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Kritischh commentaar 

Inn het kritisch commentaar  zijn opgenomen: 

1.. Varianten die te omvangrijk zijn voor  de apparatus criticus; 
2.. verantwoording van de keuze van bepaalde varianten; 
3.. bijzonderheden bij  bepaalde variantea 

Mij nn eigen uitgave heb ik aangegeven met het symbool "Grote" , RG staat voor  de uitgave 
vann het Ruusbroec-Genootschap, Al is de Ruusbroec-uitgave van Alaerts, Jord is de Latijnse 
vertalingg van Willem Jordaens, naar  de uitgave van Desoer; Sur  verwijst naar  de Surius-
vertaling,, die te vinden is in de uitgave van Alaerts, en Eich verwijst naar  de Middelduitse 
Brulocht-uitgavee van Eichler. Arns is de Middelduitse uitgave van A. von Arnswalt uit 1848. 

Hierr  volgt een kort overzicht van de teksten die voor  ons onderzoek van belang zijn. We 
beschikkenn namelijk over  contemporaine of bijna contemporaine teksten (I), gebaseerd op 
Ruusbroecss eigen werk en latere en/of beïnvloede teksten (II) . 

II  Ruusbroec I 
RGenAl l 
Jordd en Eich 
Grotee I (is onvindbaar) 

III  Ruusbroec II 
"Grote ""  (Ook dit hs. is onvindbaar) 
Sur r 
Arns s 

"Grote ""  1,20,188 Jord 157.4 
RGG 112.2 Eich 90.212 
All  177.222 Sur  176.199 
"[... ]]  ad nostram doctrinam [...]" ; voor  deze woorden vinden we bij  RG, Al en Eich geen 
equivalent,, bij  "Grote"  de geciteerde tekst, bij  Jord "[... ] ad nostram instructionem [...]" , bij  Sur 
"[... ]]  nostre institutioni s gratia [...]" , ongetwijfeld onder  invloed van Jord ontstaan, terwij l Al in 
zijnn apparatus criticus o.m. noteert: "[... ] tonser  lere [...]"  + Q en Arns. In het algemeen is de 
invloedd van Jordaens op "Grote"  minder  significant dan op Surius. 

"Grote ""  1,23,215 Jord 159.4 
RGG 113.15 Eich 91.246 
All  181.257 Sur  188.233 
interpellatio::  onderbreking (Muller , Georges) 
interpolatio::  het fatsoeneren, het pasklaar  maken, opknappen (Muller , Georges) 
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"Grote ""  1,27,281 Jord 162.14 
RGG 116.21 Eich 116.322 
All  193.340 Sur  192.309 
Alleenn de vertaling van "Grote"  mist een equivalent voor  hoge. Ruusbroec schildert, en met hem 
dee vertalers, in zijn vergelijking optimale omstandigheden. Door  "Grote"  worden ze blijkbaar  als 
overbodigg of "pleonastisch"  aangevoeld. 

"Grote ""  1,27,293 Jord 164.1 
RGG 117.15 Eich 117.15 
All  195.361 Sur  194.328 
**  Diets:"[...] twee berghe, dat es tweerande begheerte [...]" 
**  "Grote" : "[... ] id est duplex desiderium [...]"  (B) 

"[... ]]  id est duo desideria [...]"  (C) 
"[... ]]  qui sunt duo desideria [...]"  (D) 
"[... ]]  id est duo desideria desiderare [...]"  (M) 
Dee lezing van B lijk t ons de beste. Dit handschrift behoort nl. tot een goede stam, 
enn het komt door  het Latijn , "duplex"  en niet "duo" , dichter  bij  het Dietse model. 

*Jord ::  "[... ] gemina scilicet desideria [...]" ; n.b. in Middeleeuws en Vulgair  Latij n wordt 
"gemini ""  vaak voor  "duo"  gebruikt. 
**  Sur. "[... ] montes duo, id est geminum desiderium [...]"  (Invloed van Jord!) 

"Grote ""  1,27,295-6 Jord 164.7 
RGG 117.21 Eich 95.345 
All  197.366 Sur  196.330 
Afgezienn van de inhoud is de vertaling van Jord geheel anders. Hij  geeft als omschrijving voor 
hett  begrip "God"  bijv. "dator  dapsiles". Bij  RG en AL lezen we:"[...] nieren gode zonder  middel 
endee [...] begheren sire liberaelder  miltheit . Dan en mach hare die miltheit niet onthouden [...]" . 
Bijj  Sur  "[... ] deum ipsum absque medio contingunt, illiusque liberalem appetunt pietatem: Quae 
turnn continere se non ualet [...]" . "Grote"  schrijft : "Deum sine medio tangunt et desiderant suam 
liberalemm pietatem. Tunc ipsa se dei pietas non potest retinere [...]"  Hier  schrijft Eich, in 
afwijkin gg van de Ruusbroec-teksten: "[... ] dise begerungen ruerent got sunder  mittel und begerent 
sinerr  frien miltekeit. Dann en mach sich die miltekeit gottes nut enthalten [...]" 

"Grote ""  1,29,315 Jord 165.23 
RGG 118.25 Eich 97.371 
All  199.393 Sur  198.357 
Jordd en Sur  schrijven respectievelijk: "[... ] ut corpus deserens [...]"  en **[... ] qua decedens de 
huiuss curricul o uitae temporariae [...]" . De wijze waarop hij  deze allegorie grammaticaal 
construeert,, toont dat Sur  door  Jord beïnvloed is, terwij l de handschriften A, C en M het Dietse 
"tijt ""  vertalen door  "corpus" , dus zoals Jord. Handschrift D laat het onvertaald; Jord is hier  voor 
zijnn doen ongewoon letterlij k en eenvoudig. 

"Grote ""  1,31,353-4 Jord 169.2 
RGG 121.5 Eich 99.426 
All  207.449 Sur  206.406 
"Grote ""  schrijft : "nostra sponso"; RG en Al: "haren brudegom"; Sur: "sponso suo"; Jord. "suo 
rege".. Hieruit blijk t dat de lezing van "Grote"  niet correct is en onder  invloed van regel 355, 
"[... ]]  aduentus Christi nostri sponsi [...]" , ontstaan is. 
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"Grote ""  1,33,370 Jord 170.10 
RGG 121.32 Eich 100.444 
All  211.417 Sur  210.427 
Doorr  de herhaling van Exite - homoioteleuton - zijn de woorden "Si primum punctum"  t/m 
"Christu ss dicit in nobis Exite"  door  een zeer  vroege kopiist niet opgemerkt In slechts twee hand-
schriftenn treffen we ze aan, namelijk in C en G. Daar  handschrift G het beste van deze twee is, 
hebb ik de Dietse tekst uit dit handschrift aangevuld, de varianten in C vindt men in de apparatus 
criticus. . 

"Grote ""  1,34,375 Jord 171.4 
RGG 122.8 Eich 100.451 
All  211.478 Sur  210.433 
**  Hier  schrijven RG en Al: "[... ] ende dit moet sijn met karitaten ende met gherechticheden [...]" ; 
**  Jord:"[... ] oberremus, caritatem et iustitiam duces inclitas subsequamur [...]" 
**  Eich schrijft:"[... ] und dis mus sin mit minnen und mit gerehtikeit [...]" 
**  "Grote "  daarentegen:"[...] quod iste exitus sit per  caritatem, humilitatem et iustitiam [...]" 
**  Sur:"[... ] idque cum humilitat e [...]" 

Dezee humilitas komt bij  Ruusbroec pas een paar  regels verder  aan de orde. Het asyndeton van het 
Dietss is niet consequent overgenomen. 
**  De Dietse tekst schrijft:"[... ] met karitaten ende met gherechticheden [...]" 
**  Eich schrijft:"[... ] mit minnen und mit geretikeit [...]" 
**  Jord: "[... ] caritatem et iustitiam [...]" 
**  Alleen Surius en de vertaling van "Grote"  geven resp. *'[... ] cum humilitat e [...]","[... ] charitate 
ett  iustitia [...]"  en "[... ] per  caritatem: humilitatem et iustitiam [...]"  "Grote"  en Sur  hebben hun 
beurtt  niet afgewacht. 

"Grote ""  1,40,464-5 Jord 179.5 
RGG 127. 16 Eich 105.571 
All  227.611 Sur  226.550 
Hierr  is sprake van enige aarzeling tussen impotentia en impatientia bij  EI  en H. 
**  "Grote "  vertaalt aldus: "[... ] erranti lucet peccatori, [...] ardet et lucet in flamma uirtuosis, et 
ipsamm non potest tangere impotentia uel inconstantia." 
**  Eich: "[... ] das luhet den verzweifelten sundern [...]. Und es burnet und luhet klar  den ienen, die 
inn tugenden sint in brande der  minnen, und im en mag nut gelichen noch mogenheit noch 
gunstekeitt  [...]" 
**  Sur: "[... ] frigidi s et duris peccatoribus (bonis) prelucet (exemplis) [...] ardetque et lucet clare 
charitati ss ardore iis qui iam uirtutibu s prediti sunt, neque attingere earn uel inficere potest ulla 
ergaa proximum displicentia uel inuidia." 
**  Jord: "Per  benignitatem caritatis fructuositas coalescit, quoniam cor  benignitate refertum est 
quasii  lampas oleo plena, errantibus quidem bonis lucens exemplis [...] non invidentiis alienis 
vitreaa fragilitate  tabescens seu frateme dilectionis firmitate  metallica indurescens."  Een mooi 
voorbeeldd van Jordaens' werkwijze. 

"Grote ""  1,43,476 Jord 180.3 
RGG 128.4 Eich 106.586 
All  229.626 Sur  228.585 
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(476)) **[...] omni [...]"  (honore); voor  "omni "  vindt men geen equivalent in het Diets; niet geheel 
add litteram, evenals de volgende regel. 
(477)"[...]]  proprioru m [...]"  (defectuum); zonder  Diets equivalent. 
Bekendd is overigens het gebruik van "proprius "  in laat- en Middeleeuws Latij n in de betekenis 
vann "suus"  en "eius"  (nt p. 26, § 4.3.3). 

Bijj  deze passage moeten we opmerken dat we voor  "omni "  geen basis vinden in het Diets, maar 
ookk niet in de andere tekstea 
Err  valt een onzekerheid, een inconsequentie te constateren in de overlevering van deze regel. In 
zijnn (eigenhandig afgeschreven) kopie van handschrift A maakt Reypens na "[... ] temporis 
perditionemm [...]"  de opmerking "geschrapt". 

Inn 1,43,477 vinden we deze lezingen: 
"presensque""  KBIC N 
"presentemque""  DM G H 
"suamquee presentem"  E (bij  I in margine) 

Handschriftt  L mist hier  een katern. Sur  vertaalt hier:"[... ] praesentem etiamnum [...]" ; Jord:"[... ] 
(temporis)) amissionem et in uirtutibusqu e perfectis tantam propri o neglectu pauperiem."  Verder 
zouu volgens Ruusbroec de Latijnse vertaling moeten luiden:"[... ] (bonis operibus) et in uirtutibu s 
ett  in perfectis moribus [...]" . 

"Grote ""  1,45,493 Jord 180.25 
RGG 128.27 Eich 106.602 
AII  233.646 Sur  232.584 
**  De lezing van het Diets luidt:"[... ] sijn meeste doghen dat es [...]" 
**  Jord:"[... ] sed super  omnia dolori est [...]" 
**  Sur:"[... ] maxima tarnen haec tarnen ill i crux est [...]" 
**  Eich:"[... ] mer  sin meiste liden ist [...]" 
**  "Grote"  -handschriften: "[... ] sed maior  hiis passio est [...]" , maar  alleen handschrift D: "eius" 
(i.p.v."hiis" ) ) 
**  Jord begint zijn versie: "Horu m attentio benignam animam pia compassione crutiat, sed [...]" 
**  Met uitzondering van handschrift D, dat in overeenstemming met het Diets "eius"  schrijf t - een 
lateree correctie? - geeft de "Grote"  -traditi e het meervoudige "hiis" , wellicht onder  invloed van 
Jordaenss "[... ] huiusmodi afïlictorum ([...]) cumulantium [...] de Grote promerentium [...]"  De 
invloedd van Jordaens op Surius is veel duidelijker , zoals uit het vervolg zal blijken. 

"Grote ""  1,45,493 Jord 181.1 
RGG 128.29 Eich 106.604 
All  233.646 Sur  232.587 
Grotee schrijft : "Istu d est opus compassionis [...]" . Deze lezing is gebaseerd op het Diets van 
Ruusbroec;;  men zie daarvoor  dus RG en Al; ook Eich gaat rechtstreeks op het Diets terug. 
Dee vertalingen van Jord en Sur  luiden respectievelijk: "Hoccine est compassionis negotium [...]" 
en::  "[... ] hoc compassionis et commiserationis negocium est [...]" . Vrijwe l dezelfde woordkeuze 
dus. . 

"Grote ""  1,45,495-6 Jord 181.3 
RGG 128.32 Eich 106.604 
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All  233.650 Sur  232.588 
"[... ]]  es eene quetsure [...]" ; de Dietse handschriften eta Ii R Hh +L +Q Ml lezen: "[... ] 
eenpaerlikee (quetsure) [...]"  Men zie apparatus criticus Al. 233 regel 650. De "Grote"  -hand-
schriftenn hebben hier  alle: "[... ] uniformi s et equalis conquassura [...]"  Dit zijn alle 
Tweede-Redactie-handschriften!!  Voor  deze passus vinden we in het Diets geen equivalent De 
Tweede-Redactie-versiee anticipeert a.kw. de bijzin: "[... ] die minne maect ghemeyne tot allen 
menschenn [...]" 

"Grote ""  1,50,534 Jord 184.2 
RGG 130.24 Eich 108.650 
All  239.699 Sur  238.637 
Wanneerr  we hier  de tekst en de vertalingen onderling vergelijken, wordt het moeilijk te begrijpen 
waaromm "Grote "  hier  in plaats van "cupit "  of iets dergelijks "incipit "  verkiest. Inderdaad volgen 
dee Dietse teksten Ruusbroec op de voet, ook Eich; alleen "Grote"  schrijft "incipit" . Zonder 
schadee overigens voor  de orthodoxie. 
Zoo wordt ook de herhaling van het Dietse: "[... ] ende al dat hi [...]" , door  de "Grote" 
-handschriftenn niet overgenomen. Hiervoor  kunnen we wellicht Jord, en met hem Sur, 
verantwoordelijkk  stellen. Jord vertaalt geheel anders, maar  ook gebruikt hij  i.p.v. de genoemde 
herhalingenn asyndetische verbindingen, terwij l Sur  geheel zonder  verbindingen de zin 
construeert. . 

"Grote ""  1,52,555 Jord 185. 19 
RGG 131.26 Eich 106.676 
All  243.728 Sur  242.629 
**  Lezing AK:"[... ] sed et demergeretur  [...]" 
**  Eich:"[... ] er  solte verirren [...]" ; dus letterlij k als het Diets. 
**  Jord schrijft : **[... ] oppressus a gloria in amentiam forsitan verteretur  [...]" . 
**  Sur:"[... ] facileque istiusmodi amentiam incurreret." 
Hierr  zien we weer  de invloed van Jord op Sur; AK wilde geen risico nemen, geeft dus beide 
lezingen.. Men vergelijke ook nog liber  I, Al. 243.725 met liber  Dl, Al. 577.32 e.v. Uit deze 
passagee blijk t Ruusbroec de opzet van het hele werk voortdurend voor  ogen te hebben. 

"Grote ""  1,55,578 Jord 187.4 
RGG 132.28 Eich 110.701 
All  247.756 Sur  246.695 
Inn Al' s tekst bij  247.756 staat "over(d)aet" , in de apparatus criticus bij  deze regel: "overdaet"  (F 
++ Q), "over  eten"  (epsilon Eich, om beta). Een curieuze fout van F + Q. 
Jordd laat in zijn vertaling: "[... ] immanem bestiam gulam [...]"  het Dietse "ommaten" 
doorklinken;;  Sur"  s vertaling "[... ] id est gulam ac edacitatem [...]"  doet denken aan het Dietse 
"overr  eten". 

"Grote ""  1,56,582 Jord 187. 14 
RGG 133.2 Eich 111.707 
All  247.762 Sur  246.701 
Dee vertaling van het Dietse "reynicheit" : 
**  Eich: "reinekeit " 
**  "Grote" : "munditia " 
**  Sur: "munditia m et castitatem; purus et castus" 
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**  Jord: "castitatem" 
Hierr  vertoont Sur  duidelijk invloed van Jord. 
Inn 586 enz. zien we de volgende lezingen: 
**  Jord:"[.,. ] supra omnia eius dona anime infusibili a [...]" 
**  Sun "[... ] supraque dona omnia que possint in animam diuinitu s infundi [...]" 
**  "Grote":"[... ] que deus potest in hominem fundere [...]" 
**  RG en Al: "[... ] alle die gaven die God storten mag inder  selen [...]" 
**  Eich:"[... ] über  alle die gaben die Got storten mag in die selen [...]" 
Hett  passivum infundi bij  Sur  is ongetwijfeld geïnspireerd door  de passieve tendens van het 
adiectivumm infusibili a bij  Jord. 
Verderr  schrijf t "Grote"  nonchalant: "hominem"  i.p.v. "animam" . 
Tenslottee schrijf t alleen Jord "agglutinat" . 

"Grote ""  1,62,626 Jord 190.14 
RGG 135.3 Eich 112.755 
All  253.815 Sur  252.753 
I22 in margine toe: "[... ] scilicet diabolus [...]" . E neemt dit in de tekst op, zoals hij  vaker  doet! 

"Grote ""  1,63,676 Jord 194.6 
RGG 137.26 Eich 115.820 
All  263.889 Sur  262.816 
Inn deze passus vertoont Sur  weer  de invloed van Jord. Bij  Jord 196.1 lezen we: "Ut autem de hiis 
quoo nunc attinet enucleatius instruamur: ea tri a que iam diximus paulolatius repetamus." 
Bijj  Sur  in 264.832: "Que iam sunt nobis paulo fusius explicanda." 
Hett  Diets heeft voor  dit Latij n geen equivalent; verder  doen de comparativi de beide Latijnse 
tekstenn - Jord en Sur  - op elkaar  lijken. 

"Grote ""  1,66,692 Jord 196. 1 
RGG 138.31 Eich 115.836 
All  265.904 Sur  264.832 
RGG en Al hebben hier: "Nu verstaet [...]" . Hierbi j  sluiten de "Grote"  -handschriften aan: 
"Notandumm quod [...]" . Zo ook Eich: "Nu verstent [...]" , enz. De formele overeenkomst van de 
tekstenn van Jord en Sur  is tastbaar. 
Regell  692 e.v. leze men als volgt: "Notandum quod quicumque deum (om. K E IM) debet 
intenderee siue ad deum intentionem suam referre, deum sicut (sic KB EI) presentem intendere 
debett  uel habere sub ratione quadam diuina, utpote quod ad illum intentionem suam dumtaxat 
referat,, qui est dominus celi et terre [...]" . 
Maarr  ook de regels 697 en en 699 bevatten deze dubieuze lezingen. Regel 1079 luidt: "[... ] 
(personarumm in) bonitate et in [...]"  (om B M). 

Grotee 1,66,699 Jord 196.18 
RGG 138.31 Eich 116.841 
AII  267.913 Sur  266.846 
Dee opsomming van Gods eigenschappen blijk t voor  "Grote"  aanleiding tot verwarrin g of 
misverstandd te zijn. Zo geeft hij  op regel 697 de passus "[... ] in bonitate et in maiestate [...]"  als 
vertalingg voor  "[... ] in gronde en in mogentheiden godlijcker  natueren [...]"  (RG en Al). 
Hierr  vertaalt Jord:"[... ] sub diuinitati s maiestate [...]" . 
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Sur::  "[... ] naturae diuinae maiestatem [...]" . 
Eich:"[... ]]  in grunde und in mogentheit gottellicher  natueren [...]" . 

Enn in 699: 
**  "Grote":"[... ] ueritatem et diuinitatem [...]" 
**  RG en Al: "[... ] waerheit, goetheit [...]" 
**  Jord:"[... ] si ueritatem, si bonitatem [...]" 
**  Sur:"[... ] ueritatem, (clementiam) bonitatem [...]" 
**  Eich:"[... ] warheit, gutheit [...]" 
"Grote ""  1,73,766 Jord 203. 10 
RGG 142.12 Eich 119.925 
All  277.1002 Sur  276.928 
Opvallendd duidelijk in dit tekstgedeelde is de invloed van buitenaf: 
**  bij  "Grote":"[... ] (descensus) ad quam eum uocat [...]" 
**  bij  Sun "[... ] (descensio) quae exigitur  a deo [...]" 
**  bij  Al (apparatus criticus 1002):"[...] Daer  en god toe roept [...]" , etc. 
Dee invloed van Jord is beperkt gebleven tot de foutieve abbreviatie "desiderio et amore". 

"Grote ""  E, 75,17 Jord 306. 15 
RGG 143.29 Eich 120.22 
All  285.22 Sur  284.27 
Bijj  de bespreking van de handschriften sprak ik reeds over  de curieuze variant "ebriatio" . 

"Grote ""  n, 76,20-1 Jord 207.2 
RGG 144. 10 Eich 121.28 
All  285.28 Sur  284.34 
Hierr  hebben verschillende kopiisten moeite met de tekst gehad, 
zoalss aan de apparatus criticus te zien is, maar  CDM schrijft en bloc "quilibet "  i.p.v. "qui s liber" . 
HH schrijf t een wat moeilijk te ontcijferen symbool (quasi?); verder  weifelt men tussen "sit "  en 
"sic" . . 

"Grote ""  11,77,32 Jord 208.3 
RGG 145.1 Eich 121.121 
All  287.44 Sur  286.48 
**  Bij  "Grote"  ontbreekt hier  de Latijnse vertaling van het Dietse "met levene (ende met 
onthoude)". . 
**  Jord vertaalt anders. 
**  Sur  vertaalt: "[... ] quod ad essentiam, uitam [...] attinet [...]" 
**  Eich:"[... ] mit wesen, mit leben und mit undhalte [...]" 
Dee tweede-redactie-handschriften IiReH h + L + Q missen "met levene". 

"Grote ""  11,83,69 Jord 207.20 
RGG 144.30 Eich 121.40 
All  287.41 Sur  286.45 
Hierr  wordt door  de kopiist van handschrift M een heel hoofdstuk uit Jordaens' vertaling 
overgenomen,, te weten de "tre s uniones"  ofwel de "triplic i unione". Een bewijs voor  het gezag 
vann Jordaens en de belangstelling voor  zijn vertaling. 
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"Grote ""  n, 88,109 Jord 215.5 
RGG 148.28 Eich 124.148 
All  297.140 Sur  296.145 
Inn deze passus hebben de handschriften G en L door  het aanvullen van de door  Ruusbroec 
gebruiktee vergelijking gepoogd de duidelijkheid te verhogea We laten hier  het Diets en de 
vertalingg met aanvulling volgen. 
Diets: : 
"Datt  eerste is dat inlichten der  gratiën Gods. Die gratie Gods inder  sielen es ghelijc der  keersen 
inderr  laternen ochte in eenen glasenen vate; want sie verhit ende verclaert ende doerschijnt dat 
vat,, dat es den goeden mensche. Ende sie openbaert hare den mensche diese binnen hevet, opdat 
hii  innich es in merkene hemselven [...]" 

Latijn : : 
"Primu mm est lumen gratie dei, quod est in anima recte sicut candele lumen in lucerna uel in uase 
uitreo;;  quia candela uas ipsum calefacit, clarificat et splendore suo penetrat seu perlustrat, sic et 
gratiaa dei hominem bonum calefacit, clarificat et splendore suo penetrat seu perlustrat. Sic 
lumenn gratie se homini qui ipsam habet, manifestat, ut sit intimus considerando se ipsum." 

Enigee opmerkingen bij  deze plaats: 
**  Door  GL wordt deze tekst iets anders geformuleerd, wordt iets uitgebreid, maar  blijf t in feite 
identiek. . 
**  De conjunctie "opdat"  is hier  duidelijk conditioneel. Men zie ook RG 148.3: "indien" . 
**  Zo ook Jord 215.7:"[...] si tarnen [...]" 
**  Sur  298.45 is identiek met Jord 
**  Daarentegen hebben alle "Grote"  handschriften in r. 112 "ut "  (behalve M: "et" ) 
Dee invloed van Jord is merkbaar. 

"Grote ""  E, 93,148 Jord 217.24 
RGG 150.25 Eich 126.175 
All  303.89 Sur  302.188 
Dee Dietse tekst vormt een probleem voor  alle "Grote"  -handschriften: hier  lezen we de 
onbegrijpelijk ee tekst: "[... ] multiplicat a seu multiplicar i [...]"  Dit moet als vertaling dienen voor: 
"[... ]]  ghemenichfuldicht [...]" ; bij  Eich vinden we "[... ] gemanigualtiget [...]" ; van de "Grote" 
-handschriftenn zoeken A, C en D de oplossing van het probleem in weglating van de overbodige 
infinitivu ss "multiplicari" . 
Dee invloed van Jord op Sur  is zichtbaar  in beider  vertalingen van het Dietse 
"ghemenichfuldicht" .. Jord:"[... ] cum usura amplius etiam exigens quam nulla creatura [...]" . Sur: 
"[... ]]  aucta et multiplicat a cum usura [...]" . 

"Grote ""  n, 94,160-1 Jord 219.5 
RGG 151. 15 Eich 127.193 
All  305.209 Sur  304.207 
Regell  160 legendum:"[...] deinceps unumquemque spetialiter  [...]" 

"Grote ""  1,96,166 Jord 219.19 
RGG 151.25 Eich 127.199 
All  307.215 Sur  306.216 
Bijj  de verschillende vertalers lezen we de volgende teksten: 
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**  RG en Al:"[... ] vandaer  sie opgheet, verlicht ende doerschijnt ende verhit alle die welt [...]" 
**  Eich: *'[... ] wan su uf gat, erluhtet und durch schinet al die welt [...]" 
**  Sun "[... ] uno eodemque ortus sui momento ab oriente in occidentem usque lucis suae radios 
diffimdit ,, perlustratque omnia et calefacit [...]" 
**  "Grote "  : "[... ] ab oriente, ubi oritur , usque ad mundi occidens, illuminat , perlustrat et calefacit 
[-]" " 
**  Jord: "[... ] Quemadmodum enim sol oriens instantaneo motu usque in occidens mundum 
illumina tt  universum et radiorum suorum refractionibus cuncta colore vivifïco refocillat [...]'*  Dit 
iss een duidelijk e reminiscentie aan Matheus. Alleen Ruusbroec en Eich missen deze invloed. 
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"Grote ""  n, 108,231 Jord 225.8/9 
RGG 154.25 Eich 130.269 
All  317.300 Sur  316.294 
Menn zie hier  apparatus criticus Al 317.301: evenals de hier  vermelde handschriften laat "Grote " 
inn deze regel de vertaling weg van het Dietse "(ende) dat". Sur  Iaat het niet onvertaald, maar 
gebruiktt  "quod"  i.p.v. "quia" . De andere teksten sluiten zich bij  de gevolgde methode aan, ook 
Jord,, hoewel deze zich geheel anders uitdrukt . 

"Grote ""  n, 119,331 Jord 233.9 
RGG 159. 15 Eich 135.389 
All  333.429 Sur  332.420 
Ookk hier  lette men op apparatus criticus Al 333.429:"[...] om Aa Eich [...]" . 
Hierr  schrijft Eich echter  op 135.389:"[...] (wan es ist rente) mitten in dem meygen [...]" 

"Grote ""  E, 122,372 Jord 236.14 
RGG 161. 13 Eich 137.438 
ALL  339.482 Sur  338.467 
Ruusbroecss woorden: "[... ] Dit trecken ende dit eyschen [...]"  moeten sommige lezers - en 
vertalerss - te hard in de oren geklonken hebben. Zo lezen we bij  "Grote"  : "[... ] non stio leviter 
nominaree aliter  quam ut dicam [...]" . Zo mitigeren de vertalers de inhoud van de tekst, en konden 
zijj  tevens het risico vermijden onder  de door  Ruusbroec aangeduide groep - "groven 
ombevoelijckenn menschen"  - te worden gerekend. Eich is even hard als Ruusbroec: "[... ] groben 
menschenn [...]"  Surius kiest voor  een mildere oplossing; hij  laat de onvriendelijk klinkende 
woordenn weg en geeft de voorkeur  aan een diplomatieker, onpersoonlijke versie: "[.„ ] demon-
strarii  non potest." 
Bijj  Jord lezen we: "[... ] non planius exprimere possumus inexpertis nisi quod prius diximus 
repetamuss [...]"  (tekst van Sur). Ondanks de verschillen in formulerin g is de invloed van Jord en 
"Grote ""  op Sur  aanwijsbaar. 

"Grote ""  n, 125,402 Jord 238.02 
RGG 162.27 Eich 139.47 
All  345.522 Sur  344.499 
Dee Dietse tekst is door  de "Grote"  -vertalers niet begrepen en daardoor  corrupt geproduceerd; 
ookk bij  EI  komt de tekst er  niet zonder  schade af. Men raadplege de apparatus criticus ter  plaatse. 

"Grote ""  n, 127,414 Jord 239.12 
RGG 163.11 Eich 139.488 
AII  347.537 Sur  346.511 
Ookk hier  is de tekst bedorven. We willen tevens wijzen op een opmerking van Reypens in een 
voetnoott  op pagina 163.4: Lief om. F, einde regel. 
Ruusbroecss tekst luidt: RG en Al:"[... ] ende scouwet [...] sijn (lief) ghecroont daerbinnen [...]" 
Eich:"[... ]]  und schowet [...] sin lip gehoehet da innen [...]" 
Jord:"[... ]]  contempletur  et dilectum suum [...]" 
Sur:"[... ]]  et inibi dilectum suum [...]" 
Dee "Grote"  -handschriften echter: 
"[... ]]  corpus Christi coronatum contemplatur  [...]"  A K B C G L M H 
"[... ]]  corpus dilectum contemplatur  [...]"  D 
"[... ]]  corpus Christi exaltatum contemplatur  [...]"  E 
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"[... ]]  corpus Christi (ett  exaltatum in me) [...]"  I (coronatum / ) 
"[... ]]  corpus Christi donatum contemplatur  [...]**  N 
Opvallendd is dat I, en E via I, invloed hebben ondergaan van Eich. Deze handschriften zijn 
afkomstigg uit kloosters gelegen in de Duitse invloedssfeer  Giessen, Trier . Bij  "Grote"  con-
staterenn we omissies. Men raadplege hiertoe de apparatus criticus ter  plaatse. 

"Grote ""  n, 129,431 Jord 240.22 
RGG 164. 1 Eich 140.507 
All  349.558 Sur  348.532 
Hierr  worden Ruusbroec en Eich bijgesteld (of worden de andere bronnen bijgesteld?); zij 
schrijvenn resp. "[... ] de mensche [...]"  en "[... ] der  mensche [...]" 
Dee vertalers schrijven: 
**  Jord: **[... ] amator  impatiens [...]" 
**  Sun "[... ] quidam [...]" 
**  "Grote" : "[... ] huiusmodi homo [...]" 
Dee mystieke ervaringen die Ruusbroec hier  gaat beschrijven zijn niet voor  iedereen weggelegd; 
daarr  wijzen de vertalers op door  middel van hun modificaties. 

"Grote ""  n, 129,435 Jord 241.2 
RGG 164.9 Eich 140.513 
All  349.565 Sur  348.537 
**  Voor  het begrip raptus vinden we bij  RG en AL deze verklaring:"[... ] datt  es also vele gheseghet 
alss gherovet [...]" . 
**  Bij  Eich:"[... ] das ist als vil gesprochen als gerobet oder  vber  genomen [...]" 
**  Bij  Jord: "Dicitu r  autem raptus [...]" 
**  Sur: "[... ] et raptus vocatur  [...]" 
**  de "Grote "  -handschriften: "Hi c modus raptus nominatur  [...]" 
Ruusbroecc ziet "raptus" , gelet op zijn verklaring, als een participium perfecti, zo ook Eich. 

Enigee regels verder  ("Grote"  130,437) lezen we bij : 
**  RG en Al: "(een cort blic) eenre zonderlingher  claerheit [...]" 
**  Eich: "(kurtze n blig) einer  sunderlichen clarheit [...]" 
**  Jord:"[... ] ruimen quoddam precipue claritati s (brevi ictu splendescens)" 
**  Sur:"[... ] subitaneus quidam singularis claritati s fulgor  [...]" 
**  All e "Grote"  -handschriften spreken hier  van een "[... ] breuis et subita choruscatio spirituali s 
cuiusdamm claritati s [...]" 
Jord,, "Grote"  en Sur  zijn praktisch gelijk. 

"Grote ""  n, 135,478 Jord 244.8 
RGG 166.4 Eich 143.1 
All  355.617 Sur  354.580 
Overr  deze regels was er  geen eensgezindheid. 
**  RG en AL:"[... ] soe vloeyt God met groter  sueticheit [...]" 
**  Jord: "Deus tantam ([...]) dulcedinem ([...]) suauitatis infundit [...]" 
**  Sur: "Deus tanta cum suauitate ([...]) promanat [...]" 
**  Eich:"[... ] flusset Got mit so grosser  sussekeit [...]" 
**  "Grote" : "Deus cum tanta dulcedine manat et fluit  [...]" 
Nb.. Men vergelijke de grote en kleine overeenkomsten en verschillen! 
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"Grote ""  n, 136,494 Jord 247.10 
RGG 166.29 Eich 143.577 
All  359.637 Sur  358.599 
Hierr  is de lezing van EI  "pr o uerum". 

"Grote ""  H, 141,562 Jord 253.26 
RGG 170.1 Eich 147.656 
All  369.722 Sur  368.675 
Opp pagina 170.1 verduidelijk t Reypens in een noot de conjunctie "opdat"  : "als" ; de andere 
tekstenn hebben overigens geen moeite met deze plaats. 
**  Sur  schrijft:"[... ] quatenus" 

]]  uf das [...]" 
**  Jord:"[... ] si [...]" 

"Grote ""  E, 152,670 Jord 261.15 
RGG 174.21 Eich 152.779 
All  385.853 Sur  384.793 
**  RG: "Ende hieromme hevet hi dies hi niet en weet [...]" 
**  Al cfh regel 854:"[...] dien hevet hi [...]" ; 
**  RG, regel 21:"[... ] dies hevet hi [...]" . (Vergissing of fout van RG.) 
**  Legendum bij  "Grote"  <Et> ideo quod nescit habet [...]" 
**  Sur  "Habet igitur  intr a se, quod ipse ignorat [...]" 
**  Jord: "Vnd e thesaurum in agro suo conditum ignorans gerit [...]" 
Menn lette hier  op de woordkeus Jord/Sur. 

"Grote ""  II , 153,683 Jord 262. 11 
RGG 175. 5 Eich 153.794 
All  387.870 Sur  386.808 
Dee tekst geeft hier  en in de volgende regels enige problemen. 
Dee meeste handschriften hebben hier  "(D e quibuscumque) quibus". Dit quibus is overbodig; 
handschriftt  H - een goed handschrift - laat het dan ook weg. 
Handschriftt  B schrijft:"[... ] de quibus [...]" ; 
Handschriftt  M schrijft:"[... ] ab aliquibus" ; 
Handschriftt  D schrijf t i.p.v. "quibus" , "quilibet "  en past de tekst hierbij  aan: "[... ] vituperatur  (et) 
convitiaturr  [...]" . 
Enigee regels verder, in 686, brengt Ruusbroec zijn vertalers, en ongetwijfeld ook zijn lezers, in 
problemeaa Hier  luidt de Dietse tekst van RG en Al (resp. 175.6 en 387.871): "Sie begheren dat 
haree doechde oppenbaere werden, ende hierom sijn sij  idel ende smaken hem noch Gode niet." 
All  noteert in zijn apparatus criticus bij  387.873:"[...] hem om Aa Eich. Sur  leest hier  (386.810): 
"[... ]]  vanas et nihil i eas esse, et neque ipsos neque deum illi s affici"  (dat ze van geen betekenis 
enn waardeloos zijn, en dat noch zij  zelf noch God daardoor  ("i d est", dw.z. door  die deugden) 
geraaktt  worden). Jord vertaalt hier  (262.18; vanaf "caritati s sapiditate [...]"  ): "[... ] ontledigd van 
dee smaak van de liefde noch zelf de goddelijke smaak genieten noch ook daarentegen God hen 
zelff  verrukt. "  De vertaling van Eich (153.796) is praktisch gelijk aan het Diets. De vertaling van 
"Grote ""  heeft er  niet veel van begrepen (r. 686): "Ideo sunt uacui et inanes, nee se ipsos nee 
deumm sapiunt."  Het subject is hier  nog steeds 'omnes hii '  van regel 676, maar  als zodanig 
passenn ze slecht bij  "sunt"  en bij  "sapiunt" . All e andere teksten en vertalingen beoordelen de 
zaakk anders. Het lijk t niet waarschijnlij k dat alleen Geert Grote deze passus niet begrepen zou 
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hebben... . 
"Grote ""  n, 153,689 Jord 262.24 
RGG 175.12 Eich 153.79 
All  387.876 Sur  386.814 
Hierr  maakt "Grote "  een fout die aan slecht verstaan is toe te schrijven: "[... ] mesterden sie iet 
(yet)) meer  [...]"  wordt vertaald met: "[... ] cuius in magisterio si nimis excesserint [...]" . De 
vertalerr  legt hier  etymologisch verband met "meesteren"  (163.5/6 en 345.533, RG en Al). Zie Al 
apparatuss criticus 876:"[...] meystraden alfa [...]" 

"Grote ""  n, 153,690 Jord 267.25 
RGG 175. 15 Eich 153.800 
All  389.882 Sur  388.820 
Vanaff  690 is de Latijnse tekst min of meer  corrupt In het Diets lezen we: "[... ] dat hi en weet 
waerr  hij t hevet ochte wat hi doen soude [...]" 
**  "Grote"  vertaalt hier  (692): "[... ] ita quod nescit quid uel ubi quid habet uel quid facere debeat 
[...]" " 
**  Jord leest:"[...] ut prorsus nestiat ubi sit, quorsus vadat seu quid agat [...]" 
**  Sur:"[... ] ut quonam in statu res suae sint aut quid agendum sit nestiat [...]" 
**  Eich:"[... ] dass er  nut enweis, wo er  ut hat oder  was er  tun sol [...]" 
Dee woordkeuze van Sur  doet weer  aan Jord denken. Ook de aansluitende tekst - 155, 694 - is 
suspect;;  na "quartana"  laten de handschriften AK BEI  H zich door  het voorgaande duplex een 
splitsingg opdringen; er  zou moeten volgen: id est, zoals CDM GLN lezen, terwij l AK BEI  H 
foutieff  lezen, "primum" ; vervolgens hoorde er  "et"  te staan, zoals we lezen bij  GLN, of, zoals we 
lezenn bij  CDM (die nog "que est incuria"  toevoegen, waar  AK BEI  H foutief "secundum" 
schrijven). . 

"Grote ""  n, 155,698 Jord 263.19 
RGG 175.24 Eich 154.809 
All  389.887 Sur  388.825 
**  Het Diets en Eich zijn practisch gelijk, respectievelijk: "[... ] in deser  wisen der  ghelatentheit 
[...]""  en "[... ] in diser  wisen der  gelassenheit [...]" 
**  "Grote":"[... ] cum sic a domino relinquuntur  et sibiipsis dimittuntu r  [...]" 
**  Jord: "[... ] qui diuine suauitatis subtractione in modico desolati pravo regimine [...]" 
**  Sur:"[... ] inantedicta desolatione [...]" 
**  Nb. "Grote"  breidt de tekst uit met een aansporing: "Attendite : si hec illi s [...]" 
**  Sur: "Ub i non negligenter  advertendum est [...]" 
Menn lette verder  op de overeenkomst in woordkeuze bij  Sur  en Jord: respectievelijk 
"desolatione""  en "desolati" . 

"Grote ""  ïï, 158,727 Jord 265.10 
RGG 176.28 Eich 155.834 
All  393.961 Sur  392.851 
Hierr  vinden we geen equivalent in het Diets voor  het Latijnse "et bone uoluntatis" , dat bij  Grote 
tee lezen staat Zo ook bij  Jord niet 
**  Bij  Sur  echter  leest men:"[... ] improbi ingenii et bone uoluntatis [...]" 
**  Bij  alle "Grote "  -handschriften:"[... ] (bone nature et) bone uoluntatis [...]" 
**  Bij  Eich zonder  meer:"[...] die von guter  naturen worent [...]" 
**  Op deze plaats lezen RG en Al:"[... ] die goeder  natueren waren [...]" 
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**  Jord:"[... ] cunctos bone nature homines [...]" 
**  Eich: "[... ] alle menschen die von gueter  naturen worent [...]" 
**  "Grote":"[... ] omnes bone nature et bone uoluntatis homines [...]" 
**  Sun "[... ] omnes quotquot non improbi et bone uoluntatis homines [...]" 
Wellichtt  een reminiscentie aan de eerste woorden van het Gloria, te weten uit het officie der 
RMis.. Wel is de verwantschap Sur-"Grote"  hier  opvallend. 

"Grote ""  n, 160,739 Jord 266.17 
RGG 177. 18 Eich 156.853 
All  395.939 Sur  394.670 
**  Het Diets leest hier  "[... ] van buyten ende van binnen [...]" 
**  Eich:"[... ] von ussen und von innen [...]" 
**  Sur  **[... ] extrema et interna [...]"  (andere volgorde) 
**  Jord:"[... ] tam interior i quam exteriori [...]" 
**  "Grote":"[... ] tam intus quam ab extra [...]" 
Beidenn dezelfde toevoeging, invloed dus van Jordaens. 

"Grote ""  n, 163,770 Jord 268.14 
RGG 178.29 Eich 158.917 
All  401.977 Sur  400.905 
Hierr  zijn Ruusbroec, Eich, Jord en Sur  eensgezind: "eenicheit" , "einikeit" , "imitate" . De "Grote" 
-handschriftenn hebben foutief (behalve EI) : "intimitate" , terwij l we bij  de twee genoemde 
vinden:"[... ]]  intimitat e seu unione [...]" . Deze laten dus de keuze aan de lezer. Bij  L staat ciuitate! 

"Grote ""  H, 167,804 Jord 271.6 
RGG 180. 18 Eich 159.924 
All  405.1018 Sur  404.909 
Dee overlevering laat hier  te wensen over; AK schrijven: "(indigent ) [...] ultr a sensus rapiantur 
[...]" .. B schrijft : "(reuelatione) uel raptu non indigent ut ultr a [...]"  Correct is de tekst van GL: 
"(necessarioo non) indigent nee ut ultr a [...]" . De vertaling van Eich is letterlijk . Jord vertaalt niet 
doorr  bijzinnen, maar  door  samenvattende substantiva: "[... ] non indigent necessario 
reuelationibusreuelationibus aut supersensuali attractione [...]" . Sur  vertaalt hier  "[... ] necessaria nulla est 
reuelatio,, neque supra sensus rapi opus habent"  Jord's wijze van formuleren kan de "Grote" 
-vertalingenn beïnvloed hebben. 

"Grote ""  n, 170,824 Jord 272.8 
RGG 181. 12 Eich 159.944 
All  407.1040 Sur  406.957 
Weglating,, en dus niet vertalen van de prepositie, heeft in deze passus voor  problemen in de 
"Grote ""  -handschriften gezorgd. 
**  RG 181.12 en Al 407.1040 hebben duidelijk de lezing "[... ] om grofheit (der  senne) [...]" 
**  AK H missen de vertaling daarvoor 
**  de handschriften BEI, GLN vullen dit gemis aan met de vertaling "propter " 
**  de handschriften CDM met "secundum" 
**  Eich 159.944 schrijft:"[... ] umb grobheit [...]" 
**  Jord 272.8:"[...] propter  materialitatem et rusticitatem [...]" 
**  Sur  406.957:"[...] quae licet sub crassis quibusdam [...]" 
Dee correctuur  "propter "  is ongetwijfeld de juiste. 
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"Grote ""  n, 171,829 Jord 272.20 
RGG 181.25 Eich 160.954 
All  4071050 Sur  406.966 
Hierr  spreekt Ruusbroec over  God en de drie goddelijke Personen en de eigenschappen die Hun 
wordenn toegeschreven. De vertalers volgen, afgezien van individuele verschillen en/of eigenaar-
digheden,, hun model bijna op de voet, waarbij  Jord als enige een driedeling te zien geeft: "[... ] 
prim oo [...]","[... ] secundo [...]","[... ] tertio [...]" 
Dezee passus beslaat circa een halve pagina. We laten hier  bladzijde- en regelnummer volgen. 
**  "Grote "  171,829 t/m 173,845 
*R GG 181.18 t/m 182.5 
*A 11 4071045 t/m 409.1063 
*Surr  406.961 t/m 408.977 

dd 272.17 t/m 273.11 
*Eic hh 160. 949 t/m 160.965 

"Grote ""  n, 174,848 Jord 273. 15 
RGG 182. 10 Eich 160.967 
AII  409.1067 Sur  408.979 
Allereerstt  merken we de weglating door  E op: "(differentia ) quia"  t/m "differentia "  als gevolg 
vann homoioteleuton op regel 848. Verder  de verwarring van "goetheid"  bij  XLQ Hh Ii (Tweede 
Redactie)) en "godheit"  bij  FG alfa (eerste redactie). Overigens hebben alle andere bronnen, 
uitgezonderdd dus FG alfa, een correcte tekst. Het zijn, alles bijeengenomen, voor  de hand 
liggendee onjuistheden. Men zie ook de afwijkingen bij  228,1189. 

"Grote ""  11,181,900 Jord 277.3 
RGG 184.23 Eich 163.1030 
All  4171132 Sur  416.1035 
Wee vinden geen Diets equivalent voor  de Latijnse lezing "[... ] et in omnes creaturas [...]"  bij 
"Grote ""  en "[... ] creaturasque omnes [...]"  bij  Sur. Raakvlakken dus van "Grote"  met Sur. Men 
ziee ook Al 417.1134. apparatus criticus: "[... ] ende in allen creaturen [...]"  (*B +L +Q Arns). 
Vervolgenss bevreemdt ons in regel 901 de lezing:"[...] omnes res attrahere et eis attribuere [...]" . 
Voorr  het Latijnse "eis"  geeft het Diets geen basis. GL laten het dan ook weg. Maar  we lezen bij 
Jordd en Sur  resp: "[... ] munificum se exhibeat universis"  (277.8) en "[... ] et ( [...] ) tribuens 
omnibuss [...]"  (416.1035). Er  is hier  invloed van Jord op Sur. Door een vermoedelijk minder 
juistee interpretati e van Jordaens' vertaling heeft "ectre"  op deze plaats een foutieve, moeilijk te 
begrijpenn aanvulling - "is"  - opgeleverd Omdat ook Eich geen enkele basis biedt voor  "eis"  of 
"omnibus" ,, dienen we dit niet op te nemen. 

"Grote ""  n, 189,911 Jord 278.11 
RGG 185. 6 Eich 165. 1042 
All  419.1145 Sur  418. 1048 
**  Het Diets "[... ] wedervloeyende sijn [...]" 
**  Eich:"[... ] wider  fliessende sint [...]" 
**  Jord:"[... ] refluentiam [...]" , hetgeen een voortduren zou kunnen betekenen. 
**  "Grote" , m.u.v. GLN, die "[... ] refluunt [...]"  schrijven, %..] sunt refluentes [...]" 
Menn lette echter  op de Dietse Tweede-Redactie-handschriften: "wedervloeyen"  (eta), en 
wedervloeyenn (Aa). 
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"Grote ""  n, 193,974 Jord 284.3 
RGG 187.30 Eich 166.1118 
All  427.1223 Sur  426.1119 
**  Hier  vervolgt "Grote" : "Quidam homines inueniuntur  [...]" 
**  Het Diets heeft:"[...] eenrande [...]" 
**  Eich:"[... ] einre hande [...]" 
**  Jord schrijft : "Est autem inuenire quosdam homines [...]" 
**  Sur  "Jam quosdam reperiri licet homines [...]" 
NB::  ook "reperire "  ware verantwoord Twee analoge wijzen van construeren, maar  Jord vertaalt 
vindenn door  "inuenire" , Sur  door  "reperire" . 

"Grote ""  ïï, 208,1079 Jord 291.19 
RGG 191.30 Eich 171.1223 
All  441.1353 Sur  441.1338 
Inn de handschriften A en K ontbreekt van de regels 1079-8 de Latijnse vertaling. De ontbrekende 
tekstt  is aangevuld met behulp van de corresponderende Dietse regels. 
Datt  deze handschriften op een gemeenschappelijk model teruggaan, behoeft niet nader  bewezen 
tee worden. De omissie is te wijten aan het homoiarchon "Ende hi gevet ons"  ,etc. 

"Grote ""  E, 225,1164 Jord 300.5 
RGG 196. 6 Eich 174.1299 
AII  453.1452 Sur  452.1330 
EII  gaan terug op een model dat het abbreviatieteken vergeten heeft: het perfectum "levavit "  is de 
Latijnsee weergave voor  het Dietse "[... ] op gheghaen is [...]" 

"Grote ""  II , 228,1189 Jord 301.14 
RGG 197.10 Eich 176.1353 
All  455.1480 Sur  454.1355 
Dee vertaler  las hier  "godheit"  i.p.v. "goetheit" , hetgeen Ruusbroec schrijft . Hoewel inhoudelijk 
nauwelijkss foutief, is het suspect, gezien het feit dat de Tweede-Redactie-handschriften alpha Aa 
Iii  "godheyt"  schrijven. Wel is, tekstkritisch bezien, de lezing van de "Grote"  handschriften 
foutieff  op regel 1190 "(supra) omnia [...]"  in plaats van "[... ] opera [...]" , dat alleen door  GLN 
geschrevenn wordt. 
**  RG en Al schrijven "werken" 
**  Sur: "actione" 
**  Eich: "wirken " 
**  Jord: "operatio" 

"Grote ""  ïï, 236,1247 Jord 306. 1 
RGG 199.32 Eich 279.1420 
All  463.1548 Sur  462.1421 
Hierr  worden "intendere" , "nitor" , "intentus" , en mogelijk "attentus"  door  elkaar  gehaald: 
"intentos""  is de lezing van BEI, "nitentes"  van de overige handschriften; correct ware wel 
"intendentes". . 
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"Grote ""  11,237,1259 Jord 307. 1 
RGG 200. 15 Eich 280.1435 
All  465.1562 Sur  464.1562 
Doorr  handschriften BEI  CDM GL en Sur  wordt ten gevolge van haplografie,"[...] in intinüorem 
[...]" ,, de prepositie "in" , die we zouden verwachten, weggelaten. Overigens vertaalt hier  ook Jord 
letterlijk . . 

"Grote ""  n, 254,1368 Jord 815.4 
RGG 205.11 Eich 184.1554 
All  479.1690 Sur  478.1555 
**  RG en Al lezen hier:"[... ] van vrier  goeden [...]" 
**  De Grote-handschriften:"[... ] per  suam liberam bonitatem [...]" 
**  EI  echten "[... ] liberalem [...]" 
**  Jord:"[... ] sue liberalis bonitatis instinctu [...]" 
**  Sur:"[... ] ex liberrim a bonitate [...]" 
**  Eich: "[... ] von frier  guete [...]" 

"Grote ""  n, 286,1586 Jord 332.12 
RGG 216.8 Eich 195.1805 
All  507.1967 Sur  506.1797 
**  "Grote" : "[... ] Quia uero deo similis est [...]"  Alleen handschrift C laat "Deo"  weg. 
**  RG en Al:"[... ] Want hi ghelijc es [...]" 
**  Eich:. "[... ] Wan er  Gotte gelich ist [...]" 
**  Jord. "[... ] Uerum quamuis similis sit [...]" 

Nb.. Na "quamuis"  is "Deo"  ingevoegd door  Bo, M, SI, S2 en U. 
**  Sur: "[... ] At uero quia suo modo deo similis est [...]" 

Nb.. cfr  apparatus criticus Desoer  332.12 r 8. 

"Grote ""  11,286,1594 Jord 332.22 
RGG 216. 19 Eich 195.1813 
All  507.1976 Sur  506.1804 
**  Het Diets schrijft : "[... ] ende maket ons godvaer, dat es Gode ghelijc [,..]" 
**  "Grote":"[... ] et dei formes, id est deo similes, nos efficit [...]" 
**  Jord:"[... ] et ideo simpliciter  in nos radians efficit dei formes. Conforme autem suum conforme 
emulanss [...]" 
**  Sur: "[... ] deo conformes nos efficit [...]" 
**  Eich:"[... ] und machet uns godvar, daz ist gotte gelich [...]" 
Dee invloed van Jord op Sur  is hier  evident, maar  ook de vorm "deiformes"  doet aan Jord denken. 

"Grote ""  n, 294,1656 t/m 1661 Jord 338. 7 t/m 338. 15 
RGG 219. 8 t/m 219. 17 Eich 190.1881 t/m 198.1888 
All  515.2053 t/m 515.2061 Sur  514.1875 t/m 1881.514 
Inn deze passus wordt alleen door  "Grote"  "minne"  in het Latij n door  "amor"  vertaald. Jord en 
Surr  schrijven resp. "caritas"  en "charitas" . Men lette in deze beide vertalingen ook op de 
weergavee van "uutvloeyender"  : "affluenti "  en "affluentissima"  bij  Jord, "profluente"  en 
"effluentissima""  bij  Sur, bij  beiden het parallel gebruik van positivus en comparativus. 
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"Grote ""  n, 306,1705 Jord 341.3 
RGG 220.29 Eich 199.1921 
All  519.2108 Sur  518.1923 
Bijj  "Grote"  lezen we op deze pagina en regel de toevoeging "[... ] a quo uenit sermo [...]" , 
waarvoorr  in het Diets, bij  Jord en bij  Eich geen basis te vinden is. Bij  Sur  lezen we: "[... ] quo 
nostrii  spiritus unitatem iam ante contingi diximus [...]"  Wat deze passus nog interessanter  maakt 
iss de vermelding in de apparatus criticus van Al bij  529.2108: "[... ] daer  wi of spreken [...]" 
(B+L+Q). . 

"Grote ""  E, 321,1809 Jord 349.9 
RGG 225.30 Eich 204.2047 
All  533.2231 Sur  532.2033 
Bijj  vergelijking van de keuze van "Grote"  met het Diets van RG en Al, het Latij n van Jord en het 
Duitss van Eich, blijk t de vertaling van "Grote"  niet geheel letterlij k te zija 
**  Het Diets schrijft:"[... ] orborlijcker e ende eerlijckere [...]" 
**  Jord:"[... ] utilior  et laudabilior  [...]" 
**  Eich:"[... ] nutzlicher  und erlicher  [...]" 
**  Sur  "[... ] et tutior  et utilior  [...]"  (Eerlijcker e onvertaald!) 
*GL NN en "Grote"  laten "[... ] et tutior  [...]"  weg 
**  CD schrijven:"[... ] seu tutior  [...]" 
Verderr  wijst de ablativus comparationis bij  Sur  op invloed van Jord, terwij l bovendien de app.cr. 
vann Al bij  533.2231, met name de verwijzing naar  de Tweede-Redactie-handschriften, de 
aandachtt  trekt. 

"Grote ""  n, 336,1918 Jord 357. 1 
RGG 230.26 Eich 209.2167 
All  545.2359 Sur  544.2148 
Hett  Diets luidt:"[... ] es hi wederboeghet ende soeket ende meint [...]" 
Jordd schrijft:"[... ] est reflexus intendens queritansque [...]" 
Sur::  "[... ] reflexus ([...]) spectat et querit [...]"  Hij  vertoont invloed van Jord, maar  kiest andere 
constructiee en woordorde. 
NB::  Het Dietse "meinet"  wordt door  EI  wel vertaald, door  de andere "Grote"  -handschriften 
niet,, terwij l handschrift B bovendien de woorden "Ist e homo"  t/m "proprietarius "  vermeldt. 

Overr  de extra proloog spraken we reeds. Hij  is alleen van belang voor  boek UI, waarvan de auteur 
eenn afzonderlijke versie verzorgde. Deze auteur  was zeer  zeker  niet Ruusbroec: deze had geen 
enkelee reden om zijn werk door  wijzigingen aanvaardbaarder  te maken. Hij  stond volkomen 
achterr  de leer  die hij  verkondigde. 

"Grote ""  111,361,40 Jord 373.15 
RGG 240. 13 Eich 219.32 
All  577.34 Sur  576.35 
Hierr  merkt Epiney-Burgard op onder  haar  citaat op pagina 121: "Notons Tomission: God sijn met 
Godee [...]" . Er  is hier  geen sprake van een omissie, wel van een additie bij  een foutieve lezing. 
Overigenss hebben we hier  te maken met een van de meest discutabele stellingen van Ruusbroec. 
Dezee volgt hieronder, met de vertalingen. 

Reypenss 240.13 t/m 16 en 16 t/m 27 
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"Wan tt  God begripen ende verstaen boven alle ghelijckenissen alsoe alse Hi es in Hem selven, dat 
ess God sijn met Gode sonder  middel oft eenighe anderheit die hinder  ochte middel maken 
mach." " 
"End ee hier-omme beghere ic van yeghewelcken mensce die des niet en versteet noch en ghevoelt 
inn die ghebrukelijcke eenicheit sijns gheests dat hijs onghearghet blive, ende laet sijn dat es. 
Wantt  dat ic spreken will e dat es waer, ende Christus die eewighe waerheit hevet selve 
ghesprokenn in sire leeren op menighe stadt, waert alsoe dat wij t wel openbaren ende 
voertbringhenn consten. Ende hieromme, die dit verstaen sal, hi moet sijns selfs ghestorven sijn 
endee in Gode leven, ende keeren sijn aanschijn tot den eewighen Lichte inden gronde sijns 
gheestss daer  haer  die verborghene waerheit sonder  middel oppenbaert." 

Alaertss 577.34 t/m 37 en 577.37 t/m 579.46 Deze tekst is vrijwel gelijkluidend. 

"Grote ""  m, 361,40 t/m 42 en 42 t/m 48 
"[... ]]  comprehendere et intelligere, hoc est deum uidere cum deo sine medio et sine quacumque 
alietate,, que uel medium uel impedimentum potest facere." 
"Idcirc oo cupio de quolibet homine qui hoc in fluentia sui spiritus unitate non intelligi t neque 
sentit,, ut ex hiis non peioretur  et dimittat hoc sicuti est, quia quod uolo dicere, uerum est. Et 
Christuss hoc met dixit , eterna ueritas, in suis doctrinis in pluribu s locis, si ita esset, quod sciremus 
hocc bene declarare et exprimere. Ideo, qui id debet intelligere, necesse est ut sibi ipsi iam 
mortuuss sit et deo uiuat, oportetque, quod faciem suam ad ipsum eternum lumen uertat in fundo 
suii  spiritus, ubi abscondita sine medio manifestat." 

Jordaenss 373. 15 t/m 19 en 374. 1 t/m 15 
"[... ]]  quoniam conprehendere intellegereque deum cum deo inmediateet absque omni alternate 
intercidentee seu inpedimento quolibet prohibente." 
"[... ]]  Quamobrem id a singulis in hoc tractatulo dicenda non intelligentibus seu in fruitiuo  sui 
spirituss unitate minime sentientibus efflagito cum affectu ne uidelicet uerbis meis male aut 
sinistree interpretati s temerario iuditi o pessimentur, quin potius humiliter  admiranterque ignoratis 
ipsaa sua humilitat e apud dominum ut intelligere ualeant mereantur. Vera siquidem ea sunt que 
sumuss fauente domino nunc dicturi que et Christus eterna ueritas per  semet in euangelio in locis 
pluribu ss est locutus si in hac parte singula ipsius testimonia adducere sufficeremus." 
"Huiu ss rei causa necesse est hec intellecturum sibi fore mortuum et in deo uiuere uultumque 
obiceree eterno lumini in profundo spiritus sui ubi ipsa occulta ueritas sese nullo intercidente 
medioo manifestat. 

Eichlerr  215.32 t/m 34 en 219.34 t/m 42 
"[... ]]  Wan got begriffen und verston ob alien glichnissen, also als er  ist in im selben, daz ist got 
sinn mit gotte sunder  mittel oder  einige anderheit, die hindernisse oder  mittel machen mag." 
"Un dd her  umbe begere ich von eine miegelichen menschen, daz des nut enverstet noch envindet 
inn der  gebruchlicher  einikeit sins geistes, daz er  es ungeergert blibe und lasse es sin, daz es ist. 
Wann daz ich sprechen wil, daz ist war, und Christus die ewige warheit hat es selber  gesprochen in 
sinemm lebende uf maniger  stat, wer  es also, daz wir  es woloffenbaren und furbringen kundent. 
Undd her  umb, der  dis verstan sol, der  mussin selbes gestorben sin und in gotte leben und keren 
sinenn anschin zu dem ewigen liehte in den grunt sines geistes, do sich die verborgene warheit 
sunderr  mittel ofFenbaret" 

Suriuss 576. 35 t/m 38 en 578. 45 t/m 48 
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"Deumm namque ultr a similitudines omnes ita ut est in se ipso capere ac intelligere, hoc est 
quodamm modo deum esse cum Deo, sine medio aut aliqua (ut sic ita dicam) perceptibili alteritate, 
quee impedimentum aut medium aliquod efficere posset: ita tarnen quod semel pro semper 
lectoremm diligenter  aduertere et memoria retinere uelim ut creatura maneat semper  creatura, nee 
unquamm essentiam amittat suam: quod absurdum sit dicere. Quae cum ita se habeant, obsecro 
omness ad quorum manus ista notitiamque per  uenerint, si quidem ea non intellexerint, neque in 
spirituss sui fruitiua  unitate sentiant ac experiantur, ut ne quod hinc offendiculum capiant, sed 
sinantt  esse id quod sunt: neque enim nisi uero consentanea prolatur i sumus." 
"Eademquee dominus Iezus, aeterna ueritas, pluribu s euangelii locis tradidit , id quod esset 
omnibuss perspicuum, si tantum nos ea idonee exprimere, declarare ac explicare possemus. 
Quisquiss autem haec intellectu consequi debeat, is sibiipsi mortuus sit et in deo uiuat oportet, 
uertatquee faciem suam ad lumen aetemum in fundo spiritus sui, ubi occulta et arcana ueritas sine 
medioo sese manifestat." 

Omm tot Ruusbroecs zelfverdediging terug te keren: na zijn woorden die wij  citeerden schrijf t hij : 
"Wan tt  dat ie spreken will e dat es waer, ende Christus die eewighe waerheit hevet selve 
ghesprokenn in sire leeren op menighe stadt, waert al soe dat wij t wel openbaren ende 
voertbringhenn consten." 
Dee gewraakte passus komt er  bij  "Grote"  aldus af: "[... ] quia deum supra omnem similitudinem 
sicutt  est in seipso comprehendere et intelligere, hoc est deum uidere cum deo sine medio et sine 
quacumquee alietate, que uel medium uel impedimentum potest facere." 
Eenn forse ingreep: het Dietse "sijn "  wordt hier  vertaald door  "uidere" , alsof er  te lezen stond 
"sien" !!  Het verbaast ons dan ook niet dat drie "kritische "  handschriften, te weten CDM, middels 
eenn variant: "uider e (uel esse)"  protesteerden. Men neme daarvan goed nota: zij  schrijven 
"uider ee uel esse". En niet "esse uel uidere"  Hun bron - kopiist of vertaler  - is het niet eens met de 
Latijnsee tekst die hij  aantreft, maar  geeft door  middel van de variant "uel esse"  aan wat er 
volgenss hem had moeten staan; hij  corrigeert dus de tekst die hij  aantreft, en dat was "uidere" . 
Hijj  verlangde de lezing van Ruusbroec, dus "esse". 

Lettenn we verder  op de eensgezindheid van de traditie: 
Jordd vertaalt:"[... ] iam esse [...]" 
Surr  vertaalt:"[... ] quodam modo ([...]) esse [...]" 
Zijj  modificeren hun vertaling. 

Dee Duitse vertaling van Eichler  schrijft : "[... ] sin [...]" . Vergissen is hier  uitgesloten: zijn = sin, 
zienn = sehend. Bovendien wordt de lezing "zijn "  van Ruusbroec geaccepteerd door  modernere 
vertalingen,, bv. de Engelse iuxta-vertaling door  Rolfson in Alaerts' uitgave, de Engelse van 
Wiseman,, en de Franse van de benedictijnen van Wiske; maar  ook door  ietwat oudere 
vertalingen,, bv. van E. Erens, H. Moller  en W. Verkade; de eerste twee hebben "zijn" , de 
vertalingg van Verkade is een Duitse, heeft dus "sein" . 

Ruusbroecss waarschuwing was bepaald niet overbodig. Het waren niet alleen de kartuizers die 
Ruusbroecc wantrouwden: zoals in de algemene inleiding al is beschreven deed een aantal jaren 
laterr  de Parij  se kanselier  Jean Gerson een aanval op Ruusbroecs werken, met name op de 
Brulocht,Brulocht, waarvan in het bijzonder  het derde boek het ontgelden moest. Zo heeft in handschrift 
Brussel,, 1610-1628, de kopiist op fol. 334 B in margine de opmerking geplaatst: "[... ] hec tertia 
parss suspecta est secundum Johannem Gersonem."  De laatste drie woorden zijn doorgehaald, 
maarr  toch nog leesbaar. Is er  voor  deze opmerking met toebehoren een verklaring te vinden? Het 
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ziett  er  inderdaad naar  uit dat men in de kloostergemeenschap, aan wie dit handschrift toebehoor-
de,, bij  bestudering van het derde boek op moeilijkheden stuitte. De lezer  in kwestie maakte dit 
kenbaarr  door  de opmerking in margine: "Hec tertia pars est suspecte."  Een andere lezer 
probeerdee deze veroordeling te relativeren en voegde eraan toe:"[...] secundum Johannem Gerso-
nem""  ("dat zegt Gerson tenminste"). Tenslotte besliste de kloosterleiding: "Doorstrepea" 
Hetgeenn met de nodige terughoudendheid geschiedde, zodat de doorgestreepte woorden leesbaar 
zijnn geblevea 
"Grote ""  m, 363,54 Jord 375.3 
RGG 240.10 Eich 219.50 
All  579.53 Sur  578.56 
Hierr  valt op te merken dat het Diets op de voet gevolgd wordt door  alle teksten, maar  dat door 
handschriftt  D "cum Deo"  over  het hoofd gezien wordt, en dat Jord vertaalt "per  se ipsum", en 
Surr  in navolging van Jord "per  Deum"  schrijft . Verder  merkt handschrift I in de marge op 
"ueru mm dicit" , hetgeen door  handschrift E in de tekst wordt opgenomen "[... ] in qua quamdiu 
durauveritt  [...]"  (r. 58). 
Waarr  de andere teksten correct schrijven of vertalen "Vnd e [...] deum cum deo sine medio [...]" , 
schrijf tt  handschrift D: "[... ] deum sine medio [...]" . Deze omissie van D is niet meer  dan een fout 
diee we alleen aan D toeschrijven. 
Hierr  schrijf t Epiney-Burgard op pagina 123: 'Tourtant , les corrections par  omission que Grote 
apportee au texte ruysbroeckien n'ont rien de systématique. Nous en avons relevé une dans Ie 
manuscritt  de Bruxelles qui ne se retrouve pas dans Ie manuscrit de la Bibliothèque Universitaire 
d''  Utrecht et qui est done Ie fait du copiste."  We kunnen deze onnauwkeurigheid, voor  zover  we 
zee aan Epiney-Burgard zouden willen wijten, herleiden op het feit dat zij  over  minder 
handschriften-materiaall  kon beschikken. 

"Grote ""  m, 377,184-5 Jord 384.21 
RGG 248. 15 Eich 225.208 
All  597.222 Sur  596.198 
**  Bij  Grote vinden we een volledige tekst alleen in de handschriften A K H. 
**  Bij  RG en Al lezen we: "Want dat onbegripelijcke wonder  dat in desen minnen leghet [...]" 
**  Bij  Jord: "Quoniam ista incomprehensiblia miranda que in huius amoris thesauro infinitissimo 
suntt  contenta [...]" 
**  Bij  Sur: "Etenim incomprehensibilia quae in hoc continentur  siue consistunt amore [...]" 
**  Bij  Eich: "Wan das unbegriffenlich wunder, daz in dirr e minnen lit , daz enthoehet ewiklichen 
allee creaturen in verstande [...]" 
**  De overige handschriften bij  "Grote"  geven: "Nam illud mirabil e incomprehensibile, (quod in 
amoree isto iacet) [...]" 
Eenn andere verklarin g voor  de omissie in deze handschriftengroep dan slordigheid is niet 
denkbaar. . 

Dee Latijnse tekst van Geert Grote 

Dezee uitgave van De Ornatu is, zoals hiervoor  al werd aangegeven, gebaseerd op de Tweede 
Redactie-handschriftenn van Jan van Ruusbroec. Een storende factor  is het disparate karakter 
vann het handschriften-materiaal. We mogen dit toeschrijven aan veelvuldige contacten tussen 
dee kartuizerkloosters onderling en de uitwisseling van de handschriften. Deze factor  maakt 
hett  kiezen van een basishandschrift zeer  moeilijk , omdat nu eens het ene handschrift, dan 
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weerr  het andere de lezing van Ruusbroec het beste weergeeft. Toch hebben we een keuze 
gemaakt,, en zijn voor  de onderhavige editie uitgegaan van handschrift I, omdat dit 
handschriftt  het meest betrouwbaar  is. Omissies in I hebben we uiteraard aangevuld vanuit de 
anderee handschriften. 
Hett  disparate karakter  der  handschriften maakte het ook moeilijk een sluitend stemma 
codicumm te construeren. Voor  dat disparate karakter  mogen we echter  ook Grote zelf 
verantwoordelijkk  stellen. In zijn hierboven reeds meermalen aangehaalde epistel adviseert hij  de 
fratresfratres om zich op het aanbrengen van "reformationes"  toe te leggen. De fratres hebben 
ongetwijfeldd het advies van Grote ter  harte genomen en zich aan het "reformare "  gezet, getuige 
dee talloze varianten. 
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