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Dee Tweede Redactie en de invloeden in de Brulocht-vertalingen 

Ondankss alle overeenkomsten met de Eerste Redactie, mogen we betwijfelen of Geert Grote 
betrokkenn was bij  de Tweede Redactie. In ieder  geval was hij  daarvan vrijwel zeker  niet de 
enigee auteur. Een reden waarom ik zijn naam met aarzeling als "Grote "  citeer. 
Aann de hand van een aantal voorbeelden kunnen we aantonen dat de Tweede Redactie de presta-
tiee is van op z'n minst drie personen of instellingen, die elk op eigen wijze bijgedragen hebben 
aann het tot stand komen van het uiteindelijk resultaat In de eerste plaats noemen we de kartuizer 
off  kartuizers die verantwoordelijk was (waren) voor  de afwijkingen die Reypens ontdekte in de 
Ruusbroec-handschrifteaa Kenmerkend voor  deze versie zijn o.a. de aparte inleiding die we 
aantreffenn aan het begin van het derde boek, en de wijze waarop deze passus vertaald is. In de 
tweedee plaats was daar  natuurlij k Willem Jordaens, de eerste vertaler  van de Brulocht. Ten 
derde::  de Gottesfreunde in Westfalen, aan wie Ruusbroec ook een exemplaar  van zijn werk 
toezond;;  van hen is een geringe, maar  onmiskenbare, invloed op de vertalingen te bespeurea 
Omdatt  zijj  de Tweede Redactie niet gekend kunnen hebben, moeten de auctores van de Tweede 
Redactiee deze Middelduitse vertaling wel in handen hebben gehad. Verder  kunnen ook de fratres 
vann Monnickhuijsen er  de hand in hebben gehad, die immers herhaaldelijk door  Grote werden 
aangespoordd "reformationes"  in hun vertalingen aan te brengen. 
Eenn afwijkende visie vinden we in het al eerder  genoemde artikel van Alaerts over  Grotes 
invloedd op de tekstoverlevering in Ruusbroecs Brulocht.140 Hij  gaat ervan uit dat Grote voor  de 
totstandkomingg van de Tweede Redactie aansprakelijk is. Alaerts geeft een duidelijk overzicht 
vann de twee groepen waarin de £rw/oc/tf-handschriften uiteenvallen, maar  ook hoe manuscripten 
vann de ene groep door  die van de andere gecontamineerd worden. Dit zijn echter  de 
handschriftenn die als basis voor  Grotes vertaling zullen moeten dienen. 
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