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Opdracht t 
Ditt  werk draag ik op aan mijn ouders, die mij  door  hun liefdevolle zorgen in de gelegenheid 
steldenn tot deze studie. 
Aann Wiesje, mijn vrouw, die het werk aan deze vertaling met veel belangstelling volgde maar 
dee voltooiing ervan helaas niet heeft kunnen meemaken. 

Dankwoord d 
Aann het eind van mijn studie en tevens als inleiding op dit proefschrift, is het hier  de gepaste 
plaatss om een woord van dank te wijden aan mijn vroegere leermeesters Cohen, De Groot, 
Kuiper ,, Boer, Snijder, Faddegon en anderen, wier  namen ik mij  niet alle herinner, maar  onder 
wiee ik met name De Decker  wil vermelden, die mijn aandacht in deze richting  leidde en van 
wiee ik veel hulp ondervond. 
Inn een ietwat later  stadium kwam ik in contact met professor  Titus Brandsma ocarm, zelf 
zeerr  nauw betrokken bij  mystiek en mystici en aan wie ik mede mijn eerste baan als leraar 
dankte.. Helaas heb ik door  de omstandigheden van die dagen slechts zelden een beroep op 
zijnn diensten en kennis kunnen doen, maar  voor  zijn vriendelijk e en nuttige raadgevingen, 
benn ik hem nog altij d dankbaar. 
Veell  hulp heb ik voorts ondervonden van het Ruusbroec Genootschap in Antwerpen, met 
namee van professor  L. Reypens sj, die mij  het toen door  hem bestudeerde 
handschriftenmateriaall  ter  beschikking stelde en van dr. A. Ampe sj, die altij d gaarne tot 
adviezenn en soortgelijke steun bereid was. Daarvoor  ben ik hun zeer  erkentelijk. 
Viaa het Ruusbroec Genootschap kwam ik vervolgens in contact met G.B. de Soer  en zijn 
studiee over  en vertaling van Willem Jordaens, die de vertaling van Geert Grote op 
verschillendee plaatsen duidelijk heeft beïnvloed. Bovendien maakte ik, mede door  zijn 
tussenkomst,, kennis met de kopieën van nog vier  handschriften van de Ornatus van Grote te 
weten::  K, L, M, N, (sigla zijn van mij) . 
Nuttigee aanwijzingen en adviezen kreeg ik eveneens van professor  P. Obbema van de 
Universiteitt  van Leiden. Dank ben ik ook verschuldigd aan dr. R. van Dijk ocarm en 
professorr  H. Blommestijn ocarm, beiden verbonden aan de Titus Brandsma Stichting te 
Nijmegenn en aan de Universiteit aldaar. 
Ookk ben ik dank verschuldigd aan broeder  Pieter  Jacob Berkhout osb van de Adelbertus 
Abdijj  te Egmond, dr. Rijcklo f Hofman, Robin Graber  en mijn zoon Hans Douwes, drs. Dick 
Vermeulenn voor  hun technische en inhoudelijke hulp bij  de totstandkoming van deze arbeid. 
Inn een laat stadium is aan de teksteditie medewerking verleend door  dr. Rij  cklof H.F. 
Hofman.. Aanvankelijk zou hij  alleen het kritisch apparaat helpen redigeren, zodat het zonder 
problemenn opgenomen kon worden in de reeks Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis.Mediaevalis. Daartoe diende met name de interpunctie in overeenstemming te worden 
gebrachtt  met de door  uitgeverij  Brepols (Steenbrugge/Turnhout) gehanteerde principes: het 
editieprincipee is voor  het Corpus in zoverre gewijzigd dat niet langer  werd uitgegaan van een 
editiee gebaseerd op een legger  waarbij  de varianten uit de overige handschriften opgenomen 
zijnn in hett  kritisch apparaat; in plaats daarvan is geopteerd voor  een editie op basis van het 
textustextus receptus-phncipe. Hierbi j  wordt die lezing in de teksteditie opgenomen die het beste 
aansluitt  bij  de context, het Middelnederlandse origineel en de lezingen in een meerderheid 
vann de meest betrouwbare handschriften. 
Ikk  heb er  echter  voor  gekozen voor  de onderhavige editie de oorspronkelijke werkwijze te 
handhaven::  ik ben uitgegaan van hs. ƒ, dat veruit het meest betrouwbare is. Wel zijn door 
Hofmannn alle tekstgetuigen voor  Geert Grote's Latijnse vertaling opnieuw gecollationeerd, 
waarbijj  het kritisch apparaat sterk werd uitgebreid. De varianten blijven natuurlij k 
traceerbaarr  in het kritisch apparaat. Onnodig te zeggen dat ik voor  de uiteindelijk e 
tekstconstitutie,, het kritisch apparaat en het kritisch commentaar, zelf verantwoordelijk ben. 
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