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Dee handschriften 

A.. Hs. Utrecht, Univ. Bibl. 282. (Eccl. 351, antea 291, cat I. p. 91.) 

B.B. Hs. Giessen, Univ. 753 

C.. Hs. Luik , Bissch. Sem. 6 N 8 

D.. Hs. Brussel, 1486 (1610-28) fol. 283 

E.. Hs. Brussel, 4213 (14721-24) fol. 116 

F.. Hs. Mainz, Stadtbibl. 557 nr. SB 312 

G.. Hs. Berlijn , Preuss. Staatsbibl.Germ. Q. 1398. (antea Cheltenham, Phill. 683) 

H.. Hs. Darmstadt, Hofbibl . 400 

I.. Trier , Stadtbibl. 1669/350 

K.. Hs. Mainz, Stadtbibl. 156 

L.. Hs. Weimar, Thüringische Landesbibl. Q. 51 

M.. Hs. Brit . Mus., 6 BIX 

N.. Hs.. Princeton, Univ. Libr. , Rob. Garret Coll.of ME. and Renaiss. Mss. nr. 88 

Toelichtingg op het begrip varianten 

Alss varianten dienen beschouwd te worden: alle afwijkingen in de handschriften ten opzichte van 
hett  basis-handschrift I. Dat wil zeggen fouten, correcties - al dan niet terecht -, weglatingen, 
toevoegingen,, andere woordkeuzen of lezingen, omzettingen, etc. 
Dee proloog van Grote staat daar  apart, hoewel een belangrijke variant in de handschriften BE en I 
dezee handschriften als een groep aanwijst - reden waarom dit deel van de proloog ook in de 
vergelijkin gg van de handschriften betrokken is en, met de incipit s en explicits, wordt behandeld. 
Inn onze editie hebben we de rubrieken, dw.z. de titels boven de paragrafen, achterwege gelaten, 
aangezienn die niet van Ruusbroec zijn, al zijn ze voor  het vaststellen van de relaties tussen de 
handschriftenn dikwijl s zeer  bruikbaar . Dit geldt ook voor  opgaven van inhoud en aanduiding van 
hoofdstukken,, die we aantreffen in verschillende, maar  niet alle handschriften. 
Niett  als varianten worden orthografische eigenaardigheden beschouwd, zoals: 
**  "quid "  als relativum naast "quod" ; 
**  "aliquid "  adjectivisch naast "aliquod" ; 
**  hypercorrecte vormen als "quemdam" , "eorumdem"  e.d.; 
**  spellingen als "expectare", "expoliare" ; "dampnare" , "contempnere"; 
**  niet correcte vormen als "ineternum"  naast "i n etemum", "intantum "  naast "i n tantum" ; 
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