 vgl. Augustinus, <De Trinitate>, lib. 3, c. 8-9.
35 oscolamus, ls: ophthalmos (oog), volgens Colv. beschreven door Albert de
Grote*/Albertus Magnus, Notae 155.
39-40 Na ghetughe der predicker ende der mynrebroder, volgt in de Lat. tekst: et
praecipue beatae memoriae episcopi Ioannis, magistri ordinis Praedicatorum; Johannes
van Wildeshusen* was van 1241 tot zijn dood (1253) ordemeester; van 1231-1233
was hij werkzaam als bisschop van Bohemen**. Omdat Thomas hem (tezamen met
de dominicanen en minderbroeders) als bron vermeldt, en daarbij herinnert aan de
bisschopsfunctie, hoorde Thomas het verhaal misschien in de laatstgenoemde periode
(Johan was immers ook enige tijd prior van Hongarije.); zie ook de aantekening bij
p. 249, r. 18.
40-41 des greuen dochter van swauenborch, niet geïdentificeerd.
45 vp den schoet, Lat. in gremio (niet ‘op den choer’, zoals hss. A, B, D, E, en M
schrijven); in Vert. II is dit exempel uitsluitend in G aanwezig. Hier is de in Vert. I
ontbrekende Latijnse zin wel vertaald: ‘ende nochtant alst auent quaem. ende die vr
was soe wart sie onzienlike ende ontastlike. wt sinen handen van den duuelen
genomen.’ (f. 285c).
47-48 meister albert, Albert de Grote*/Albertus Magnus (ca. 1193-1280), de
zegsman van het verhaal, voltooide in 1245 zijn theologiestudie te Parijs**, en was
daar van 1245-1248 theologiemagister. In die tijd zal het verhaal tijdens een college
ter sprake zijn gekomen, naar we mogen aannemen. - Albert trad tijdens zijn studietijd
in Padua in 1229 in bij de dominicanen en werd geplaatst in Keulen**. Nadat hij
daar enige tijd lector conventus was geweest, vervulde hij deze functie in
Hildesheim** (1234), Regensburg**, Freiburg in Breisgau** en Strasbourg** (1238);
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in 1242 ging hij naar Parijs om theologie te studeren, vgl. Scheeben, ‘Albert der
Grosse’, 45, 48. In 1248 werd hij belast met de leiding van het nieuwe studium
generale in Keulen. Na zijn benoeming tot provinciaal van Teutonia (1254-1257),
tijdens welke periode hij in Anagni de orde verdedigde, werd hij weer lektor in
Keulen (1258-1260). Van 1260-1262 was hij bisschop van Regensburg, daarna
kruistochtlegaat (1262-1263), waarna hij weer naar Keulen terugkeerde.
49-50 den bisscop van parijs, dit was Willem* van Auvergne (1228-1249);
waerachtelicke, Lat.: plena fide.
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15 swartena, Lat. Gwerthena; volgens Colv. betreft het hier Werchten**, gelegen
tussen Mechelen en Aarschot.
48 bi vlanderen, Lat. in confinio Flandriae, vermoedelijk in Brabant, aan de grens
met Vlaanderen**.

246
10 Na verwnderen, volgt in de Lat. tekst: in tam videlicet inexplicabilem cacum,
rerum ordinem et rationem naturae, super id quod estimari poterit, variari? Ego
quidem talia fieri, permittente occulto Dei iudicio, per operationem demonum, nec
inficior, nec confirmo: sed quia obiicientibus talia et verissima assertione firmantibus,
subterfugere dissimulatione non potui, ista mihi narrata et inculcata conscripsi, et
aliis discutienda reliqui.
13 meister alberte, Albert de Grote*/Albertus Magnus. Wanneer Thomas hem
hierover raadpleegde, is niet na te gaan; misschien tijdens diens bezoek aan Leuven**
in 1256, bij welke gelegenheid hij de eucharistieviering in de zojuist voltooide
dominicanenkerk leidde, met Thomas van Aquino* als assistent, vgl. E. van Even,
‘Louvain’, 414. Wel staat vast, dat Thomas ‘menigmaal zijn toehoorder was’, vgl.
p. 256, rr. 47-50, en Inl., hoofdstuk 2, noot 118.
17-19 meister coenraet, Conradus* van Marburg (+ 1233), biechtvader van
Elisabeth van Thüringen (1207-1231), was sinds 1215 kruistochtprediker en pauselijk
legaat in Noord - Duitsland, sinds 1227 pauselijk inquisiteur; vanwege zijn wrede
optreden werd hij vermoord.
20 broder corde, Conradus* van Höxter, provinciaal prior van Teutonia (1225
1234).
33-48 Dit verhaal lijkt veel op de ervaring van de Mongolenprins in Ex. 258.

247
7 der veerder maneer der duuele, vgl. p. 241, rr. 46 47.
18 vgl. I Petrus 5:8 (NT).
40 Na tale, volgt in de Lat. tekst de Franse zin: Moy dois aimer, ie suis tres biau,
Bons, et douz, noble, et loyau. De hierop volgende Lat. vertaling hiervan is in het
Mnl. omgezet (rr. 40-41). De transcriptie van de Franse zin is door Colvenerius
‘verjongd’; oorspronkelijk stond hier ‘Moy dois aimer, suis tres biaus, li bons, li
dous et li tres liaus’, vgl. de opmerking van J. Margeant, <Catalogue descriptif et
raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Valenciennes> (1860) p. 220 (over dit
door Colvenerius geraadpleegde hs. c, zie Inl., hfdst. 4.3).
44-45 vgl. Psalm 45:3 (OT).
45-46 vgl. Hebreeën 1:3 (NT).
47 alle vleesch is hoy, vgl. Jesaja 40:6 (OT).
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48-49 vgl. Lucas 18:19 (NT).
49-50 vgl. Hooglied 4:11 (OT).
50 vgl. Psalm 145:9 (OT).
51-52 salomon, vgl. Jezus Sirach 31:13 (OT).
52 Vanaf nochtan, vgl. Matteus 6:22 (NT).
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1-3 vgl. Hebreeën 1:2 (OT).
3 vgl. Maleachi 2:10 (OT).
10 een soortgelijk verhaal komt eveneens voor in andere literaire bronnen,
waaronder de <Dialogus miraculorum> liber 4, c. 80, vgl. Biënboec 115.

249
1-2 broder henricke vth dudeschlant, Hendrik* van Keulen (+ 1254). Thomas is de
enige bron voor zijn lectoraat te Keulen. Vermoedelijk was H. als zodanig werkzaam
na zijn terugkeer uit het H. Land in 1233, toen hij om gezondheidsredenen aftrad als
provinciaal prior van het H. Land (ca. 1231-1233), vgl. JvS, 166-168.
4 britanien, Bretagne**.
5 lugdunen, Lyon**.
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6 den prior, vermoedelijk niet Humbert van Romans*, anders zou Thomas dit wel
vermeld hebben; H. was na zijn intrede bij de dominicanen geplaatst in Lyon**, waar
hij lange tijd prior was, zeker in 1237, vgl. Brett, ‘Humbert of Romans’, 5.
9-10 dat olde mirakel van britanien, de bron van Barenton** in het woud van
Brocéliande, die nog steeds aan de toeristen wordt getoond; vgl. ook J. Janssens,
‘Koning Arthur en de tafelronde’, in: <Arturus rex> I, Medievalia Lovaniensia Series
I/Studia XVI (1987) 55-57.
11-12 dar een steen bouen lach vp calumpnen van marmorstene, deze dolmen is
nog aanwezig.
17-18 meister van der orden, ordemeester Jordanus van Saksen* (1222-1237);
bisscop broder iohan, Johan* van Wildeshusen was van 1233-1237 bisschop van
Bohemen; vgl. ook de aantekening bij p. 244, r. 39.
18-20 Thomas' vader was een ridder, hoogstwaarschijnlijk uit Bellingen**. Hij
vertelde het verhaal aan Thomas meer dan veertig jaar tevoren (ouer virtich jaren,
naar men mag aannemen omstreeks 1219, vgl. Inl., hoofdstuk 2, noten 13-19. De
vader had de bron gezien toen hij meereed in het gevolg van Richard I* Leeuwenhart,
vermoedelijk toen deze tussen 1194 en 1199 in Frankrijk streed tegen Philippus II
Augustus* en zijn broer Jan Zonder Land*.
29 prouinciael prior der predicker broder de ouer dat meer wonen, Hendrik van
Keulen* was van ca. 1231-1233 provinciaal prior van het H. Land; acconen, Akko**.
Het hierop volgende verhaal wordt beschouwd als een beschrijving van een fata
morgana.
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7 na den worden des gloriosen iheronimi, Hieronymus* in zijn <Epistola ad
Eustachium de custodia virginatis>.
12 in der schole, vermoedelijk de kapittelschool van de St. Gaugericuskathedraal
te Kamerijk**/Cambrai, vgl. Inl., hoofdstuk 2, noten 25, 26.
19 bonifacius bisscop van lausonen, Bonifatius van Lausanne*.
44 meister albert, Albert de Grote*.

251
13 de regule der alre hoghesten insettinghe, Lat.: sanctae, et excellentissimae
institutionis regulam, de voorschriften van de dominicanenleiding.
18 vgl. Lucas 10:1 (NT).
41-43 vgl. Ambrosius, <Hexaemeron> VI, 4.

253
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13 dorpe, Koningsdorp** bij Keulen aan de Rijn (Lat. Oppidum regis vocatur).
Thomas schreef dit verhaal in 1258, vgl. r. 13 (Lat. anno praesenti).
26 iordanus, Jordanus van Saksen* was van 1222-1237 ordemeester. Scheeben
neemt aan dat hij meteen na zijn benoeming de paus te Rome bezocht. Het was
gebruikelijk dat bij een dergelijke gelegenheid een preek werd gehouden voor het
pauselijk hof, vgl. JvS, 45-47.
36 pawes honorius, Honorius III* (1216-1227).

254
32 Na machten, volgt in de Lat. tekst een uiteenzetting over de daarma verleende
voorrechten aan de dominicanen door Gregorius IX*: Hinc postea factum est, ut ipse
Papa et Cardinales in curia, devotissimi erga Praedicatorum in ordinem, cum
inconsuctis auctoritatibus et privilegiis exaltaret. Unde successor ipsius Honorii
Papae, dominus Papa Gregorius, fratri Ioanni, dicto de Argentina, quondam Bosnensi
Episcopo, magistro Praedicatorum ordinis facto, cum magna devotione dixit: Me tibi
charissime quasi pro incude Papam orbis constituo, linguam autem tuam pono pro
malleo, ut secundum omnia privilegia, quae ordini tuo expediunt, vel etiam, quae
aliis religiosis quibuscumque usque in praesens concessa sunt, scribi facias, et bullabo.
Nec mora, magister ordinis, et qui cum eo erant fratres, omnibus registris
Apostolicorum inspectis, omnia privilegia, quae sibi commoda et utilia pro
confirmatione ordinis essent, vel fore possent, consensu fratrum Cardinalium et
curiae, bullata et sub-
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scriptionibus insignita solemniter acceperunt. Hinc ad beatae memoriae Iordanum
redeamus, et quid fecerit, vel de eo factum sit, videamus. (II, 57 § 44).
46 den hoghen berghe, Lat. Alpium.
49 der stat, Jordanus vertrok in 1233 uit Rome naar Milaan, waar hij ernstig ziek
werd, en bijzonder goed verzorgd werd door prior Nicolaas, volgens de berichten
van zijn metgezel Gerardus Fraquetius, vgl. JvS, 24-26. Een andere maal was hij
ziek in Besançon, waar hij het zojuist gevestigde dominicanenklooster bezocht (1224).
De deken en kanunniken hadden om deze vestiging verzocht. Hier had J. volgens
Gerardus een duivelsverschijning. De tweede locatie ligt voor Thomas' verslag meer
voor de hand, vgl. rr. 45-46.

255
20-25 Ook St. Dominicus wilde niet in een bed slapen, zelfs als hij ziek was, lag hij
liever op de grond, vgl. R. Brooke, ‘The coming of the friars’, 102.
47-48 vgl. Prediker 4:17 (OT).
48-49 vgl. I Samuel 15:22 (OT).
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6 bononien, Bologna**.
19-20 meister iordanus, Jordanus van Saksen* trad in 1220 bij de dominicanen
te Parijs** in, en werd reeds in 1221 tot provinciaal prior van Lombardije** benoemd
en volgde in 1222 Dominicus* op als ordemeester; bekiert hadde to der orden, dit
gebeurde in Bologna** volgens de Lat. tekst (et in Bononia recepisset).
29 vgl. Jesaja 28:15 (OT).
47-49 Jck was mannich tijt sijn discipule, (Lat.: sicut auditor eius per multum
tempus); meister albert, Albert de Grote* voltooide tussen 1242-1245 zijn
theologiestudie te Parijs**, waarbij hij tevens in natuurwetenschappen doceerde; van
1245-1248 bekleedde hij daar een leerstoel theologie, vgl. Scheeben, ‘Albertus
Magnus’, 45, 46, 52. Daarna nam hij de leiding op zich van de zojuist te Keulen**
opgerichte academische opleiding, waar ook Thomas van Aquino* van 1248-1252
studeerde. Van 1254-1257 was Albert provinciaal prior van Teutonica, waardoor hij
zelden in zijn klooster (Keulen) kon zijn. Het is niet duidelijk wanneer Thomas van
Cantimpré zijn colleges volgde; wel reisde Thomas over de Rijn** uit Trier** naar
Keulen, maar naar we kunnen aannemen pas na 1256, vgl. p. 199, rr. 22-24, en Inl.
hfdst. 2, noten 162 en 165. In 1248 was Thomas lector en subprior in Leuven**
(idem noot 135); meestal behield men dergelijke functies langere tijd; Thomas zal
toen niet het klooster hebben verlaten voor colleges in Keulen**; vgl. ook Deboutte,
‘Thomas als auditor van Albertus Magnus’, OGE 58 afl. 2-3; 192-209.
Eerder is het aannemelijk dat Thomas Alberts colleges over natuurkunde in Parijs**
volgde, want hij heeft niet slechts meegemaakt dat Albert al een leerstoel in de
theologie bekleedde (cum tamen in cathedra theologie regeret). Dit doet vermoeden
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dat Thomas langer in Parijs studeerde dan gewoonlijk wordt aangenomen, vgl. Inl.
hfdst. 2, noot 122.

257
10 Na dogheden, volgt in de Lat. tekst een ode op Jordanus van Saksen*. Deze was
door Thomas op verzoek van zijn medebroeders opgesteld. In de Mnl. vert. is de
dichtvorm verloren gegaan, ook de lofprijzingen in aanhef en slot zijn weggelaten.
Men vindt de volledige Lat. tekst van de hymne in Biënboec, 342-345.
11 ene vrouwe, volgens de Lat. tekst de echtgenote van een man in Bohemen**;
zij beloofde haar nog ongeboren kind aan hem te wijden (naar hem te noemen?).
N.B. Het betreft hier in feite geen exempel; de tekst is onderdeel van de hymne.
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18 Jordanus* verdronk tijdens een schipbreuk op 13.02.1237.
26 sinen ghesellen, zijn metgezel Geraldus*, zoals blijkt uit Thomas' beschrijving
in de VL, III, 1 § 2. Een andere metgezel, de lekebroeder Iwan, overleefde de
schipbreuk.
28 de greken, de Byzantijnen*. Jordanus werd gevonden op de kust van Pamphylië
in de buurtvan de stad Attalia, vgl. JvS, 81.
30 akon, Akko**; hier was sinds ca. 1221 een dominicanenconvent.
33-34 vgl. Lucas 7:22 (NT).
34-35 een dudesche ghebaren vth westualen; Jordanus* werd geboren in het dorp
Bortege bij Mainz ca. 1185 (zeker voor 1200), JvS, 35; Brooke, ‘The coming of the
friars’, 98.
38-40 arnoldus ghenomet ghebaren vth den lande van treer, Arnoldus*, afkomstig
uit de omgeving van Trier**, was prior van het dominicanenconvent Wirtzburg te
Freiburg** (Lat. Wiburgensi). Misschien heeft Thomas hem ontmoet tijdens zijn
reis in 1256, vgl. p. 239, of tijdens het AK te Parijs in 1256 (vgl. de aantekening bij
p. 5, r. 31); in ieder geval was A. na 1237 nog in leven, en was hij overleden toen
Thomas over hem schreef, vgl. r. 50.
43 luthgarda, Lutgard van Tongeren*/van Aywières.

258
3 vgl. Psalm 45 (OT).
9 vgl. Daniel 12:1 (OT), Apocalyps 5, 20, 21 (NT).
17-18 He wart .. pelgrimasien, dit is een verkeerde vertaling van: Ipso enim
assumpto in socium a domino Hugone presbytero Cardinali; hij was dus begeleider
van kardinaal Hugo van St. Cher*, die sinds 1251 tevens pauselijk legaat was voor
Duitsland, vgl. Hinnebusch, 391.
20-22 Na em, Na Jordanus van Saksen*, werd meister raymundus, Raymundus
de Penaforte* (ca. 1175-1275 te Barcelona) algemeen overste (1238-1241). Hij was
magister kerkelijk recht te Bologna**, werd daarna kanunnik in Barcelona (1220).
Hij had een neef ontraden om bij de dominicanen in te treden; daarna kreeg hij
wroeging en trad in 1222 zelf in (in het klooster te Barcelona); als penitentie moest
hij een handboek voor biechtvaders schrijven (Summa de poenitentia et matrimonio,
vóór 1238 voltooid). Gregorius IX benoemde hem in ca. 1230 tot kapelaan en
biechtvader van de pauselijke curie; tevens kreeg hij opdracht tot uitbreiding van de
pauselijke Decretales (Liber Extra). Toen na de dood van Jordanus (1237) in 1238
tijdens het AK te Bologna een dubbelkeuze ontstond tussen Albert de Grote* en
Hugo van St. Cher*, werd daarna met algemene stemmen Raymond gekozen. Tot
ieders ontsteltenis abdiceerde hij ‘om gezondheidsredenen’ tijdens het AK te Parijs**
in 1241, waarna hij terugkeerde naar Barcelona. Daar was hij bijzonder actief in de
kerstening van arabieren en joden (AASS Januarii I, 404 429). Gedurende zijn bewind
was Thomas in Parijs**, waar in 1239 en 1241 het AK plaatsvond. Thomas is dus
opvallend terughoudend in zijn meededelingen over deze algemeen overste.
23-25 iohannes ghebaren vth dudesch lant, Johannes van Wildeshusen* (ca. 1180
1252), afkomstig uit de streek rond Osnabrück, was biechtvader van paus Honorius
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III* tot zijn intrede in 1222 bij de dominicanen te Parijs**, vgl. p. 149, r. 51.
Misschien heeft Thomas hem daar leren kennen. Vervolgens werd J. geplaatst in
Strasbourg**. Daarna werd hij in 1231 tot prior van Hongarije** benoemd, gevolgd
door een pauselijke aanstelling als bisschop van Bohemen** (bosuen, 1233-1237).
30-31 ghecoren to enen meister der ghemenen orden, in 1241 werd hij gekozen
tot ordemeester/algemeen overste.
39 romessche lant, de dominicanenprovincie Romania**.
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4 straesborch, Straatsburg**, het klooster van Johannes van Wildeshusen*.
5 Sijn hillighe lijcham wart verheuen van den bisscoppe van mets... straesborch,
de bisschop Jacob van Metz** (1239-1260) en de elect van Strasbourg** brachten
het lichaam van Johannes over naar het graf in de zojuist voltooide dominicanenkerk
in S.; Johannes was oorspronkelijk buiten de stadsmuren begraven, zoals Gerard
Fraquetius meedeelt (MOPH VII, I, 13).
6 ghecornen bisscop van straesborch, de gekozen bisschop van Straatsburg** was
Walther van Geroldseck, die na zijn verkiezing in 1260 in 1261 werd gewijd, vgl.
Colv. Notae, 161. Het jaartal 1276, dat eveneens voorkomt in de drie vroege drukken
LX, LY en LZ en enige Lat. afschriften, moet dus 1260 zijn.
7-8 De plechtigheid vond plaats tijdens het AK te Straatsburg (1260), dat onder
leiding stond van ordemeester Humbert van Romans*.
8-10 coningynne van vngeren, Maria*, echtgenote van Bela IV* van Hongarije**
(vgl. de aant. bij r. 17), dr. van Theodorus Laskaris, keizer van Nikaia. Haar brief
aan paus Alexander IV* (1254 1261) is opgenomen in B.M. Reichert, <Vitae Fratrum
Ordinis Praedicatorum necnon Cronice ordinis ab anno MCCIII usque ad MCCLIV>,
MOPH I (1897) 311-312. Haar oudste zoon Stefanus*/Istvan (1239-1272) was in
opstand gekomen tegen zijn vader (in seditione); dit gebeurde in 1262, zodat de brief
ca. 1262/1263 wordt gedateerd. Zij schrijft hierin, dat Johannes van Wildeshusen en
Gerard, ‘prior van dezelfde orde’ aan haar waren verschenen. In dezelfde editie (p.
310) is ook een brief van Bela IV opgenomen, gericht aan het AK (te Straatsburg?),
waarin deze zich heel lovend uitlaat over Johannes van W.
16 mester iohanne, Johan van Wildeshusen*.
28 humbertus, Humbert van Romans*/de Romanis (1194-1277), was geboren in
Romans bij Valence; Thomas is de enige bron voor zijn Bourgondische adellijke
afkomst. Na zijn intrede in 1224 bij de dominicanen te Parijs werd hij lector en daarna
prior in het dominicanenklooster te Lyon**, vgl. Brett, ‘Humbert of Romans’, 5.
32 In 1240 werd Humbert provinciaal prior van Lombardije (tussien, Toscane**).
33-35 Bij de pauskeuze in 1243 kozen velen hem als candidaat.
35 Van 1244-1254 was hij provinciaal prior van Frankrijk**/Francia.
36 wart he, Lat. est effectus; in 1254 werd hij tijdens het AK in Buda (Hongarije)
tot algemeen overste gekozen; in 1263 abdiceerde hij ‘wegens gezondheidsredenen’,
waarna hij zich na terugkeer in zijn klooster te Lyon** wijdde aan organisatorische
studies. Zijn bewind kenmerkt zich door talloze voorschriften (admonitiae) die erop
gericht waren, de vroege dominicanenprincipes in stand te houden, en iedere concessie
aan veranderde tijdomstandigheden te vermijden.

260
43-44 guden enghele, volgens de Lat. tekst zoals bij Herodes Agrippa, vgl.
Handelingen 12:7 (NT); quaden enghel, ibidem 12:23.
45 vgl. I Samuel 16:14 (OT).
47 lodewicum, Lodewijk IX* van Frankrijk.
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1 greue van ghelre otto, Otto II* van Gelre (ca. 1215/1229-1271), zoon van Gerard
van Gelre en Margareta van Brabant.
2-3 lodowicum, Lodewijk IX* van Frankrijk (1226-1270).
5 sine coghele, zijn scapulier. Lodewijk behoorde tot de lekenorde van St.
Franciscus (Derde Orde).
7-8 snode meister der gotheit, met deze tegenstander van de dominicanen te Parijs,
die voor Thomas' ordebroeders zonder meer bekend was, is Willem* van St. Amour
bedoeld. In 1254 liet bij zijn smaadschrift <De periculis>
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circuleren, dat voor de bedelbroeders fataal kon worden. Hij noemde ze <gyrovagi>,
omdat ze ledig leefden op het zweet van de arbeid van andere mensen; zij zouden
valse profeten zijn, volgelingen van de antichrist, die diep waren doorgedrongen in
de invloedsfeer van wetgeving en zielzorg. Paus Innocentius IV* (+ 1254) trok daarop
de verworvenheden van de bedelbroeders (dominicanen en franciscanen) in wat
onderwijs en zielzorg betreft, maar deze werden kort daarop door zijn opvolger
Alexander IV* voorlopig hersteld. Desondanks bleef het smaadschrift circuleren.
De dominicanen in Parijs waren voor hun onderhoud grotendeels afhankelijk van de
gunsten van de koning; Humbert van Romans* was peetvader van Robert I* van
Artois, zoon van Lodewijk IX*; Alfons van Poitou* (+ 1271), broer van Lodewijk,
echtgenoot van Johanna van Toulouse, had zich verplicht tot vaste jaarlijkse donaties
aan alle dominicanen gemeenschappen en daarmee verbonden charitatieve projecten
in zijn gebied, vgl. Vicaire, ‘Dominique et ses prêcheurs’, 379. Gedurende het AK
te Parijs** (Pinksteren 1256) werd het gebeente van Petrus van Verona* (+ 1252)
naar de dominicanenkerk aldaar vervoerd. In dezelfde tijd hield Willem van St.
Amour een preek waarin hij kritiek uitoefende op de kleding van Lodewijk IX. De
koning, die altijd heel diplomatiek en verzoenend was opgetreden, zond nu copieën
van deze preek naar Alexander IV, vgl. Brett, ‘Humbert of Romans’, 34. De
voorrechten van de bedelbroeders werden in het najaar 1256 na een proces te
Anagni** weer hersteld. Het smaadschrift werd op 5 oktober van dat jaar kerkelijk
veroordeeld; vgl. de aantekeningen bij p. 77 en 78.
14 vgl. Matteus 11:8 (NT).
15 Ibidem 3:4.
19 philippus, Filippus II Augustus* (1165-1223).
20-22 sinen sone lodowicum, Lodewijk VIII* van Frankrijk (1223-1226). Thomas
kan hem ontmoet hebben toen deze koning zich in Frans Vlaanderen bevond, of in
Parijs**, vgl. Inl., hoofdstuk 2, 46.
22 Na cledere, vervolgt de Lat. tekst: Karolus ille magnus, postquam in Roma
coronatus est Imperator, numquam postea voluit, ut de eo scribitur, insula pomposi
habitus insigniri. Deze zin is wel in Vert. II, alleen in K: ‘Die grote coninck kaerl
daer nae als hie tot romenschen keiser was gecroent en wolde hie niet meer myt
costeliken clederen verciert wesen.’ (f. 228a). Hierna volgt in BUA II, 57 § 65 nog
een uitvoerige lofrede op de Franse koning, waarbij tevens teruggekomen wordt op
de verdachtmakingen van de zijde van de docenten van de Parijse faculteit, die in
1256 door Albert de Grote* werden weerlegd. Hiervan zijn slechts enige zinnen door
de vertaler overgenomen, maar in Vert. II is de tekst wel volledig (alleen in G en H):
Ach hoe veel eren dat die ganze helige kerck den voerscreuen coninc lodewich
sculdich is, en waer niet lichtelic te begrijpen. van den genen die mit goeden herten
verstaen willen wat scade van zielen gewest hadde. hadde die onverdrachlic houerdie
dair voir af geset is enen voirt ganc gehad. als deren clercken die te parijs tegen die
predikers ende mijnre bruders in verderfnis dier twier orde oir setten. Want dese
voirscreuen conninc verdreef die bose wt sinen lande. Hie screef voer die twe ordene
aen den paeus ende cardinalen des stoels van romen. Die doir die gracie gods ende
om des connincs wil. den voirscreuen ordene zeer gonstich was. op dat die quaetheit
een eynde name ende die rechuerdicheit in oere macht bleue staen. Ic tuyge gade ic
tuege die bruederen ende ic tyge alle gelouige menschen. dat nye conninc of prins
soe noitbarlike tot vrede ende zalicheit der gelouigen menschen die helige kerck
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bescermde. cierden van gauen ende mit eren verhif. als dede dese conninc lodewich
voirscreuen. Want die waerheit spraec ende seide die waerheit. Mijn rijck en is op
deser werlt niet.
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Want pilatus lauen ende prysen als van sinen volc ende van sinen biscoppen en
ruecten hie niet. mer hie stont volherdelike om voer dat volc te steruen. ende haesten
tot sijnre passien op dat hij hir bouen een rijc maecten. dat nummer meer eynd en
sal hebben. Hier om o gemeyn kercke danct den ouersten coninc ende prince Christus.
die een maker is dynre zalicheit. danct oen bijsonder gij mynrebrueders ende prediker.
Jae laet ons alle gader tsamen dancken die ons in onsen tijden dusdanigen coninc
heft gegeuen. die in crachtiger hant dijn rijck had staende. ende niet te myn alle
mensche exempel geeft des vreedes. der caritate ende der ormodicheit. Al enen wal
is een zweert te snede bequaem alst vter sceyen is getogen of alst in der sceyen weder
om word gesteken.’ (geciteerd naar G, ff. 293v-294r). - Over de vrijgevigheid van
deze koning ten opzichte van de dominicanen, vgl. Hinnebusch, ‘The Dominican
Order’, 257.
45 vgl. Deuteronomium 32:18 (OT).

262
7 vgl. Johannes 8:44 (NT).
19 margareten, Margareta*.
28-31 By der stat van camerick, in de omgeving van Kamerijk**/Cambrai waren
in 1236 grote kettervervolgingen, waarin Robert le Bougre (de Bulgaar) een grote
rol speelde. In 1239 werden in Mont Aimée in het bisdom Reims 183 ketters verbrand
in aanwezigheid van 13 bisschoppen, waaronder de aartsbisschop van Reims en de
graaf van Champagne, tevens koning van Navarra, Theobald V (1201-1253), vgl. J.
Hamilton, <The medieval inquisition> (Londen 1981) 74.
32-33 sunte aychadus kerke, de St. Aicadro-kerk in Asper**.
35 ketter, deze werd Aegidius Boogris genoemd volgens de Lat. tekst.
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Indices
1. Namen van personen en volken
1.1 Namen van personen
Gebruikte afkortingen voor kloosterorden:
bened. :Orde der Benedictijnen
cist. :Orde der Cisterciënsers
dom. :Orde der Dominicanen
mind. :Orde der Franciscanen
praem. :Orde der Premonstratensers
Aaron (OT), 6, 42, 92, 160
Abel (OT), 29, 83, 164, 167
Abiram (OT), abiron, 200
Abner (OT), 232
Abraham (OT), 91, 101, 114, 165, 239
Absalom (OT), 48
Achas, 116
Ada van Belomeir, A. van Belonen, Ade (niet geïdent.) 110, 231
Adam (OT), 42, 147, 160
(Adam), abt van Perseigne, 18
Adam van St. Victor, 122
(Aegidius Boogris), 262
Agag (OT), aghag, 42
Agnes (cist.), 128, 129, 130
Albert
Albert de grote/Albertus Magnus (dom.), 40, 77, 78, 195, 211, 244*, 246, 250,
256
Albert (van Leuven), 170
Albertus, zn. van graaf van Frankenberg/Blankenberg, flankebert, 117, 118, 119
Albigenzen, albigensen, 60, 61
Aleida,
aleit, (cist.) abdis van Hertogendal 72
Aleida, van Bourgondië, aleit, gravin van Brabant, 183
Aleida, aelheit, gravin van Chartres en Blois, 110.
Aleida, (van Courtenay), gravin van Angoulême, 154
Aleida, aelheit, vriendin van Simon van Doornik*, 193
Alexander
Alexander de Grote, 28, 149, 194
Alexander III, paus, 15
Alexander IV, paus, 77, (129)
Alexander (van Foigny), (cist.), 70, 71
Alfons I, graaf van Poitou, alfontius, 233
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Amalek (OT), amelech, 24
(Amalrik/Amaury II de Lusignan), koning van Jerusalem, 65
Ambrosius, 5, 152, 251
Ananias, ananiam (NT), 170
Andreas
Andreas (NT), 98, 106
Andreas priester uit Denemarken, 175
Arcesilaus, archiselaus, 86
Aristoteles, arestoteles, 5
Arius, arrius, 189
Arnoldus, arnt, bisschop van Amiens, 35
Arnoldus van Freiburg (dom.), 257
Augustinus Aurelius, bisschop van Hippo, 6, 8, 16, 17, 28, 30, 42, 67, 82, 83, 85,
98, 115, 161, 168, 190, 192
Asa (OT), 161.
Barnabas (NT), metgezel van Paulus*, 82
Bartholomeus (NT), leerling van Jezus, 106, 217
Basilius van Caesarea, 5
Batseba, bersabeen (OT), 144
(Bela IV), echtgenoot van Maria*, koningin van Hongarije, den coninck eren
manne, 259
Benedictus van Nursia, stichter van de Benedictijner Orde, 9, 16, 18, 64, 67, 83,
196
Benjamin, benyamyn (OT), 185
Bernard van Clairvaux / Bernardus Clarevallensis, sunte berent, sunte bernt, stichter
van de Cisterciënser Orde, 63
Bernardus (dom.), pauselijk poenitentiarius, 37, 56, 195
Bertha, berten, (cist.) abdis te Rijsel, 230
(Blanche), blanthe, gravin van Champagne, 188
Boethius, boetius, 42, 193
Bonifatius, bonifacius, bisschop van Lausanne, 138, 207, 250
Borch, van der, graaf (niet geïdent.) 195
Bruno
Bruno kapelaan te Parijs, 67
Bruno kanunnik te Marsberg, 34
Bruno neef van kanunnik te Marsberg, 34
Catharina van Alexandrië, 219
Catharina, katharina, zie Rachel
Cato, catho, 104
Chofny, ofny (OT), 167
Christianus van Beauvais, kerstien, 78
Cristina, cist. te Hertogendal, 243
Christina van Brustem/Christina Mirabilis, cristinen, 223
Christus, Cristus (NT) (zie ook Jezus) 22, 43, 46, 57, 98, 99, 119, 140, 165, 187,
208, 215, 230, 232
Conradus,
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Conradus, Schotse koningszoon en heremiet, broer van Machteld van Alapion, 69
Conradus, bisschop van Hildesheim, 11, 21, 222
Conradus, van Hochstaden, aartsbisschop van Keulen, 130
Conradus, IV van Hohenstaufen, 137
Conradus, van Marburg, coenraet, (praem.) 246
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Conradus, van Urach (cist.), kardinaal van Porto, conraet, 21, 22
Conradus, vaN Eisenach (dom.) in Friesland, 54
Conradus, (dom.) te Keulen, 129
Conradus, (dom.) te Leuven, 52
Cornelius (NT), 106
Cyprianus, ciprianus, 166
Daniel (OT), 91, 167, 224
Datan, dathan (OT), 200
David (OT), 20, 24, 29, 32, 44, 48, 64, 91, 98, 144, 186, 208, 222
Diogenes van Sinope, dyogenes, 103
Dominicus
Dominicus de Guzman, stichter van de Orde der Dominicanen, 150
Dominicus secundus (dom.), 150
Egidius, (dom.) te Gent, 44, 53
Egidius, (dom.), 131
Eli, helij, hely (OT), 84, 163, 167
Elia, elyas (OT), 91
Elisa, helisei (OT), 59
Elizabeth,
Elizabeth, (cist.) zie Isabella van Frankrijk
Elizabeth, van Assche, van aska, 203
Elizabeth, (de Gravio), begijn te Nijvel, 231
Elizabeth, van Wans, (cist.), 202
Ester (OT), 204
Eva, euen (OT), 147
Ezau, esau (OT), 165
Ezra, esdras (OT), 186
Ezzelino III da Romano, heselinum, 61
Filips II Augustus van Frankrijk, Philippus, 30, 90, 178, 207, 261
Floris de Voogd, florencius, broer van Willem II*, (stierf 1258 bij toernooi), 56
Frederik,
Frederik, vrederic, graaf van Vianden, 134
Frederik, frederic, (I van Hohenstaufen Barbarossa), 15
Frederik, frederic, fredricum, vrederic (II van Hohenstaufen) (40), 61, 107, 150
Fulco van Utenhove/van Gent, 43, 60
Gabriel (OT, NT), aartsengel, 123
Garnerus, baruerus, regulier te Soissons, 204
Gaufridus de Burgello Burgundus, ganfridus (dom,), 35
(Gautier Cornut), aartsbisschop van Sens, 12
Gechazi, yesi (OT), 59
Genta, (cist.) abdis in Bloemendael/Florival, 22
Geraldus, lekebroeder (dom.), 257
Gertrudis van Nijvel, ghertrud, 212
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Ghertruit, gedoopte joodse vrouw, zie Sara, 130
Godefricus, kapelaan in cist. kl. Maria ter Kameren te Elsene, 177
Goswinus, gosen, heer van Velpe, 200
Gregorius
I de Grote, paus, 196, 225
Gregorius IX, paus, 21, 37, 107
Guerricus, gwarricus (van St. Quentin), (dom.), 35
Guido van Laon/Guiardus de Lauduno, gwiart, givardus, bisschop van Kamerijk,
14, 36, 59
Guido van Nijvel/van Luik, meister guido; begijnenpriester, 145
Guinandus, ghwinardus, guinandus (dom.), prior te Maastricht, 109
Habakuk, abbacuc (OT), 175
Hanna, annam (OT), 44
Helena, helenen, keizerin van Byzantium, 215
Hemor, emor (OT), 58
Henoch, enoch (OT), 165
Helgerus, helgherus (dom.), prior, 54
Hendrik
Hendrik I van Brabant, 127, (170)
Hendrik II van Brabant, (61), 72
Hendrik III van Brabant, 183
Hendrik VI van Hohenstaufen, Duits keizer, 170
Hendrik VII van Thüringen (Raspe), henrick, Duits koning, 206
Hendrik van Blois, hinricus, abt van regulierenklooster te Blois, 29
Hendrik van Keulen, hinrikes, henrick van collen (dom.), 13, 34, 80, 182, 232,
249
(Herkinbaldus), graaf, 163
Hermen, convers in het cist. kl. te Aywières, 65
Herodes
Herodes Agrippa I (NT), viervorst van Galilea, 260
Herodes Antipas (NT), tetrarch van Galilea en Perea (Palestina), 216
Hilarion, hilarionis, abt en heremiet in Palestina, 16.
Hieronymus, iheronimo, kerkvader, 152, 250
Hizkia, ezechiam, ezeechyas (OT), koning van Juda, 44, 91
Holofernes (OT), 23
Honorius III, paus, 127, 253
Honorius IV, paus, 21
Hosea, ozee (OT), 6
Hugo,
Hugo, (cist.) in Vaucelles, 38
Hugo, van Kirmen/Rumenni (niet geïdent.), 71
Hugo, van St. Cher/a S. Caro (dom.), prov. prior van Francia, daarna kardinaal,
35
Hugo, (van Pierrepont), bisschop van Luik, 127
Hugo, van St. Victor, 93
Humbert van Romans/de Romanis (dom.), 5, 259
Innocentius III, innocencius, innocentium den derden, paus, 21, 42, 136
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Isaak, ysaak (OT), 48, 91, 114, 187
(Isabella van Angoulême), koningin van Engeland, 154
Isabella van Frankrijk, zuster van Lodewijk IX, (clarisse), 137
Isboset (OT), koning van Israel, 29
Ismael, ismahal (OT), 90
Izebel, ghesubel (OT), koningin van Israel, 88
Jacob, iacob (OT), 58, 91, 114, 165
(Jacob) bisschop van Metz, 259
(Jacob) van Vitry/Jacobus de Vitriaco, iacobus acconenses, iacob van vitiriaco;
bisschop van Akko, kardinaal van Tusculum, 5, 43, 96, 235
Jakelina, 136
Jakobus, iacobus (NT) ‘de Meerdere’, zoon van Zebedeus, 106
Jakobus, iacobus (NT) ‘de Mindere’, zoon van Alfeus, neef van Jezus Christus,
105, 194
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Jefta, yepte (OT), rechter in Israel, 119
Jehu, geu (OT), koning van Israel, 88
Jeremia, jheremias (OT), 11, 91
Jesaja, ysaiam, ysayas (OT), profeet, 18, 91
Jezus, ihesus (zie ook: Christus) (NT), 20, 22, 112, 116, 186, 193
Joas, ioas (OT), koning van israel, 161
Job, iob (OT), 91, 115, 186, 238
Johan van Luik/van Nijvel, iohannes van ludike, van ludick, van niuelle, 38, 155,
156, 235
Johannes,
Johannes, ioannis (NT), ‘de Doper’, neef van Jezus Christus, 16, 91, 95, 120, 165,
261
Johannes, ioannis (NT), zoon van Zebedeus, 106, 118, 120, 165, 186, 215, 220
Johannes, van Cantimpré (cognomento Bonus Valetus), iohannes cantripatrencis;
regulier te Cantimpré, 53
Johannes, iohannes van firmitaten, abt, 146
Johannes, Polinus, iohannes (dom.), was eerst regulier in Effoines, 194
Johannes, (cognomento Ranchum), ioannes, regulier te Soissons, abt te Blois, 85
Johannes, (cognomento Resebas), iohan, prior van regulierenkl. te Soissons, 177
Johannes, iohannes van Rupella (minderbroeder), 35
Johannes, Magno Ponto, iohannes van der (groten) brugghen (dom.), 67
Johannes, iohannes, iohan, iohanne van Wildeshusen, (dom.), bisschop van
Bohemen, prior van Lombardije, algemeen prior (overste), (40), 149, 150, 249, 258,
259
Jojada, Ioiades (OT), 161
Jordanus, arme man in Moezelstreek, 109
Jordanus, van Saksen (dom.), eerste algemeen overste na St. Dominicus, 98, 117,
253, 256, 257
Jonatan, ionathan (OT), 44
Josia, iosyas, yozias (OT), koning van
Juda, 91, 115
Jozef,
Jozef, ioseph (NT), echtgenoot van Maria, de moeder van Jezus Christus, 43, 112
Jozef, iosep(h) (OT), zoon van stamvader Jacob; onderkoning van Egypte, 11, 28,
48, 91, 165, 183
Jozua,
Jozua, iosue (OT), nazaat van Mozes die het volk van Israel in het land Kanaän
bracht, 91.
Jozua, ihesus (OT), hogepriester, zoon van Josadak, 15
Judas, iudas Iskarioth (NT), 47, 83, 167
Judas Makkabeus, iuda machabeum (OT), verzetstrijder, 24, 167, 224
Julianus, regulier te Cantimpré, 214
Justina, iulianen, 166
Karel de Grote, caroli, 194, 215, 224
(Karel), graaf van Anjou (andegauensen), 233
Kain, cayn (OT), zoon van Adam en Eva, 83, 92, 164, 167

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Korach, chore (OT) een van de drie opstandelingen tegen het leiderschap van
Mozes, 190
Lambertus, melaatsenpriester in Brabant, 222
Lambertus (cognomento Pater Noster), cist. te Vaucelles**, 113
Laurentius Anglicus, laurens wt enghelant, 78
Lazarus, lasarum (NT), broer van Maria* en Martha*, 58
Lodewijk, bisschop van catalonië, bisscop lodewijcus van cathelanen, 146
Lodewijk VIII, lodewicus, koning van Frankrijk, 137, (183), 261
Lodewijk IX, lodewicus, koning van Frankrijk, 12, 60, 137, 233, 260, 261
Lodewijk II, graaf van Loon, lodewicus greue van losen; geh. met Ada van Holland,
183, 223
Lot (OT), neef van Abraham, 101
Lutgard van Tongeren/van Aywières, cist. te Awirs/Aywières, (60), 213, 242, 243,
257
Martinus, sunte merten, martinus; bisschop van Tours en abt van Marmoutier, sunte
merten, 108
Machteld, mechteldis van Alapion, 69, 70, 71
Machteld/Mathilde, mechteldis, van Brabant, gravin van Holland, 56
Machteld, mechteldis, van Hakkeborn (cist.), 123
Mani, 189
Margareta, margareten, van Brabant (cist.) in Hertogendal, 72
Margareta, bezeten vrouw, 262
Maria (NT), moeder van Jezus Christus, 45, 91, 103, 119, 120, 123, 124, 149, 215
Maria (NT), zuster van Martha* en Lazarus* (NT), 20, 71
Maria (NT) van Magdala/Magdalena, marien magdalenen, wordt door sommigen
(en ook Thomas) geïdentificeerd als de zuster van Martha* en Lazarus*, (71), 91,
106, 208, 235
Maria (van Frankrijk), gravin van Champagne (Marie de France), 18
(Maria de Gonnelieu, 136, voetnoot)
(Maria), koningin van Hongarije, echtgenote van Bela IV, 259
Maria van Oignies, marien van deoegenes, 22 235
Martha (NT), zuster van Maria* en Lazarus*, 20, 71, 96
Martha, huishoudster van de pastoor van de Lambertuskerk te Leuven, 128
Matteus, mattheus (NT), zoon van Alfeus; tollenaar, 106
Matthias (NT), een der 72 leerlingen van Jezus, opvolger van Judas Iskarioth, 106
Mauritius en gezellen, mauricium ende sine ghesellen; martelaren, 24
Mauritius, mauricium, bisschop in Le Mans en daarna aartsbisschop in Rouen, 7,
8, 19, 30
Michael (OT/NT), aartsengel, 242
Mohammed, machametus, 193
Mozes, moyses (OT), leider van het volk van Israel uit Egypte door de woestijn
naar Kanaän, 11, 24, 42, 43, 44, 86, 91, 180, 193, 231, 244
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Nabal (OT), 22
Nathanael (NT), volgeling van Jezus, 98
Nebukadnessar, nabugodonazar (OT), koning van Babel, 190
Nehemia, neemias (OT), schenker van de koning van Perzië, een der bemiddelaars
tussen Perzië en het joodse volk bij de terugkeer uit de Babolynische gevangenschap,
186
Neptunus, neptuni, waterduivels, 241
Nero, neronen, romeins keizer, 14
Nicolas, nycolaum (de Fontanis/de Fonteine), bisschop van Kamerijk, 189
Nimrod, nemroet, nemroth (OT), achterkleinzoon van Noach*, bouwer van Nineve
(OT), 23, 159
Noach, noe (OT), de enige rechtvaardige die met zijn gezin in de ark aan de
zondvloed ontkwam, 91, 165
Novatianus, novatus, novatum; bisschop van afgescheiden gemeente, 208
Odo, odonis (dom.), magister te Parijs, 53
Otto II, graaf van Gelre, 261
Otto IV, Duits keizer, 222
Otto (bened.) prior van het St. Matthiasklooster te Trier, 52
Paulus, pauwel, saulum (NT), apostel; heette eerst Saul, 11, 13, 28, 53, 61, 71, 79,
82, 91, 106, 170, 184, 186, 190, 208, 218, 241
Peter Richardus, woekeraar, 239
Petrus,
Petrus, peter (NT), apostel; heette eerst Simon, 11, 38, 53, 58, 60, 91, 98, 106,
170, 208, 218, 230, 247
Petrus, Cantor, 53, 140
Petrus, de Corbelio, peter van corbuel, bisschop van Kamerijk, daarna aartsbisschop
van Sens, 209
Petrus, Venerabilis/van Cluny (bened.), 173
Petrus, van Verona/Martyrus (dom.), prior te Verona, 15
Philippus
(NT), leerling van Jezus, 106, 194
Philippus Cancellarius, kanselier te Parijs, 35, 80
Philippus (de Monmiral/Philippe de Montmirail), 7, 169
Pilatus Pontius, pylatus(NT), landvoogd van Judea, 131
Pinechas, finees (OT), zoon van priester Eli, 107
Plinius (Gaius Plinius secundus), Plinius, de meister, 5, 106
Possidius Calamensis, bisscop van calamen, (161, voetnoot,) 180
Pyrrhus, pirrus, 88
Pythagoras, pitagoras, 142
Rachel/Katherina, (cist. in Vrouwenpark), 126
(Radulphus Tacens), bened. te Afflighem, 87, voetnoot
Raymundus de Penaforte (dom.), algemeen overste, 258
Raynerus, ravenum (dom.) te Brugge, 76
Rechabeam, roboam (OT), koning van Israel, 29
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Reinerus (dom.), 131
Reiner, rener, magister, kapelaan van Hendrik I* van Brabant, 126, 127
Richard I (Leeuwenhart), rijchardus, koning van Engeland, 207, 249
Richardus, magister in Normandië, 131
Rikarda, 138
Rispa, repha (OT), concubine van koning Saul*, 223
Robertus
Robertus van Artois, roberte den greuen van attrebaten; broer van Lodewijk IX*
van Frankrijk, 233
Robertus abt van regulierenklooster O.L. Vrouw te Blois, 19, 29, 30
Robertus (de Chorton/Robert de Courçon), kardinaal, 36 (voetnoot)
Robertus (dictum coquinarium), regulier in St. Jean de Vignes te Soissons, 177
Robertus (cist.) abt van Vaucelles, 188
Rotardus, richardus, proost van Reims, bisschop van Catalonië, 170.
Saffira, saphiram (NT), vrouw van Ananias*, 170
Salomo, salmon (OT), koning van israel, 29, 167, 186, 231
Salomon (dom.), magister te Keulen, 54
Samgar, sanghar (OT), bevrijder van Israel, 190
Samuel (OT), rechter, 91
Sara, zara (OT), vrouw van Abraham*, 114
Sara, joodse vrouw in Keulen, 129
Saul (OT), eerste koning van Israel, 42, 22, 223, 260
Scipio Publius Cornelius Nasica, sipio, 198
Seneca Lucius Annaeus, 42
Servatius, gervasius (dom.) te Leuven, 52
Sulpicius Severus, 38
Sichem (OT), 58
Simi, semey, (OT), 89
Simon (OT), broer van Judas Makkabai, 221
Simon de Tornaco/van Tournai*/van Doornik, symon van tornaec,
theologiemagister te Parijs, 193
Simson, sampson (OT), bevrijder, 190
Solinus, C. Julius, 5
Stefanus, steuene (NT), een van de zeven mannen die door de apostelen belast
waren met de zorg voor de weduwen, 214
(Stefanus V van Hongarije), zoon van koning van Hongarije (Bela IV), trachtte
(in 1262) zijn vader van de troon te stoten, 259
(Stephanus,) abt van St. Jacobskl. bij Luik, 162
(Steppon), proost v. Lambertuskapittel te Luik, 162
Theobaldus, graaf van Chartres en Blois, 110, 111
Theodolphus, theodolphe, broer van Theodericus*, 215
Theodericus, diderik, broer van Theodolphus*, 215
Theodericus pulcher teutonicus, dederic, aartsdiaken in Parijs, oom van Albertus*,
118
Thomas (NT), leerling van Jezus, 106
Thomas van Aquino (dom.), 39
Tobias (OT), zoon van blinde Tobit*, 91, 180, 237
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Tobit (OT), 27, 237
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(Ursula en elfduizend maagden), iunckferlicke heer der stat van collen, 218
(Vincentius van Beauvais, dom.), scriften ‘een vaders van der prediker orden’, 131
Volusianus, 191
Volvandus, wulfert, 49
Walter van Beaumont, wolterus van biamunt, 113
Walterus parvus, wolterus to ghenomet klene, regulier in Soissons, 204
Walter de Marevis, bisschop van Doornik, wolter, bisscop tornacencen, 28
Walter de Meseburgo/Gualtero de Mesenborch, wolter van mesenburg, walter van
trier (dom.), 75, 106, 133, 136, 144, 209
Waltherus dictum de Traiecto, wolterus, cist. in Villers**, 114
Wilhelmus/Guillelmus de Militona (minder-broeder), magister te Parijs, 53
Willem
Willem van Assche, gwilhelm van aska, 218
Willem van Auvergne, gwilhelmus van aluernien, bisschop van Parijs, 35, 238,
240
Willem van Barris/Guillelmus de Barris), gwillerimus, 194
Willem van Dongelbert, gwilhelmus, guillelmus (cist.), abt van Villers, daarna
van Clairvaux (clarendale), 21, 72, 106, 107
Willem graaf van Holland en Zeeland, rooms koning, 56, 61
Willem van St. Amour, meyster willem, 77
Willem Corneliszoon/Wilhelmus Cornelius, gwilhelmus cornelij, ketter te
Antwerpen, 189
Wulfert, Volvandus, 49
(Yolanda/Jolanda van Vianden,) des greuen dochter van vigennen, dom. in Mariental,
134, 137 (voetnoot)
Zacharia, sacharias (OT), profeet, 15
Zekarja, zacharias (OT), priester in Israel, zoon van Jojada, 161

1.1.2 volken, naties
Brabanders, 207
Byzantijnen, latijnsen, 257
Hongaren, vngaren, 56, 258
Kumanen, comanen, 242
Joden, ioden, 12, 76, 126, 128, 130, 196, 119
Israelieten (OT), kyndere, kindere van israhel, 11, 24, 56, 57, 119, 135, 167, 185,
225, 231
Mongolen, tateren, 56, 184, 185, 195, 233, 242
Pruisen, heydenen van prusen, 244
Saracenen, 61, 62, 64
Stedingers, stadingen (Elbegebied), 61
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Vlamingen, vlemingen, 56
Zeeuwen, selanders, 56

2. Namen van plaatsen en landen
2.1 Algemeen
Achaia, achaje, streek in Griekenland, 106, 137
Afrika, affrica, 192
Ai (OT), 185
Aken, 61
Albi, albiensen, 43
Albigensen, land van, 183
Alpen, alpium, 207
Antwerpen, antworpe, 14, 189
Apulie, apulien, 136
Arras/Atrecht, attrebanen, attrebatanen, 16, 171, 174
Assche, aska, dorp NW van Brussel, 203, 218
Azie, asien, 106
Babilonie, babilonien, 76, 175
Baden (Baden/Württ.), 130
Beauvais (bisdom), den stichte beluacensis, 60
Beieren, bavaria, 78
Bethlehem, bethleem, 179
Blois, blesen, 19, 85, 110, 111
Bohemen, bosuen, 258
Bologna, benonien, bononien, 39, 256
Bourgondie, burgonien, burgundien, 165, 169, 176, 201, 259
Brabant, 14, 27, 45, 50, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 72, 79, 87, 96, 103, 105, 106, 107,
122, 126, 141, 143, 153, 156, 158, 162, 166, 169, 170, 175, 177, 179, 183,
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189, 195, 196, 197, 198, 200, 210, 218, 219, 222, 228, 231, 236, 240, 245, 247, 261
Bretagne, britanien, 249
Brugge, bruggen, (76), 134
Brussel, brusel (dorp van), brusele, 141, 153, 177, 196, (stat) 218
Calama, plaats in Numidië, 180
Cartago, kartago, 198
Catalonie, cathelanen, cathalanen, 146, 170
Champagne, kampanien, campanien, 18, 40, 188, 197
Damiate, 233
Denemarken, 175
Dinant (oppido dinantheo) 49 voetnoot
Doornik, tornacencen, 28
Douai, duacencen, 174
Duitsland, dudesschen lande, dudeslant, duyschlant, duesch lant(h), 11, 12, 17,
21, 31, 34, 42, 49, 54, 56, 61, 96, 107, 109, 117, 118, 120, 128, 130, 132, 148, 159,
176, 182, 183, 194, 195, 199, 200, 206, 207, 215, 219, 223, 239, 244, 246, 258, 259
Egypte, egipten, 43, 76, 86, 112, 225, 233, 244
Engeland, enghelant, 7, 31, 132, 154, 156, 170, 207, 249, 250
Frankrijk, vrankri(j)ke, walslant, 7, 12, 84, 117, 137, 169, 176, 207, 232, 259, 261
(zie ook Gallië)
Freiburg/Wirtzburg, wibur, wijberghe, 257
Gallie, 63, 64, 67, 90, 103, 107, 110, 146, 154, 155, 171, 176, 177, 178, 180, 183,
187, 188, 194, 199, 200, 204, 209, 221, 234, 238, 249 (zie ook Frankrijk)
Gascogne (Gasconiam), 207 voetnoot
Gent, ghent, 14, (Gandavo, 44 voetnoot), 53
Gilboa, gelboe (OT), plaats in N. Palestina waar Jonathan* en twee andere zonen
van Saul* sneuvelden en Saul zich zelf doodde, 44
Griekenland, greken, 68, 136, 137, 169
Heilig Land, hilghe lant; Israel; bij Thomas ook ‘iodesche lant’, 49, 58, 61, 64, 96,
175, 176, 183, 184, 219, 233, 257, 260
Henegouwen, hanonien, 145, 163
Hildesheim, hildensem, 11, 222
Hippo, yponen, 192
Holland, 219
Hongarije, 184, 185, 195, 242, 258, 259
India, indien, 106, 233
Israel zie Heilig Land
Italie, italien, 61
Jericho, ihericho, 157
Jerusalem, iherusalem, 16, 57, 62, 89, 157, 175, 183, 186, 224, 227
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Judea, iudeen, 175
Kamerijk/Cambrai, candacis, cameric, 14, 59, 113, 114, 136, 138, 139, 174, 189,
194, 236, 262
(Kiev, Quionia), ‘anderen landen’, 195
Klein-Azie, clene indien, 106
Keulen, collen, 13, 21, 40, 54, 126, 130, 182, 199, 249, 253
(Koningsdorp bij Keulen, villa quae oppidum regis vocatur) 253 voetnoot
Laon, laudunum, 199
Lausanne, lausen, lausonen, 138, 207, 250
Le Mans, cenomannen, 7, 19
Leuven, loeuen, louen, 52, 126, 197, 215, 222
Libanon, libaen, 152
Lille/Rijsel, (Lat. apud Insulas), bi den eylanden, to insolem, by enen eylande, 43,
60, 230
Lillois/Lenlos, laloes, lolaes, 231
Limoges, lemoniken, 239
Lombardije, lumberdien, 15, 42, 107, 125, 169, 176
Loon, losen (graafschap), 183
Luik, ludic(k), 127, 155, 156, 162, 170, 186 (sticht van), 235
Lyon, lugdunen, 59, 249
(Maagdenburg) 209 voetnoot
Maas, mase, 109, 110
Maastricht, maestrecht, 109
Mainz, mens, 50
Marsberg, Obermarsberg (Sauerland), 34, 182
Mechelen, 166
Merchtem, dorp op de grens van Vlaanderen en Brabant, 240
Metz, mets, 259
Namen, namerick, 113
Neuss, nus, 195
Normandie, 66, 67, 131
Nijvel, nivelle, niuelle, nivella, 145, 155, 200, 211, 231, 241
Oignies, ogenes, oygenes, 155, 156
Oostenrijk (in Austria partibus), 228 voetnoot
Orleans, aurelianen, 62
Overijse/Iska, dorp tussen Leuven en Brussel, 195
Palestina, zie Heilig Land
Parijs, 13, 21, 29, 30, 35, 36, 39, 40, 53, 62, 67, 77, 78, 80, 93, 98, 117, 118, 122,
137, 138, 140, 175, 182, 183, 193, 232, 238, 244, 250, 261
Patmos, 186
Pavia, papeyen, 42
Perzie, persen, 106, 143
(Pforzheim), 130 voetnoot
Perdisio, (boom, Lat. Peredixion arbor in Perside), 143
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Picardie, pickerdien, 207
Pison, phijson (OT), een der vier paradijsrivieren, 86
Polen, polonien, 184, 195
Provins, 154
Pruisen, prusen, 244
(Regensburg, Ratisponensis) 211 voetnoot
Reims, remis, remen, 147, 170
Rome, 15, 21, 29, 35, 40, 61, 77, 78, 101, 106, 107, 136, 137, 154, 198, 235,
Rouen, rothomagensen, 19
Rijn, rine, 109, 195, 199
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Saksen, sassen, 75
Schotland, 69, 70, 71
Sens, senans, sononen, 209
Sicilie, cecilien, 136
St. Pietersleeuw (Leeuwes scilicet), 196 voetnoot
Sion, syon, (OT), 20
Sodom, sodom(a), zodama (OT), 56, 101, 135, 140
Soissons, swessen, sweuen, 85, 177, 204
Spanje, hispanien, yspanien, 106, 150, 151
Straatsburg, straesborch, 49, 50, 259
Strophades, stragopales, eilandengroep in de Ionische zee, 48
Thuringen, doringen, 206
Torhout, stad in Vlaanderen, 116
Toscane, tussien, tussanien, 176, 259
Toul, 42 voetnoot
Trier, treer, 52, 136, 199, 215, 239, 257
Troyes, kreten, 7
Turijn, 125
Valenciennes, valencien, 163
Verona, veronen, 15
Vianden, vigennen, 134, 136, 137
Vincennes, 13
Vlaanderen, vlanderen, 43, 47, 76, 134, 169, 204, 240, 245
Westfalen, westualen, 257, 259
Zwaben, ‘sweden’, 46, 144

2.2 Kloosters
Afflighem (Affligeniense, Haffligenium monasterium), bened., 14, 87 (voetnoten)
Akko, akon, achonen, dom.kl., 87
Anzin, (Aquiscinctum), bened. m.kl., 16 voetnoot.
Argensoles, argonseles, cist. vr. kl., 179, 188
Aywieres, aquiria, awirs, cist. vr.kl., 65, 202, 210, 213, 230, 257
Beauvais, dom.kl., 131 voetnoot
Bloemendaal/Florival, blomendal, bened.-vr.kl. bij Nijvel, 22
Blois, regulierenklooster Maria van Burgomedia, 29
Brugge, dom.kl., 204
Brussel, hospitaalkl., niet geïdent., 218
Cambron (Henegouwen), cist.m.kl., 38
Cantimpre, regulierenkl., 53, 194, 214, 220
Clairefontaine bij Arras/Atrecht, cist. m.kl., 16
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Clairvaux, clarendale, cist. m.kl., 107
Cluny, bened. m.kl., 15, 165
Effoines, regulierenkl., 194
Foigny, cist. m. kl., 70, 133
Freiburg (Witzburg), dom. kl., 257, 258
Gent, dom.kl., 14, 53,
Jeruzalem, hospitaalkl. van de Duitse Orde 219
Hertogendal, cist. vr.kl., 72, 243
Kameren (Ter), cist. vr.kl., 177
Keulen, dom.kl., 21, 249.
Leeuwarden (frisacensis prior), 54 voetnoot
Liemberchum (Heinberch? Kerkberch?), dom. vr. kl., in Zwaben/Zwitserland, 145
voetnoot
Leuven, dom.kl., 52, 53, 215 (voetnoot)
Lille/Rijsel, Reclinatorium (Marquette), cist. vr.kl., 230
Limoges, lemoniken, dom.kl., 239
Luik, St. Jacob, bened. m.kl., 162, 163
Lyon, dom.kl., 249
Maagdenburg, dom.kl., 209 voetnoot
Maagdenburg, cloester by der stat (St. Agnes, cist. vr.kl.), 209
Maastricht, dom.kl., 109
Mersch (Lux.), Mariental, dom. vr.kl., 136
Monte Cassino, bened. m.kl., 40
Oignies, St. Nicolaas, priorij, 155, 156, 235
Pavia, St. Petrus, dom.kl., 42
Provins, hospitaalkl., 154
Parijs,
Parijs, St. Antoine des Champs, cist.vr.kl., 67
Parijs, St. Denis, 15
Parijs, St. Jacob, dom. m.kl., 35, 53
St. Victor, reg.kl., 38, 93, 122
Perseigne, persen, cist. m.kl., 18
Provins, hospitaalklooster v.d. H. Geest, 154
Soissons, St. Jean des Vignes, regulierenkl., 85. 177, 204
Strasbourg, St. Markus, dom.kl., 49, 50, 259
Trier, Horreum, St. Irmina in Orreo, 215
Trier, St. Matthias, bened. m.kl., 26, 52, 106, 110
Turijn, H. Maria, dom.kl., 125 voetnoot
Vaucelles, cist. m.kl., 39, 113, 114, 188
Villers, cist. m. kl., 21, 106, 113
Vorst, bened. vr. kl., 158
(Vrouwenpark) bij Brussel, cist. vr.kl., 127 voetnoot
Zuerich, dom. m.kl., 46

2.3 Kerken en kapellen
Antwerpen, O.L. Vrouw, 189
Arras, kerk van, 171
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Asper, Aicadrus?, 262 voetnoot
Brugge, kerk te, 134
Brussel, Ste Gudule, St. Goedele,
Douai, St. Amatus, 174
Jerusalem, H. Grafkerk, 218
Kamerijk, St. Gaugericus, 37
Keulen, St. Ursula, 218
Luik, St. Lambertus, sunte lambertuskerke, houet kerken van ludick, 128, 155,
162, 163
Marsberg, (Nikolaaskapel), 34
Mechelen, Mariakapel te Hanswijck, 166
Nijvel, St. Gertrudis, 212
Padua, Ciel d'Oro, 42
Parijs, Notre Dame, 36
Reims, Notre Dame, 147, 170
Rome, St. Pieter
Soissons, St. Jean des Vignes, 85
Trier, Dom, 133, 218
Valenciennes, St. Johannes, 163
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Korte inhoud van <Der byen boeck>
N.B. In de hoofdstukken zijn de sermoenen als geheel samengevat.

Boek I
Introductie
Binnen de eenheid van de heilige kerk staan alle gelovigen onder één hoofd, Jezus
Christus. Onder hem heeft iedere groepering een eigen leider. Welke kwaliteiten
moet deze leider bezitten. (6)

Hoofdstuk I
Sermoen: (6)
Persoonlijke kwaliteiten van de leider. Over de keuze van een leider, zijn gewenste
kwaliteiten, zijn houding als uitvoerder van Christus' wil. Regel van Augustinus en
van Benedictus genoemd.
Ex. 1 (7)
Maria bemiddelt bij moeilijke bisschopskeuze na gebed van kluizenares.

Hoofdstuk II
Sermoen (9)
Intellectuele vorming. Over onwaardigen die zich meester maken van leidende
functies; hoe te handelen als onwaardigen het benoemingsrecht hebben.
Ex. 2 (9)
Jonge, begaafde maar door verveling lichtzinnige kanunnik wordt gekozen als
bisschop en betert zijn leven; wordt een voorbeeldige bisschop.

Hoofdstuk III
Sermoen (11)
Machtsmisbruik. Voorbeelden uit O.T. die hier tegenin gaan en Wet van God
beschermen.
Ex. 3 (11)
Liederlijk levende bisschop door God met plotselinge dood gestraft en in de
onderwereld van zijn attributen ontdaan.
Ex. 4 (12)
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Na ellendige dood van slechte bisschop moet deze van duivel gruwelijke drank
drinken die al zijn zintuigen in brand zet.
Ex. 5 (12)
Aartsbisschop laat zich omkopen om Talmudverbranding tegen te gaan en sterft
een jaar later een kwade dood.

Hoofdstuk IV
Sermoen (13)
Mildheid. Christus ging voor in nederigheid en zachtmoedigheid. Als volgelingen
hierin achterblijven worden ze gecorrigeerd, evenals de apostel Paulus.
Ex. 6 (14)
Goede bisschop (dominicaan) op weg om Antwerpse ketters te bestrijden sterft.
In visioen aan Gentse broeder verklaart hij gestraft te worden voor zijn strengheid,
maar strafvermindering krijgt omdat hij op weg was de kerk te zuiveren.

Hoofdstuk V
Sermoen (15)
Solidariteit. Een volk (kerk of staat) moet onder één hoofd staan. Door tweedracht
wordt zelfs de hoogste macht te gronde gericht, waar de bevolking mede het
slachtoffer van wordt.

Hoofdstuk VI
Sermoen (15)
Attributen zijn niet bepalend. Tekenen van waardigheid (kroon, kardinaalshoed,
mijter) betekenen op zich niets. Abt die bisschoppelijke ambt koopt en zijn rijke
klooster hiermee tot armoede brengt is bespottelijk.

Hoofdstuk VII
Sermoen (16)
Christelijke leider heeft geen uiterlijk vertoon nodig. Over praalzucht van kerkelijke
leiders in vergelijking met de eenvoudige kleding van Jezus, Johannes de Doper,
Benedictus. Over het habijt en de noodzakelijke plicht dit altijd te dragen. Men moet
slechts aanschaffen wat noodzakelijk is. Veroordeling van monniken die steeds vaker
ridderkleding dragen. De mens die ten onrechte meent dat hij arm is, die is arm;
slechts hij, die rijkdom versmaadt, is rijk, want hij leeft echt. Over onbetamelijke,
werelds levende kloosterlingen die respect verlangen omdat ze de wereld onvluchten.
Alleen aan God behoort de glorie.
Ex. 7 (16)
Beschrijving van prachtlievende abt te paard, als ridder met groot gevolg.
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Ex. 8 (16)
Straf voor onmatigheid in eten en drinken, en voor zwemmen (afleggen van habijt)
van drie benedictijnen.
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Ex. 9 (17)
Zieke cisterciënser met hoge koorts trekt habijt uit en wordt door vrome broeder
van de klaarstaande duivel gered.
Ex. 10 (18)
Geleerde cisterciënser abt weigert eerbetoon van opgehouden handdoek bij
handenwassen; stem uit de hemel geeft in het Latijn goedkeuring hierover.
Ex. 11 (19)
Cisterciënser abt verhindert bedekking van naakte lijk van werelds levende gravin
Maria van Champagne op haar geplunderde doodsbed; wereldse eer voegt niets toe
aan de mens.

Hoofdstuk VIII
Sermoen (19)
Grotere formaat van de leider; hij moet grotere lasten dragen maar krijgt daartoe
ook de kracht. Saul stak vanaf zijn schouders boven het volk uit. Jezus droeg het
kruis. De grotere deugdzaamheid van de leider moet de zwakkeren vooruithelpen
om een beter mens te worden. De overvloed van de rijke is het rechtmatig bezit van
de arme; men moet alles delen, want men is slechts beheerder van Gods eigendom.
Leiders moeten goede knechten van Christus zijn, en dit moet in hun grotere
deugdzaamheid, niet in uiterlijke attributen zichtbaar worden. Jullie, prelaten, maakt
de rijken rijker, en de armen armer.
Ex. 12 (19)
Oude ziekelijke kapelaan van aartsbisschop krijgt pels maar verlangt een fijnere
bontsoort. Aartsbisschop staat dit toe, maar houdt de afgekeurde pels voor zichzelf.

Hoofdstuk IX
Sermoen (20)
Over de goede kanten van beperkte bewegingsvrijheid van de leider, ook al verlangt
hij soms om vleugels te hebben en om zich even aan de aardse zorgen te onttrekken.
Men kan zich echter niet aan zijn plichten onttrekken om zich aan hogere
beschouwingen te wijden. Om een goede herder (leidsman, biechtvader) te kunnen
zijn moet men temidden van de kudde verkeren om de volgelingen te kennen en ze
te leiden.
Ex. 13 (21)
Cisterciënser abt slaagde er in gebedsleven en aardse zorgen in juiste balans te
houden. Na de consecratie lichtten zijn vingers op om hem bij de studie als kaarsen
te dienen. Was als kardinaal - legaat de dominicanen in Parijs zeer welgezind.
Ex. 14 (21)
Zelfde abt, Conradus van Urach, wijst parochiepriester terecht die zich beklaagt
over de concurrentie van de dominicanen in Keulen. Herinnert in het openbaar aan
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de privileges die de drie vorige pausen aan de orde verleenden voor parochiële
zielzorg en prediking.
Ex. 15 (22)
Zelfde abt, Conradus, wordt in visioen getroost en bemoedigd in zijn zorgzaamheid
tijdens gebed bij graf van Maria van Oignies.

Hoofdstuk X
Sermoen (22)
Over de noodzaak van persoonlijke aanwezigheid van de overste. De schapen
kennen de stem van de herder en willen in zijn nabijheid zijn. Men moet met zijn
ondergeschikten als gelijken omgaan als met een vriend, hem raden en om raad
vragen. Dan zal men de ware vrede kennen. Een onbeminde leider wordt door zijn
volgelingen gemeden.
Ex. 16 (22)
Voorbeeldig levende abdis Genta ziet voor haar sterven drie nachten achtereen
een lichtende bol.

Hoofdstuk XI
Sermoen (23)
Over de wenselijkheid van een goedertieren opdrachtgever. Men moet beleid van
goede overste altijd steunen. Nimrod was de eerste die wreed was tegen zijn
onderdanen. Onder de wet van Christus mag geen wreedheid heersen.
Ex. 17 (24)
Vrome kanunnik slaagt er niet in zijn overste tot betere inzichten te brengen. Roept
vertwijfeld Mauritius en zijn gezellen aan en wordt bemoedigd door engelenzang.
Men moet altijd zijn leider trouw blijven, ook als men hem niet ideaal vindt.

Hoofdstuk XII
Sermoen. (24)
Solidariteit. Ondergeschikten moeten hun leider bijstaan en voor hem bidden als
hij op reis is.
Ex. 18 (24)
Graaf, die op bedevaart gaat, vraagt arme zieke voor hem te bidden in ruil voor
materieel onderhoud. Dit wordt door zijn dienaars nagelaten en zieke stopt met
bidden, waardoor graaf in moeilijkheden komt. Hij laat de schuldigen voor straf drie
keer een boetetocht naar Rome maken.

Hoofdstuk XIII
Sermoen (26)
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Over de noodzaak dat de gemeenschap de overste ontziet om enige tijd tot zichzelf
te kunnen komen. Als hij trouw blijft aan God zal het de gemenschap ook materieel
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goed gaan. Wie voor zichzelf materieel gewin nastreeft verliest alles; hem rest alleen
de wroeging.
Ex. 19 (26)
Abt van St. Matthiasklooster in Trier met beschermde jeugd (niet gewend aan
zelfdiscipline) wordt door zijn ondergeschikten steeds gestoord in zijn meditaties.
Hierdoor zakt hij steeds meer af naar werelds leven, en bezit slechts uiterlijke
vroomheid.

Hoofdstuk XIV
Sermoen (27)
Teksten uit OT over voorgaan van priesters en uit NT waarin Jezus aan hogeren
verwijt het volk te zware lasten op te leggen die zij zelf niet aanroeren. Men mag de
kloosterregel niet overtreden, maar ook niet onnodig verzwaren, bijvoorbeeld om
aan persoonlijke geestelijke behoeften te voldoen. De verklaring over naleving van
de regel hoort toe aan de overste, maar hij moet zelf het voorbeeld geven.
Ex. 20 (27)
Voorbeeldig levende jeugdvriend van Thomas sterft in de nacht. Na zijn dood
werd het tot ver in de omtrek klaarhelder als de dag.

Hoofdstuk XV
Sermoen (28)
Over werken voor levensonderhoud. Studie en leiding geven is ook arbeid.
Ondergeschikten moeten in lichamelijke arbeid zo nodig door oversten worden
bijgestaan. Zelfs Augustinus werkte soms zelf mee.
Ex. 21 (28)
Bisschop Walter van Doornik gaf zich nooit aan nietsdoen over, maar als hij een
ogenblik over had las hij, of bad, of trachtte mensen met elkaar te verzoenen.

Hoofdstuk XVI
Sermoen (28)
Een koning moet nooit alleen zijn maar een staf van bekwame medewerkers hebben
en een goede lijfwacht. Bijbelse voorbeelden.
Ex. 22 (29)
Abt volgt hardere lijn als zachte dwang niet helpt en wordt door complot van zijn
kanunniken vermoord. Bij begrafenis worden schuldigen kenbaar doordat de wonden
opnieuw gaan bloeden.
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Hoofdstuk XVII
Sermoen (30)
Kerk voert zelf geen doodstraf uit. Gezagsdienaars dienen om positie van de
gezagsdrager veilig te stellen, de onruststokers te berispen en als het moet te doden.
Gezagsdragers moeten echter eerst zichzelf corrigeren. Hij moet echter niet alleen
over eigen gedrag, maar ook over dat van zijn ondergeschikten verantwoording
afleggen voor God.
Ex. 23 (31)
Mooie, zachte, adellijke jongen in Engeland wordt in benedictijner klooster
opgevoed. Omdat hij geen moeilijkheden geeft dreigt men hem te veronachtzamen,
maar hij wordt door prior hard aangepakt. Op zijn sterfbed dankt hij de prior voor
zijn beleid. Na zijn dood is de kamer hel verlicht.
Ex. 24 (32)
Kanunnik wordt tijdens boetedoening voor onkuisheid door kloosterbroeder
vermoord. Deze vlucht naar Rome. In een visioen ziet andere broeder dat de
goedwillende vermoorde zondaar op voorspraak van Maria toch vergiffenis krijgt,
en ook zijn gebed om vergeving voor de moordenaar wordt verhoord.

Hoofdstuk XVIII
Sermoen (33)
Over prelaten die rusteloos rondtrekken en onnodige kosten maken. Over oversten
die hun knechten bevoordelen en hun monniken gebrek laten lijden. Over bevoordeling
van familie (nepotisme), verkwanselen van kloostergoederen ten behoeve van eigen
status.
Ex. 25 (33)
Abt stelt neef, een boerenjongen, aan als tafeldienaar. Deze verrijkt zich, laat zich
tot ridder maken en sluit goed huwelijk. Na dood van abt wordt hij verjaagd. Hij
verliest zijn bezittingen, komt tot inkeer, stuurt vrouw en kinderen naar haar ouders
en probeert zichzelf door harde arbeid in leven te houden. De monniken helpen hem
en zijn gezin er weer bovenop, want oom was goede abt.

Hoofdstuk XIX
Sermoen (34)
De leider verlaat zijn volk slechts in dwingende noodzaak. Het is ongeoorloofd
verantwoordelijkheden (zielzorg), die aan prebenden verbonden zijn, aan anderen
over te laten. Getuigenissen van belangrijke, geloofwaardige personen.
Ex. 26 (34)
Hoge geestelijke trok zich altijd eerst terug om te bidden om bescherming voor
onderweg en voor een goed beheer tijdens zijn afwezigheid. Hij had (daarom) zelden
met beleidsmoeilijkheden te kampen.
Ex. 27 (34)
Neef van priester neemt de zorg over diens parochie over zodat deze in klooster
kan gaan. Neef draagt taak weer over en leeft van royale prebende. Gestorven oom
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verschijnt aan neef en geeft blijk van ellendige omstandigheden. Neef bekeert zich.
Dankbare oom verschijnt weer aan neef, en verdwijnt naar de hemel.
Ex. 28 (34)
Thomas in Parijs 1238. Vergadering over het bezit van prebenden. Visioen van
eeuwig verdoemde kanselier die zijn prebenden niet wilde afstaan, want hij had
(hierdoor) de armen van hun oogst (tienden?) beroofd, hij had zich niet naar het
besluit van de meerderheid gevoegd, en hij had een onkuis leven geleid.
Ex. 29 (36)
Over een geleerde die twee prebenden behield tegen het advies van Thomas, want
een was meer dan genoeg om van te leven. Hij bleek om die reden eeuwig verdoemd
te zijn.
Ex. 30 (37)
Thomas woonde in zijn jeugd in bisschopsstad waar 62 kanunniken te veel
prebenden hadden. Bijna niemand stierf normaal, en vier proosten werden kort na
elkaar verrast door een akelige dood.

Hoofdstuk XX
Sermoen (37)
De overste moet zoveel mogelijk door voorbeeld en gebed de dwalende kloosterling
helpen. Het ambt van bisschop is goed, maar als iemand liever anderen van dienst
wil zijn, is dat zeer aan te bevelen. St. Maarten voelde zich voor zijn bisschopsambt
deugdzamer dan daarna; want eerst wekte hij twee doden ten leven, daarna slechts
een, volgens zijn biograaf.
Ex. 31 (38)
Apostel Petrus dwingt in visioen slechte prelaat bepaalde bijbelteksten te lezen
waardoor hij zich bekeert.
Ex. 32 (38)
Een kanunnik in St. Victor te Parijs weigert het bisschopsambt omdat hij vreest
het niet aan te kunnen. Na zijn dood verschijnt hij aan vriend om te zeggen dat zijn
hardnekkige weigering juist was geweest.
Ex. 33 (38)
Deken Hugo van Kamerijk treedt in bij de cisterciënsers om benoeming tot bisschop
te ontgaan.
Ex. 34 (39)
Duivel beveelt klerk, die tobt over zijn preek, om bisschoppelijk concilie in 1248
namens hem alvast de groeten te doen inplaats van preek te houden; hij zal niet alleen
hen bij zich ontvangen, maar ook de vele zielen die aan hen zijn toevertrouwd. Als
teken daarvan krijgt hij een zwarte veeg in zijn gezicht, die pas na zijn toespraak met
behulp van wijwater zal verdwijnen.
Ex. 35 (40)
Thomas van Aquino als dominicaan door broers gevangengehouden. Ordemeester
Johan van Wildeshusen weet hem vrij te krijgen. Na zijn studie in Parijs wijst hij
ambt van abt van Monte Cassino af, en vlucht naar Keulen. Wordt daarna in Parijs
opvolger van Albert de Grote, en is dat nog steeds.
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Hoofdstuk XXI
Sermoen (42)
Mens van alle schepselen het meest tot tweedracht geneigd. Oproep tot de vrede
van Christus. Constatering dat klerken en kloosterlingen tegen elkaar het zwaard
heffen om hun eisen kracht bij te zetten.
Ex. 36 (42)
Moord op abt in Petrusklooster te Padua door eigen monniken.
Ex. 37 (42)
Zedeloze, roofzuchtige bisschop wordt verjaagd. Hij vermoordt zijn opvolger en
wordt door eigen broer gevangen en gedood.

Hoofdstuk XXII
Sermoen (43)
Voorbeelden van gehoorzaamheid. Mozes. Zelfs God gehoorzaamde mens door
zon stil te laten staan. Over de gelofte van gehoorzaamheid.
Ex. 38 (44)
Fulco van Gent weigert kruistocht te prediken. Hij wordt niet in de ban gedaan en
mag prebenden houden. Verontwaardigde kruistochtlegaat bidt dat hij niet langer
zijn werk kan doen. Fulco wordt als straf voor zijn ongehoorzaamheid ziek, maar
sterft pas 25 jaar later. Krijgt toch kort voor zijn dood visioen van Gekruisigde, die
hem zijn sterfdag aankondigt.

Hoofdstuk XXIII
Sermoen (45)
Men moet zijn meerderen gehoorzamen. Leider mag niet hovaardig zijn of
agressief. Gebeden van gelovigen zullen hem helpen. Hem helpen komt de
ondergeschikte ten goede en leidt tot vrede.
Ex. 39 (46)
Arm meisje bidt Maria om psalmboek. In visioen worden haar twee ter keuze
voorgehouden. Vader staat toe dat ze leert lezen in schooltje voor rijkere meisjes.
Medeleerlingen geven haar psalmboek en zorgen voor een kluis bij de kerk.
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Hoofdstuk XXIV
Sermoen (47)
Over verraad en trouw. Er is een grens aan uithoudingsvermogen. Zelfs Christus
vroeg zich af hoe lang hij zijn onwillig gehoor nog kon verdragen. Men moet de
overste steunen door zoveel mogelijk te studeren, en te leren niet eigenbelang, maar
de zaak van Christus te dienen, en niet te leven als Judas, die alle kansen had, maar
ze verspeelde.
Ex. 40 (47)
Voorbeeldige priorin raakt verlamd, maar zusters verlangen dat zij in functie blijft.
Zij smeekt God tijdens koorgebed haar te verlossen, hetzij door genezing of door
sterven, zodat ze niet langer tot last zal zijn. Terstond werd ze genezen.
Ex. 41 (47)
Een knecht levert zijn rijke meester over aan zijn vijand. Daarna gaat hij naar de
vrienden van zijn heer en en biedt aan, de ander in hun handen te spelen. Hij wordt
aan het gerecht overgeleverd.

Hoofdstuk XXV
Sermoen (48)
Het is menselijk te rouwen bij een dode. Voorbeelden uit de Schrift van kinderen
die hun ouders beweenden en omgekeerd. Over vogel Arpia die mensen doodt en in
waterspiegel ziet dat hij ook een mensengezicht heeft, als vergelijking met
oorlogzuchtige mens die in spiegel van de Schrift ziet dat hij Christus heeft gedood.
Betoog over de zin van het lijden en de onbelangrijkheid van aardse leven. Christus
is het einde van de Wet (Schrift) en het einde van de dood voor al degenen die geloven
in rechtvaardigheid. Wanneer men zich inzet om de zondaar te redden zal de Heer
hem helpen. Slechts degene die intens verlangt naar het toekomende leven in het rijk
der hemelen krijgt een zalige dood. Men mag treuren over een goede leider, maar
men moet zich ook verheugen over zijn dood.
Ex. 42 (49)
Man maakt bedevaart naar H. Land en wordt in H. Grafkerk (Calvarieberg) door
emotie overmand en sterft.
Ex. 43 (50)
Dominicaner prior die voortdurend een kruis op zijn borst schreef bleek later een
kruis in zijn borstbeen te hebben.
Ex. 44
Jonge vrouw had jarenlang wond in haar zij omdat ze zoveel aan het lijden van
Christus dacht.
Ex. 45
Een christen die in gevangenschap goedige heidense prins diende was altijd droevig
omdat hij in zijn hart de pijn van de Gekruisigde voelde. Prins laat hem doden en
zijn hart doorsnijden. Daarin zijn als stempel en contrastempel de afbeelding van de
Gekruisigde. Prins laat zich met zijn gezin dopen.
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Boek II
Introductie
(51)
De kerkelijke clerus wordt in drieën gedeeld: bisschoppen, priesters en lagere
geestelijkheid. De paus van Rome staat aan het hoofd. Oe kerkelijke
lekengemeenschap is over de hele wereld verspreid. De meeste leden zijn verenigd
onder de keizer van het Roomse rijk in drie groeperingen, in vorsten, ridders en het
overige volk. Deze worden door Thomas slechts terloops besproken.

Hoofdstuk I
Sermoen (51)
Evenals de bijen in een korf zijn ook kloosterlingen in drie groepen verdeeld:
beleidvoerders, kloosterbroeders en conversen. De eersten baren, net als moeders
maar in geestelijke zin, veel kinderen (Paulus, Augustinus). Zij lijden mee wanneer
hun kinderen ziek zijn en ook wanneer die in moeilijkheden verkeren. De meeste
mannen die Thomas kende, al hadden ze ook nog zulke goede kwaliteiten, hadden
angst voor de dood. Sommigen hadden al een voorproef gekregen van de hemelse
zaligheid. Deze innerlijke vreugde kregen zij van God, niet vanwege hun verdiensten,
en ook niet uit vermetelheid. Maar geen van hen verliet het leven zonder angst voor
de duivel en de straffen van de hel. Zelfs Christus werd tot het laatst door de duivel
bekoord.
Ex. 46 (52)
Doodzieke ijverige prior Matthias te Trier wordt door arts ter versterking het eten
van een hoen aanbevolen. Daar het woensdag in de Goede Week is weigert de prior
dit. Thomas berispt hem, de prior beveelt zichzelf aan bij God, strekt armen en benen
als aan het kruis en sterft in vrede.
Ex. 47 (52)
Sterfbed van dominicaan die reeds in coma lag maar bij zijn sterven opkeek naar
kruisbeeld en drie maal psalmvers citeerde.
Ex. 48 (52)
Rustige dood van dierbare confrater.
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Ex. 49 (52)
Twee broers zijn dominicaan in hetzelfde klooster. Wanneer de ene sterft zegt de
ander het graf nog niet te dichten daar hij spoedig volgen zal, en hij weet al dat hij
slechts drie dagen in het vagevuur hoeft te blijven.
Ex. 50 (53)
Minderbroeder wordt tijdens preek onwel. Kan een uur niet spreken, kan daarna
afscheid nemen en sterft.
Ex. 51 (53)
Geleerde dominicaan at slechts moes en erwten; bij zijn intrede werd hem
geopenbaard wanneer hij zou sterven.
Ex. 52
Johannes van Cantimpré leed aan twijfels. Petrus en Paulus kwamen hem sterken.
Hij schreef vers over Maria.
Ex. 53 (54)
Beroemde prediker gaf al zijn prebenden op en werd dominicaan in Keulen. Was
nederig als een kind en stierf in hoge ouderdom.
Ex. 54 (54)
Prior Helgerus in Friesland was zo verzwakt door vasten dat hij op een ezel reisde.
Tijdens zijn schuldbekentenis in het kapittel balkte de ezel. Prior spotte dat ook die
bezwaar maakte dat hij niet te voet ging. Zijn abdicatie werd niet toegestaan. Na zijn
dood verrichtte hij veel wonderen.
Ex. 55 (55)
Onder Helgerus' bestuur was Conradus in het klooster; hij deed veel wonderen en
wekte drie doden op.
Ex. 56 (55)
Cisterciënser monnik in Brabant reed door de sneeuw maar stuurde knecht vooruit.
Een huilend jongetje verscheen hem en klaagde dat niemand hem wilde opnemen.
Toen de monnik het kind wilde oppakken sprong het weg. Monnik begreep dat het
Jezus was die bij de mensen niet welkom was.

Hoofdstuk I
Sermoen (56)
Over de tweede groep, de jonge kloosterlingen die lichamelijk werk moeten
verrichten. Als ze hiervan vrijgesteld zijn moeten ze koordienst verrichten en de
Schrift bestuderen. Waarde van het (koor)gebed voor het welzijn van de wereld.
Augustinus: ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Iemand die goed geleefd
heeft moet niet slecht sterven.
Ex. 57 (56)
Na Mongoleninvasie voorspelde vrome non (Lutgard) dat de vele gebeden van
vrome kloosterlingen de Mongolen zouden verjagen, hetgeen gebeurde.
Ex. 58
Vóór een veldslag tegen de Hollanders bad een Vlaming voor de overwinning.
Een stem antwoordde slechts: laat de hovaardigen vernederd worden. De Hollanders
wonnen, maar het schaadde de goede Vlamingen niet. Hollandse gravin en twee
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dominicanen vinden op het slagveld een stervende. Hij belijdt dat hij niemand kwaad
heeft willen doen maar enkel zijn heer is gevolgd. Als hij sterft ontsnapt een
zoetgeurend vogeltje zijn mond.

Hoofdstuk II
Sermoen (57)
Over gehoorzaamheid. Afstand doen van eigen wil in ruil voor eeuwige vrijheid
in de hemelse glorie. Waarom is mens, met heerschappij over hele schepping, zelf
onderworpen (Augustinus). Voorbeeld van Christus' onderdanigheid. Geen arbeid
doen van voorbijgaand belang maar alleen voor Christus en zijn kerk. Dit is ook van
toepassing op kruistochten en bedevaarten. Niet gaan zonder toestemming van overste.
Veel kloosterlingen vragen dispensatie om kruistochten te preken of daarin ambt te
bekleden. Zulke dispensaties zijn in strijd met de aard en de ernst van gedane geloften.
Beschrijving en opsomming van 7 kruistochten in Thomas' tijd. Over de waarde van
de volle aflaat, de verkrijgbaarheid hiervan voor geld en de onmogelijkheid voor
bedelorden en cisterciënsers om voor hun ontberingen en kerkelijke arbeid een volle
aflaat te krijgen van de paus. De Heer is echter de enige die kan belonen.
Over de heiligheid van het kruis; het wordt als symbool door velen misbruikt, het
is dan een werktuig van de duivel. Hieruit kan men al opmaken hoevelen de Antichrist
bij zijn komst met zich mee zal trekken.
Ex. 59 (59)
Bisschop zegt tegen paus dat ook hij geen simonie mag bedrijven.
Ex. 60 (60)
Vrome kluizenaar vraagt uit medelijden met het volk aan God waarom er
hongersnood heerst. In visioen draagt Petrus hem op de dodenmis te lezen. Hierbij
krijgt hij tekenen van korenaren (dalende graanprijzen), veelkleurige bandjes
(kruistochten) en bloedende schedel (enorme slachting). Ook Thomas had visioen
van kruis in de lucht in 1248, voor de kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk.
Ex. 61 (62)
Over kinderkruistocht 1213 als werk van de duivel. Over opstandigen die in 1251
(pastorellen) als in een kruistocht verwoestend in Frankrijk rondtrokken en zelfs door
leken geholpen werden om klerken om te brengen.
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Hoofdstuk III
Sermoen. (62)
Over de conversen. Ontbreken van de angel bij darren betekent dat conversen in
schuldkapittel moeten zwijgen. Zij mogen als leken geen priesters beschuldigen of
getuigenis tegen hen afleggen. Deze situatie leidt gemakkelijk tot controversen.
Ex. 62 (63)
In een klooster bouwden lekebroeders hoge slaapzaal. Uit afgunst bouwden de
monniken er een die nog hoger was. Daarop sloegen de lekebroeders de werkmeester
dood, zodat de overste het werelds gerecht erbij moest halen.

Hoofdstuk IV
Sermoen (63)
Lekebroeders moeten zich niet beklagen knechten genoemd te worden, want ze
zijn niet minder dan de kloosterbroeders. Wel moeten ze de laatsten achting bewijzen.
De monniken (priesters) moeten hen liefhebben als echte broeders en gezellen en
hen slechts in uiterste noodzaak minderwaardig werk laten verrichten.

Hoofdstuk V
Sermoen (64)
Evenzeer als de goede conversen achting verdienen, moeten verkeerde worden
vermaand. Al zijn ze gelijk in kleding, in dat geval zijn ze knechten, namelijk van
de zonde. Onwerkwilligen moeten gedwongen worden, en als ze lui zijn moet men
ze geselen, zoals in de Schrift staat omschreven. Hun verkeerde voorbeeld kan de
anderen aansteken. Geselingen beduiden het doden van het kwade in de mens. Veel
broeders leefden heiliger voordat zij een hogere functie kregen.
Ex. 63 (65)
Twee ridders en een edelman zijn samen tijdens kruistocht gevangen genomen in
H. Land en moeten dwangarbeid verrichten. Vrome edelman voorspelt dat zij na
vrijlating de armen nog meer zullen onderdrukken. Hij prefereert een goede dood in
gevangenschap.
Zijn voorspelling komt uit.

Hoofdstuk VI
Sermoen (65)
Overste en leidinggevenden worden door conversen niet alleen bijgestaan door
werkzaamheden, maar ook door gebeden en deugdzaamheid. Zij horen er dus helemaal
bij. Vierde gebod is ook van toepassing op de jongere kloosterlingen en de oudere
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broeders. Men moet echter oppassen dat de jongere niet de baas speelt; dit geldt ook
voor ouders en kinderen.
Ex. 64 (66)
Broeders verwijten chronisch zieke lekebroeder dat hij hen tot last is. Als hij zijn
lot geduldig draagt bewijst hij hen echter een grotere dienst dan met duizend marken.
Ex. 65 (67)
Door voortijdig erfenis af te staan worden ouders veronachtzaamd door rijke zoon.
Hij verstopt een gebraden gans voor hen; als hij die wil eten springt een pad in zijn
gezicht die niet verdwijnt. Hij wordt door de bisschop heel Frankrijk doorgestuurd
om kinderen te vermanen en ouders te waarschuwen hun bezit niet voortijdig over
te dragen.

Hoofdstuk VII
Sermoen (67)
Iedereen moet werken. Augustinus: gemeenschappelijk belang dient voorop te
staan. Benedictus: ledigheid is vijand voor de ziel. Liefde moet overheersen en
verenigt alle deugden.
Ex. 66 (68)
Kapelaan was vlijtig afschrijver. Maakte zelfs onder het eten nog kleine katernen
voor arme scholieren. Stierf zalige dood en deed veel wonderen.

Hoofdstuk VIII
Sermoen (68)
Paulus: wie niet werkt zal ook niet eten. Bij Cisterciënsers moet ook de prior
meewerken. Niet vreemd dat onderdanen met hogergeplaatsten, kinderen met ouders
meewerken wanneer hogergeplaatsten en ouders het voorbeeld geven. Als kinderen
door ledigheid traag worden is armoede, of boosheid in aantocht.
Ex. 67 (68)
Jongen leidt lekker leventje op kosten van zijn broer. Zijn eten verandert in slangen,
terwijl de smaak goed blijft. Hij verandert zijn levenswijze en wordt genezen.

Hoofdstuk IX
Sermoen (69)
Waarde van lichamelijke en geestelijke arbeid. Paulus wilde niemand tot last zijn.
De bedelbroeders volgen hem niet daarin. Zij beroepen zich op Martha en Maria:
arbeidt niet om aardse spijs, maar om die in het eeuwige leven. Uiteenzetting over
zware taak van dominicanen. Verhandeling naar Seneca over geheim van ware
armoede. Bij Laatste Oordeel zal blijken dat zij, die de bedelbroeders bijgelovig en
lui vinden, ongelijk hebben. Jonge bedelbroeders houden vol door bescherming van
Maria, de patrones van de dominicanen. Het is daarom terecht dat men dagelijks het
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Salve Regina zingt. Kwaadsprekers moeten oppassen dat zij niet Maria's toorn
opwekken.
Ex. 68 (69)
Twee Schotse koningskinderen deden afstand van hun aanspraken. Meisje werd
kluizenares
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in Frankrijk, jongen werd als convers in het cisterciënserklooster Foigny koeienmelker.
Beide deden veel wonderen.
Ex. 69 (72)
Cisterciënserin, abdis, verdedigt zich met succes bij visitatie tegen beschuldiging
dat zij alleen dominicanen en minderbroeders als gasten goed verzorgt en verklaart
dat zij het echt nodig hebben, en de cisterciënsers zich te paard op reis begeven en
met geld eventueel kunnen aanschaffen wat zij behoeven.
Ex. 70 (72)
In Brabants dorp weigert priester voedsel aan dominicanen. Oud vrouwtje geeft
uitgeputte broeders stuk grof brood, dat hen heerlijk smaakt.
Ex. 71 (75)
Maria maant een cisterciënser aan om veel voor haar kinderen te bidden. Als ze
haar mantel openslaat blijken er geen cisterciënsers, maar dominicanen onder te zijn,
want deze spanden zich in dat het bloed van haar Zoon niet tevergeefs was gestort.
Ex. 72 (75)
Kluizenares is door jeugd en onervarenheid van passerende dominicanen
teleurgesteld. Maria toont haar hoe zij hen onder haar mantel beschermt.
Ex. 73 (76)
Dominicaan in Brugge door studie verward, wil na bezoek aan joodse geleerden
uittreden. Als hij 's nachts wegsluipt verschijnt Maria als Sterre der Zee aan hem en
bevestigt hem dat zijn keus goed was, waarna hij terugkeert. Hij wordt later goed
lector en sterft zalige dood.
Ex. 74 (77)
Paus Innocentius IV maakt na aanklacht van Parijse magisters voorrechten van
dominicanen ongedaan en kreeg beroerte. Alexander IV helpt de bedelbroeders.
Albert de Grote weet curie te overtuigen, waarna de onderwijs- en preekprivileges
weer worden hersteld.
Ex. 75 (78)
Twee jaar eerder had een bedevaartganger in de St. Pieterskerk in Rome al een
duidelijk visioen over Albert die zich met succes tegen sissende slangen verweert.
De betekenis is nu duidelijk.
Ex. 76 (79)
Iemand ziet in een visioen een hemelse kerkvergadering, waarin de dominicanen
bijzonder aangelicht worden. Daarna wordt het enige tijd donker. Licht keert terug.
Paulus stelt vast dat de kerk in groot gevaar is geweest, en de dominicanen redding
brachten.
Ex. 77 (79)
Aan een bisschop en kardinaal, vervolger van bedelorden, wordt door een
minderbroeder onheil voorspeld, onder meer het verlies van de bisschopsring. Dit
gebeurt en hij sterft kwade dood. Thomas had vroeger in Parijs in een convict met
hem samengewoond en mocht hem graag, hij was een goed man tot hij kardinaal
werd.
Ex. 78 (80)
Priester verzet zich tegen bedelbroeders om prediking en vooral biechthoren te
verhinderen om zijn eigen onkuise leven verborgen te kunnen houden. Leed zeven
jaar aan jicht en stierf zonder sacramenten.
Ex. 79 (80)
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Herinnering aan kwade dood van Philippus Cancellarius, die zich tot het laatst
tegen het besluit om het bezit van prebenden te beperken, had verzet.

Hoofdstuk X
Sermoen (81)
Alleen reizen is tegen de regel van Augustinus. Velen reizen daarom met een
knecht, maar dat is niet hetzelfde. Betoog tegen deze lichtzinnigheid. Bedelbroeders
die tenminste twee aan twee reizen handelen juist. Bijbelteksten ter ondersteuning.
Ex. 80 (82)
Dominicaan gebruikte onderweg zijn habijt als hoofdkussen. Zijn gezel werd
tweemaal door een stem vermaand op te staan omdat zijn broeder ging sterven. De
derde maal zei de stem dat hij dood was. Toen de gezel ontwaakte was de broeder
dood en het habijt lag over hem heen.

Hoofdstuk XI
Sermoen (83)
Alle kloosterlingen eten gezamenlijk hetzelfde voedsel in de refter. Jezus sloot
zelfs Judas niet uit. Aantijging tegen prior die zich hieraan onttrekt. Hoe te handelen
als er gasten zijn. Over de matigheid (Augustinus, Paulus en Seneca).
Ex. 81 (85)
Twee verdorven oude monniken leiden een makkelijk leventje en proberen ook
jongere broeders daarin te betrekken. God zelf grijpt in en straft hen met kwalijke
dood.
Ex. 82 (86)
Abt had zich zo gewend aan soberheid dat hij geen verschil meer proefde in zijn
voedsel.

Hoofdstuk XII
Sermoen (87)
Over het verplicht zwijgen (silentium). De waarde ervan (Bijbelteksten, Augustinus,
Bernardus e.a.). Men moet niet alleen weloverdacht en zinvol spreken, maar ook
uitspraken vermijden die beledigend kunnen zijn. Zwijgen wanneer men zelf beledigd
wordt. Ontwapenen door relativerende antwoorden.
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Ex. 83 (87)
Benedictijn had in 16 jaar geen woord gezegd. Bij brand in klooster bad hij eerst
en riep toen tegen het vuur dat het moest verdwijnen, wat meteen gebeurde.
Ex. 84 (88)
Koning roept kwaadsprekers ter verantwoording. Wanneer beschuldigden zeggen
dat er nog veel meer kwaad over hem gesproken zou zijn als er meer wijn was
geweest, gaat 's konings boosheid over in lachen.

Hoofdstuk XIII
Sermoen (88)
Dat er vrede heerst wanneer er orde en regel is en men zelf in goede
verstandhouding met God en de mensen leeft. Over het nut van de vrede.
Ex. 85 (90)
Man was zo weinig vredelievend dat hij zijn ouders in bitterheid liet sterven. Op
zijn sterfbed kreeg hij hallucinaties en riep om wapens om zijn vader aan het hoofd
van zijn vijanden te weerstaan. Niemand zag iets, wel was groot gedruis hoorbaar.
Op zijn vlucht viel de man en stierf, uitroepend dat zijn vader hem het hoofd had
ingeslagen.

Hoofdstuk XIV
Sermoen (91)
Uit de bloemen halen de bijen was die onze aardse duisternis zo aangenaam verlicht.
Bloemen als symbool van deugden. Alle deugden leiden tot eeuwig leven. Niet
vreemd dat er soms ruzie is onder de bijen. Ook apostelen ruzieden over de beste
plaats. Het inwerpen van beetje stof in de korf brengt bijen tot bedaren. Ook rook
helpt. Ook de mens is van stof en zijn leven niet meer dan rook.

Hoofdstuk XV
Sermoen (93)
Over het gebruik van de angel. Men moet niet zwijgen als iemand zijn ongeluk
tegemoet gaat. Als hij niet luistert moet hij in het schuldkapittel worden aangevallen
(vgl. staf van Mozes verandert eerst in een slang, daarna stok met bloemen en dadels).
Beter om aardse straffen te ondergaan dan van goede weg af te dwalen (Jeremias).
Volgens Aristoteles moet men de ene mens met zachtheid, de andere met hardheid
verbeteren. Men kan beter op aarde straffen ondergaan dan ze voor in het hiernamaals
op te sparen. Bijen vervolgen hen die stinken. Goedwillende kloosterlingen en
gelovigen moeten ook zo doen.
Ex. 86 (93)
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Kanunnik paste geen zelfkastijding toe. In visioen vertelt hij om die reden in het
vagevuur onbarmhartig te zijn geslagen; nu ging het hem goed.
Ex. 87 (94)
Twee scholieren onttrokken zich steeds aan straf. Na dood van hun meester
verscheen deze als duivel met ijzeren roede en dreigde hen te doden. Kort daarna
stierven zij van angst.

Hoofdstuk XVI
Sermoen (94)
Men dient zijn naaste te vermanen en eventueel te straffen. Als men dit nalaat is
men zelf schuldig.
Ex. 88 (95)
Voorbeeldige monnik werd tot abt gekozen. Door slap beleid verviel de discipline
en hij werd afgezet. Hierna werd hij onverdraagzaam en tastte kerkelijke goederen
aan. Bij zijn sterfbed kreeg hij een verschijning van scherprechters; zij vroegen niet
alleen rekenschap over zijn eigen gebreken, maar ook over die van degenen die hij
niet had terechtgewezen.

Hoofdstuk XVII
Sermoen (95)
Over ordebewaarders in kloosters die te hardvochtig zijn, waardoor haat ontstaat.
Dit is ook zondig. Over de waarde van vergevensgezindheid en goedertierenheid.
Ex. 89 (96)
Jacob van Vitry tracht tevergeefs tijdens een kruistocht een vete te verzoenen. Als
teken van God kreeg de weerspannige man een toeval en viel drie keer schuimbekkend
neer. Na gebed van Jacob genas de man, en kwam de verzoening tot stand.
Ex. 90 (96)
Ridder ontmoet broer van iemand die hij heeft vermoord. Broer wil wraak nemen
maar zwicht nadat moordenaar driemaal knielend smeekt dat hij bang is voor Laatste
Oordeel. Broer knielt tijdens de eucharistieviering driemaal voor kruisbeeld. Iemand
ziet hoe kruisbeeld hem driemaal goedkeurend toeknikt en vertelt dit aan de ridder.
Deze betert daarop zijn leven.

Hoofdstuk XVIII
Sermoen (97)
Monniken en predikers moeten niet roemen op de vele mensen die door hen
aangetrokken werden of op de boeken die zij hebben geschreven. Hun resultaten zijn
het gevolg van gezamenlijke inspanning in het klooster.
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Ex. 91 (98)
Jordanus liet in Parijs eens 60 jongemannen tot de orde toe waarvan een aantal
nauwelijks kon lezen. Hij zei: versmaad niemand van deze kleinen want zij zullen
goede predikers worden. Dat kan nog steeds worden geconstateerd.

Hoofdstuk XIX
Sermoen 99
Over de vriendschap. Christus noemt zijn discipelen geen knechten maar vrienden.
Ex. 92 (99)
Jonge handelaar raakt bevriend met ‘heiden’. Hij mag als geschenk vrouw als
bruid uitkiezen. Kiest de vrouw die de man voor zich had bestemd en gaat naar huis.
Vriend kniest, en verliest zijn bezit; brengt tegenbezoek maar wordt door misverstand
niet toegelaten. Hij brengt de nacht op het kerkhof door, waar een moord wordt
gepleegd, waarvan hij wordt beschuldigd. Zijn vriend herkent hem, neemt de schuld
op zich waarna de echte dader zich meldt. Alle drie worden vrijgesproken. Vriend
wordt in het huis van christen opgenomen en wordt gedoopt, waarna hij huwt met
diens nicht. Hij krijgt de helft van het bezit van de handelaar.

Hoofdstuk XX
Sermoen (101)
Over gastvrijheid. Bijbelse voorbeelden. Gastvrijheid moet zonder bijbedoelingen
zijn. als men armen en pelgrims even goed behandelt als rijken zal God het lonen.
Ex. 93
Man, die zonder onderscheid voor iedereen gastvrij was, was daardoor arm
geworden, en kon niet meer gastvrij zijn. Een stem zei hem zijn wijngaard te ruilen
voor die van een rijke man want daarin lag een schat begraven. De schat bestond uit
een vat met water, een pot balsem en drie grote edelstenen. Het water was geschikt
om vals goud te maken maar dat wist de vinder niet en hij gooide het weg. God wilde
niet dat de man slecht zou worden. De balsem genas zijn oogziekte. Na verkoop van
de edelstenen kon hij weer gastvrijheid beoefenen.

Hoofdstuk XXI
Sermoen (102)
Gierigheid is afgodendienst. Diogenes spoorde een dief in de nacht aan om op te
schieten zodat ze beiden konden slapen. Alles wat men bezit heeft men van God
gekregen, en men moet het even royaal kunnen weggeven.
Ex. 94 (102)
Boven kerkdeur is een beeld van een woekeraar met een zak geld. Rijkste woekeraar
van de stad loopt er onder door en wordt door het vallende beeld dodelijk getroffen.
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Ex. 95 (103)
Woekeraar die veel rijke maar ook arme mensen bestal vroeg priesters voor hem
te bidden, maar hij bekeerde zich niet. Op zijn sterfbed liepen er twee hellehonden
om zijn bed en van angst stierf hij met uitgestoken tong.

Hoofdstuk XXII
Sermoen (103)
Over het bezit van deugden. Maria is rijk aan deugden volgens de normen van het
Hooglied. Over de deugd van het liefhebben. Men moet blij en grootmoedig zijn.
Deugden moeten worden aangekweekt en beoefend. Iedereen kan het, ook
ondergeschikten. Helaas kent Thomas weinig exempels.
Ex. 96 (105)
Thomas kent een vrouw die al 30 jaar voorbeeldig leeft, zoals anderen die haar
zelfs al 50 jaar kennen, getuigen.

Hoofdstuk XXIII
Sermoen (105)
Over taakverdeling in het klooster als beschreven in de regel van Augustinus en
van Benedictus. Ieder moet streven naar goed rentmeesterschap.

Hoofdstuk XXIV
Sermoen (105)
Over het werken aan deugdzaamheid. Niemand is goed dan God alleen, dus
niemand kan alle deugden bezitten. De mens mag werken aan de toename van
deugden, die anderen dikwijls al bezitten. Voorbeelden van personen die offers
brachten van hetgeen zij bezaten. Men moet zorgen dat men niet met lege lampen
staat wanneer de bruidegom komt. Vier deugden volgens Jesaja: hongerigen spijzen,
vreemden herbergen, naakten kleden en naasten helpen.
Ex. 97 (107)
Abt liet prachtige os slachten om geobsedeerde arme zwangere vrouw daarvan
een stuk vlees te geven, omdat zij uit verlangen daarnaar dreigde te sterven. De vrouw
herstelde en de os bleek nog in leven te zijn. Abt werd hierna heel goed voor armen,
heel vroom en hij had veel visioenen.
Ex. 98 (107)
Rijke vrouw liet tijdens hongersnood na uitdeling de lege meelkist omkeren; deze
bleek weer vol te zijn. Op haar sterfbed hoorde zij vogel fraai zingen gedurende de
kerkelijke getijden.
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Ex. 99 (108)
Thomas ging vissen maar ving niets. Tegen het einde van de dag kwamen twee
minderbroeders bij hem. Nadat hij het koord van een van hen aan het net had gebonden
haalde hij 80 grote vissen op, meer dan genoeg voor het hele klooster.
Ex. 100 (109)
Prior liet wijn halen ofschoon er niets meer was. Keldermeester ging toch kijken
en kwam met wijn terug; nog lange tijd was er voldoende.
Ex. 101 (109)
Tijdens wijnschaarste dronk een arme wijnbouwer met twee dominicanen de laatste
fles en gaf niets aan zijn zieke vrouw. Toen zij de volgende dag de fles door haar
zoon op een stuk brood liet omkeren, bleek deze vol te zijn.
Ex. 102 (110)
Edelvrouw liet melaatse in het bed van haar man slapen. Toen deze onverwacht
thuiskwam brak hij de deur open. Het bed lag vol met rozen, ondanks de winter.
Ex. 103 (110)
Rijke graaf reed in de winter met een groot gevolg. Arme man vroeg hem om zijn
mantel, vervolgens zijn tuniek, en daarna zijn hoofddeksel. Omdat de graaf kaal was
weigerde hij dit. De arme man liet alles liggen en verdween, de graaf in diep berouw
achterlatend.
Ex. 104 (110)
Graaf die hartelijk met melaatse man omgaat wordt beloond.

Hoofdstuk XXV
Sermoen (112)
Over de monnik als koopman. Er zijn broeders die ijverig gaven binnenhalen,
anderen die altijd bezig zijn de kost te vergaren, opbrengsten te verkopen en
overbodige voor nuttige zaken te ruilen. Bij de cisterciënsers noemt men hen
kooplieden. Zij verkeren in de troebele wereld en moeten oppassen daarin niet verstrikt
te raken. Ook moeten de kloosterleiders hen verbieden te liegen. Iedereen moet het
boek van Augustinus over dit onderwerp lezen, en niet dat slechte boek dat een
ellendig mens schreef om leugenachtigheid te rechtvaardigen.
Ex. 105 (113)
In een cisterciënser klooster werden de varkens gemest met stro en kaf. Er ontstond
een schandaal op de markt over de slechte kwaliteit van het vlees. Een heilige monnik
bad dat de molen voor stro en kaf nooit meer zou werken, waarop deze in stukken
brak.
Ex. 106 (113)
In een klooster werd geld van een woekeraar bewaard. Na diens dood zag een
broeder in de kerk de duivel op de kist zitten als op zijn eigendom. De abt liet de kist
met geld direct naar de stad terugbrengen.
Ex. 197 (113)
Een woekeraar legateerde veel geld aan een klooster. Men belegde het in grond.
De volgende abt verkocht de grond en liet het geld naar de stad brengen en aan de
benadeelden teruggeven. Het klooster werd spoedig weer welvarend.
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Ex. 108 (114)
Een onnozele man beklaagt zich over leugenachtigheid van monniken, en meent
dat zij met toestemming van de overste zo handelen.

Hoofdstuk XXVI
Sermoen (114)
Wanneer men vermoedt dat broeders de kloosterleiders bedriegen moet men hen
isoleren tot ze bekennen.
Ex. 109 (115)
Een broeder zag in een visioen dat een confrater samen met een andere broeder
onkuis leefde en maakte daarvan melding. Deze antwoordde slechts dat zij hun leven
in onkuisheid zouden eindigen, en dat gebeurde ook.

Hoofdstuk XXVII
Sermoen (115)
Jeugd hoeft geen belemmering te zijn voor geestelijk leven.
Ex. 110 (115)
Rijk jongetje Achas in Torhout leefde al sinds zijn vijfde jaar als minderbroeder.
Vóór zijn dood op 7-jarige leeftijd wilde hij communiceren. Het was niet mogelijk
om bij zijn graf de doodpsalm uit te bidden. Zijn ouders gingen in het klooster.
Ex. 111 (117)
Gravenzoon van 13 jaar was voor zijn opvoeding naar de dominicanen in Parijs
gezonden. Toen hij drie jaar later teruggeroepen werd om zijn vader op te volgen
trad hij bij de dominicanen in, ondanks alle smeekbeden van zijn oom als
vertegenwoordiger van zijn familie. Later weigert hij het bisschopsambt. De oom,
een Parijse kanunnik, trad zelf ook bij de dominicanen in.

Hoofdstuk XXVIII
Sermoen (119)
Over de Maagd Maria als Moeder van de Heer. De joden kunnen nu in het
bijenleven zelf constateren dat spontane geboorte, zonder voorafgaande sexuele
omgang, mogelijk is in de Schepping. Men zegt dat zij christenbloed nodig hebben
om te genezen van een erfelijke ziekte als straf voor de dood van Jezus. Dat is ook
zo, namelijk als zij bekeerd zijn, het bloed van Christus in de eucharistie. Het is onzin
om het huwelijk
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hoger te waarderen. Pleidooi voor maagdelijke staat, gericht tegen ouders die hun
dochters voordelig willen uithuwelijken. Maria hoort als begroeting in het Ave Maria
het liefst ‘gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot’. Maria beloont hen die haar
trouw blijven. De felle eenhoorn, die week wordt als hij bij een maagd is, als allegorie
van Christus, die zich door Maria laat overhalen om zondaars te vergeven.
Ex. 112 (120)
Afgedwaalde jongeman laat zich overhalen om dagelijks 50 Weesgegroeten te
bidden, het volgende jaar 100, en het derde jaar 150. Zelfs op zijn huwelijksdag trekt
hij zich daarvoor terug. Maria verschijnt hem en laat hem haar schoudermantel zien
waarop 150 maal in goud Ave Maria geschreven. Zij voorspelt hem een spoedige
dood. De bruid wil nu ook maagd blijven. Verklaring van de 3 maal 50 Weesgegroeten
in relatie tot het Bijbelse jobeljaar.
Ex. 113 (122)
Nadat kanunnik hymnne voor Maria had gemaakt verscheen zij aan hem.
Ex. 114 (122)
Jongeman leefde werelds maar bad wel dagelijks 3 × 50 Ave's. Na een ziekte stierf
hij, maar op voorspraak van Maria werd hij weer levend om te biechten. Hij werd
gestraft voor: geen tienden afstaan aan de priesters, vis afnemen van geestelijken en
bederven van graan van armen door zijn jachthonden.
Ex. 115 (123)
Oude ridder werd cisterciënser maar kon geen Onzevader bidden, wel het Ave
Maria. Na zijn dood groeide uit zijn mond een boompje op zijn graf met op de
bladeren ‘Ave Maria gratia plena’.
Ex. 116 (124)
Maria verklaart in een verschijning aan Mechtild van Hakkeborn dat haar het Ave
Maria als groet het best bevalt.
Ex. 117 (124)
Stoutmoedige predikant zegt dat niemand zo dwaas is als Mari a die de zondaars
met God verzoend, waarna ze van blijdschap haar vergeten.
Ex. 118 (125)
Dominicaan die ook dikwijls ook 's nachts ging bidden zag in de kerk Maria en
het Kind, omringd door zeven vurige bollen als sterren. Op zijn verzoek verscheen
zij nog driemaal op precies dezelfde wijze voor het hele convent, zodat ze zeker
wisten dat het geen bedrog van de duivel was.
Ex. 119 (128)
Bekering van joods meisje Rachel met medewerking van Maria, die immers zelf
ook joodse is. Zij krijgt van Maria de naam Catharina en wordt cisterciënserin.
Ex. 120 (128)
Agnes, een cisterciënserin is door oorlogsomstandigheden naar huis gestuurd,
waar zij door haar vader wordt verkracht. Zij vlucht en verdrinkt het kind op aanraden
de duivel vermomd als haar neef. Zij doet boete als min in een joods gezin in Keulen.
en door het maken van een bedevaart naar Rome. De vrouw wordt aangetrokken tot
het christelijk geloof. De man slaat Agnes dood, maar Maria geneest haar met een
zalf, waar de joodse vrouw getuige van is. Agnes herinnert zich daarna niets meer
van dat alles, maar de vrouw verlaat haar man en wordt met haar kinderen gedoopt.
Ex. 121 (130)
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Een mishandeld kind werd dood uit de rivier opgevist. Volgens een meisje zou
een oude vrouw een kind aan joden hebben verkocht die het vermoord zouden hebben
om het bloed van het kind op te vangen. Daarna zouden ze het in de rivier hebben
gegooid. Toen de joden bij het lijk werden geroepen begonnen de wonden opnieuw
te bloeden, waarna de joden tezamen met de oude vrouw de folterdood stierven.
Ex. 122 (131)
Een misdadiger werd onthoofd, maar het hoofd bleef Maria roepen omdat hij nog
wilde biechten. Na hereniging met het lichaam sprak hij zijn biecht en vertelde dat
hij iedere woensdag en zaterdag had gevast om goed te kunnen sterven.
Ex. 123 (132)
Wanneer een dominicaan op Maria Hemelvaart niemand vindt die hem naar de
overkant van de rivier wil varen om daar te kunnen preken, gebruikt hij zijn
monnikskap als boot en bereikt veilig de overkant.
Ex. 124 (132)
Wanneer een dominicaan geen schipper vindt die hem mee wil nemen naar
Engeland, begint hij over het water te lopen, waarop hij toch een ‘lift’ krijgt.
Ex. 125 (133)
Cisterciënsers zingen tijdens een noodweer het Salve Regina. Bij de woorden ‘en
gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot’, maakt het beeld van Jezus zich los van
het kruis, keert zich naar het Oosten en de storm bedaart.
Ex. 126 (133)
Walter van Trier roept in zijn slaap ‘Gebenedijd is Jezus de vrucht van uw schoot’,
waarmee hij de duivel verdrijft.
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Ex. 127 (134)
Cisterciënser in geestelijke nood wordt getroost door Maria die het Kind op haar
schoot ertoe beweegt hem te vergeven.
Ex. 128 (134)
De woeste eenhoorn kan alleen worden getemd indien hij zijn hoofd in de schoot
van een maagd legt. Thomas heeft zo'n hoorn in Brugge gezien.
Ex. 129 (136)
Meisje Jakelina dat weigert zich te laten uithuwelijken vlucht, en leert in
mannenkleren het kloosterleven van een heremiet in Griekenland. Toen ze merkte
dat hij verliefd op haar werd ging ze naar Rome, waar ze Innocentius III flink de les
las over zijn tekortkomingen.
Ex. 130 (136)
Zuster van Lodewijk IX was uitgehuwelijkt maar leidde liever een maagdelijk
leven; later werd zij claris. Lodewijk IX deed veel voor begijnen in Parijs.

Hoofdstuk XXIX
Sermoen (138)
Over de onkuisheid. Sexuele omgang is natuurlijk maar dierlijk. Onkuisheid
betekent onnatuurlijk gedrag. Deze zonde wordt meestal gestraft met een kwade
dood. Ook Sodoma werd dor en rokerig na straf van God. Een goede leidsman
waarmee men hierover kan praten is onontbeerlijk. Over de dierlijke wellusten, smaak
en betasten. Vijf wegen van onkuisheid. Eerste weg: onreine gedachten. De boom
Perdisio beschermt duiven tegen slangen en vormt een allegorie van Christus die
Maria beschermt tegen de duivel.
Eerste weg: kijken (David en Batheseba). Tweede weg: eten en drinken. Derde
weg: slechte omgang. Vierde weg: onkuise taal. Vijfde weg: onkuise kussen.
Ex. 132 (138)
Een onkuise vrouw werd beschaamd toen ze de duivel drie keer spottend hoorde
lachen en bekeerde zich.
Ex. 133 (138)
Een andere onkuise vrouw werd door de duivel aangemoedigd om zo voort te
gaan, waarna ze zich bekeerde, maar ze stierf van angst te snel om haar penitenties
te voldoen, zodat ze toch nog enige tijd in handen van de duivel was.
Ex. 134 (138)
Oude vrouw die gelofte van kuisheid had gedaan en in een klooster woonde kon
de zonde van onkuisheid niet nalaten. Na haar dood werd haar lijk door een zeug
met biggen opgegraven en verscheurd.
Ex. 135 (138)
Een klerk, die zich regelmatig onkuis betastte, hield op een gegeven ogenblik een
slang in zijn hand, waar hij zo van schrok dat hij ging biechten en zich beterde.
Ex. 136 (139)
Brave medescholier van Thomas werd door een docent tot onkuisheid verleid en
kon de zonde niet meer nalaten. Hij werd ziek, kon niet biechten en zag allerlei
duivels en de hel wijd open.
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Ex. 137 (140)
Een man die in voortdurende onkuisheid leefde moest van zijn biechtvader bidden
om de wraak van God als hij weer in zonde zou vervallen. De dag na Pasen gebeurde
dit en hij stierf een kwade dood.
Ex. 138 (140)
De plaatsen van voetstappen van een onkuise man in het gras werden geel (dor).
Ex. 139 (140)
Gras waar een groepje onkuise monniken hadden gezeten is de volgende dag niet
bedauwd.
Ex. 140 (141)
Gezel van een onkuis levende priester hoort van onder de aarde diens stem klaaglijk
zeggen dat de put zijn mond boven hem heeft gesloten. Hij vertelt dit aan de priester
maar die bekeert zich niet. Hij sterft onverwacht.
Ex. 141 (141)
Toen een andere, rijke priester dit hoorde, deed hij afstand van zijn bezit en werd
cisterciënser.
Ex. 142 (142)
Priester zorgt voor plaats in een hoge orde voor een jonge non. Deze bezoekt hem
daarna in gezelschap van een oude non, maar ze slapen in aparte kamers. De volgende
morgen worden priester en jonge non in vaste omhelzing dood gevonden. Zo worden
ze ook begraven.
Ex. 143 (143)
Een knappe man ontwijkt zijn begeerte naar een meisje door tussen haar familie
te gaan zitten. Zij zet zich toch neer op zijn schoot en sterft. De man wordt geprezen
om zijn standvastigheid.
Ex. 144 (144)
Een mooie vrouw bad om lelijk te worden zodat ze niemand in verleiding zou
brengen, waarop ze melaats werd. Ze werd door een dominicaan berispt omdat zij
hierdoor haar man en familie uit wanhoop tot godslasteringen had gebracht. Op haar
gebed genas zij. Na de dood van haar man werd zij dominicanes.
Ex. 145 (145)
Guido van Nijvel die een vrouw had aangekeken had daar nog drie jaar na haar
dood
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last van. Hij opende het graf en hield zijn gezicht er zo lang in tot hij bijna stikte van
de stank. Daarna was hij voorgoed genezen.
Ex. 146 (146)
Een koningin trachtte een bisschop te verleiden. Hij keek haar met een vlammende
blik aan en berispte haar heftig. Na zijn dood bleven zijn ogen helder als kristal, zoals
veertig jaar later bij een opgraving werd vastgesteld.
Ex. 147 (146)
Knappe jongeman verminkt zijn gezicht om geen begeerte op te wekken.
Ex. 148 (147)
Arme getrouwde vrouw wordt door een koppelaarster op sluwe wijze benaderd
namens een rijke man. De vrouw loopt in de val maar weet zich uit het huis van de
man te redden. Wanneer de vrouw weer komt wordt zij door vriendinnen van de
jonge vrouw naakt op straat gezet. De arme vrouw is rijker geworden dan zij door
het huwelijk met de slechte man zou zijn geworden.
Ex. 149 (148)
Een oude vrouw liet een meisje als prostituee voor haar werken, maar na 7 jaar
werd de vrouw op een stoppelveld door duivels meegetrokken en verdween in de
lucht. Het meisje biechtte en leidde een goed leven daarna.
Ex. 150 (148)
Een ridder verliet 's nachts zijn vrouw voor een ander, maar bij zijn thuiskomst
bleek hij mismaakt. Na een berouwvolle biecht verdween zijn afschrikwekkende
uiterlijk.
Ex. 151 (149)
Johannes van Wildeshusen berispte de keizer vanwege zijn onzedige leven. Deze
liet hem door een van zijn bijslaapsters verleiden, terwijl hij toekeek. Johannes sloeg
de vrouw omver. Daarna bezat hij het vertrouwen van de keizer.
Ex. 152 (150)
Prostituee veinst zich te willen bekeren op voorwaarde dat een dominicaan met
haar slaapt. Hij stemt toe en ontvangt haar op een bed van gloeiende kolen, die hem
niet deren. De heimelijk toeziende hovelingen willen haar met de vuurdood
terechtstellen, maar hij verhindert dat.
Ex. 153 (152)
Een zestigjarige brave vrouw waste regelmatig het haren boetekleed van een
jongere, even kuise geestelijke en kwam daarvoor in zijn kamer. Op een dag verleidde
zij hem. Zij stierf van berouw, maar de priester bleef daarna onkuis leven.
Ex. 154 (153)
Een meisje biechtte bij Thomas dat zij een priester had geslagen omdat hij haar
wilde kussen en vroeg of zij naar Rome moest gaan. Thomas liet haar beloven dat
zij iedere priester, hoog of laag, liefst een oog uit moest slaan als zij dit ook
probeerden.
Ex. 155 (154)
Een Franse wees werkte in het huishouden van haar broer en sloeg een van zijn
vrienden die haar lastig viel. Zij werd kamenier van de koningin van Engeland en
zag eens een gevangen meermin. Zij weigerde te huwen en ging naar het
hospitaalklooster in Provins.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Hoofdstuk XXX
Sermoen (154)
Over de geestelijke kinderen van de kerk, door de liefde voortgebracht. De
inspanningen van een ijverige zieleherder zijn niet vergeefs.
Ex. 156 (155)
Een priester wil niet nalaten om tijdens een jichtaanval een dringende biecht van
een struikrover te horen. Terecht, want direct daarna sterft de biechteling onverwacht.
Ex. 157 (155)
Een priester wordt tijdens zijn preek gestoord door een roepende vrouw die wil
biechten, maar hij wil eerst de preek beëindigen. Zij sterft onder de preek. Daarna
verschijnt zij de ongelukkige priester om mee te delen dat zij op voorspraak van de
zojuist gestorven Jan van Nijvel uit het vagevuur is verlost.

Hoofdstuk XXXI
Sermoen (158)
Bij twijfel en onwetendheid moet men rusten in gebed tot de duisternis voorbij is.
Bidden vergt geloof en aandacht, maar niet door de ogen tot God op te slaan zoals
de tollenaar deed, maar met gebogen hoofd. Door zich in ootmoed te verheffen tot
God worden wij zuiver en vermindert onze zondigheid.
Ex. 158 (157)
Iemand leefde zo voorbeeldig dat de mensen hem als een heilige behandelden.
Omdat hij zijn leven niet beschermde door gebed en tranen verslapte hij en verviel
tot zondigheid.
Ex. 159 (158)
Een dominicaan zweefde soms boven de grond wanneer hij liep te bidden.
Ex. 160 (158)
Dit gebeurde ook met een non wanneer tijdens de Pinksterdienst het Veni Creator
werd gezongen.
Ex. 161 (159)
Tijdens zijn noviciaat in Cantimpré had Thomas moeite zich in het gebed te
concentreren. Een vrome man gaf hem de raad tenminste iedere dag enige tijd te
bidden, maar dan heel intensief.
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Hoofdstuk XXXII
Sermoen (159)
Pas onder Nimrod, de woeste jager, leerden de mensen onderdrukking kennen.
Daarna kwamen de koningen en de slechte wetten. De liefde is de erfgenaam van de
vrijheid. Wij mogen koning Christus in vrijheid dienen en zo de heerschappij van
de duivel voorkomen. De wijsheid verwerpt de arme niet, en geeft niet de voorkeur
aan de rijke. Een goed geweten is niet te koop, maar een slecht geweten wordt
dagelijks verkocht. Een goede inborst wordt niet beroerd door lichamelijke
mismaaktheid, maar het lichaam wordt wel verfraaid door een mooi karakter.
Ex. 162 (159)
Een gevangen zeerover verwijt Alexander de Grote dat hij met zijn kleine bootje
als een rover wordt berecht, terwijl Alexander zelf met grote schepen oorlog voert.
Ex. 163 (159)
Vanwege haar paradijselijke onschuld kon een meisje uit afgesloten ruimten als
een pijl uit de boog ontsnappen; ze kon de vogels in het veld met de hand pakken en
er mee spelen. Dit bevestigt het Schriftwoord: waar de Geest des Heren woont, is
vrijheid.

Hoofdstuk XXXIII
Sermoen (160)
Niemand kan uit zichzelf de leiding op zich nemen; men wordt daartoe door God
geroepen, volgens wettelijke voorschriften vertegenwoordigd door een kiescollege.
Over de verantwoordelijkheid bij het kiezen van leiders. Bevelvoering en rechtspraak
horen tot de taak van de koning, of de kerkelijke leider (overste). Hij handelt namens
Christus. Zodra onwaardigen tot heerschappij raken verkrachten ze het recht en
onderdrukken de lagere geestelijkheid en de leken. Lichamelijk kan men slechts tot
zekere leeftijd kinderen verwekken, maar geestelijk is leeftijd geen beperking, zoals
in Augustinus is gebleken die tot het laatst in hoge ouderdom in goede gezondheid
bleef preken.

Hoofdstuk XXXIV
Sermoen (162)
Over de rechtspraak naar God's Oordeel. Men mag iemand niet de gelegenheid
tot een eerlijke rechtspraak ontnemen. De hoogste uitspraak ligt bij God alleen.
Ex. 164 (162)
Jongeman treedt tegen de zin van zijn oom, een domproost in Luik, in bij de
regulieren in Luik. De oom laat hem ontvoeren, maar de abt bidt om Gods rechtspraak
binnen 40 dagen, en laat dat de proost weten. Wanneer de abt op de veertigste dag
sterft en men de proost, die in het badhuis is, hiervan bericht, schrikt die en sterft
even later ook.
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Ex. 165 (163)
Een graaf wilde regulieren uit hun klooster verdrijven om ze te vervangen door
seculiere koorheren. De abt ging in beroep bij de Hoogste Rechter. Toen de abt ziek
werd trok de graaf zich terug.
Ex. 166 (163)
Toen de priester Eli het niet over zijn hart kon verkrijgen zijn twee zoons te
berechten die tegen de Wet van God handelden, onderging hij op dezelfde dag als
zijn twee zoons een vreselijk lot.
Ex. 167 (163)
Een graaf die een zeer rechtvaardig rechter was, doodde eigenhandig zijn zoon
omdat die een meisje in de stad had verkracht. Op zijn sterfbed weigerde hij deze
daad als zonde te biechten, want hij handelde in naam van het hoogste gerecht, en
slechts daaraan wilde hij zich overgeven. Omdat hij niet mocht communiceren vroeg
hij om de hostie te mogen zien. Als bewijs dat de graaf een rechtvaardige rechter
was geweest kwam de hostie als vanzelf in zijn mond.

Hoofdstuk XXXV
Sermoen (164)
God geeft de voorkeur aan de eenvoudigen en zuiveren boven hen die sterk zijn
in lichaamskracht.
Zelfs als de onnozelen ten val komen, herstellen zij zich weer door zware
boetedoeningen; dikwijls worden zij daarna nog beter dan voorheen.
Ex. 168 (165)
Onschuld is niet afhankelijk van isolement. Monniken die al als kleuter het klooster
ingaan worden teveel afgeschermd. Zodra zij in contact komen met de buitenwereld
kunnen zij door onwetendheid ten val komen. Een dergelijke jonge monnik kon een
heet hoefijzer vasthouden zonder zich te branden. Nadat hij zich door zijn onnozelheid
door een vrouw had laten verleiden brandde hij zich als ieder ander.
Ex. 169 (166)
De tovenaar Cyprianus moest eerst 16 jaar kuis leven om macht over de duivel te
krijgen.
Ex. 170 (166)
Een jongen bezwoer een duivel die in een dansend meisje was gevaren. De duivel
verliet het meisje door haar mond als een worm. Toen de jongen de worm in een put
gooide werd zijn hand geblakerd, maar na het wassen met wijwater werd de hand
weer normaal.
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Hoofdstuk XXXVI
Sermoen (166)
Men mag niemand hinderen bij het verrichten van goede werken, wel hem
navolgen. Drie manieren waarmee mensen elkaar schaden, door moord, door verraad
en door het laten verhongeren. Er zijn ook drie manieren waardoor de ziel wordt
geschaad, door zonden (zoals de priester Heli en zijn zonen, bewakers van de deuren
van het tabernakel, die met vrouwen zondigden); door slechte voorbeelden (zoals de
oude Salomon die uit liefde voor zijn jonge vrouw afgoden ging vereren) en door
opruiende taal (joden die in de tijd van Judas Machabeus de mensen probeerden over
te halen om de Wet van Mozes te vergeten en de afgoden van de bezetters te vereren).
Meer voorbeelden hiervan. Een van de ergste zonden tegen zijn naaste is lasteren.
Dit is nog erger dan stelen, dat meestal als het grootste kwaad wordt beschouwd.
Ex. 171 (168)
Een slechte priester die veel lasterde beet bij zijn sterven zijn tong stuk in razernij.

Hoofdstuk XXXVII
Sermoen (168)
Onderzoek alle dingen en behoudt het goede. Onderzoek van het kwade geeft
echter ongewenst inzicht; men kan het beter vermijden.
Ex. 172 (169)
Ridder Philippus van Montmirail stichtte acht cisterciënserkloosters en verzamelde
meer dan achtduizend begijnen in conventen, ook in het buitenland. Wanneer hij
onprettige verhalen hoordde wendde hij altijd angstig zijn hoofd af; hij is goed
gestorven.

Hoofdstuk XXXVIII
Sermoen (169)
Over het schuldkapittel als middel om zich van schuld te zuiveren. Het is beter
om nare dingen binnenshuis op te lossen dan ze in de buitenwereld of zelfs voor het
openbaar gerecht te brengen. Als wij ons zelf moeten beoordelen gebeurt er niets;
anderen moeten dit voor ons doen. Wanneer de kloostertucht verdwijnt is dit meestal
het gevolg van nalatigheid in het schuldkapittel; elkaar hier ontzien is geen bewijs
van liefde. Om dezelfde reden mag men ook niet buitenshuis over interne
moeilijkheden spreken.
Ex. 173 (170)
Een bisschop van koninklijke bloede verscheen bij een belangrijke begrafenis in
kleding die bij zijn wereldse rang paste. Zonder onderscheid des persoons werd hij
door de deken hierover in het schuldkapittel aangeklaagd. De bisschop vond dit
terecht en aanvaardde de geselstraf temidden van de overige kapittelleden en stelde
hiermee een goed voorbeeld.
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Ex. 174 (171)
Dezelfde deken had een neef die kannunik was in een andere stad. Vanwege een
onkuis leven verloor de neef tijdelijk zijn prebende. Bij een bezoek van de deken
aan het kapittel boden de kanunniken aan, om de neef zijn schuld kwijt te schelden
als de oom voor zijn neef wilde bidden. De oom (deken) verzwaarde de straf echter
met nog een jaar, want in hun goedheid deden zij zijn neef juist kwaad.

Hoofdstuk XXXIX
Sermoen (172)
Over het vieren van de liturgie met een verhaal uit de literatuur over bijen als
toelichting. Over de betekenis van de zeven kloosterlijke getijden. Men moet echter
met devotie zingen. Men met eerst met het hart verzameld zijn en dan pas met de
stem met de anderen in koor zingen, tot lof van God en stichting van de gelovigen.
Ex. 175 (172)
Dieven die een monstrans hadden gestolen wierpen de hostie in het voorbijrennen
in een bijenkorf. 's Nachts straalde de korf licht uit en de bijen gingen zoemen. Ze
bleken zich verzameld te hebben rond de hostie in een busje van was en zoemden
als in een koor.
Ex. 176 (172)
Een vrouw deed alsof ze te communie ging en legde de hostie in haar bijenkorf
om sterfte tegen te gaan. De bijen herkenden hun Schepper en bouwden een kapelletje
om de hostie, waarna ze er koordienst in hielden.
Ex. 177 (173)
Een man wilde de conditie van de bijen verbeteren door een hostie in de mond te
nemen en hiermee in het vlieggat te blazen. De hostie viel echter en werd door de
bijen meegenomen in de korf. Bij het openen van de korf lag er een pasgeboren
kindje in. Bij de begrafenis verdween het. De drukbevolkte woonplaats verviel
volledig als wraak van God.
Ex. 178 (174)
Op de Paasdag veranderde een gevallen hostie in het Kind Jezus. De hostie werd
bewaard. Thomas liet de reliek tentoonstellen om te zien wat er gebeurde; de
aanwezigen zagen inderdaad de hostie in een kind veranderen, Thomas zag na lange
tijd de Gekruisigde.
Ex. 179 (175)
Priester op pelgrimstocht in Jeruzalem wil op Paasdag niet vertrekken zonder
eucharis-
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tieviering. Daarna reist hij alleen naar huis. Onderweg wordt hij door een ruiter
meegenomen, valt in slaap en wordt dezelfde avond thuis in Denemarken wakker.
Ex. 180 (175)
Een brave man werd door een engel meegenomen voor een bezoek aan het H.
Land. Tijdens een pelgrimsreis kon hij anderen de weg wijzen.
Ex. 181 (176)
Neus en mond van een onkuise priester die bleef communiceren, werd door ziekte
bedorven.
Ex. 182 (176)
De armen van een zondige celebrerende priester werden tot de ellebogen verbrand.
Ex. 183 (177)
In verband met een interdict was slechts stille liturgie toegestaan. Op Maria
Hemelvaart beklommen enige regulieren een berg om te kunnen zingen. Engelen
sloten zich bij hen aan.
Ex. 184 (177)
Een kapelaan bleef ondanks een breuk 14 jaar dienst doen. Toen hij stierf klonk
er engelenzang, cymbaalspel en klokgelui.
Ex. 185 (178)
Tijdens een adempauze in de kerkzang zei een stem: alleen de hese stem is gehoord.
De kanunniken ontdekten in een hoekje een schamele man die vals, maar van ganser
harte had meegezongen.
Ex. 186 (178)
Een slapende monnik zag in de metten de duivel langsgaan om iedere slaper een
lepel pek in de mond te stoppen. Bij het naderen van de duivel wilde hij vluchten,
stootte zijn hoofd en ontwaakte.
Ex. 187 (179)
In een vrouwenklooster was geen der zusters op tijd voor de metten ontwaakt.
Voordien had de abdis de duivel smadelijk horen lachen. De zusters deden extra
boetedoeningen vanwege het verzuim en pasten voortaan beter op, om de duivel
geen kans te geven om de dienst van God te verhinderen.

Hoofdstuk XL
Sermoen (179)
Het zien van het bovennatuurlijke is de hoogst bereikbare vreugde. Helaas kan
men op aarde deze toestand niet vasthouden, zoals ook Augustinus ervaren heeft.
Ex. 188 (179)
Beschrijving van de geestelijke vervoering van een non in Brabant, die daarbij
wonderbaarlijk kon zingen.

Hoofdstuk XLI
Sermoen (180)
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Hoe belangrijk het is een goede raadsman te hebben.
Ex. 189 (180)
Een duivel bood zich aan als raadsman en bracht het slachtoffer bijna tot zelfmoord.
Zijn echte raadsman vermoedde dit en wist hem hiervan te weerhouden.

Hoofdstuk XLII
Sermoen (181)
Over het voorzien van gebeurtenissen en de waakzaamheid.
Ex. 190 (181)
Barbier, omgekocht om een koning te vermoorden, leest op diens handdoek een
spreuk die hem daarvan weerhoudt. De spreuk luidt: spreek geen dwaasheid, bega
geen dwaasheid en denk eerst aan de mogelijke gevolgen van je handelingen. Wanneer
men ziet dat de dood bij een ander nadert moet men hem helpen door waken en
bidden, zodat de vijand geen vat op de stervende heeft.
Ex. 191 (182)
Hendrik van Keulen studeerde op kosten van zijn goede oom. Toen die gestorven
was verscheen hij meermalen aan Hendrik en vroeg om zijn hulp om zijn verblijf in
het vagevuur te bekorten. Hij voorspelde de vestiging van een nieuwe orde in Parijs,
en ook dat Hendrik tweemaal naar het H. Land zou gaan. Later verscheen de oom
om te zeggen dat hij verlost was.
Ex. 192 (183)
Een arts voorspelde de spoedige dood van een meisje dat op een dorpsfeest prachtig
zong voor de dansenden; hij had het aan haar uiterlijk gezien.
Ex. 193 (184)
Dezelfde arts voorspelde de dood van het eerste kind, en de ziekte van het tweede
kind van Aleida van Brabant; hij behandelde vaak vrouwenziekten.
Ex. 194 (184)
Een droom van een overstromende kelk bleek het voorteken te zijn van de dood
van een priester, zoals een ander uitlegde. De priester werd ziek. 's Nachts dreigde
een van zijn gezellen tijdens de metten in slaap te vallen, toen een stem zei: waak en
bid. Nadat dit driemaal gebeurd was, bleek de priester rustig gestorven te zijn.

Hoofdstuk XLIII
Sermoen (184)
Vluchten voor gevaar is geoorloofd en beter dan de strijd verliezen. Men moet
ruzie of tweedracht proberen te verzoenen, maar als dat niet lukt, kan men zich beter
terug
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trekken, want dan is het zinloos. Ook het gevaar van onkuisheid kan men beter
ontwijken.
Ex. 195 (185)
Hongaarse dominicaan van koninklijke bloede weigerde te vluchten voor de
Mongolen en bleef bij de zieken; hij was oud wellicht zou men hem sparen. Later
werd hij gevonden in kruishouding vooroverliggend voor het altaar, doodgestoken.
Een broeder kon dit niet verwerken. Na drie dagen vasten en slapeloosheid verscheen
de vermoorde hem en herinnerde aan Christus' lijden alvorens in de glorie te gaan.
Het aardse lijden is niets in vergelijking hiermee.

Hoofdstuk XLIV
Sermoen (186)
Als de tijd zich daartoe leent moet men de eenzaamheid kunnen zoeken om zich
op God te richten. Wanneer God aan iemand intellect gegeven heeft moet hij daar
in alle rust gebruik van kunnen maken om de Schrift te verklaren.
Ex. 196 (186)
Een vrome geleerde werd door klerken gehinderd zijn werk over de H. Schrift te
voltooien. Daarom werd hij door de Wil van God naar een andere plaats gevoerd
waar hij zijn verhandeling kon afmaken. De apostel Paulus zorgde voor zijn eten en
drinken.

Hoofdstuk XLV
Sermoen (186)
Over het onderzoeken van de bijbelse geschriften. Als iedereen de inhoud zonder
meer kon begrijpen zouden de mensen nalaten wat zij nu uit onwetendheid ten
onrechte belangrijk achten. Een mens die God vreest zal in de Schrift de Wil van
God ontdekken, maar hij zal eerst bidden. De godsdienstige begeerte doorgrondt wat
de hovaardige welsprekendheid niet kan bevatten.
Ex. 197 (187)
Een jonge, niet zo intelligente maar ijverige regulier ging voor het slapen gaan
altijd overdenken wat hij gelezen had. Tijdens het zingen van de metten werd hem
alles duidelijk wat hij het laatst gelezen had zo lang hij de ogen gesloten hield; als
hij ze opende was alles weg, maar als hij ze weer sloot schoot het hem weer te binnen.
Ex. 198 (188)
Een cisterciënserin, abdis, kon zonder opleiding de hele H. Schrift en het boek
over de Drieëenheid van Augustinus verklaren. In een visioen zag zij de aanstaande
dood van de stichteres van het klooster. Door haar gebed mocht zij in plaats van de
stichteres sterven, zodat die de kans kreeg zich te beteren.

Hoofdstuk XLVI
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Over de beperking van het onderzoek volgens de normen van de kerk. Jezus vertoonde
zich in gescheurde kleding aan een bisschop; het was de schuld van Arius.
Ex. 199 (189)
De kathaar Willem Cornelius in Antwerpen leerde dat armoede alle zonden teniet
doet. Een arme prostituee was beter dan een rijke priester. Voor armen was onkuisheid
dus geen zonde. De ketter werd in de O.L. Vrouwekerk eervol begraven, maar vier
jaar later werd zijn ketterij onderkend, en werd zijn lijk opgegraven en verbrand.

Hoofdstuk XLVII
Sermoen (190)
Over de juiste manier om in preken met de Schrift om te gaan.
Ex. 200 (192)
Augustinus, denkend over de Drieëenheid, zag op het strand een jongetje dat met
een lepel de zee in een kuiltje wilde scheppen, en hij besefte de onmogelijkheid om
het wezen van God te bevatten.
Ex. 201 (193)
Een theoloog in Parijs verkondigde in een voordracht over de nederigheid dat drie
mensen de wereld onderworpen hadden: Mozes, Jezus en Mohammed. Direct kreeg
hij een hersenbloeding en verloor alle wetenschappelijke kennis; hij wist alleen nog
de naam van zijn bijslaapster.

Hoofdstuk XLVIII
Sermoen (194)
Men moet het woord van God uitbazuinen. De stem van een prediker verschrikt
de bozen, vuurt de rechtvaardigen aan om de vijand te weerstaan, sterkt de zieken
met exempels, troost de bedroefden. Niet alleen met het geluid van de stem van de
predikant, ook met het geluid van handgeklap, de goede daden worden de mensen
naar volmaaktheid gebracht. Ook de duivel heeft allerlei speeltuig. Het eerste is het
toernooi, waar vooral de bevolking onder lijdt. Het tweede is dobbelen, waar zelfs
de rijksten arm van kunnen worden. Het derde is dansen. Het vierde duivelspel is
het spel met honden en vogels (jacht) waaraan ook priesters zich schuldig maken.
Het vijfde is het zingen van rare liedjes, en het zesde is vertier zoeken tijdens de
dodenwacht.
Ex. 202 (194)
Een begijn raakte begeesterd tijdens een preek, begon te grommen en te beven
van vurigheid tot God en stierf.
Ex. 203 (194)
Bij een toernooi in Neuss (1243) weigerden de deelnemers in te gaan op de
smeekbede van de dominicaan Bernard en zijn gezellen, om tegen de Mongolen te
strijden, en lach-
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ten hem uit. Er vielen 367 doden. Sommigen werden krankzinnig, anderen blijvend
invalide. Na het toernooi zwermden raven boven het veld. Duivels in riddergedaante
hadden zich de nacht tevoren al verheugd over het komende onrecht.
Ex. 204 (194)
Een vrome weduwe van een ridder die bij een toernooi omkwam zag hoe haar
man in de hel werd gefolterd.
Ex. 205 (196)
De knecht van een bij een toernooi omgekomen ridder kwam zijn meester tegen
die hem beval om de volgende dag met zijn tegenstander naar de plaats te komen
waar hij was gedood. Men vond het lijk dat werd verscheurd door kraaien en raven.
Ex. 206 (197)
Een jood en een christen dobbelen samen op Goede Vrijdag. Toen de jood verloor
begon hij Christus en zijn moeder te lasteren en stierf. De geschrokken christen stierf
daarna eveneens.
Ex. 207 (197)
Dobbelaars in een taveerne hadden een man gemolesteerd. Toen die plotseling
was verdwenen begrepen zij Christus opnieuw te hebben gekruisigd. De herbergier
bekeerde zich, deelde zijn bezit met zijn vrouw en gaf ieder terug wat hij door woeker
had verkregen. Hij stierf een zalige dood.
Ex. 208 (198)
Een dobbelende man die verloren had schoot uit woede een pijl in de lucht naar
God. De pijl viel bebloed voor zijn voeten, waarna hij zich bekeerde.
Ex. 209 (198)
Een lichtzinnige vrouw danste op heiligendagen en werd door een bal van een
kolfspeler gedood. Een zwarte vaars gooide de baar om en verscheurde het lijk.
Ex. 210 (199)
Mensen dansten op een brug die instortte. Iedereen verdronk.
Ex. 211 (199)
Een lichtzinnige vrouw danste en stoeide met een overspelige man en stierf
plotseling.
Ex. 212 (199)
De vrouw van een-op feestdagen-jagende edelman kreeg een kind met honde oren, waarna hij zich bekeerde.
Ex. 213 (199)
Een ridder dwong zijn horigen aan de jacht deel te nemen. Bij de achtervolging
van het wild werd hij waanzinnig en verdween spoorloos.
Ex. 214 (200)
Een ridder zag de duivel rondspringen bij zijn fluitspelende nachtwaker. Deze
weigerde op te houden en werd ontslagen. Hij stierf een kwade dood.
Ex. 215 (201)
Een duivel bekende aan een meisje het smerige lied over Martinus te hebben
geschreven.
Ex. 216 (201)
Een dominicaan die in een dorp moest preken zag de avond tevoren uit zijn
venstertwee jongemannen in een huis aan de overkant die dodenwacht hielden en
spelletjes doen. Een afgezant uit het vagevuur verzocht hem om de familie te vragen
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om voor de doden te bidden. Ook anderen moesten daartoe worden opgewekt. Dat
lukte hem ook.

Hoofdstuk XLIX
Sermoen (201)
Over een goed geweten. De samenhang met een goede gezondheid. Voor hen die
de ware blijdschap bezitten is het aardse leven een last. Men moet zich echter
gewetensvol op de dood voorbereiden, al zijn vele goede mensen terecht verblijd
over de komende dood. Alles wat onrustig maakt moet men van zich af zetten.
Ex. 217 (201)
Na de biecht spuwt een man een soort pad uit die vergaat. Daarna knapt de man
ook uiterlijk op.
Ex. 218 (202)
Een vrouw bleef maagd na een gedwongen huwelijk en had regelmatig contact
met engelen waardoor zij veel dingen wist en kon voorspellen.
Ex. 219 (204)
Een mooie rijke vrouw ging altijd sobert gekleed, wat haar man accepteerde. Zij
had een lang ziekbed en stierf een zalige dood.
Ex. 220 (204)
Een kanunnik werd op zijn sterfbed zeer vrolijk door de invloed van de duivel.
Na tot inkeer te zijn gebracht kwam hij tot bezinning en stierf onder tranen.
Ex. 221 (204)
Een stervende dominicaan, lector, rekende op Jezus' tegenwoordigheid, en met
recht.
Ex. 222 (205)
Een stervend kindje was eerst heel angstig en niet - begrijpend, daarna heel vrolijk
omdat de zuivere onschuldige ogen de hemel zagen.

Hoofdstuk L
Sermoen (205)
Over boete, berouw en bekering. Voorbeeld van Gods barmhartigheid (Augustinus
over de ketter Novatus). Men moet degenen die kort voor hun dood nog in een klooster
willen intreden, niet afwijzen.
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Ex. 223 (205)
Een Duitse graaf die een wrede berover van de armen was, werd door Gods
goedheid gestraft met een ziekte. Hij kwam tot inkeer en gaf alles terug. Hij bad veel
en deed veel boetedoeningen. Vlak voor zijn dood kreeg hij profetische gaven en hij
voorspelde, dat er veel ellende zou heersen in Thüringen.
Ex. 224 (206)
Een roofridder bekeerde zich, deed boete en trad voor alle zekerheid in bij de
dominicanen, waar hij heel goed functioneerde.
Ex. 225 (207)
Een verdwaalde jager in de Alpen kreeg een verschijning van een ridder die onder
Richard Leeuwenhart diende. De ridder kreeg kort voor zijn dood berouw, werd
zwaar gestraft, maar kwam uiteindelijk in de glorie. Zijn verschijning diende om de
edelman te waarschuwen. Die kwam tot inkeer en beterde zich; hij hield op met het
beroven van mensen.
Ex. 226 (207)
Een andere roofridder vroeg in zijn gevangenschap om voor zijn onthoofding eerst
gefolterd te worden. Na gruwelijke folteringen liet hij zich tenslotte terechtstellen.
Ex. 227 (208)
Een man die zijn dochter verkracht had vroeg in zijn biecht om een zwaardere
straf maar hij kreeg tot drie maal toe een veel lichtere penitentie dan waarom hij
gevraagd had. Tenslotte stierf hij wenend van verdriet omdat door de verwonderde
bisschop hem slechts een Onzevader werd opgelegd. De bisschop was er zeker van
dat zijn grote berouw hem in de ogen van God zou vrijmaken van helse straffen.
Ex. 228 (209)
Een proost werd in een vreemde stad plotseling ziek. Hij verzocht om bij de
dominicanen te mogen intreden. De prior wilde dit tot de volgende dag uitstellen
omdat het hele klooster inspraak moest hebben. De proost bleef aandringen en de
prior maakte daarop het convent wakker. Hij werd ingekleed en voor de ochtend
stierf hij. Een non in een naburig klooster zag dat hij in het hiernamaals niet meteen
gelijkgesteld werd met de dominicanen, maar wel dat hij uiteindelijk evenals zij tot
de glorie zou komen.
Ex. 229 (210)
Een uitgetreden dominicaan wilde terugkeren in zijn orde toen hij zijn einde voelde
naderen. Dit werd geweigerd. In een visioen zag iemand dat hij voor eeuwig verdoemd
was. Thomas vindt een dergelijke houding heel wreed en onchristelijk van zijn
ordebroeders.
Ex. 230 (211)
Ernstig zieke man mag kiezen uit drie dagen vagevuur of nog een jaar ziek. Hij
kiest het eerste maar heeft direct spijt. Hij mag terug voor een tweede keus.
Ex. 231 (211)
Begijnen worden vaak door hemels vuur getroffen in lichaamsdelen waarmee ze
hebben gezondigd. Genezingsmirakelen in de kerk van St. Gertrudis in Nijvel. Iemand
die geen begijn was verweet St. Gertrudis dat haar hand niet genezen werd; meteen
verkoolde de hand met een stuk van haar arm en viel af.
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Hoofdstuk LI
Sermoen (212)
Getal 7 staat voor de zeven gaven van de H. Geest, 10 voor de Tien geboden. De
7 gaven zijn: wijsheid, verstand, goede raad, standvastigheid, inzicht, goedertierenheid
en godsvrees. 's Nachts brandt de lichtende zuil die overdag door donkere wolken is
afgeschermd. Voortdurende oefening in de 7 gaven leidt tot volmaaktheid in het
naleven van de Tien geboden.
Ex. 232 (213)
Non (Lutgard) werd door een mysterieuze man (Jezus) bevestigd in haar leefwijze.
Ex. 233 (214)
Een kanunnik Julianus leidde een zuiver leven. De duivel verscheen en deed of
Julianus hem toebehoorde. De kanunnik smeekte God hem te laten zien dat hij
behouden was. Hij zag de geopende hemel, en hield daarna zijn levenswijze vol.

Hoofdstuk LII
Sermoen (214)
De winter is de tijd tussen dood en verrijzenis wanneer het lichaam weer met de
gelouterde ziel wordt verenigd. Christus verrees op de derde dag. Ook Maria en
Johannes zijn nu al met ziel en lichaam bij Hem. Men dient ook de lichamen van
heiligen te vereren waardoor de H. Geest zoveel goeds heeft gedaan. Over de 4 heilige
kerken: Rome, Jeruzalem, Trier en Keulen, waar Ursula en de 11.000 maagden waren.
Heiligen komen levende mensen te hulp, maar ook zij die al gestorven zijn. In de
winter slapen de doden in het stof van het graf en eten de honing van de goede daden.
Als zij niet voldoende hebben verzameld kunnen de levenden hen helpen. Degenen
die hun leven verkwist hebben kan men niet helpen. Er zijn 7 manieren om hulp te
bieden: wenen, bidden, vasten, waken, aalmoezen geven en teruggeven van
onrechtmatig bezit, de eucharistie vieren. Tranen blussen het vagevuur, maar niet
wanneer men zijn eigen gemis beweent. Men moet de mensen over dit alles
informeren. Waken is ook doeltreffend. Vgl. Rispa die lichamen van terechtgestelden
bewaakte tegen roofdieren. Zo moeten wij de duivel tegenhouden door waken en
gebed. Ook het geven van aalmoezen helpt de doden. Het is slecht om de laatste wil
van iemand niet uit te voeren. Berouw is niet voldoende.
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Christus' offer verlost ons van schuld en straf (voorbeeld uit Gregorius' Dialogus).
Men vraagt geen vrede voor de levenden maar voor de doden. Over de drie staten
waarin scheidende zielen het lichaam verlaten.
Ex. 234 (215)
Over de vondst van een oude grafkapel in Trier met de lichamen van twee broers
uit Clovis' tijd; de een is ongeschonden. Thomas, ofschoon als gast aanwezig, snijdt
de rechterhand af en zendt die aan de broeders in Leuven.
Ex. 235 (216)
Een zieke broeder wordt door Maria gewaarschuwd voor de duivel die in habijt
zal verschijnen. Tijdens een kapittelbijeenkomst zijn veel broeders aanwezig. De
zieke monnik overgiet zich met hun waswater en wordt gezond.
Ex. 236 (218)
De duivel verscheen aan een priester, een vereerder van St. Bartholomeus, als een
mooie vrouw die te eten werd gevraagd. St. Bartholomeus meldde zich aan in de
vermomming van een bedelaar, maar werd niet binnengelaten. De heilige gaf drie
keer een raadsel op, waardoor de maaltijd werd vertraagd. In het laatste onthulde hij
de identiteit van de vrouw en van zichzelf. Beide verdwenen.
Ex. 237 (218)
Een ijverige zuster in een hospitaalklooster had een bijzondere devotie voor de
Elfduizend maagden. Na een zware ziekte werd haar ziel gedurende enige uren van
haar lichaam gescheiden. Daarna richtte ze zich weer op en deelde de zusters mee
dat zij op voorspraak van de Elfduizend maagden uit het vagevuur was verlost en
tot leven was gewekt om aan hun dit mee te delen, zodat zij ook door hen geholpen
zouden kunnen worden na hun dood.
Ex. 238 (218)
Een ridder werd ziek tijdens een kruistocht. Hij had altijd een grote devotie voor
Maria gehad. Op zijn gebed verscheen zij hem met een bus zalf waarmee zij hem
genas. Zij vroeg hem zich te beteren en voortaan haar te dienen. Na enige tijd kreeg
hij van zijn vrouw toestemming om in de Duitse orde in te treden. Hij werd daarin
gevolgd door een andere ridder met diens zoon. De eerste ridder stierf na korte tijd
en verscheen drie maal aan een vriend in Brabant, om hem te vertellen hoe, en waarom
hij in het vagevuur gepijnigd werd. In de Duitse orde waren veel vrome ridders.
Ex. 239 (219)
Een gehuurde maaier wil op de vooravond van een feestdag zijn werk onderbreken
om te bidden en raakt achter. Hij wordt beloond door het vinden van een kostbare
penning die aan een stoppel hangt als een Godsgeschenk.
Ex. 240 (219)
Dragers van een hospitaal waren op weg naar een zieke met de reliek van St.
Catharina toen ze door de vloed werden verrast. Ze trokken met de reliekkast een
kring om zich heen en bleven temidden daarvan droog tot het weer eb werd.
Ex. 241 (220)
Een kanunnik had een bijzondere devotie voor Johannes Evangelist. Na zijn dood
zag een medebroeder in een visioen hoe Johannes naar Maria ging om zijn vereerder
uit het vagevuur te helpen.
Ex. 242 (221)
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Een arme priester werd door de bisschop gewaarschuwd dat hij niet iedere dag
een mis moest lezen voor de zielen in het vagevuur. Hij moest een borg hebben die
zich voor hem in wilde zetten. Op dat moment verschenen meer dan duizend
uitgestoken handen in de lucht die zich voor de priester borg wilden stellen. De
bisschop trok zijn bezwaren in.
Ex. 243 (221)
De grootmoeder van Thomas bleef jammeren om het verlies van haar oudste zoon.
Deze verscheen in een visioen en toonde haar zijn muts vol met haar tranen die hem
het voortgaan bemoeilijkten; ze kon hem beter helpen met haar gebed en het geven
van aalmoezen.
Ex. 244 (222)
De nicht van keizer Otto was een voorbeeldige abdis. Na zijn dood verscheen hij
voor het spreekvenster van het klooster en vroeg zijn nicht om het gebed en
boetedoeningen van haar en haar kloosterzusters voor zijn verlossing uit het vagevuur.
Dit gebeurde en de keizer verscheen haar opnieuw in een aureool van licht om haar
te bedanken.
Ex. 245 (222)
Een lichtzinnige jongen bekeerde zich op aandrang van een vrome melaatsenpriester
en deed boete. Spoedig hierna stierf hij. Zijn moeder vastte daarna 5 jaar voor hem.
Toen ook de priester stierf verscheen de jongen aan de moeder en zei dat hij dank
zij haar en de priester nu de glorie mocht binnengaan.
Ex. 246 (223)
De graaf van Loon vertelde op zijn sterfbed al zijn zonden aan Christina van
Brustem en vroeg of zij boete voor hem wilde doen. Christina nam op zich om de
helft van zijn vagevuurstraffen op aarde uit te boeten. Soms leed zij van grote hitte,
dan weer [...] van hevige koude. Kort voor haar dood verscheen de graaf en ging
voor haar ogen naar de hemel.
Ex. 247 (224)
Een ridder had nog maar een paard en gaf zijn neef opdracht om het fraaie dier na
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zijn dood ten behoeve van de armen te verkopen. De neef behield het paard. De graaf
verscheen en deelde mee dat hij door Gods goedheid toch gered was, maar dat zijn
straf nu door de neef moest worden voldaan. De neef werd ziek, bekeerde zich maar
moest na zijn dood naar het vagevuur.
Ex. 248 (224)
Een ridder stierf, maar had zijn schuld aan de hoefsmid nog niet voldaan. Hij
verscheen zijn vrouw met gloeiende hoefijzers in de handen en vroeg zijn vrouw de
schuld te voldoen. Daarna verscheen haar man, nu gebonden met touwen, en vroeg
haar hem los te maken. Daarna was hij vrij om naar de hemel te gaan.
Ex. 249 (224)
Rijke hertog die een verkwistend leven leidde kwam tot inkeer. Hij schonk veel
aalmoezen, bouwde kerken en kapellen. De duivel werd afgunstig. De voormalige
vrienden van de hertog spanden samen met zijn aartsvijand. Toen het leger naderde
zag hij aan zijn kant een leger van witte kruisridders opduiken. Hij won de strijd en
sloot vrede. De kinderen van de aanvaller werden gegijzeld.
Ex. 250 (227)
Een overledene kwam op voorspraak van een heilig man terug en vertelde iemand
in het vagevuur gezien te hebben die blij uitriep dat hij niet vergeten was. Op zijn
vraag vertelde de ziel dat hem te kennen was gegeven dat er een kind was geboren,
dat later priester zou worden; bij het opdragen van de eerste mis zou de ziel vrij
worden gelaten.
Ex. 251 (227)
Thomas werd priester om het lot van zijn vader in het hiernamaals veilig te stellen.
Hij verzoekt ook anderen om voor zijn vader te bidden. Wanneer hij een keer geen
mis voor zijn vader las verscheen deze hem en toonde hem zijn kwetsuren.
Ex. 252 (228)
Vrome cisterciënser hoorde onder het Agnus Dei hoe de zielen elkaar aanspoorden
om haast te maken omdat de mis ten einde liep. Hij bleef een dag lang met de hostie
boven de kelk staan en zag steeds meer zielen komen en gaan.
Ex. 253 (228)
Een man ontmoette op een kerkhof een onbekende priester die driemaal een
kruisteken maakte. De eerste keer verscheen een grote menigte, naakt en bebloed
(verdoemden); de tweede keer een kleinere groep, bleek en uitgeteerd (onvoldoende
boete gedaan); de derde keer een kleine groep opgewekt en in witte kleren (verlosten).

Hoofdstuk LIII
Sermoen (229)
Over de glorie van de verrijzenis na het einde van de wereld. De zes vreugden van
de uitverkorenen: Het zien van God (Mozes kreeg een lichtend gezicht); het zien van
de overwonnen duivels; het zien van de engelen die Christus dienen; het zien van de
vleselijke wellust achter zich (Augustinus); de vereniging met de uitverkorenen aan
Christus' rechterzijde; het zien van de verdoemden aan zijn linkerzijde.
Ex. 243 (230)
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Een abdis zoekt een van haar nonnen. Als zij haar vindt en de sluier optilt deinst
zij achteruit vanwege het stralende gezicht.
Ex. 255 (231)
Kloosterbroeder van Thomas wordt zozeer door onkuisheid bedreigd dat hij zijn
geslachtsdelen afsnijdt en nauwelijks in leven blijft. Thomas vindt dit niet
aanbevelenswaardig maar staat versteld van de kracht van duivelse bekoring.
Ex. 256 (231)
Twee begijnen verdwalen in het bos en worden door een knappe jongeman met
blond haar en witte kleren naar het dorp geleid, waarop hij plotseling verdwijnt.
Ex. 257 (232)
Twee dominicanen gaan in de Goede Week op reis en twijfelen of ze wel aan eten
zullen komen. Een vreemdeling berispt hen en voorspelt dat zij door een priester
zullen worden uitgenodigd. Daarna neemt een ridder hen van hem over. Uiteindelijk
zullen zij met de ridder te gast zijn bij de stadsmagistraat.
Ex. 258 (233)
Tijdens een kruistocht hoort de Franse koning dat de Mongolenvorst een
christenmoeder had. Hij stuurt twee minderbroeders naar hem toe met geschenken,
waaronder een zijden tent geborduurd met afbeeldingen uit het leven van Christus,
en gouden misgerei. Zij bereiken hem, worden vriendelijk ontvangen, maar de
bekering slaagt niet. Wel ontmoeten zij een andere Mongolenprins, die zich bekeerde.
Ex. 259 (235)
Maria van Oignies tobde over het lot van haar moeder die zeer werelds had geleefd.
De moeder verscheen haar en zei dat zij was verdoemd omdat zij van oneerlijk
verkregen middelen had geleefd, zich daar niet tegen had verzet en zonder berouw
was gestorven. Maria prees het rechtvaardig oordeel van God, en beweende haar niet
langer.

Hoofdstuk LIV
Sermoen (235)
Duivels kunnen de gedaante van engelen aannemen, maar nooit de gedaante van
Christus. Iemand kan rijk worden en alles later aan Christus nalaten, maar meestal
gaat alles naar verwanten of slechte mensen. Vooral bij de lagere geestelijkheid is
dit het geval.
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Ex. 260 (236)
Een jongen die een zware zonde had begaan werd door de duivel belaagd. Toen
hij een fluitje sneed kwam er bloed aan. Hij werd ernstig ziek en zag zichzelf als
gestorvene in een vlammende put. Maria waarschuwde hem voor de duivel in
priestergedaante die hem de communie wilde geven. De moeder van de jongen liet
dit aan Thomas weten, die een parochiepriester naar hem zond om hem te laten
bedienen, waarna de jongen rustig stierf.
Ex. 261 (238)
De bisschop van Parijs erfde 3000 mark van een overleden kanunnik zonder
testament. Hij liet het geld aan de armen uitdelen.

Hoofdstuk LV
Sermoen. (238)
De mens is vooral kwetsbaar wanneer hij bij een feestmaal teveel drinkt en gaat
zwetsen.
Ex. 262 (238)
Brave mannen in een herberg maken zich vrolijk over het leven na de dood. Een
verkoopt voor een rondje zijn ziel aan een vreemdeling, die echter ook de man zelf
opeiste zoals een halster bij een gekocht paard hoort. Man en vreemdeling verdwenen
plotseling.

Hoofdstuk LVI
Sermoen (239)
Er zijn vier bijzondere duivelsoorten. 1. De gehoornden. Ze zijn agressief en
vliegen brommend door de lucht. Vooral met onweer worden ze aktief en jagen de
mensen vrees aan. 2. Motten of kakkerlakken. Ze zijn in het donker wakker en
bezorgen de mensen angst en onzedelijke dromen. 3. Torren die kunnen vliegen,
kruipen, in de grond leven of zwemmen. Sommige (neptuni) blijven in het water,
anderen (incubi) op het land. Weer andere wonen in het bos, in grotten en onder de
aarde. Augustinus noemt ze dusii. Ze kunnen een menselijke gedaante aannemen en
ook lichamen van gestorvenen daarvoor gebruiken. 4. De stupestres, die maagden
en vrouwen verleidt. Soms maken duivels wonderlijke tekens in de lucht, die de
mensen verbluffen en hen van de echte wonderen verwijderen. Gebed kan
duivelskracht tenietdoen.
Opsomming van de dominicanenmagisters; zij hebben als goede kerkelijke prelaten
de strijd tegen de duivel aangebonden. De Franse koning is het voorbeeld van de
goede wereldse prelaat. Twee pogingen van Thomas om duivels uit te drijven, gevolgd
door een ketterverbranding door toedoen van een onnozele.
Ex. 263 (239)
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Een dominicanen prior hoorde tijdens een hagelbui in een wijngebied een stem
die zei dat de wijngaard van Peter Richardus niet mocht worden geschaad. Deze man
was een woekeraar.
Ex. 264 (240)
Een fluitspeler speelde ongepaste liedjes op een dorpsfeest en verleidde jonge
mensen. Toen hij het dorp tijdens zwaar onweer verliet werd hij door de bliksem
getroffen; twee zwarte honden gingen er met zijn verbrande arm vandoor. De priester
weigerde hem op het kerkhof te begraven maar werd door vrienden van de fluitspeler
overgehaald het toch te doen. De volgende dag was het graf leeg.
Ex. 265 (240)
Een monnik ging naar iemand die door de duivel bezeten was. Deze herinnerde
hem aan de mooie vrouw die hij hem 's nachts in een droom had gebracht. De monnik
beaamde dit en ook dat hij zijn zonde nog niet had gebiecht.
Ex. 266 (241)
Een vroom meisje dat graag cisterciënserin wilde worden moest het huishouden
van haar broer doen. Toen zij eens 's nachts in de kerk was om de metten te bidden,
zag hoe de duivel het lichaam van een overledene in bezit wilde nemen. Zij sloeg er
met het processiekruis op los en verjoeg de duivel. Het lijk lag op de grond met een
beschadigd hoofd. De priester wilde iedereen het mirakel laten zien, maar het meisje
vluchtte.
Ex. 267 (241)
Spelende Kumanenkinderen aan het water zagen een grote man uit het water komen
wiens rust zij hadden verstoord. Hij doodde een jongetje, maar dit werd nog voor
middernacht weer levend.
Ex. 268 (242)
Toen de jongen volwassen was werd trad hij bij de dominicanen in. Hij vergat de
prior om toestemming te vragen om een kledingstuk aan zijn wasvrouw te geven.
Hij werd ziek, maar de engel Michael kwam hem beschermen tegen duivels. Hij
mocht echter niet naar het paradijs omdat hij eerst gehoorzaamheid moest leren. Hij
werd weer beter en werd een goed prediker die veel mensen doopte.
Ex. 269 (242)
Een non beweerde dat een duivel haar iedere nacht zonder haar toestemming bezat,
maar toen Thomas druk uitoefende bekende zij dat zij niet had tegengewerkt. Haar
boetedoeningen hielpen niets, noch wijwater of communie. Pas veel later werd zij
verlost door de gebeden en boetedoeningen van Lutgard.
Ex. 270 (243)
Toen dezelfde non op een keer aan een medezuster, Christina, bekende dat zij met
Pink-
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steren niet te communie durfde gaan bood Christina aan om de duivelse aanvallen
in haar plaats te ondergaan, maar zij werd zo gekweld dat zij haar medewerking weer
introk.
Ex. 271 (245)
De dochter van een graaf die in het klooster woonde werd iedere nacht enige uren
door de duivel meegenomen. Haar broer, een minderbroeder, wilde dat meemaken
en hield haar stevig vast op zijn schoot. Toch werd zij door onzichtbare handen van
hem weggerukt.
Ex. 272 (245)
Ouders weigerden een meisje om met haar uitverkorene te trouwen. Zij werd
doodziek en men meende dat ze gestorven was. De jonge minnaar vond haar 's
morgens in het bos. Zij zei dat een man haar de weg wees. De vriend verborg haar
en ging naar de vader die de dodenwake hield en vroeg hem alsnog zijn dochter te
geven indien ze nog leefde. De vader gaf toestemming, maar onder het laken lag een
pop. Het meisje werd gehaald en het huwelijk vond plaats.
Ex. 273 (245)
Op een soortgelijke manier vond een man zijn doodgewaande zuster onder het
riet. Hij sloeg met een zwaard haar evenbeeld in de lijkkamer in stukken.
Ex. 274 (246)
Een dominicaan werd door een ketter uitgenodigd om Christus en zijn moeder te
komen zien in een grot. Het visioen leek er inderdaad veel op. De dominicaan had
uit de kerk een hostie meegenomen. Toen hij die toonde verdween het visioen, want
het was duivelswerk. De ketter bekeerde zich.
Ex. 275 (246)
Een meisje leed aan onbeantwoorde liefde. Zij wilde naar de man toegaan maar
zag in een visioen Christus aan het kruis die haar vroeg om hem lief te hebben. En
het meisje was verlost van de bekoring.
Ex. 276 (248)
Een ridder was cisterciënser geworden en vocht tegen de bekoring om het klooster
te verlaten. De Heer verscheen hem en dwong hem een stuk gerstebrood te eten dat
hij eerst in de open wond in zijn zijde had gehouden. De monnik overwon zijn afschuw
en at het brood; het smaakte heerlijk. Hierna verdween het visioen en ook de
verleiding. Dit was geen wonder want het gerstebrood van de benedictijnen was ook
nog bestreken met honing uit de zijde van Christus.
Ex. 277 (248)
Een novice in Lyon wilde eerst orde op zaken stellen betreffende zijn bezittingen
in Engeland. De prior begeleidde hem. Onderweg zagen zij in Normandië een oude
mirakelbron, die was afgedekt door een marmeren steen op twee zuiltjes (‘altaar’).
Wanneer men er water op goot kwam er onweer en overstroming. Thomas had het
verhaal al van zijn vader gehoord.
Ex. 278 (249)
Een dominicaan bezocht Akko en zag 's avonds een fata morgana van een stad die
pas 's nachts in dikke nevel oploste.
Ex. 279 (250)
Thomas had een schoolvriend die 's nachts zijn les kon opzeggen, terwijl hij daar
overdag moeite mee had.
Ex. 280 (250)
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Een blinde koeherder kon elke koe herkennen. Dit was het werk van de duivel,
want toen hij gevormd was kon hij het niet meer.
Ex. 281 (250)
Een broeder wilde na de metten studeren maar viel steeds in slaap. Volgens de
duivel waren ‘de poorten nog niet gesloten’ door het kruisteken.
Ex. 282 (250)
Albert de Grote werd in Parijs eens door de duivel in de gedaante van een
kloosterbroeder verhinderd om te studeren, maar hij werd direct verjaagd door het
kruisteken.
Ex. 283 (250)
Tijdens een tocht zag een dominicaan zijn gezel voor zich lopen terwijl die in feite
achter hem liep. Hij werd door de duivel misleid. In het dorp vonden zij elkaar weer.
Ex. 284 (251)
Een dominicaan zag bij het ontwaken een mooie vrouw aankomen die bij hem in
bed kroop. Hij verzette zich en wist haar op de grond te krijgen. Toen ze plotseling
verdween wist hij dat het de duivel was.
Ex. 285 (252)
Thomas moest een twist tussen twee broers bijleggen met hulp van een derde
broer, een priester. Omdat het de nacht voor Pasen was vroeg hij zijn gezel om een
kaars te halen om de metten te kunnen lezen. De gezel had angst en kwam zonder
terug. Bij zonsopgang zag Thomas hoe zijn metgezel buiten voor het venster naar
hem toegekeerd een plas deed. Hij werd boos maar toen hij hem aan zijn voeteneind
hoorde snurken begreep hij dat het de duivel was. Op zijn lachen verdween het
fantoom als een rookpluim. Daarna werd Thomas tijdens een middagslaapje in de
boomgaard driemaal gehinderd door fluisterende duivels wat een teken van ongeluk
is. Op dezelfde plek sloegen de twistende broers elkaar bijna dood, maar met behulp
van anderen lukte het uiteindelijk om hen vrede te laten sluiten.
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Ex. 286 (253)
Een groep duivels als dansende witte monniken verdwenen in de rivier toen mensen
zich hen naderden in gezelschap van een priester.
Ex. 287 (253)
Jordanus van Saksen liet tijdens een visitatiebezoek in Rome een geesteszieke
convers losmaken, waarna de man hem aanviel en verwondde. Jordanus stond er op
toch de mis te doen en goot daarna water uit de kelk over de wond en genas, zodat
hij zijn preek kon doen voor de paus. Na zijn vertrek uit Rome werd hij ernstig ziek,
maar hij wilde slechts onder protest in het zachte bed van zijn gastheer slapen. Toen
's nachts de duivel hem kwam bespotten omdat hij zich niet aan de voorschriften
hield liet hij zich uit bed vallen, ook de volgende nacht. De derde keer spuwde hij
de duivel, die hem als een engel verscheen, in het gezicht, waarna die verdween.
Ex. 288 (256)
Toen Jordanus eens in Bologna de mis deed bemerkte hij bij het nuttigen van de
hostie een heerlijke geur, die hem niet verliet, waardoor ook de smaak van voedsel
veranderde. Jordanus vertrouwde het niet en vroeg in een gebed de Heer om raad.
Inderdaad bleek de geur het werk van de duivel te zijn, want na een kruisteken was
er niets meer van over.
Ex. 289 (256)
Jordanus sloot een overeenkomst met de duivel dat die zou ophouden om de
broeders te belagen, als zij als tegenprestatie hun werk in de zielzorg opgaven. Daarop
hoorde hij echter een stem die hem dit verweet. Als de broeders gewoon hun werk
doen zal de duivel vanzelf ophouden.
Ex. 290 (257)
Een zwangere vrouw beloofde aan Jordanus dat haar kind dominicaan zou worden.
Het kind stierf maar werd bij de komst van Jordanus weer levend. Jordanus ging naar
het H. Land en verdronk op de terugreis. Een zuil van licht gaf de plaats aan vanwaar
zijn ziel direct naar de hemel ging. Nadat hij was aangespoeld stond er drie dagen
lang een lamp boven zijn lichaam. Bij zijn graf in Akko werden veel wonderen
verricht.
Ex. 291 (257)
Arnoldus, een dominicaner prior in Freiburg, en Lutgard in Aywières zagen
onafhankelijk van elkaar hoe Jordanus door engelen de hemel in werd gevoerd.
Ex. 292 (257)
Arnoldus vroeg de Heer om te mogen weten of hij behouden zou worden. De Heer
toonde hem het boek des levens met zijn naam er in geschreven.
Ex. 293 (258)
Johannes gaf als bisschop van Bosnië alles aan de armen, bezocht het bisdom te
voet met naast zich een ezel met zijn boeken en bisschopskleding. Hij werd provinciaal
prior van de dominicanen. Als kind van tien jaar wist hij al dat de dominicaner orde
zou worden gesticht. Hij deed veel wonderen.
Ex. 294 (259)
Toen hij als prior met gezellen op reis was en honger leed liet een kraai een zilveren
penning voor zijn voeten vallen. In 1261 werd hij in Strasbourg begraven. De koningin
van Hongarije stuurde een brief waarin de wonderlijke verzoening na de opstand van
haar zoon tegen haar man was beschreven na haar gebed tot Johannes. Ook schreef
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zij over vele mirakels op voorspraak van Johannes en haar biechtvader, eveneens
een dominicaan.
Ex. 295 (259)
Tijdens een nachtelijke jacht hoorde een edelman een benedictines in het bos
zingen. De verschijning voorspelde hem dat hij nog meer kwaad zou doen, daarna
kruisridder zou worden en in het H. Land zou sterven. Toenm hij ziek werd weigerde
hij de laatste sacramenten omdat hij nog geen kruisridder was geweest. Zijn broer
bracht hem tot andere gedachten.
Ex. 296 (261)
Een bode van de hertog van Gelre schimpte op de eenvoudige kleding van de
Franse koning Lodewijk IX en het feit dat hij een scapulier droeg. Zijn hoofd, in
minachting naar achteren gekeerd, bleef zo staan tot zijn dood.
Ex. 297 (261)
Een geesteszieke cisterciënserin blafte tijdens een aanval als een hond. Thomas
beschmpte de duivel omdat hij, als een slechte engel, verdiende als hond te leven.
Ex. 298 (261)
Thomas fluisterde een geesteszieke vrouw driemaal dezelfde bijbeltekst in het oor
en trachtte de duivel over te halen om vergeving te vragen, wat hij uiteraard niet kon.
Beschaamd verliet hij enige dagen later zijn prooi.
Ex. 299 (262)
In Kamerijk werden veel ketters verbrand. Een ketter veinsde dat hij bezeten was,
waarop men hem naar een kerk gebracht, waar al een bezetene was. 's Nachts begon
de echte geesteszieke echter stro te verzamelen en matten en banken die hij op de
gebonden ketter stapelde, waarna hij onwetend alsnog het oordeel voltrok. Direct
daarna was de geesteszieke van de duivel verlost en volkomen genezen.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

374

Afkortingen en sigla
AASS

<Acta Sanctorum>

AAU

<Archief voor de geschiedenis van het
aartsbisdom Utrecht>

AFP

<Archivum Fratrum Praedicatorum>

AGKKN

<Archief voor de geschiedenis van de
Katholieke Kerk in Nederland>

AGN

<Algemene Geschiedenis der
Nederlanden>

AK

Algemeen kapittel

AOP

<Analecta sacri Ordinis Fratrum
Praedicatorum>

BB

<Der byen boeck>

BBH

<Bijdragen en mededelingen voor de
geschiedenis van het bisdom Haarlem>

BDMN

<Bibliotheca Dominicana Neerlandica
Manuscripta>

Bienboec

<Het Biënboec van Thomas van
Cantimpré en zijn exempelen>

BMG

<Bijdragen en mededelingen voor de
geschiedenis van Gelre>

BMHG

<Bijdragen en mededelingen van het
Historisch Genootschap te Utrecht>

Briquet

<Les Filigranes>

BUA

<Bonum universale de apibus>

Campbell

<Annales de la typographie néerlandaise
au XVe siècle>

CCM

<Christenheid en Christendom in de
Middeleeuwen>

CMD

<Manuscrits datés conservés dans les
Pays Bas>

COP

<Supplement to Hains repertorium
bibiographicum>

Dial.Mir. <Dialogus miraculorum>
IDL

<Incunabula in Dutch Libraries>

JvS

<Jordanus von Sachsen>
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KBS

<Katholieke Bijbel Stichting>

Mnl. hss.

<Middelnederlandse handschriften uit
europese en amerikaanse bibliotheken>

Niermeyer

<Mediae Latinitatis lexicon minus>

MNW

<Middelnederlandsch handwoordenboek>

MOPH

<Monumenta ordinis fratrum
Praedicatorum historica>

Mon.Bat.

<Monasticon Batavum>

Mon.Wind.

<Monasticon Windeshemense>

NAKG

<Archief voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis>; <Archief voor
kerkelijke geschiedenis, inzonderheid
voor Nederland>; <Nederlandsch archief
voor kerkelijke geschiedenis>;
<Nederlandsch archief voor
kerkgeschiedenis>; <Nieuw archief voor
kerkgeschiedenis>.

NBG

<Nederlands Bijbel Genootschap>

NT

Bijbel, Nieuwe Testament

OGE

<Ons geestelijk erf>

OT

Bijbel, Oude Testament

Pellechet

<Catalogùe général des incunables des
Bibliothèques publiques de France>

Piccard

<Findbücher der Wasserzeichenkartei
Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart>

PK

Provinciaal kapittel

PL

<Patrologiae Latinae cursus completus>

Plinius

Plinius secundus maior, C.

QE

J. Quétif et J. Echard O.P., <Scriptores
ordinis praedicatorum>

QF

<Quellen und Forschungen zur
Geschichte des Dominikanderordens in
Deutschland>

SE

<In de schaduw van de eeuwigheid>

Seneca

Seneca, Lucius Annaeus

VMA

<Verslagen en mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal
en Letterkunde>

Voulliéme

<Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts>

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

375

Bibliografie van de voornaamste geraadpleegde literatuur en
repertoria
Acquoy, J.G.R., <Het klooster te Windesheim en zijn invloed>, 3 dln., Utrecht 1875
1880.
Acquoy, J.G.R., <Zes taferelen uit de geschiedenis der christelijke kerk in
Nederland> (1864-1869).
<Acta capitulorum generalium ordinis praedicatorum>, MOPH fase. 3 (1898).
<Acta capituli Windeshemensis>, S. van der Woude ed., NAKG 6 (1953).
<Acta sanctorum quotquot tote urbe coluntur vel a catholicis scriptoribus
celebrantur>, 64 dln., Antwerpen 1643 - . (AASS)
Allan, F., <Geschiedenis en beschrijving van Haarlem>, 4 dln., 19733. (Hierin is
tevens een heruitgave opgenomen van C. Gonnet, <Het beggijnhof te Haarlem>.)
<Allgemeine Deutsche Biographie>, 46 dln., Leipzig 1875-1900.
<Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, I, 1874 - . (AAU)
<Archief voor Kerkelijke geschiedenis, inzonderheid voor Nederland>, verzameld
door N.C. Kist en H.J. Royaards, 11 dln., 1829-1840. (NAKG)
<Archief voor Nederlandse kerkgeschiedenis>, J.F.R. Acquoy, H.C. Rogge en
A.W. Wybrands, 1885-1900. (NAKG)
<Archivum Fratrum Praedicatorum> I 1931, -.
<Aristoteles Tierkunde; die Lehrschriften herausgegeben, übertragen und in ihrer
Entstehung erläutert>, P. Gohlke, Paderborn 19572.
<Aristoteles, Liber de historia animalium> V en IX.
<Aristoteles Liber de generatione animalium> III.
Axters, S.G., <Bibliotheca Dominicana Neerlandica Manuscripta (1224-1500)>
II, Leuven 1970.
Axters, S.G., ‘Bijdragen tot een bibliographie’, in: OGE 50 (1976) 309-336.
Axters, S.G., ‘Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden’, 3 dln,
Antwerpen 1950-1956.
Axters, S.G., ‘Nederlandse mystieken in het buitenland, van Rupert van Deutz tot
Ruusbroec’, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1965).
Bange, P., ‘Vizioen en droom in de Middeleeuwen; verslag van een lezingencyclus’,
in: <Ex Tempore> nummer 14, Jaargang 5 afl. 2 (1986), 76-80.
‘Basile de Césarée, Homélies sur l'Hexaeméron, Texte Grec, introduction et
traduction’, S. Giet ed., <Sources chrétiennes>, Parijs 1949.
Begheyn, P.J., ‘Drie collaties van Jan Brinckerinck, ‘Van den prelaten Van den
achtersprake’, NAKG 13 (1971) 77-90.
Bemmel, A. van, <Beschrijving der stad Amersfoort>, Utrecht 1760.
Berger, E., <Bonum universale de apibus, quid illustrandis saeculi decimi tertii
moribus conferat>, Parijs 1895.
Bezzola, G.A., <Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270); ein Beitrag
zur Frage der Völkerbegegnungen>, Bern/München 1974.
Bigmore, E.C. en Wyman, C.W.H., <A bibliography of printing>, New York 1945.
<Dat boec van der Ioncfrouscap; sprachlich untersucht und lokalisiert>, E.
Bergkvist, Göteborg 1925.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Boese, H., <Thomas Cantimpratensis Liber de natura rerum> I Text, Berlijn - New
York 1973. (Deel II is niet verschenen)
Boese, H., Zur Textüberlieferung von Thomas Cantimpratensis Liber de natura
rerum, in: <Archivum Fratrum Praedicatorum> 39 (1969) 53-68.
Bont, B.B.J. de, ‘De voormalige Amsterdamsche vrouwenkloosters’, BBH 21
(1896 - 276 281 en 22 (1897) 67-111, 237-261, 369-387.
Brakkee, C.F.J., ‘Literatuur over de Dominicanen’, in: <Godsdienst en
maatschappij> 5 (1986) 1-5.
Bredero, A.H., <Christenheid en christendom in de Middeleeuwen; over de
verhouding van godsdienst, kerk en samenleving>, Kampen 1986.
Bredero, A.H., ‘Het godsdienstig leven (1050-1384)’, in: AGN III (Haarlem 1982)
221-248.
Bredero, A.H., Le moyen âge et le purgatoire’, in <Revue d'histoire ecclésiastique>
78 (1986) 429 453.
Bredero, A.H., ‘Het anti - joods gevoelen van de middeleeuwse samenleving’,
NAKG 64, 1-38.
Brett, E.T., <Humbert of Romans, his life and views of thirteenth - century society>,
in: Series studies and texts, Pontifical institute of mediaeval studies, Toronto 1984.
Briquet, C.M., <Les filigranes. Dictionnaire historique des filigranes du papier>,
4 dln., Leipzig 1923. (Briquet)
Brooke, R.B., <the coming of the friars>, Londen/New York 1975.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

376
Bruin, C.C. de, <Handboek der kerkgeschiedenis> II (Den Haag 1965).
Bruin, C.C. de, <Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament>,
Groningen 1935.
Buck, P. de, e.a., <Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een
historisch werkstuk>, Haarlem 1982.
<Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt
door de daartoe benoemde commissies>, Amsterdam 1964 (2 dln). (NBG)
<De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald> (Willibrordvertaling), Katholieke
Bijbelstichting in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting, Boxtel 1986. (KBS)
Campbell, M.F.A.G., <Annales de la typographie néerlandaise au XVe siècle>, 's
Gravenhage 1874, 4 Suppl. 1878 1890. (Campbell)
Carasso - Kok, M., Repertorium van verhalende historische bronnen uit de
middeleeuwse Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven
verhalende bronnen, <Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch
Genootschap> 2 ('s Gravenhage 1981), Collectanea, 203.
Caron, M.L., Ideaal en werkelijkheid, armoede en liefdadigheid in het Fraterhuis
te Zwolle, in: <Overijselse historische bijdragen> 96 (1981) 29-45.
Chapotin, M.D., <Histoire des Dominicains de la province de France. Le siècle
des fondations>, Rouen 1898.
Chazan, R., <Medieval jewry in Northern -France>, Baltimore 1973.
Choquetius, H., <Sancti Belgii Ordinis Praedicatorum>, Douai 1618.
<Die Cistercienser, Geschichte - Geist - Kunst>, A. Schneider ed., Keulen 19772.
<Codicografie en computer>, A.J. Geurts, A. Gruys en J. van Krieken ed. (1983).
Cohen, J.,: <The friars and the jews; the evolution of medieval anti - judaism>,
Ithaca/Londen 1983.
Copinger, W.A., <Supplement to Hains Repertorium bibliographicum>, Londen
1902. (COP)
Corbett, J.A., ‘The De instructione puerorum of William of Tournai O.P.’, in:
<Texta and studies in the history of mediaeval education>, A.L. Gabriel en J.N.
Varvin ed., III (Notre Dame 1955) 5-50.
<Cornelis Block, De origine domus regularium in urbe Ultraiectensina>, J.G.Ch.
Joosting ed., BMHG 16 (1895) 1-93.
<Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)>, M. Gysseling
en W. Pijnenburg ed., 9 dln., Den Haag 1977.
Danou, M., ‘Thomas de Cantimpré’, in: <Histoire littéraire de la France> XIX
(1838) 177-184.
Deboutte, A., ‘Thomas van Cantimpré. Zijn opleiding te Kamerijk’, in: OGE 56
afl. 3 4 (1982) 217-277.
Deboutte, A., ‘Thomas van Cantimpré, als auditor van Albertus Magnus’, in: OGE
58 afl. 2-3 (1984) 192-209.
Demyttenare, A., ‘De auteur en zijn publiek in de Middeleeuwen’, in: <Literatuur
en samenleving in de Middeleeuwen> (1976) 9-29.
Deschamps, J., ‘Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken’, catalogus; <Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis> 24 (1970),
eeuwfeestuitgave (herziene druk Leiden 1972). (Mnl. hss.)

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Deschamps, J., ‘Die Mittelniederländischen übersetzungen der Dialoge Gregors
des Grossen’, in: <Neuphilologische Mitteilungen, bulletin de la société
néophilologique de Helsinki>, 54 (1953) 466-470.
Deschamps, J., ‘Een middelnederlandse prozavertaling van de Vita sanctae
Christinae Mirabilis van Thomas van Cantimpré’, in: <Jaarboek van de Federatie
der Geschied- en Oudheidkundige Kringen in Limburg> 30 (1975) 69-103.
Dijk, R.Th.M. van, <De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór
1559, <Middeleeuwse studies> III- 1 en III - 2, Nijmegen 1986.
Dijk, R.Th.M. van, ‘Het probleem van de ‘cura monialium’; criteria voor de
Windesheimse signatuur van een vrouwenklooster, in: OGE 1985, afl. 2-3, 225-237.
Dijk, R.Th.M. van, ‘De bestuursvorm van het Kapittel van Sion. Hollands verzet
tegen Windesheims centralisme’, in: AGKKN 29 (1987) 166-191.
Eeghen, J.H. van, <Vrouwenkloosters en begijnhof in Amsterdam van de veertiende
tot het eind der zestiende eeuw>, Amsterdam 1941.
‘Einhard, Notker der Stammler, Leben und Taten Karls des Grossen’, vert. O.
Abel en W. Wattenbach, in: <Die Fundgrube> Nr. 14 (München 19682).
Even, E. van, <Louvain dans le passé et dans le présence>, Leuven 1895.
<Ex Tempore, periodiek voor de studierichting Geschiedenis van de K.U.
Nijmegen>, 1981 - .
<Frederik van Heiloo, Liber de fundatione domus regularium prope Haerlem>,
J.C. Pool ed., Frederik van Heiloo en zijne schriften, Amsterdam 1866.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

377
‘Het Frensweger handschrift betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie’,
W. Jappe Alberts en A.L. Hulshof ed., <Werken uitgegeven door het Historisch
Genootschap>, 3de serie, nr. 82 (Groningen 1958).
Gaspar, C. en Lyna, F.: <Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliothèque
Royale de Belgique> I (1984) 382-383.
<Gerardus Fraquetius, Vitae Fratrum ordinis Praedicatorum>, B.M. Reichert ed.,
MOPH I (Leuven 1896).
Gerhardt, I.G.M., zie Vergilius.
<Geschiedenis der Joden in Nederland>, H. Brugmans en A. Frank red., Amsterdam
1940.
Geurts, A.J., ‘Boekenbezit in Zutphen vóór 1600; een eerste verkenning’, in:
<Miscellanea Neerlandica> III (1987) 31-50.
Geurts, A.J., e.a., <Middeleeuwse boeken en teksten uit Oost - Nederland. Een
bundel studies>, Nijmegen/Grave 1984.
Geurts, A.J., e.a., <Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden;
Verslag van studiedagen gehouden te NIjmegen, 30-31 maart 1984>, Nijmegen/Grave
1987.
Godding, R., ‘Une oeuvre inédite de Thomas de Cantimpré, la Vita Ioannis
Cantipratensis’, in: <Revue d'histoire ecclésiastiqaue> 76 (Leuven 1981) 16-316.
Gonnet, C.J., <Het beggijnhof te Haarlem>, Haarlem 1877. (zie ook F. Allan)
Graesse - Benedict, <Orbis Latinis, Lexikon lateinischer geographischer Namen.
Lateinisch - Deutsch, Deutsch - Lateinisch>, 3 dln. Braunschweig 19724 (door H.
Plechl).
Grube, K., ‘Des Augustiner propstes Iohannes Busch Chronicon Windeshemense
und Liber de reformatione monasteriorum’, <Geschichtsquellen der Provinz Sachsen
und angrenzender Gebiete> 19 (1886).
Grube, K., ‘Die Legationsreise des Cardinals Nikolaus von Cusa durch Nord Deutschland im Jahre 1451’, <Historisches Jahrbuch> I (1880) 393-412.
Gumbert, J.P., ‘Iets over laatmiddeleeuwse schrifttypen, over hun onderscheiding
en hun benamingen’, <Archief- en Bibliotheekwezen in België> 46 (1975) 273-282.
Gumbert, J.P., <Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im früher fünfzehnten
Jahrhundert>, Leiden 1974, 273-282.
Hall, J., <Dictionary of subjects and symbols in art>, New York 1974.
<Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek>,
catalogus Utrecht 1984.
Heel, D. van, De tertiarissen van het Utrechtse kapittel, AAU 63 (1939) 1-382.
Heinertz, N.O., <Die mittelniederdeutsche Version des Bienenbuches von Thomas
von Chantimpré, das erste Buch>, Lund 1906.
Heitz, P., <Die Kölner Büchermarken. Mit Nachrichten über die Drucker von Otto
Zaretzky, Anton W. von Beekhoven>, 19702.
Hendrix, G., ‘Het Amsterdamse Leven van Lutgart als vertaling en en een
onvermoede getuige in de tekstevolutie van de Vita Lutgardis’, OGE 61 afl. 4 (1987)
291-303.
Hendrix, G., Een nieuw element om het Leven van Lutgart te dateren, OGE 56
afl. 1 (1982) 25 27.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Hendrix, G., Oude redacties van Thomas van Cantimprés Vita Lutgardis, Achel
1979.
<Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren, D. de Man
ed., Den Haag 1919.
Hilka, A., ‘Die beiden ersten Bücher der Libri VIII miraculorum’, in: <Die
Wundergeschichten des Cäsarius von Heisterbach> III (Bonn 1937).
Hilka, A., Einleitung, Exempla und Auszüge aus den Predigten des Cäsarius von
Heisterbach, in: <Die Wundergeschichten des Cäsarius von Heisterbach> I.
Hinnebusch, J.F., <The Historia Occidentalis of Jaques de Vitry, critical edition>,
Freiburg (Schweiz) 1972.
Hinnebusch, W.A., <The history of the Dominican Order>, 2 dln: I ‘Origins and
growth to 1500’ (New York 1965), II ‘Intellectual and cultural life to 1500’ (New
York 1973).
Hövelmann, G., ‘Die Handschriften der Klosterbibliothek Gaesdonck’,
<Gaesdoncker Blätter> 21 (1968).
Hogenhout - Mulder, M., <Cursus middelnederlands>, Groningen 19852.
Hulshof, A., ‘De bibliotheek van het Heer Florenshuis te Deventer’, NAKG IX
(1912) 313-322.
Hulshof, A., Het klooster Frenswegen gedurende de vijftiende eeuw, een voorpost
van Nederlandsche beschaving’, in: <Utrechtsche parelen. Kostbare handschriften
en zeldzame boekwerken in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek>, (Utrecht 1944)
181-198.
Huijben, J., ‘Bartholomaeus Anglicus en zijn invloed’, OGE I (1927) 61-179.
<Ioannis Saresberiensis episcopi Carnotensis Policratici, sive De Nugis curialium
et vestigiis philosophorum Libri VIII>, C.C.I. Webb ed., II (herdruk Frankfurt am
Main 1965).
<Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de inchoatione domus clericorum in
Zwollis>, M. Schoengen ed., 1908.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

378
<Jean de Joinville, Histoire de St. Louis>, N. de Wailly ed., 19312.
<Jean de Joinville, Le livre des saintes paroles et des bon faits de notre saint roi
Louis>, vert. A. Mary, Parijs 1928.
<Johannes Busch, Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver>, S. van
der Woude ed., Edam 1974.
Jongkees, A.G., ‘De jubileumaflaat van het jaar 1450 in Holland’, NAKG 34
(1943) 73 105.
Jongkees, A.G., ‘Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische
hertogen 1425-1477’, <Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse geschiedenis
der Rijksuniversiteit Utrecht>XXI (1942).
Kaeppeli, Th., <Scriptores ordinis praedicatorum medii aevi>, Rome 1980, 3 dln
verschenen.
Kaufmann, A., <Thomas von Chantimpré>, Köln 1899.
Kaufmann, A., ‘Wunderbare und Denkwürdige Geschichten aus den Werken des
Cäsarius von Heisterbach, ausgewählt, übersetzt und erläutert’, <Annalen des
Historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiocese Köln>,
47 (1888) en 53 (1891).
Knierim, P.H.J., <Dirc van Herxen (1381-1457) rector van het Zwolsche
Fraterhuis>, Amsterdam 1926.
Knuvelder, G.P.M., <Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde>,
's - Hertogenbosch 1970.
Kohl, W., ‘Die Klöster der Augustiner Chorherren’, <Germania sacra>, Neue
Folge 3, Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Bistum Münster 2 (Berlijn
1971).
Kohl, W., ‘Die Schwesternhäuser nach der Augustinerregel’, <Germania sacra>,
Neue Folge 3, Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Bistum Münster 1 (1968).
Kok, D. de, ‘Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en
Tertiarissen voor de Hervorming’, <Werken van het Historisch Genootschap> 3de
serie 52 (Utrecht 1927).
Kok, D. de, De Keulse Tertiarissen - congregatie, in: <Franciscaansch Leven> 22
(1939) 73-79, 153-157, 217-221.
Koorn, F., <Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de Middeleeuwen>,
Leiden 1982.
Koorn, F., Ongebonden vrouwen, overeenkomsten en verschillen tussen begijnen
en zusters des gemenen levens, OGE 1985, afl. 2-3, 393-402.
Kristeller, P.O., <Latin manuscript books before 1600>, New York 1965.
Kronenberg, M.E., ‘De bibliotheek van het Heer Florenshuis te Deventer’, NAKG
9 (1912) 150-164, 250-300, 322.
Kühler, W.J., <Johan Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen>, Rotterdam
1908, Leiden 1914).
Kühler, W.J., Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer’, in: AAU 36
(1910) 1-69.
Lampen, W., ‘Franciscaanse handschriften in Nederland’, <Bijdragen voor de
geschiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden> 19 (1955).
<Leandri Alberti Bononiensis libri 6 de viris illustribus ad praedicatorum>,
Bononiae in aedib. Hieron. Platonis, expensis Joh. Bapt. Lapi, 1517.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

<Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine>, vert. R. Benz, Heidelberg 1979.
Leloux, H.J., ‘Kenmerken van het middeleeuws Noordoostnederlands’, in:
<Driemaandelijkse bladen> 26 (1974) 121-147.
Leloux, H.J., ‘Gregorius de Grote, Homiliën’, in: <Driemaandelijkse bladen voor
Taal en volksleven in het oosten van Nederland> 30 (1978) 91-98.
Leloux, H.J., De landstaal bij de moderne devoten, OGE (1985) afl. 2-3, 187-198.
<Dat leven onser liever eerweerdigen moeder Andries Yserens>, AAU II (1875)
193 e.v.
<Lexikon des Mittelalters>, München/Zürich 1981.
<Lexikon für Theologie und Kirche>, Freiburg 1957-19672, 10 dln.
G.I. Lieftinck et J.P. Gumbert, <Manuscrits datés conservés dans les Pays - Bas>,
Leiden/New York/Köbnhavn/Köln 1988. (CMD)
<Literatuur en samenleving in de Middeleeuwen>, A. Demyttenaere e.a., (1976).
<Littera encyclicae magistrorum generalium ordinis praedicatorum ab anno 1233
usque ad annum 1376>, B.M. Reichert ed., MOPH V, Rome 1900.
Löffler, K., ‘Quellen des Augustinerchorherrenstifts Frenswegen’,
<Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens> 16 (1930).
Loey, A. van, <Middelnederlandse spraakkunst> 2dln., I Vormleer, II Klankleer,
Kapellen 1980.
Loos, J.C. van der, Het klooster der Canonissen reguliers van sinte mariënvelde
ten nyen lichte, BBH 33 (1911) 118-187.
Lourdaux, W., Het boekenbezit en boekengebruik bij de moderne devoten (Leuven
1974).
McDonnell, E.W., <The beguines and beghards in medieval culture; with special
emphasis on the Belgian scene>, New Brunswick/New Jersey 1954.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

379
Magistrorum et procuratorum generalium registra minora, G. Meersseman en D.
Planzer ed., MOPH XXI, Rome 1947.
Man, A. de, ‘Het leven van Sinte Lutgard door broeder Geraert; een verwaarloosde
bewerking van Thomas Cantimpratensis’ Vita Lutgardis', OGE 60 (1986) 125-147.
Meersseman, G., ‘Les frères prêcheurs et le mouvement dévot en Flandre au XIIIe
siècle’, AFP 18 (1948) 69-130.
Meinsma, K.O., <Middeleeuwsche bibliotheken>, Zutphen 1903.
Meinsma, K.O., De aflaten van de Sint Walburgskerk te Zutphen', AAU 30 (1905)
68-146 en 31 (1906) 422-458.
Meisters, S.L.E., ‘Ontwikkeling in het denken over het vagevuur van de vijfde tot
en met de twaalfde eeuw’, <Ex Tempore> jrg. 6 (1987) nr. 18, afl. 3-4; 7-30.
Mertens, Th., ‘Lezen met de pen; ontwikkelingen in het laatmiddeleeuws geestelijk
proza’, in: <De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst>,
Hilversum 1989, 187-200.
<Middeleeuwsen boeken en teksten uit Oost - Nederland>, A.J. Geurts ed.,
<Nijmeegse codicologische cahiers> 2-3 (1984).
J.P. Migne, <Patrologiae cursus completus sive bibliotheca universalis, integra,
uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. patrum, Doctorum, Scriptorumque
Ecclesiasticorum... Series Latina I - CCXXI, Parijs 1844-1864. (PL)
<Miscellanea Neerlandica; opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van
zijn zeventigste verjaardag>, E. Cockx - Indestege en F. Hendrickx ed., Leuven 1987.
<Moderne devotie figuren en facetten>, catalogus Nijmegen 1984. (MDFF)
Moolenbroek, J.J. van, ‘Seksuele onthouding als norm en waarde in
laatmiddeleeuws Nederland. Verkenningen in officiële en niet - officiële cultuur’,
SE 87-108.
<Monasticon Batavum>, M. Schoengen ed., 3 dln en 1 supplementdeel door D.
de Kok, Amsterdam 1941-1944. (Mon. Bat.)
Monasticon Fratrum Vitae Communis, 2 dln, <Archives et Bibliothèques de
Belgique> no 18 (1977).
Monasticon Windeshemense, 3 dln., W. Kohl, E. Persoons en A.G. Weiler ed.,
<Archives et Bibliothèques de Belgique> Extranummer 16; I België (1976), II,
Deutsches Sprachgebiet (1977), III Niederlande (1980). (Mon. Wind.)
<Monumenta ordinis fratrum praedicatorum historica>, I, Leuven 1896 - . (MOPH)
Mulder, M., ‘Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350 en
1500’, in: <Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek> 9 (1988) 117-142.
<Nationaal biografisch woordenboek>, Brussel 1964- .
<Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis>, H.C. Rogge, F. Pijper e.a., 1900
- . (NAKG)
<Nederlandsch archief voor kerkelijke geschiedenis>, N.C. Kist en H.J. Royaard,
9 dln. 1841-1849. (NAKG)
Niermeyer, J.F., <Mediae latinitatis lexicon minus; abbreviationes et index
fontium>, Leiden 1984. (Niermeyer)
<Nieuw archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland>, 2
dln., 1854-1856. (NAKG)
<Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek>, Leiden 1911-1937, 10 dln.
Nijhoff, W. en Kronenberg, M., <Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540>,
4 dln., 's Gravenhage 1923-1971.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

Nolet, W.A. en Boeren, P.C., <Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen>,
Amsterdam 1951.
<Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusquà 1850-1860>,
46 dln., Parijs 1857-1866 (herdruk Kopenhagen 1963-1969).
P.F.J. Obbema, <Een Deventer bibliotheekcatalogus van het einde der vijftiende
eeuw. Een bijdrage tot de studie van laat - middeleeuwse bibliotheekcatalogi>,
Tongeren 1973.
P.F.J. Obbema, ‘The Rooklooster register evaluated’, in: <Quaerendo> VII nr. 4
(1977) 326-353.
P.F.J. Obbema, Literatuur en meditatie bij de moderne devoten: een voorbeeld uit
de praktijk (Deventer, ca. 1450)’, <Miscellanea Neerlandica> III (1987) 135-146.
P.F.J. Obbema, De overlevering van de middeleeuwse geestelijke literatuur in de
Nederlanden’, OGE 1985, afl. 2-3, 238-248.
P.F.J. Obbema, Van schrijven naar drukken, <Boeken in Nederland, 500 jaar
schrijven, drukken en uitgeven>catalogus (1980) 6-27.
P.F.J. Obbema, Lopsen onder Leiden en Sint Janskamp bij Vollenhove, twee
verwante kloosters, in: <Uit leidse bron geleverd; Studies over Leiden en de
Leidenaren in het Verleden, aangeboden aan drs. B.N. Leverland>, Gemeentearchief
Leiden 1989, 173-181.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

380
<Ons geestelijk erf>, uitgave van het Ruusbroecgenootschap, Antwerpen 1927 - .
Parkes, M.B., The influence of the concepts of ‘ordinatio’ and ‘compilatio’ on the
development of the book, in <Medieval learning and Literature, Essays presented to
R.W. Hunt>, J.J.G. Alexander en M.T. Gibson ed., (Oxford 1976) 115-141.
Peijnenburg, J.W.M., ‘De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477’,
<Overijsselse historische bijdragen> 95 (1980) 11-20.
Piccard, G., <Findbücher der Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv
Stuttgart (1300-1700), Stuttgart 1977. (Piccard).
Platelle, H., ‘L'image des juifs chez Thomas de Cantimpré: de l'attrait à la
répulsion’, <Mélanges à la mémoire de Marcel - Henri Prévost>, 1982, 283-306.
Platelle, H., Le recueil de miracles de Thomas de Cantimpré et la vie religieuse
dans les pays-Bas et le Nord de la France au XIIIe siècle’, <Actes du 97e Congrès
nationale des société de savants>, philol. et hist., Assistance et Assistés, Nantes 1972,
469 498.
Platelle, H., Vengeance privée et reconciliation dans l'oeuvre de Thomas de
Cantimpré’, <Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit> t.
XLII (Leiden 1974) 264-281.
<Plinius secundus Maior, C.: Naturalis Historiae> II, Teubner ed., 1909.
<Plinius secundus Maior, C.: Kerkgeschiedenis van Nederland in de
Middeleeuwen>, 2 dln., Utrecht/Antwerpen 1957.
<Post - incunabula and their publishers in the Low Countries, H.D.L. Vervliet ed.,
Den Haag 1978.
<Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in
Deutschland>, 40 dln., 1907-1952.
Quétif, J. en Echard, J., <Scriptores Ordinis Praedicatorum> 2 dln., 1719-1721.
(QF)
Rehm, G., ‘Die Schwestern vom gemeinsamen Leben in nordwestlichen
Deutschland; Untersuchungen zur Geschichte der Devotio moderna und des
weiblichen Religiosentums’, in: <Berliner historische Studien> II, Ordensstudien V,
Berlin 1985.
<In de schaduw van de eeuwigheid, Tien studies over religie en samenleving in
laatmiddeleeuws Nederland>, N. Lettinck en J.J. van Moolenbroek e.a., Utrecht
1986. (SE)
<Schatten van de Koninklijke bibliotheek, acht eeuwen verluchte handschriften>,
's Gravenhage 1980.
Scheeben, H.C., ‘Beiträge zur Geschichte Jordans von Sachsen’, QF 35, 1938.
Scheeben, H.C., <Albert der Grosse. Zur Chronologie seines Lebens>, QF 27,
1931.
Scheeben, H.C., ‘Prediger und Generalprediger im Dominikaner Orden des 13.
J.H.’, in: AFP XXXI (1961) 114-141.
Schroër, A., ‘Die Legation des Kardinals Nikolaus von Kues in Deutschland und
ihre Bedeutung für Westfalen’, <Dona Westfalica. Festschrift für Georg Schreiber>,
1963.
W. Simons, ‘Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap
Vlaanderen (ca. 1225-ca. 1350)’, in: <Verhandelingen van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en schone kunsten van België, Klasse der Letteren>
jrg. 49 nr. 12 (1987).

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

W. Simons, <Bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen; chronologie en
topografie van de bedelordenverspreiding vóór 1350>, Jan Cobbaut, St. Pietersabdij
Steenbrugge, Brugge 1987.
Smalley, B., <The study of the Bible in the Middle Ages>, Oxford 19522.
Snoek, G.J.C., <Eucharistie- en reliekverering in de Middeleeuwen>, Amsterdam
1989.
Southern, R.W., <The Western society and the Church in the Middle Ages>, 19733.
Stäender, J., <Chirographorum in Regia Bibliotheca Pauline Monasteriensi>,
Bratislaviae 1889.
Stoett, F.A., <Middelnederlandsche spraakkunst>, syntaxis, 's - Gravenhage 19773.
Strubbe, E.I. en Voet, L., <De chronologie van de middeleeuwen en de moderne
tijden in de Nederlanden> (Amsterdam 1960)
Swalue, E.B., ‘De kardinaal Nicolaas van Cusa en zijne werkzaamheid als pauselijk
legaat in Nederland’, NAKG 9 (1838) 1-115 en 233-283.
<Thomae Cantipratani, S.Th. doctoris, ordinis Praedicatorum, et episcopi
suffraganei Cameracensis, Bonum universale de apibus, Omni hominum scatui tam
praelatis, quam subditis utilissimum>, G. Colvenerius ed., Duaci 1627.
Thomas, A.H., ‘De oudste constituties van de Dominicanen, voorgeschiedenis,
tekst, bronnen, ontstaan en ontwikkeling 1215-1237’, in: <Bibliothèque de la Revue
d'histoire ecclésiastique fasc. 42, Leuven 1965.
Timmers, J.J.M., <Christelijke symboliek en iconografie>, Bussum 1974.
<Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen> I De
tekst van het handschrift, D.A. Brinckerink ed., Groningen 1904.
Verdam, J., <Middelnederlandsch handwoordenboek>, herdruk 's - Gravenhage
1979,

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

381
supplement door J.J. van der Voort van der Kleij, Leiden 1983.
<Vergilius, Het boerenbedrijf (Georgica), I.G.M. Gerhardt vert., (Amsterdam
1969) 71 91.
Vet, W.A. van der, <Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen>,
's Gravenhage 1902.
Vicaire, M.H., <Histoire de St. Dominique>, Parijs 1957.
Vicaire, M.H., <Dominique et ses prêcheurs>, Parijs 1977.
Vloten, J. van, <Verzameling van Nederlandsche Prozastukken van 1229-1476>,
Leiden/Amsterdam 1851.
Vooys, C.G.N. de, <Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de
kennis van de prozaliteratuur en het volksgeloof>, 1900; herziene en vermeerderde
druk, Groningen 1926.
Vooys, C.G.N. de, <Middelnederlandse Marialegenden>, 2 dln., Leiden 1902-1903.
Vooys, C.G.N. de, <Middelnederlandse stichtelijke exempelen, verzameld en
ingeleid door -, Zwolle 1953.
Voulliéme, E., ‘Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts;
ein Beitrag zur Inkunabelbibliographie’, Bonn 1903, <Publikationen der Gesellschaft
für rheinische Geschichte>. (Voulliéme)
Walz, A., ‘Von Buchwesen im Predigerorden bis zum Jahre 1280’, in: <Beiträge
zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters> Suppl. Bd. 3, I
(Münster 1935) 111-127.
Wansem, C. van der, Het ontstaan en de geschiedenis der broederschap van het
Gemene Leven tot 1400, <Publicaties op het gebied der geschiedenis en der
Philologie>, Universiteit te Leuven, 4de reeks t. 12 (Leuven 1950).
Wolfs, S.P., Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland, bijdrage tot een
monasticon>, Assen 1984.
Wolfs, S.P., <Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland>, 1988.
Wolfs, S.P., Moderne devoten en de dominicaanse observantiebeweging, OGE
(1985) afl. 2-3, 371-382.
Wolfs, S.P., Studies over noordnederlandse dominicanen in de Middeleeuwen>,
Assen 1973.
<Die Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach>, A. Hilka ed., 3 dln.,
Bonn 1937.
Ypma, E., <Het generaal kapittel van Sion, zijn oorprong, ontwikkeling en
inrichting>, Nijmegen 1949.
Zilverberg, S.B.J., <David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht
(ca. 1427-1496)>, Utrecht 1951.
Zschaeck, F., Leben, Leiden und Wunder des heiligen Engelbert, Erzbischofs von
Köln (zugleich 4. und 5. Buch der Libri VIII miraculorum), in: <Die
Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach>, 223-282.

C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der byen boeck

382

Kurzfassung
Um 1260, während des Interregnums, einer unsicheren Epoche in der Geschichte,
gezeichnet von Krisen in Welt und Kirche, schrieb der Brabantiner Dominicaner
Thomas Cantimpratensis sein <Bonum universale de apibus> (BUA). Dieses Buch
untersucht den Umgang zwischen Vorgesetzten und Untergebenen (prelati et subditi).
Vorher schrieb Er ein naturhistorisches Kompendium genannt <Liber de natura
rerum secundum diversos philosophos> aus welcher er das Kapitel über die Bienen
im BUA weiter bearbeitete. Der Autor fängt sein Kompendium mit der Beschreibung
des Menschen an nicht mit den Wassertieren und Vögeln, wie in der biblische
Schöpfungsgeschichte. Damit kennzeichnet er sich als ein früher Vorläufer der
Renaissance, weil er den Menschen als Ziel und Ende der Schöpfung in den
Mittelpunkt des Kosmos stellt.
Den Bienenstaat sah er als ein von Gott in die Schöpfung niedergelegtes Konzept
für eine ideale christliche Gemeinschaft, besonders im Kloster (Man meinte noch
immer, dass die Bienen von einem König regiert würden; aud die Rolle der
unbedeutend aussehenden Drohne hat man erst im 19. Jahrhundert entdeckt.)
Jedes Kapitel in BUA fängt mit einem Zitat aus der <Natura rerum> über die
Bienen an. Dieses Thema wird allegorisch bearbeitet in Predigten. Jede Predigt wird
erläutert und illustriert mit mehreren Beispiele. Das BUA besteht aus zwei Teilen.
Buch 1 behandelt die Verantwortung der Vorgesetzten (prelati) wie Bischöfe, Äbte
und Könige als Stellvertreter Christi. Buch 2 setzt sich mit dem Vorgesetzten als
Untergebenen (subditi) des einzigen Herschers, Jesus Christus auseinander. Der Papst
wird deshalb erst im Praefatio Buch 2 erwähnt. Der Inhalt umfasst auch viele
Mitteilungen von historischer Bedeutung, meistens in den ca. 300 Beispiele
(Exempla).
Von BUA sind noch viele Handschriften erhalten. Auch ist das Buch sechsmal
zwischen ca. 1473 und 1627 gedruckt worden. Im 15. Jahrhundert wurde di eses
Buch zweimal in Oost - Niederländisch übersetzt und grosses Interesse. Zeugen
davon sind die mehrere noch erhaltene Handschriften und zwei Wiegedrücke.
Diese Arbeit hat als Ziel, den Leserkreis in den Niederlanden zu definieren und
festzustellen, warum gerade dieses Buch sein Interesse erregte. Untersuchungen
haben erwiesen, dass dieses Interesse sich auf Klosterfrauen aus dem Kreis der
Devotio Moderna bezieht, besonders auf Schwesternhäuser des Gemeinen Lebens.
Es hat sich ergeben, dass die Schwestern im Bistum Utrecht, die ‘das Bienenbuch’
lasen, alle mehr oder weniger unter die Obhut von Windesheim standen.
Eine Veröffentlichung von der Handschrift aus Frenswegen (Strasbourg,
Bibliothèque Municipale et Universitaire MS 2100), komplettiert diese Abhandlung.
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Stellingen behorend bij Der byen boeck
I
Het <Bonum universale de apibus> van Thomas van Cantimpré is in het
Middelnederlands vertaald om te dienen bij de overgang van zusterhuizen van de
Moderne Devotie naar de Regel van Augustinus volgens de Windesheimse
observantie.

II
Er is geen reden om aan te nemen dat de Middelnederlandse vertaling van het <Bonum
universale de apibus>, waarvan voor het origineel door Van der Vet het siglum P is
gebruikt, vóór 1450 is vervaardigd, zoals hij in zijn stelling III beweert.

III
De vertaling van <Bonum universale de apibus> die in 1451 is voltooid, is door drie
redacteuren opgesteld.

IV
Noch op grond van de inhoud van het <Bonum universale de apibus>, evenmin als
van zijn andere werken, kan Thomas van Cantimpré een jodenhater worden genoemd.

V
De historische betrouwbaarheid van de gegevens die Thomas van Cantimpré aanreikt
is even groot als die van zijn tijdgenoten.

VI
Omdat vijf hoofdstukken van het <Bonum universale de apibus> slechts bestaan uit
sermoenen kan het werk niet uitsluitend als exempelboek worden aangemerkt.
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VII
De abdicatie van Humbert van Romans als magister ordinis kan de verspreiding van
het <Bonum universale de apibus> ongunstig hebben beïnvloed.

VIII
Door ‘magister ordinis’ te vertalen met ‘ordegeneraal’ wekt men ten onrechte militaire
associaties die passen bij de Societas Jesu, maar strijdig zijn met de idealen van
Dominicus en zijn gezellen.

IX
Bij de bestudering van Middelnederlandse vertalingen kan een vergelijking met de
meest betrouwbare Latijnse tekst tot constatering van afwijkingen leiden die van
geschiedkundige betekenis zijn voor de bepaling van de historische lezerskring.

X
Bij het transcriberen kan het overnemen van rubrieken van belang zijn om
verwantschappen met andere handschriften vast te stellen.

XI
Het Frensweegse hs. F is door drie, in plaats van twee handen geschreven.

XII
Indien de ontdekking dat een bijenkoning in feite een bijenkoningin is, reeds in de
Middeleeuwen had plaatsgevonden, zou de vrouwenemancipatie wellicht eerder
hebben ingezet.
Vrije Universiteit Amsterdam - 7 november 1990
Christine Stutvoet-Joanknecht
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