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I. INrnnwc
Toen R. Lievensin 1963, grotendeelsop basisvan aantekeningendoor
ziin
\X/. de Vreese omstreeks t-gOl-tO op enkele studiereizen gemaakt,
ziin
hij
bii
liet
uitgaf,
Oost-Europa
in
bandscltiften
Middelnederlandse
verstaan
D'
IV'
5
Universiteitsbibliotheek
hs.
Wroclaw,
van
beschrijving
dat dit manuscript op dat moment spoorloos was. Prof' Dr' Antoni
Knot had hem in een schrijvenv^n 28 november 1956 immers meegedeeld dat het ,,lofs des hostilités" (1941 of tg45?) samenmet andere
manuscripten van de vroegere Staats- und Uniuersitàtsbibliotlteh, butten
de staclin veitigheid was gebracht en dat het sindsdien in de collecties
van de insteltirig niet was teruggevonden. Het is dan ook enigszins tot
mijn verrassing|^ ^, vooral tot miin grote tevredenheid dat ik bij een
recent bezoek aan \íroclaw heb kunnen constatetendat het Middelnederlandse gebedenboek op zijn vroegere bewaarFlaatsén onder zijn
signatu.tr weet tetecht is. In werkelijl'heid moet het, naar men
vfoegefe
"in
dJ handschriftenafdeling van qengelde bibliotheek meemij
het
d.átd. (*), in 1958 alvanuit de Leninbibliotheek in Moskou, waar
bevroegere
zijn
aan
terechtgekomen,
was
wegen
langs onnaspeurbare
gerestitueerd.
zitters zijn
Bij dezeËde gelegenheid heb ik tevens moeten vaststellendat de
Lievens voor zijn beschrijving van dit f*dnora,s van De Vi..r."*""rop
schrift heeft gesteund, ttogàl wat leemten zullen hebben vertoond: zo-

Hem,
verschuldigd(*) Ik bendezeinformatiemeerbepaaldaanDr. Mrozowicz
van de
u"., de gaswrijehandschriftenafdeling
-""í ook de anderemedewerkerc
aan
wil ik hierbij u"n h"n. mijn dank betuigen,evenals
Universiteitsbibliotheek,
voormet de grootste
te \x/roclaw
prof. Dr. s. Prgdota,die miin helesrudieverbliif
begeleidde.
komendheid
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wel wat de materiële vorm van de codex, als wat zijn inhoud en zijn geschiedenisbetreft, ontbreken in die beschrijving een aantalniet onbelangrijke gegevens.De aanvullendenoten die ik, met Lievens'beschrijvingbij
de hand, ter plaatsekon maken, worden onder III hierna meegedeeld.
Bovendien bleek de codex naar de inhoud ook nog een interessante
aanwinst in petto te hebben. Het in Lievens' beschrijving niet of slechts
heel globaal weergegevengedeeltevan het handschrift (fol. 127 e.v.)
bestaat immers, in tegenstelling tot wat men zou kunnen menen op
grond van de geringe belangsteltingdie De Vreeseer blijkbaar vooÍ betoonde, niet uitsluitend uit korte gebeden, excetpten,dicta e.d., maar
bevat, met name op fol. 119r"-164v" en op fol. 181r"-!84r', twee vÍij
omvangrijke uittreksels uit moraliserend-, respectievelijk mystiekreligieuze tfaktaten, beide weliswaarzonder titel en anoniem. Voor het
tweede excerpr bracht de index op de bijbelplaatsen in de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta te Leiden uitkomst: het bijbelcitaat waarmee
het begint, bleek het incipit te zljn van een pseudo-Tauleriaansffaktaat
dat door Lieftinck in een zestal andere handschriften reeds was aangetroffen. En na enig speurwerk kon het eefsteexcefpt als een Middelnededandse vertaling van het eerste kapittel van Jacobus van Gruitrodes
Speculurn saeculaiunz bonzinunz worden geïdentificeefd. Van het
bestaan vafl zo'n vertaling was tot nu toe niets bekend.
Jacobus van Gruitrode, als Jacob van den Eertwech te Gruitrode in
Belgisch Limburg geboren omstreeks 1400-I4tO, stierf in het kartuizetklooster A//e Apostelen nabij Luik op 1,2februari 1471. Yanaf 1440 tot
zijn dood was hij, met een onderbreking in 1445-47, wartneerhii nl. het
klooster Sion bij Ziertkzee bestuurde, prior van het genoemde Luikse
klooster (').
In zijn Liber de scriptoibus ecclesiasticisschrijftJohannes Trithemius
Gruitrode in totaal 28 werken toe, alle in het Latijn. Het moderne onderzoek (') onderscheidt hierin meestal vier grote categorieën de Spe-

(r) Over leven en werken vanJacobusvan Gruitrode, zie K. Seynaev!, ,,J?!obus van Gruitrode", in: Histoia et spiritualitas Canusiensis.Colloquii Quarti Lnternationalis' Acla, ed'J' de Grauwe, Destelbergen' 1983' p' 313-336en de oudere literatuur aldaar vermeld.
(r) M. Verjans, ,,Jacobusvan Gruitrode, kartuizer ( + 1471)" , Ons GeesteliiA
Erf 5 (1931), p. 431-460; in navolging: K. Seynaeve,A.If/., p. -320.9:v..;P.
Bánge, ,,De'specula status ltumanae aitae vanJtcobus van Gruitrode: vijftiende
eeuwsestandenspiegels"
, O,G,E, 1983, p. 134-172(p. t36).
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cula, de Dia/ogen of Co/loquia, de Rosoia en de overige werken. Van
een aantal opuscula uit de laatste drie categorieënzijn, dank zij vooral
het speunwerkvan J. Deschamps('), (soms verscheidene)Middelnederlandseveftalingen en bewerkingen aan het licht gekomen, met naÍne
van: Dialogus Crucirtxi et peccatoris, Dia/ogus Mariae et peccatois, Dia/ogus alius Maiae el peccatoris, RosadumJesu et Maiae en Coronula
sanctaeMaiae. Van geen van de Specula was tot nog toe, naar mijn weten, een vertaling in het Middelnededands opgedoken.
De aan Gruitrode toegeschrevenvijf Specula richten zich telkens tot
één groep van mensen in het bijzonder: prelaten ( Speculurnpraelatorurn), ondergeschikten ( Speculurn sub ditorum), priesters( Speculum sacerdoturn), leken (Speculurn saeculariunasiue ltuius mundi amatorum)
en boewaardigen (Specu/um siae stirnulus poenitantiae). Zij vormen in
de overlevering vaak éên geheel onder de titel : Specula onanisstatus ltunzanoeaitae (a). Soms komen ze ook wel afzonderlijk voor (t).
De weerklank die de Specula in hun oorspronkelijke Latijnse vorm op
het einde van de 15de eeuw hebben genoten, kan zonder enige overdrijving indrukwekkend worden genoemd (6). Maar ook in vertaling
blijken deze werken, meer in het bijzonder het Speculurn saeculaium
(ook wel circulerend onder de titel Specu/unzaureun2 aninaaepeccatricis), al spoedig - althans buiten de Nededanden - een grote veÍspreiding te hebben gevonden. Yanaf de tachtiger jarcn van de vijftiende eeuw verschenenDuitse (t) .n Franse(') vertalingen ( bij herhaling) in druk.

(a) J. Deschamps,,,Middelnederlandsevertalingen en bewerkingenvan werken
van de kartuizerJacobusvan Gruitrode", in: Hulde;-alburnDr, F, uan VincÁenroye, Hasselt,1985, p. 6Z-at.
(a) Voor handschriftenen woegedrukken, zie: Seynaeve,
A,IY., p.321, noten
49 en 50 en de aanvullingenhierop bij Deschamps,A.V., p. 68-69, noot 5.
1r; Vgl. voor de handschriftelijkeoverlevering:Deschamps,A,IV., ibid., vooÍ
de afzonderlijkedrukken: Seynaeve,
á.\V., p.321, noot 50 en Bange,A.ltr/.,
p. 138.
(a) Een (nog zeer onvolledig) beeld geeft P. Bange, Spiegelsder chistenen.
Zelfrefleaie en ideaalbeeld in laat-noiddeleetluse rnoralistisclt-didactische traátaten,
Nijmegen (1986), p. 69-zo; verder P. Boon, Spiegel der arnzensiindigen Seele
(Ulrn: Cunrad Dinckmut 1484), (Amsterdam, 1984), p. 5-6.
p.69;een
1z; Bij ConradDinckmutte Ulm l mei L484: P. Bange,Spiegels,..,
tweede druk in 1487 [P. Amelungl Der Frilltdrucí irz deutsclten Siidwesten
1473-1500,Stuttgart(L979), p.22)-232 (nr. 116); facsimile-editie
van de druk
uir. L484door P. Boon, 4.V.. Van omstreeksdezelfdetijd dateen een handschrift,

(r)
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IJet Speculum saecularium siue ltuius mundi onzalorunz telt zeven
hoofdstukken: elke dag van de week kon zodoende de door zonde mis'spiegel' kijken. Het eerstevan die zeven kapittels,
vormde ziel in de
'De
vilitate et miseria hominis', is in zeersteÍke mate - meet dan P.
Bange in haar bespreking laat zien (e) - door De rniseria bumanae
conditionis (ca. 1195) van Lotharius van Segni (later paus Innocentius
III) geïnspireerd.De Middelnederlandsevertaling ervan vormt dan ook
'Nachleben' in onze
een van de weinige (mij bekende) sporenvan het
middeleeuwse literatuuÍ van dit in het algemeen nochtans zeerinvloedrijke werk . Daar bovendien nog heel wat vÍa gtekenszweven rond het
ontstaan én zelfs rond het auteurschapvan het Specu/um saecularium,
leek het me niet oninteressant het relatief vroege getuigenis van het
handschrift uit de Universiteitsbibliotheek te \Wroclaw hier integraal uit
te geven.
De datum van t486 die de kopiist op fol. 214 v" opgeeft, roept meer
bepaald de vraag op naar de plaats en het milieu waarin deze Middelnederlandsevertaling van het Speculum op handschriftelijke wijze verspreiding kon vinden. Voortgaand op de ondubbelzinnig franciskaanse
inhoud van het hele manuscript en op de zelf-identificatie van de kopiist van fol. 210v" -212r", broederJan dyix aan nzeetlecoiuenaan sinl
truden (ugl. onze beschrijving van het handschrift in III hierna), kan
men weliswaar voof waarschijnlijk aannemen dat het manuscript ten
laatste vanaf 1168 in het bezit van een franciskanenklooster(Minderbroedersof Begaarden?) te St.-Truiden is geweest.De geografischenabijheid van deze laatste stad bij de plaats waalJacobus van Gruitrode
nagenoeg heel zijn monastieke leven doorbracht, levert evenwel slechts
een bedrieglijk verband op met de tekst van de Speculum-vertaling in

nu Basel: UniversiteitsbibliotheekÀ D( 27, wrarin de Baselsekarnrizer Ludwig Mo(vgl. Die
servanaf fol. 35 e.v. zijn venaling van het Speculumailreunzoverschreef
Handscltriften der Offintliclten Bibliotlteï der Uniuersitlit Basel, I Die deutsclten
Handscltiften, dl. 1, Basel, 1907, p. 133-139(p. 135)). Het is ons niet bekend
of tussen deze en de Ulmse tekst een verband bestaat.
Een Duitse venaling van de vijf Speculaten slotte zou (op gezagvan P. Bange)
handschriftLondon, British Museum
verderte vinden zijnin het zestiende-eeuwse
Ádd. 2t 089.
1a77.te bijv. \7. A. Copinger, Supplernent to Hain's Repertoiunz bibliograplticunz, dl.II 2, Milano ( 1950),P. 97.
( e ) o . G . E . 1 9 8 3 ,p . 1 5 1 - l ) ) .
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ons manuscript. Zowel de taal (10)als de naam van de eerste kopiist,
brueder gerrit uan /ewerden, wrjzen immers op een heel wat noorde,lijker
streekvan oorsprong. Dit wordt bovendien door de rubricering van een
aantal voor het bisdom Utrecht typische heiligen in de kalender bevestigd ("). Vrii kort na zijn ontstaan in Overijsel of Gelderland moet
dus het handschrift - in verband met de godsdiensttroebelenvan de
16de eeuw? - naar het zuiden zijn gemigreerd. Maar hoe is dan de
Gruitrode-vertaling in dat Noordnederlandse handschrift terechtgekomen ?
Ik breng in de hierna volgende teksteditie een moderne interpunctie
aan. Het handschrlft zelf gebruikt als leesteken alleen een dubbele
punt; de plaatsen waaÍ die voorkomt, worden in de tekst met een achterwaartseschuine streep (\) aangeduid. Het einde van een bladzijde
wordt weergegevendoor een dubbele schuinestreep(ll).
\Waarde tekst interpretatiemoeilijkheden biedt, volstaat meestal een
vergelijking met het Latijn om de betekenis doorzichtig te maken. Op
enkele plaatsen heb ik dan ook in voetnoot de overeenkomstigeLatijnse
passagegeciteerd("). Voor een grondige vergelijkendestudie en situering van onze vertaling in de tekstgeschiedenisis het op dit moment
te vroeg: het te bestuderen materiaal is nog nauwelijks in kaart gebracht. Moge de navolgende editie alvast de verdienste hebben enige
aandacht te vragen voor een uit het oogpunt van de receptieve literaruurgeschiedenisbijzonder belangrijke, en, mede door zijn compilerend
karakter, in cultuurhistorisch opzicht heel representatievetekst.

1to) Enkele rypischevormen zijn bijv. : myt (met), sunte (sinte), sunder (zondaar), gesund (gezond), apenbaert(geopenbaard), woldes (wilde ), olderen (ov
deren), solde (zou), beltolden(behouden), ltiligen (heiligen): vgl. de inhoudsbeschrijvinghierna.
1tt; Achilleusen Pancratius(12 mei), Odulphus (12 juni), Lebuinus(25 juni
én 12 november), Mauritius (22 september),naastalgemenerNederlandseheiligen
als Bonifatius() juni) en Laurentius( t0 augustus).
(12) Meer bepaald uit: Speculurnaureurn anime peccarricis[Lyon, G. Le Roy,
s.d.], exemplaarGent U.8., Res. 238. Vergelijking mer de andere twee edities
waarvanin de Universiteitsbibliotheek een exemplax bewaardis (Res. L427 (l) en
Res. 174 (6)) leverde geen significantevarianten op. Voor identificatie en verdere
omschrijving van de drukken, zieJ. Machiels, Catalogusuan de boeáen gedruát
aoor 1600 aanwezig op de Centrale BibliotlteeÁ uan de Rijhsuniuersiteit Gent,
Gent, 1979,J 7-9.
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II. TEKST
Hs. \flroclaw,U.B. IV. D. I fol. 159r"-164v"
DIe hilige prophete ieramyasseit : ,, \(/aer om byn ick van mijner moeder gecomen op dat ick solde sijn druc, lyden ende arbeit ende droeffenysse, Ende mijn dagen sellen vergaenin scandenende confuse?".
Seijt dat die hilige man vaÍr hem seluen, de welke gehiliget was in sijnre
'Wat
moeder licham,
sal ick seggenvan mij, die ontfangen is ende geboren in swaren sunden ? Santus bernardus seit: ,, studere dij seluen te
bekennen, \ want vele beter ist ende lofliker dat gíj v seluen kennet, \
dan gij v vergetet ende bekenden den loep van den planeten, ende de
cracht van allen cruden, ende de conplexcyevan allen menschen, ende
die natuer van allen dieren, ende had ock die kunst van allen hemelschen ende eertschen creaturen" . DaeÍ omme merket naerstelike, O
mensche: wat hebstu geweesteer du geboren waeÍste, ende wat du byste
in dijn gebuerte tot dier tijt toe dattu sterues, Ende wat salstu wesen
alstu doet biste.
Vanden eetsten: dattr-l heueste gewest dat ahe onreijnste saet, ende
in onsuuerheit des vleyschesbistu ontfangen ende in vinyger begerten
der onkusheit, ende dat alre beste is beulectheit der sunden ('3). Mar
hoert doch, o snode mensche, mit wat spise bistu geuoedet in dijnre
moeder / / buuck: voerwaervan dat onreyne bloet der vrouwen, dat dan
sessertals sij ontfangen hebben; ende daer van worden sij [ontfangen
(geschrapt)] geuoedet, Van welken bloede dat also verwaerlic(?) ('n)
ende onÍeyn is, soe wat vruchten dattet genaket, dat sij nyet en bloyen,
meer sij verdrogen; bomen ende anderen cruden veÍgaen. Ende waer
dat sake dat die hunden daer van aten, sij solden rasende\ilerden. Daer
nae comen wij ter wedt, screyendeende hulende , ende worden geleuert
deserellendiger werlt, Tot arbeit, tot anxte ende droefheit, ende dat alre
swaersteis, tot steruen. Onse lieue here heft den menschegemaket van
slijm der eerden, de welke onder de ander elementen die snotsteis ende
onwerdichste. Die planeten ende sterÍen heft hi gemaket vanden vure,
\ de stroem [sic; stoerm?] (") ende 'wynt vander lucht, de vogelen
ende vysschenvanden water, Die menschenende beestenheft hi gemaket vander eerden. Ansiet dat gene dat vanden wateÍ gemaket is: gij

(rr) L^t.: (et quod deteius est) in labe peccaÍi.
1ta) Lat.: tam deïestabilis.
1tt) Lar. : flatus.
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sult vynden dat gij vele snoder sijt. Besiet dat vander lucht gemaket is,
ende du salstebekennen datnr vele snoder biste. Ansiet dat vanden vure
gemaket is, I I du salstedi seluen die alre snoetstevynden. Noch dijn
gelick en mach nyet maken die hemelsche dyngen, noch bouen die eertsche dyngen ("). \7ant du biste den besten gelick, \7ant de mensche
en heft nyet meer vander eerden dan een beest. Vander eerden sijn sij
geboren ende sij sullen eerde worden. Het en sijn geen alre malcks woerden, Mer de alre wiseste salomon heft sie gesproken. Daer omme, o
mensche, hoe edel dat gij heet te wesen, tot deserwedt bistu gecomen,
ende du en denckestenyet hoe snode dat dijn begyn is dattu ter werlt
gecomen biste.
\Tilstu weten ten anderden mael watstu biste, Hoert wat de sterre der
doctoren, Santus augustynus, seit van hem seluen: ,,\Wie mij arme
mensche, wat byn ic ? jck byn leydeÍ een vat vol drecks ende een scholpe
der onsuuerheit, vol stanc ende verveeÍnysse,blynt, ilfl ende naket, vol
gebreken, nyet wetende mijn begyn - mijn eynde en is nyet dan lijden ende onsalicheit ende sterflick -, Die sijn dagen verbij gaen als een
scheme, De welke sijn leuen als de mane veÍgaet, ende als die | | blomen op den bomen wassenende ter stonr vallen sij of. Jck byn eerde,
ellendich, ende een kynt des toerns ende een bequaem var toi sunden,
\ ontfangen in onsuuerheyden, leuende in armoden, ende steruen in
gÍoteÍ pijnen ". DaeÍ van seyt Santus bernardus: ,, S(/at is een mensche
anders dan een sack vol drecks ende een spise der worme ? \7ilsru wel
merken wat di comt doer mont, nose ende van alle uwen ander leden
uwes lichams, so en hebstu nyet onreyneÍs gesien dan de mensche".
Ansiet de bomen ende ander cruden: die geuen van hem sueten roeke,
ende du mensche geues van di alle onreynycheit. Die bomen geuen van
hem oly ende wijn ende balsam, ende du geues van di alle onreynicheit
ende dreck. Die vruchten geuen van hem sueten roke, ende du geuest
van dij onmenschelike stanck. \il7ant also danych als de boem is, al so
danyge vruchten brenget hi voen. \Want een guet boem en mach geen
quaet vrucht voeft lrengen, Ende een quaet boem en mach geen guede
vrucht voeft brengen. \Wat is | | een mensche anders dan een boem ongeeert (17),Daer de mensche es dat blat dat vanden wynde weert of
genomen, ende als die stoppel die vander sunnen wert verdurret ? Daer

1te) Lat.: nec aalebis te parificare celestibus nec audebis te praefene tenenis.
1tz) Lat. : arbor eaerslr.
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van seit de hilige propheteJob: ,, Die menscheis geborenvandervrouwen, ende een corte tijt is sijn leuen ende is vol onsalicheiden: hij gaet
wt als een blome , ende weder omme wert hi veruult (?) (") ende vluwet gelick een scheme, ende nurunermeer blijft hi in enen doene of wesen". Als onse lieue here seit totten menschen: ,, aschebistu ende du
salsteaschewerden". EndeJob seit tot onsenlieuen heren: ,,gedencke,
lieue here, dattu mij gemaket hebste als slijm, ende in srubbe salstu mij
duen vergaen". \Jlaer omme, dreck, bistu houeerdich ? \ waer om bistu
op geblasen ende wilstu di verheffen ? \ waer van, o asche, glorieerstu
dij, de ontfangen biste in sunden, ende dijn gebuerte is armoede te
leuen in pijnen ende te steruen in bangycheiden? \ benauwicheidenis
al dijn leuen, o mensche, waer om bistu houerdich, de welke sijn ontfangenisseis schult ende geboren werden in pijnen, ende al dijn leuen
is arbeit, ende van noets wegen / / moetstu steruen. \Vaer om makestu
dijn vleeschvet ende myt costeliken dyngen versierstut, dat in conen dagen de wormen sullen eten inden graue, ende dijn siele en versierstu
nyet myt gueden werken, die na desertijt sal werden gepresentiertvoer
god ende voer alle sijne engelen inden hemel? \Waer om vetsmaetstu
dijn siele ende makeste dijn vleysch costeliker dan dijn siele ende wilte
dat die dienst maget sal vrouwe wesen ende de vrouwe dienst maget:
en is dat nyet grote dwaesheit? O siele, du hebste enen vyant die v seer
na bij gesetenis; ende dijn eygen vrent hebstu tegen dij, die quaet voer
guet gyft. ende in een gedaente van vrentscapso is hi dijn alre boseste
vyant: \ deseviant is dijn onsaligevleysch,dat gij also lief hebbet ende
also seet mynnet. \íanner du desen viant genodet hebste, \ so hebstu
dijnen alre boesten viant tegen di op gericht, ende alstu hem versiert
hebste, so hebstu dijnen alre wretsten viant tegen di gewapent, Ende
alstu dat van buten myt mengedeie sierheit ende costelicheitheste angedaen, so hebstu di gespoeliert alre gesteliker versierheit. / /
Merke ten derden male , o sunder, wat salstuwesen na dyt leuen ? \ du
en salsteanders nyet wesen dan een stynkende prije ende een spiseder
woÍmen. Besiet hoer grauen, die di yoer gegaenwaten ende gestoruen
sijn den lichamliken doet, ende du en salstenyet vynden dan ascheende
verveedike stanck. Dattu nu biste, hebben si gewest; ende dat sij sijn,
salstuwerden. Het hebben menschengewestals du biste: \ sij hebben
gegeten, gedroncken ende gelacht, ende in welden hebben sij hoer dagen volbrocht; Ende in een ogenblick tijt sijn sij neder gedaelt ter hel-

1ta) Lat.: qui quasiflos egreditur et conteitur etfugit aeluï ambra,."
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len. Hier woft hoer vleysch gegeuen den wormen ende gender hoer siele
wort gedeputert totten ewigen brande, tot dier tijt toe dat weder ornme
de onsaligesiele sel vergadertwerden mytten licham; ende dán sellen
sij werden gegeuen totter ewiger pinen, op dat de gene de gesellengewest sijn inder welluste \ sellenock gesellenweseninder pijnen ewelike:
want al een pine hoert daer toe de welken een mynne gewest hebben
totter sunden.
\Vat batet hem de idel glorie | | nu vandeÍ werlt ende de corte blijtscap, \ macht in deser tijt ende wellust des vleyschesende valscherickdom ende grote gesynd ende quade begene? \íaer is dat fiicham (geschrapt)] lachen ende dat sponen ende die vermetelheit ende verdwaeltheit ? O wat droefheit volget daer na een cofte blijtscap voer also cleynen wellust ! \X/at hem geschietis, dat mach di geschien: wanr du biste
een menschevanden slijm der eerden als sij waÍen, ende du leueste vander eerden, ende du salte eerdeworden als dijn laetstedach comt, by
'S?'ant
auenturen mach hij huden wesen.
kenlick ist dattu steruen salste,
meer onsekeris dij wanneer of in war manyeren of waeÍ: want die doet
verbeit dij in allen plaetsen. Ist datnr wisseliken wilte duen, so saltu hem
ock verbeyden.Van deserwedt mynners seit ysodorus: ,, O mijn wt vercoÍen wij sellen ouerdencken hoe coft dat is die salicheit der'werlt ende
hoe cleyn dat is de glorie ende hoe bedrechlick ende brosch is de tytlike
macht. \Waersijn nu dese conyngen ende prynsen ende keysers,die gene
de wellustich, machtich ende rike hebben gewesrin desertijt ? Vergaen
sijn sij als een / / scheme ende een droem: men machsesueken mer
men vijnter nyet ". N(/at willen wij hier toe seggen? Die conyngen sijn
voergegaenende de pryncen sijn doet \ ende vele van hem mienden
lange te leuen ende nummeÍmeer te steruen in deser tegenwoordiger
tijt. Voerwaer, nyet also, gij bose menschen, wanr gij sult steruen als
menscheende als enych vanden prynsen salsruneder vallen. Santusbernardus seit: ,, wat issermeer stynkenderdan een doet menscheende wat
isser verveerliker antesien dan dat licham van enen doden menschen,
daer de welke genoechlick was ante sien in sijn leuen ? " \(/ar batet die
rickdom, wellust ende ere ? \ die rickdom en sal di nyet vedossenvander
doet, noch wellust vanden woÍmen, noch de ere vanden stanck. Als crysostymusseit: ,,\Vat batet hem dat sij onkuus gewesthebben in deser
tegenwoerdigertijt des leuens ende welluste ende to den eynde to sijn
gebleuen? Besiethaer grauen ende siet of daer l/ yet vander houerdien
litteyken sijn gebleuen in hem, of daer enyge teikenen van rickdom ofte
onkuusheit vijntste ? Segge mij : waer sijn hoer costelike cleder ende
scone ornamente ? \ waer is nu hoer spiegel der genochten ? \ waer is
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descarede hem na volchde ende de leckerheit de hem na volchde van
spiseende dranck, lachen, boerten ende spotten, de ongeordenyerde
ende onbesnedenblijtscap? \Vaer sijn sij geuarenende gebleuen? \Vaer
is nu de blijtscap ende waeÍ sijn sij, welke is hoer eynde? " Besichmerkelick ende gaet wat nare bi tot een yegeliken graue, ende siet allene
ascheende stynkende wormen. O mensche, gedenck deserlief hebbers,
wat hoer eynde is: huden bistu sterck ende machtich, moÍgen bistu siec
ende begrauen inder eerden, Ock of sij in blijtscappen of in welden of
myt arbeit ende suerheit hier hoer leuen geendet hebben.
Besiet,mijn alre lieueste,gelesenende gesienin dit capittel wt woerden
der hiliger leres watstu hebste gewest eer du geboren waerste, ende wat
du biste in | | desertijt, Ende wat du worden sulstenae desertijt. O mensche,oftu myt desendrye punteh di altijt onledich mackste! O onsalige
kynderen adams, gij laet achter dat waerachtichende salich srudium ende
sueket meer dat ydel is ende vergancklick. Mar du alre lieueste, gedenck
in dijn herte dijn snoetheit ende ongeuallicheit naden wr,wendigenman
ende volget na de oetmodicheit ende scuwetde houerdie, \ wetende dat
houerdie is een waerachtichteyken daer de bosegeestde sijne mede teykent vanden saligen menschen. AlsJob seit : ,, hi is een conynck van aile
de kynderen des houerdiens". Als Santus gregoriusseit : ,, het is egn
openbaerteyken der verdoemdermenschenhouerdie, Ende oetmoedicheit is een teyken der salicheit". Daer om mach een yegelickmensche
merken onder wat conynck dat wi staen: onder den conynck christusofte
den bosengeest.Daer van seit ysodorus: ,, een sieledeshouerdygenmenscheswoft van gode | | gelatenende woft een woenstat der duuelen ". Áls
(?) ('e) seit int x capittel: ,,Hatelick is de houerdie god
ecclesiastycus
ende de guden menschen." \ dat schynetwel waer: die houerdie worp
lucyfer wten hemel, Adam wten paradijs, pharonen ende alle sijn heer
heftse verdroncken int rode meer, \ saul den conynck wt sijnen rike, Ende
heft nabogodonosorverwandelt in een beest; om sijner houerdyen waert
antheochuusquader doet steruendeende herodesvanden engel verslagen,
Tot een spiegeldes sundigen menschen.

met de bekendeafkorting 9=us of cum e.d. Lat.:
1tr) Eigenlijk: Ecclesiastyg,
(Res. 238), Ecclesiastes
(Res. 174 (6)), eccle.(Res. t427 (1)); voor de
Ecclesiastes
signaturen zie noot 13 hierboven. Het Middelnederlandsis hier, merkwaardigerI0,7: Odibiwijs, correcterdan het Latijn: het betreft inderdaadEcclesiasticus,
/is coram Deo esï et ltorninibus superbia.
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(r2)

(13)

III. Hs. Nflnocr-A\ur,
UNrvansrTErTSBrBUorHEEK
IV. D. 5:
aanvullendenota's bij Lievens'beschrijvingin Middelhederlandse
Itandscbriftenin Oost-Europa,p. 204-2lO

Band

Het handschrift teht 2L4 bladen, die echter slechtsonvolledig en hier en
daar bovendien foutief met inkt waÍen gefolieerd; op ons verzoek werd
door een medewerket van de bibliotheek deze oude foliëring door een
nummering met potlood aangevuld en gecorrigeerd.De samenstelling
van het boekblok is als volgt: V (10) + VI (22) + (VI-l) (33) + 7 YI
( 1 1 7 ) + 2 ( r 1 9 ) + ( V - 3 )( t 2 6 ) + 4 Y I ( r 7 4 ) + ( V I + I I ) ( 1 9 0 ) + 2 V I
(214). In het derde katern is, zonder tekstverlies, het oorspronkelijk
vijfde blad (tussen fol. 26 en 27) uitgesneden. In het katern eindigend
met fol. 126 werd vooraan één blad uitgesneden en vervangen door twee
al dan niet diploma-vormendebladen (fol. 118-9); in ditzelfde katern
ontbreken, mét tekswedies,rwee bladen tussenfol. I25 en t26.In het
katern eindigend met fol. 190 zin in het midden van een oorspronkelijk
sexterntwee diploma's bijgevoegd (fol. 181-184), die , grotendeelsdoor
een andere hand (ugl. SCHRIFT hierna), werden beschrevenmet een
ook naar de inhoud ten opzichte van zijn omgeving wat afstekendetekst
(vgl. INHOUD, fol. 181r'). Hoewel we vooÍ het overige, afgezienvan
enkele latere toevoegingen,met het werk van één kopiist te maken hebben, is toch vrij duidelijk een codicologischebreuk te bemerken tussen
fol. tZ6 en 127: behalve het 'geknoei' mer het papier in het katern dat
voonfgaat, wijst daarop het feit dat de tekst op deze plaats niet doorloopt en dat pas vanaf hier signaturen ( in elk katern een andere letter,
in aHabetischevolgorde) opduiken, nl. op de eerste,derde en vijfde bladen van elk katern. Dit laatste kan erop duiden dat op onopengesneden vellen van vier folio's werd gecopieerd (ro). De aflijning, mer stift,
is dan weer voor het hele manuscript homogeen: één kolom van ca. 70
x 50 mm. Geen prikken bewaard. Geen liniëring. Meestal ca. 28
regels.

Schrift

1zo)Een techniek die, ook in de Nederlanden, vrij vaak werd toegepast: vgl.
P.F.J. Obbema, ,,\flriting on uncut sheets", Quaerendo8 (1978), p. 337-354;
J. Reynaert,,, Gevouwen katernenin papieren codices" , Arcltid en Bib/iothee6uezen in België 4g (1978), p. z4O-244.Voor de techniek als dusdanig, zie L. Gilissen,Prolégomènesà la codicologie,Gand, L977, p. 14-124.
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ZieLievens, p. 205.

Grotendeelséén hand: fol. 1r"-180v',I84v"-209r' en 214v" (colofon):
brueder gerrit uan lewerden, 1486 (vgl. Lievens,p. 205); hybrida. Een
anderehand fol. 181r'-184r": hybrida. Lateretoevoegingen:fol. 209v" :
t'weehanden, cursief; fol. 210v"-212r" : broederJan dyix uan meettecoiuen uan sint truden, 1168 (vgl. Lievens, p. 20r), hybrida; fol.
212v"-2I3r": hybrida, waarschijnlijknog steedsbroederJan dyix; fol.
2I3 v" - 214r " : cur sief .
Rubrieken, rubricering, rode onderstreping. Rode lombarden van
twee en drie regels hoog.
Inltoud (")
Het gedeelte van het handschrift tot fol. 126 bestaat, in tegenstelling
tot het daarop volgende deel dat vooral Aorte stukken bevat - ook
hierin komt de vermelde codicologischetweeledigheid tot uiting - in
hoofdzaak uit enkele uiwoeriger teksten. Van al deze teksten vindt men
bij Lievenshet incipit (soms ook explicit) en, waaÍ mogelijk, de identificatie, met verwijzing naar bestaandeedities of srudies over de verdere
ovedevering. Ik geef dit eerstegedeelte hier dan ook heel kort weer en
beperk me verder tot enige aanvullingen in voetnoot bij Lievens' literatuuf .
fol. 1r'-10r': Latijnsekalender (ugl. p. 40 hierboven)
fol. 1lr" -21r" : Regula bullata van St. Franciscus(") i. Middelnederlandse vertaling.
fol. 2lr" -26v" ; Sunle francyscus testament ('u)

1zt) Ik dank van harte dr. J. Deschamps,die dit deel van de beschrijvingmet
enkele identificaties en met een aantal belangrijke bibliografischeaanvullingen
heeft verrijkt.
(zz) Uitgegeven door H. Boehmet, Ana/eáten zxtr Gescbiclttedes Franciscxts
aon
Assisi,ed. F. \íiegand, Ttibingen, 1930(2), p. 20-24 en door K. Esser,Opuscula
sancti patis FrancisciAssisiensis,Grottaferrata, 1978, p. 226-238.
1zr)De Latijnsetekst o.a. uitgegevendoor H. Boehmer,A.If/., p.24-27;K.
Esser,A.If/., p. 307-317en dez., Das Testamentdes lteiligen Franzisáusuon Assisi.Eine Untersacbungilber seine Ec/ttlteit und seine Bedeutung, Mtinster \Wesd.,
1949. Zie ook Th. Mertens, ,,Geestelijke testamenten in de laatmiddeleeuwse
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(t4)

fol.27r'-30r": Gedicht op de zeslettersvan de naamJ/tesus.
fol. 30r'-42v" : Een capittel uuter ewyger wysbeit (ra)
fol.42v"-44v": Exempel van her ,,ioncfrouken van nrij jaren" (rt)
foI. 44v" -47v" : Een seer suuer/icï pater noster in duutsche
fol. 47v" -49v" ; Een suuer/icgebet aanden weerdigen /ti/igen cruce
[Vertaling van Arnulf van Leuven, Ad singula rnernbra Cltristi patientis ('z6))
fol. 50r" -I25r' : Bonaventura,Soliloquiunz in Middelnededandsevertaling ('??)
fol. I25r" -127v"b: Dicta en gebeden
fol. 127v" : Een gheber uoer a//e ge/ouyge sielen tot onser /ieuer arouwen Inc. O Alre mildeste moeder godes onse enige hope naest Ihesum

Nederlanden. Een verkenning van het genre" , in: IYat duihers uenÍ is dit ! Opstellen aoor V/. Ivt. H, Hurnrnelen, red. G. R. \í. Dibbets en P. \í. M. \flackers,
\)íijhe , 1989, p. 75-89. Voor de Middelnederlandsehandschriftenmet het Testament van Franciscus,zie K. Ruh, Bonaaenlura deutsc/t. Ein Beitrag zur deutsclten
Franzisáaner-Mysti6und -Scltolastih,,Bern, 1916, p. Zl7-234.
(2a)Voor verdere handschriften, zie J. Deschamps in Vr:if ioa, aanwinsÍen
1974-1978. Tentoonstelling georganiseerdin de Konin6li1áe Bibliotlteeï ..., Bntss e l , 1 9 7 9 ,p . 9 0 .
1z:) 7,te ook K. Brethauer, ,,Texte aus dem Umkreis Meister Eckhans im
}{rrag" , Zeitscbrift fiir deutscltesAlterturzt und deutscbe Literatur 92 (1963), p.
Lr8-164 (p. 163) en de verwijzingenaldaar.Ook in Gent, Universiteitsbibliotheek,
h s . 1 0 8 0 ,f o l . 2 1 0 r " a .
(26) Uitgegeven door G. M. Dreves, Ein Jabrtausend lateinisclter Hyrnnendiclttung. Eine Bliitenlese aus den Analecta Hyrnnica nzit literarltistorisclten Erliiuterungen, dl. 1, Leipzig, 1909, p. 324-327en D. A. Stracke,,,Amulf van Leuvenversus
HermannJozef" , Ons Geesteli1Á
Erf 24 ( t9t0), p. 27i0, t33-I6g (p. t62-t67).
Middelnederlandse
venaling uitgegevendoor D. A. Stracke, ,, over het Ave mundi
salurarein het Diets", Ons Geesteli1ïErf 24 (1950),p.411-419 en L. Indestege,
Een Diets gebedenboe6uit het begin derzestiende eeuw, Gent, 1961, p. 7O-76.
Afschriften in tal van handschriften: zie o.a.J. Reynaert, Catalogusaan de Middelnederlandse bandscbriften in de bibliotlteeÁ uan de Riiksuniuersiteit te Gent, dl.
1, Gent, 1984,p.72, noot 136; F. Hendrickx, ,,De Middelnederlandse
handschriftenvan het Ruusbroecgenootschap
te Antwerpen (eerstedeel) " , in: Miscel/anea Neerlandica. opste//en aoor Dr. Jan Descltarnp.r..., red. E. Cockx-Indestege
& F. Hendrickx,dl. 1, Leuven,1987,pp. 70,77 en 83.
1zt1zie ook R. Lievens,Jordanus uan Qued/inburg in de Nederlanden, Gent,
1958,p. 315-318enJ. Deschamps,,,De Middelnededandse
handschriftenvan de
grote en de kleine 'Der sielen ttoest' " , Handelingen der Kon. Zuidn. Maarsc/tappij aoor Taal- en Letterkunde en Gescltiedenistl (1963), p. L63-t64.

(1r)

4e

ic onsaligesunder ick vlie ende come totter volheit der gracien die in di
is ... (")
fol. 128r" ; Een gebet aoer a//e gelouyge sie/en tot onsen heren dit leset gerne ende tys och,tur a//en beiligen uor de sielen Inc. ONfruchtsamyge ende verscrijckelikegod dyen de engelen ontfruchten ende de archangelenanbeden O god dattu menschewoldes \ilerden ... (to)
fol. 128v'-129r" : Een gebet uanden /ti/igen sacrAmentea/smenl ontfangen sa/ Inc. O Here ihesu christe ick en byns niet weerdich dattu gaeste
ondeÍ mijn dack Maer betrouwende van dyner godliker guedertierenheit: soe gae ick sieke totten meyster des leuens ... ('o)
fol. 129v"-130r" : Nae der ontfangenisre des /ti/igen sacranzenteslnc.
Danck seg ic di here ihesu christe wanttu my arme onweerdige sunder
mytten hiligen vleyscheende bloede dijns soensons heren ihesu christe
woldestespijsen ... (")
fol. 130r' ; Na der ontfangenissedes lti/igen sacranzentesuoer den sielen Inc. O here ihesu christe die myt willen des vaders ende des soens
ende des hiligen gestesde werlt sunde verlost heuest Ontferme di ouer
mijnre olderen sielen ...
fol. 130r"-130v' : Een gebet aan der /ti/iger arouwen sunte Anna onse
lieuer arouwen nzoederself derde Inc. GEgruet sijtstu weerde moeder
Sunte Anna seHderde geliker wijs als du biste'een begyn des nyen testamentes alre salicheit Also wilt v geweerdigente bidden...
fol. 131r": [Dictavan Augustinus, Gregorius,Christus,Bernardus]

1zs)Vgl. R. A. Parmentier, Bescltrijaing uan de getilden- en gebedenboeÁen
aan ltet Kabinet Houtart te Brugge, Brugge, 1929,p.70; M. Meertens,De godsurucltt in de Nederlanden, dl. 6, 1934, pp. 118 en 144; R. Lievens,Middelnederlandse handscltiften in Oost-Europa,Gent, t963, p. 4L.
1zr; Vertaling van Venerandeac tremende Deas i dezelfde Middelnederlandse
vertaling uitgegeven door C. Dreis, Der Cltistenspiegel des Dietriclt Kolde aon
Milnster, Slerl i. \Uíestf. 1954, p. 347-348.Zie verdero.a. D. van Heel, Middeleeuu)seHandscltriften op godsdienstig gebied in het bezit aan de BibliotlteeÁ der
GemeenteRotterdarn,Rotterdam,1948,pp.48, 52,122 en Lievens,p.40 en de
verwijzingen aldaar.
1io) Vgl. G. Achten en H. Knaus, Deutsclte und niederlàndisclteGebetbucbltandscltiften der Hessiscben Landes- und HocltschulbibliotheÁ Darmstadt,
Darmstadt,1959,p.356,Lnc.'Ich bin niet waerdichdattu ingaeste...'en de verwijzingen p. 38. Verder R. A. Parmentier,,,Een vetlucht Hollands getijden- en gebedenboekuit de aanvangvan de 16de eeuw", Sacis Erudii 4 (1952), p.3L6,
nr. 20, 1' ;J. Reynaen, Catalogustan de Middelnederlandse handscltiften in de
BibliotbeeL uan de Rijásuniuersiteitte Gent, dl. 1, Gent, 1984, p. 62.
1 t t ) V g l . M e e r t e n sd, l . 6 , p p . 4 8 , 9 4 , l 2 r , 1 4 4 , 1 6 0 ; L i e v e n s , p .1 1 4 . Y e r g e lijkbare incipits verder bij Achten-Knaus,p. 358-359.
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fol. 132r" (tz): De seuen drouyge woerden de onse lieue arouwe
spracá,(1t)
fol. 132r" -v" : De sesc/agen myt we/Aen onse lieue /tere 1/tesusc/tistus
ltem bec/aget uan syne iieuesten u'ienden (M)
fol. 1i3r" -137r" : Dit is uut egydius gulden woerden (3t)
fol. 137r" -v" : Vanden wonden christi
fol. 138r"-148v" : [Dicta van Christus,Jacobus,Bernardus,Hieronymus,
Augustinus, Gregorius]
fol. 148v' -149v" : Een suuerlicL exernpel Inc. MEn lest een exempel int
vaderboeck Dat de hilige vader macharius was op eenre tijt in sijnre cellen in syn gebet Do hoerde hij een stemme ... (,u)
fol. 149v" : Een ander guel exernpe/ Inc. Men lest een exempel van
eenre deuoter ioncfrouwen die lach in haer gebet Op eenre tijt do openbaerde hoer de duuel Do spracsij tot hem ...
fol. 149v"-150v' : Noclt een ander guet exenzpelende mercálet wel an
ende be/eefte mede Inc. EEn geleert man vragede eenre ioncfrouwen
Die in enen hogen staet was van leuen hoe dat sy daer toe gecomen
was... (ez)

1rz) Het gedeeltefol. l32r'-137v' is in Lievens' beschrijvingwij adequaarweergegeven; voor incipits en literatuur kan dus daarheenworden verwezen. Ik beperk
me ook hier tot enkele bibliografischeaanvullingen in voetnoor.
1tt) Zie, behalve Lievens' verwijzingen, ook D. van Heel, Middeleeuuse Handschiften op godsdienstig gebied in ltet bezit aan de Bibliotlteek der Gerneente
Rotterdam,Rotterdam,1)4A,p. 173,m.18 (literaruur)en Achten-Knaus,p. 339,
'Borne',
Inc.
en de verwijzingenaldaarp. 60 (fol. 220r"); uitgegevendoor L. Indestege,Een Diers gebedenboeÁuit ltet begin der zestiende eeuw, Gent, 196I, p.
236-237.
Voor deze Sesc/agen, zie nu ook A. Ampe, ,,Een kritisch onderzoek van
1Ea)
'Institutiones
de
TauleriaÍrae"', Ons Geestelijï Erf 40 (1966), p. t67-240
@. tl,a).
1t;1 Zie nu ook: J. Deschamps,,,Middelnederlandsevertalingen van levensen
legenden van de H. Franciscusvan Assisi. Handschriften en drukken " , Franciscant
3r (r976), p. 19-73.
(ro) Vertaling van een exempel uit de Verba seniorunz: vgl. Vitae patrum IlI,
nr.97 (PatrologiaLatina.13,778)of VitaepatrunaVI, lib. 3, nr. t7 (P.L.73,
l0l3-t4). Zie over de Middelnederlandsevertalingen van de Verba seniorum: J.
Deschamps,Middelnederlandseltandscltifien uit Europere en Anzeiáaanse bibliotbeáen,Leiden, I972, p. 174-177.
1rz) Vgl. Hendrik Herp, Spiegltel deruolcomenbeit, ed. L. Verschueren,dl. 1,
Inleiding, Antwerpen, 1931, p. 28 en de literatuur aldmr.
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fol. 15lv" -152r" : Een suuer/icï gebet uan onse /ieue sueïe urouwe dil
leseï geme Inc. O Du alre mynlicste ende lustelicste ende alre behagelicste suete maget marii- O schone rose blome maÍia O du mynnentlike
suetevtouwe ... (")
fol. 153r" -153v': Dyf synt u'i1fuerarouuyngeua.nonsen /ty/igen uader
Sunle fransciscul Inc. UErurouwe dy O edel vader sunte franciscusdu
de biste scijnendemitten lyckteykenenchristi ... fr;
fol. t 53v" -154r" : Een suuer/icï gebet aan Sanctusfrancyscus dit leset
gerne Inc. \WEestgegruet O hylige vader franciscuswie niet suetefsen
was dan christus iuck Noch lychter dan sijn borden ...
fol. 154v"-155v' : Hier begynnen die a gebeden die Sanctusfranci.rcus
alle dage plach te lesen ,.. Inc. O lyeve here ihesu christe Hier stae ic
voet uwen godliken ogen als een arm sundich mensche Die myt synen
sunden syne siele dickwile verdoemet heft ... (*)
fol. 116r" -157r' : Van sinte franciscusInc. SAntus francyscusop een tiit
soe sprack hy tot brueder leo ende sede Brueder leo christus onse here
heft my mit vier dyngen geffoest ... (n')
fol. t 57v" -158r' : Een suuerlicí, gebeï aan de hilige drieuoldicbeit Inc.
O Du alre hilichste dryuoldicheit vader soene ende hilige geest: di sij
lof ere ende danck \7ant dijn genade heft my gescaPen... (n')
fol. 159r" -164v": fJacobusvan Gruitrode, Specu/urnsaeculaiunz ltominunt, lste kap., Middelnederlandse veftaling] Inc. DIe hilige pfophete
ieramyasseit \X/aerom byn ick van mijner moeder gecomen op dat ick

1re1Misschienhetzelfdeals Meertens,dl. 6, p. 179 (16).
1rr) Vertaling van de hymne Gaudefulgens, uitgegevendoor P. Maximilianus,
" , Ons
,, Middelnederlandsevertalingen van liturgische gebeden tot Franciscus
p.
(
r6r-t62.
1960),
Geesteli1íErf 3,
van Assisi, Orationescum quinque païer
(0) Venaling van pseudo-Franciscus
des opuscu/esde saint Frangoisd'Assise,
manusciïe
La
tradition
Oliger,
noster; R.
Rome, 1972, p. ll)-l2t en P. Maximilianus, ,,De vijf Pater noster van Sint''
Franciscus , FiancisilaansLeten 40 (1917 ) , p. !49-153, waaÍ de Middelnededandse
venaling wordt uitgegeven;verder Achten-Knaus,p. 4) (fol. 188r") en de venwijzingen a.ldaar;Lievens,p. 39.
,,Colloquium XXIU: Dei benefici17r;Te vergelijkenmet pseudo-Franciscus,
onrm gratam-habendam memoriam " uit àe Fanziliaria quaedam colloquia beati
Franciici, uitgegeven door L. \íadding in B.P. FrancisciAssisiatisopascula, Ant'
verpiae, 1623,p.443-473 (p. 461463); zie ook St. Schoutens,IVerklesaan den
H. Vader Franciscus uan Assisië uit ltet Latiln aertaald, Anfwerpen (1906),
p. 158-160.
(2) Vergelijkbareincipits bij Achten-Knaus,p. 372.
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(18)

solde sijn druc lyden ende arbeit ende droeffenysseEnde myn dagen sellen vergaen in scanden ... Expl. waert antheochuus quader doet steruende ende herodes vanden engel verslagenTot een spiegêl des sundigen menschen (a3)
fol. 164v"-166v" : [Twee stukjes, gerubriceerd: Van annaeráen des
guetlteit godesl (a)
fol. 167r' -168r' : Hier begynnenxui scadende enen gesteliáenrnensche
conznzenaan ue/e spreáens meráet ue/ an Inc. DIe etste scade is dat hi
de waerheit niet also wel beholden wil of mach Die ij is dat hi dicwile
sijnen vrede brect ... (nt)
fol. 168r'-17k" : [Korte anonieme dicta of vrome overpeinzingen]
fol. 171r"-174v": Hier begynnen de seuengetyden boe een mensche
daer syn recolexie mede sal maáen ende tot elá,esynt drie grote saáen
geschiet de erste uan siln leuen de ander uan sijn doet de derde uan de
weráen na syn doer Inc. Die groete liefte ende weldaden ons lieuen heren ihesu christe sullen ons verwecken hem te dyenen hem te louen
ende te dancken alle dagen seuen werf Als de hilige prophete dauijt ons
vefmaent ...
fol. t74v": [Dictum van Bernardus]Inc. SVnte bernardusseit ondanckbaerheit is een bernende wynt die daer droget de fonteyne ...
fol. 175r'-v': [Begin van het EvangelievanJohannesin het Latijn]
fol. 175v"-t76v": [Exempel] Inc. Een guet menschebegaerdete weten
van onsen lieuen heren waeran datmen hem alre liefste doen mochte
Doe wert hem geantwoft vanden hiligen geest Geeft enen pennynck den
atmen ... (n')
fol. 176v"-177r": [Dicta van Augusdnus, Johannes Chrysostomus,
Petrus]
foI. I77r" -v" : lAnima Cltisti in Middelnederlandse vertaling; in een
lange rubriek wordt meegedeeld dat PausJohannes XXII in 1330 aan
dit gebed 3000 dagen aflaat gegevenheeft] Inc. O Edel siele godes hi-

1n:; Tekst hierboven uitgegeven.
g\ Yanaf hier liep de foliëring in De Vreesesbeschrijving van de inhoud blijkbaar fout; aan de getallen in Lievens' inhoudsopgavemoet vtnaf E. t66a tot F.
l87a êên eenheid worden toegevoegd;weer correct vanafF. 189a.
1at; Dus inderdaad, zoalsLievensveÍonderstelde(p. 208), identiek met hs.
\7eert, Franciskanen10, fol. 139v". Vgl. ook Gent, Universiteitsbibliotheek
hs.
13)1, fol. 128r' (Henddk Herp, Spiegltel der uolcomenbeit,ed. L. Verschueren,
dl. 1, p.27-28en 84).
(4u)Vgl. Lievens, p. 1,75en de verwijzing aldax.
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lige my O gebenedide licham christi maeck my gesunt O alre edelste
preciosebloet christi maeck my gestelickin di dronken ... (n')
fol. 177v"-178r": [Gebed wa ï^an pausJohannes)O(II ztcveniaaraÍlaat
gegevenheeft ; Aue uerurn in het Middelnederlands] Inc. \MEest gegruet
gewarige licham christi Geboren vander maget marien Dat waediken gepassietis ende geoffert is voer den menschen ... (nt)
fol. 178r"-v" : [Rubriek: pausJohannesXII [bedoeld is wel )Cil] heeft
op veÍzoek van koning Filips van Frankrijk 3000 dagen afTaatverleend
aan wie dit gebed leest na de Elevatie] Inc. O \Taerachtige licham christi
weest gegruet O costelike bloet christi weest gegruet O here ihesu christe
onse waeÍachtige salicheit weest gegruet ...
fol. 178v'-179v": [Dicta von Dionysius, Bonaventura,Gregorius,Bernardus, Augustinus]
fol. 179v'-180r' : Sunte berents testamenl
Inc. Doe Sunte berent steruen solde do sprack hi tot synen bruederen
Ick late v drie dyngen tot enen testament de ick in mynen leuen geholden hebben ... ('n)
fol. 180v" : dictum van Gregorius
fol. 180r" -v" : Hier na uolgen uiiJ uersendede duuel Sunte berenl /eerde
wten soher Inc. O here verlicht mijn ogen op dat ic nummermeet en
slape in der doet: op dat myn vyant nyet en seit ick hebben macht gehat tegen hem ... (to)
fol. 181r" -184r" : [Mystiek-moraliserend traktaatje]

1nz;Vgl. Reynaeft,p. 51 en de verwijzingen alàaar;R.A. Parmentier,,,Een
Middelnederlands devotieboek uit het voormalig bisdom Utrecht " , Sdcis Erudii
2 (1949), p.283-284, met verdereliteratuur; L. Indestege,Een dietsgebedenboeL
uit ltet begin der zesïiendeeeuu),Gent, 196I, p. 164-6,. Een afuijkend incipit als
'sielegodes'
hier met
vindt men bij Achten-Knaus,pp. 49, 60 en 183.
Reynaert, p. 39 en de verwijzingen aldaar.
1ra1Vgl. 'testament
van St..Bernardus'bijv. ook bii G.I. Lieftinck, Codicunzin
1nr1Dit
finibus Belgarunzante annum L550constiptoruna qui in Bibliotlteca UniaersitaI, Lugduni Batavorum,1948,p.52; zie ook de verwijzingen
tis assentantur,Par;s
aldaar.Zie veràerTh. Menens, ,,Geestelijketestamenten..." (ogl. noot 23 hierboven).
1to1Venaling van lllumina oculos nzeos(U. Chevalier, Repertoium lryrnnologicum, dl. 3, Louvain, 1904,p. 287, nÍ. 279\2). Zie ook L. Indestege,Een Diets
gebedenboek...,p. 183-189;R.A. Parmentier,,,Een Middelnederlandsdevotieboek ...", Sacis Erudiri 2 (1,949),p.290, m. L9; Meeftens,dl. 6, p. 11 en de
verwijzingenaldaar; Lieftinck, p. L25; Lievens,p. L75.
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Inc. Johannes die gotlike mynner dien wert eens apenbaert die glorie
ende heymelicheit gods onder andere dinghen die hi sach. sach hylnen
seraphin ... Expl. Dit hoert dan elke menschetoe hebben diê daer wil
wesen een seraphin volkornen re sijn alsoe hier moghetic is in desen
leuen (t1)
fol. 184v"-186v": [Dicta van Geert Grote, Augustinus, seneca,Gregorius, Lucas,Bernardus, Hieronymus, Anselmus, Ambrosius]
fol. 186v"-187r" : [De twaalf tÍappen van ootmoedigheid]
Inc. DIt sijnt de xii trappen des oetmoedicheitsden welkeÍrmen sal neder clymmen om op te clymmen inden hemel De eerstemyfter vÍesen
godes alletyt bescouwen die sunden Die ander Eygen wilie te haten
. .. ( r ' )
fol. 187r" -v" : VAn xi1 trappen de ltoueerdigen (sic)
Inc. Dijt sijnt de xij trappen des houeerdigen myt welken men hier opclymt ende nader daelt ter hellen De eerstegewoenrete sundigen ...
fol. 188r": [Exempel] Inc. DIe hilige engel de sprackens tot eeÁredeuoter ionfer Een yegelick woert dattu om godes willen swijgeste dat
brenct dy meer loens ...
fol. 188r" : [Anoniem dictum] Inc. Een heilich lere sprackop een tyt Soe
wie om godes willen sijnen slaep brect den dienst godes à d,r.r, of te
horen...
fol. 189t' : Hyer begynt den rosen /tuet of Arans uander g/orioser moder godes ende joncfrouwen rnaden daer groet of/aet to gegeuen is uan
aelepausen rnc. DEn du hilige ioncfrouw. -".i" van hertàn ende van'
lichame ouermids den engel gabriel vanden hiligen gest ontfengeste alleluya Iheest gegruet alre guedertierensteAue mària / D.r, du te handes
in dynen hiligen licham hebbende tot Elijsabet dynre nichten quam es t e . . . (tr)

1rt) Door Lieftinck in een arntal Tauler-handschriftenteruggevonden, echter
niet aan Tauler zelf toe te schrijven (Dt Middelnedeíïandsclte Taulerhandscltiften, Groírngen-Batavia, 19i6, p. t34-L35 en p. 432-433; teksteditie:
g. 364-366).vgl. ook A, Àmpe, ,,tuíillemJordaensin nieuw p.rsp..tief ,,, o.G.E.
40 (1966), p. 136-166(p. 164) en dez.,-,,Eenkritischondèrzoekvan áe 'InstitutionesTaulerianae'.", O,G,E. 40 (t966), p. 167-240(p. 19g_199).
'twaalf
gradén u".t oot^ol.digheid' i.n de Reguta
1rz) Eerr samenvatting van de
S' Benedicti: zie Th. Coun, De oudste Middelnederlandse aeialing aan de Re'gula
S. Benedicrr,Hildesheim, 1980, p. 275 e.v. Vgl.
Lieftinck, p. ,ï.
-Rosaium,
uiigegeven door K.J.
_-.{".) vertaling van Dominicus van Pruisen,
Klinkhammer, Adolf aon Essenund seine lYerÁe, Der Rosenilrí"í l" der gescbicitliclten Situation seiner Entstehung und in seinern bleibenden Anliegen. E'znegss1
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fol. 194r" -205v' : Hier beginnen de seuenpsa/men uan penelencyen de
leset gerne Inc. HEre in dynre verbolgentheit en straffe my nyet ende
in dynen toerne en berespeiny niet Ontferme dy mynre here want ick
cranck byn make my gesont want alle myne gebente syn mede
gesrueft... (tn)
fol. 206r" -207v" ; Hier endet de seuenpsa/men uan penetencjen Ende
ltier begynï de corte crus getyden de /eset gerne Inc. Here du sa\steetc
God wilt etc Glorye si Alst was Etc .. . (t')
fol. 207v" -208r" : Te deum in dutsche dit leset gerne Inc. DI god loue
wy: di here belien wy Alle eenrike eeft de ewyge vader Alle engelen hemelen ende potestaten Cherubijn ende seraphijn ropen to dy ... (tu)
fol. 208v'-210r" : SacbarynssancL in duxclte en Dyt is synmons sanc6
in dutsche lYgl. Lievens, p. 2O9l
fol. 210v'-2llr": [Dicta van Augustinus, Ambrosius, Gregorius,Beda]
fol. zllv" -212r" : [Gebed tot Marial Inc. Make my weerdich dat ic dy
louen mach O hilige maget maria mitten gebenedyden vrucht dyns lichams ihesu die in guede veruulle myne begeerte ...
fol. zl2r" : [Gebed tot Maria] Inc. Eia alre glorioste maget maria ene
keyserijnne der engelen Dit cleyne gyftken dat di nu offert dijn arme
dyenre ontfanctet in danke ... (tt)
fol. 2I2v'-213r" : [Drie vfuchten van de H. Communie (ts)] Inc. Item
die dat hilige sacramentweerdelike ontfanct die vercrijcht sunderlynge
drie vruchten daer van Die eerstedat hy meer ende meer mit god wort
verenicht ouermits dat hy hem soe wel bereet ...
fol. 213v"-214r" : Dese naao/gendepunten rnAectesinte bemaerdus teglten die seaendoot sonden: [Vgl. Lievens,p. 210]

lenforscbung,Frankfurt a.M.,1972, p.203-205. Zie ook R. A. Parmentier,,,Een
Middelnederlands devotieboek uit het voormalig bisdom Utrecht " , Sncis Erudiri
Der HyrnnosAáatltistosirn
2 (t949), p.Z9t-297, m. Z3; G. G. Meersseman,
Abendland, dl. 2, Freiburg Schweiz,1960, p. 150-153en p. 157-159;L. In'Den
destege,Een Diets gebedenboeÁ.,.,p. 218-222; Achten-Knaus,p. 140, Inc.
du ... doer die bootschap'en de verwijzingenaldaarp. ,4.
'zeven
boetpsalmen'in de vertaling van Geen Groote, met de litanie:
1ia) De
vgl. N. van Wijk, Het getildenboek aan Geert Grote, Leiden, 1940, p. 139-114.
'korte
Kruisgetijden': Van ril7ijk,p. 87-91.
1tr) De
1 : o )V a n S f i j k , p . 9 7 - 9 9 .
1:;) Vgl. Meertens,dl. 6, p. 122; Achten-Knaus,p. 91.
1ra)\íel degelijk op deze plaats, niet op fol. 21lv'-212r", zoalsLievens'beschrijving, die de twee voorafgaandegebedenoverslaat,aangeeft; ook ik kan overigensde tekst niet thuiswijzen(vgl. Lievens,p. 209).
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Beziïters
Naar de inhoud te oordelen is het handschrift van franciskaanseorigine.
De taal en de naam van de eerstekopiist (vgl. hierboven: SCHRIFT)
alsook de kalender wijzen op een vrij noordelijke plaats van vervaardiging (Overijsel? Gelderland?). Ten laatstein 1568 moer dan het handschrift naar St.-Truiden of omgeving zijn overgebracht ('e) (zie ook
hierbovenp. 40).
Een drietal 18de- of lgde-eeuwseeigendomsmerkengeruigen van de
recentereomzwervingen van het manuscript. Op het tweede schutblad
vetso: Ex libis, Joltannis Albinl Donznisclt / ab Hanssdorff(60); daar
onder ; ex dono / Domini (?) Doctoris Jererniae ltaldenreiclt de Lilienfelt
/ In Narnslau (6r). Na een eerste vetkennend onderzoek blijken deze
privé-bezitters niet direct te identificeren (u'). Op de achterkant van
het vooqplat, waarvan het dekblad losgekomen is, een vignet: Aus der
Bib/iothe6 der Doniniáaner zu Bres/au; het laatste woord geschrapt en
vervangen door Franáenstein (7. Op het eerste schutblad, vroeger
dekblad, Íecto: een inventarisnummer in Russischschrift : UH, [= In,]
2942; hetzelfde nummer op een etiket op de rug.
Dit brengt ons terug tot de Íecentste geschiedenisvan het handschrift,
waarop ook in het begin van deze bijdrage werd gezinspeeld.Nadat het
tijdens de tweede wereldoorlogeerst ,,ergens", daatnain de Leninbibliotheek te Moskou in veiligheid was gebracht, keerde het manuscript
in 1958 naar \ilíroclaw terug. Niet alleen deze laatsteepisode, maar ook

1ir1 Helemaal zekeris dit weliswaarniet. In principe kan integendeel broeder
Jan Dyrix naar het Noorden zijn gemigreerd. In de tijd van Reformatie en godsdiensttroebelendie de 16de eeuw was, lijkt dit toch wel minder waarschijnlijk.
In het necrologium van het MinderbroederkloosteÍvan St.-Truiden wordt overigensop 7 juni t597 eenJoannesMettecoven,lekebroeder,vermeld (mededeling
van p. JozefBaetens,waarvoormijn hanelijke dank), die misschiennog met de kopiist van 1568 identiek is. Intrigerend is wel dat in die tijd ook de Benedictijnen. abdij van Sint-Truiden een FraterJohannesMettecovenonder haar leden telde: vgl.
Handscltiften uit de abdij uan Sint-Truiden, Leuven, 1986, p. 1S3.
(60) Hansdorf: kleine localiteit in Brandeburg, zowat 150 km. ten
(noord)westenvan \flroclaw.
'Kreisstadt'
in Silezië, zowat )0 km. ten
1er1Namslau (Narnys/ow): vroegere
oosten van Wroclaw.
1ez)In dit verband ben ik een woord van dank verschuldigd aan Prof. Dr. S.
Prgdota, wiens opzoekingen ter plaatsehelaasvruchtelooszijn gebleken.
(t) Frankenstein:een kleine Silezischestad, een 60-tal km. ten zuiden van
\íroclaw.
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de vroegeÍepefegrinadesvan het handschrift - eefst van Noord(oost)nauÍ Zuid-Nededand, daarna naaÍ Hansdorf (óa), Namslau, Frankenstein (in deze volgorde ?) en uiteindelijk Wroclaw - veftonen nog
heel wat intrigerende aspecten.

(er) Een zekere Bernhard Albinus, in 1653 geboren te Dessau,studeerdemedicijnen te Leiden, waar hij later ook doceerde.Yan zíjn drie zonen werd de oudste,
Christian Bernhard, professorte Utrecht, de andere twee, Friedrich Bernhard en
Bcrnhard Siegfried, te Leiden. Ygl. Ailgemeine Deutsclte Biograpltie I, Leipzig,
1875, p. 221-222.Behoort de in ons handschrift als bezitter vermelde ,,Johannes
Albinus Domnisch " uit Hansdorf eveneenstot deze familie of was hij wellicht een
erfgenaamvan een van de vermelde uitgewekenen?

