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**  "terrenascentibus"  naast "terr e nascentibus" 
**  vormen als "abextra"  en "ab extra" , "adintus"  en"adintus"  e.d 
Inn de laatste gevallen gaf ik de voorkeur  aan de samengestelde vormen, de andere werden 
gecorrigeerdd naar  het juiste gebruik; zo werden ook de eerder  genoemde eigenaardigheden op 
dezee wijze genormaliseerd. 

Dee spelling is in het algemeen die van het Klassiek Latijn , behoudens de volgende 
uitzonderingen: : 
1.. de tweeklank ae is altij d e; 
2.. de lettergreep -ti is voor  een klinker  steeds -ei, enkele uitzonderingen daargelaten; 
3.. spellingen als expectare e.d, dampnare e.d werden uit de handschriften overgenomen en 

genormaliseerd d 

Dee spelling van woorden als "diabolus" , "imus" , "immo" , "imitari "  is soms: "dyabolus" , 
"ymus" ,, "ymmo" , "ymitari" . Hier  werd de klassieke vorm gekozen. 
Well  werden "imago"  en afleidingen vrijwel consequent gespeld "ymago"  enz., reden, waarom 
dezee spelling door  mij  gehandhaafd werd 

Sommigee handschriften vertonen eigen hebbelijkheden. Zo schrijf t het handschrift A meestal 
"quatuor ""  of "quartuor" ; de andere handschriften geven gewoonlijk "quattuor" . Ook wordt het 
enclitischee "que"  bijna altij d los geschreven van het woord dat het verbindt. 
Bovendienn werden door  een tweede hand in A correcties aangebracht. Deze corrector  werd door 
Reypenss aangeduid met A2. Ook dit siglum nam ik over. Met de spelling van "novus"  en "rivus " 
heeftt  A dikwijl s moeite, als gevolg van de schrijfwijz e van de "v "  als "u" : we komen nogal eens 
vormenn als "nouuus"  en"riuuus"  tegen. 
Dee spelling van "movere"  en "monere"  is ook niet altij d correct, en dit geldt voor  alle 
handschriften.. De oorzaak is dat in de handschriften de schrijfwijz e van "u "  en "n"  niet altij d 
evenn duidelijk leesbaar  is. 
Handschriftt  G schrijf t altij d "nonquam" , nooit "nunquam"  of "numquam" . Handschrift M 
gebruiktt  het abbreviatiesymbool voor  "pre"  altij d foutief, zodat bij  oplossing een foutieve vorm 
alss suppremus ontstaat In deze uitgave zijn de abbreviaties opgelost en genormaliseerd naar  het 
klassiekee gebruik. 

Dee relaties van de handschriften 

Bijj  bestudering en vergelijking van de varianten blijken de handschriften zich op de volgende 
wijzee te groeperen: AK H - BEI  - CDM - GLN. Het handschrift F (Mainz, Stadtbibl.) bevat alleen 
hett  derde deel van het boek, maar  is van belang omdat het de hiervoor  al meermalen genoemde 
aanvechtbaree stelling van Ruusbroec bevat. Het eenvoudigst tonen we de relaties aan door  middel 
vann een aantal voorbeelden, eventueel waar  nodig vergeleken met de Dietse tekst van Ruusbroec. 
Omwill ee van de plaats zijn vóór  de paragraafaanduidingen, de boeknummers weggelaten. 
Opp deze plaats onthoud ik mij  van een waardeoordeel over  de varianten. 
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Tabell I AKK vergeleken met de overige hss 

AK K Celen n Rmlncht t 

8,733 quilibet 
25,2622 agnosce (A) 

ignoscee (K) 
25,2700 sponsus 
32,3633 et reuerentia 
35,3966 a multi s 

grandis s 
35,4000 considerat 
60,6077 in lili o albedine 

compararii  solet 
61,614-55 ontbr. 

99,1888 primumopus 
siuee principiu m 
operis s 

208,1079-800 Dietse tekst: 
Hii  ghevet ons oec inder 
hogherr  gaven des 
sacramentss sine gheest 
voll  glorien ende gratiën 
endee ons onsprekelics 
wonderss van cantaten 
endee edelheden. Ende 
hiermedee werden wi ge-
spisett  ende geciert ende 
verclaertt  in enichheit ons 
gheestss ende in die 
overstee cracht overmids 
datt  inwonen met sire 
rijcheit rijcheit 

375,1666 6 
secundumm omnem 
modumm in diuinam 
contemplationem m 

Cuilibet t 
dimitt e e 

sponsi i 
ontbr. . 
multumm grandis/ 
tamm grandis (B) 
desiderat t 
albedinii  in lili o solet 
comparari/operarii  (E) 
contraa omnes fraudulentias est 
quedamm sera et clausura, ad 
celestiaa uero et (ontbr. B) ad 
omnemm ueritatem quedam 
primumm opus 

Itemm in hoc alto dono 
sacramentii  dat nobis suum 
spiritumm plenum gloria, opu-
lentiss donis, uirtutibu s et inex-
pressibilibuss caritatis et nobili-
tatiss miris; per  hoc in unione 
nostrii  spiritus et in supremis 
nostriss uiribu s per  inhabitatio-
nemm Christicum suis cunctis 
diuitii ss in nobis cibamur, orna-
murr  et clarificamur 

Secundumm omnem modum 
meliuss nos et nobilius 
penetrandoo perlustret 
(perlustrarett  (D GLN)). Iste est 
moduss supra omnem modum in 
diuinamm contemplationem 

yeghewelcc (dat.) 
vergheeft t 

onss Brudegoms (gea) 
ontbr. . 
soo grote 

naa hare begheerte 
ghelijctmenn der  witheit der 
lelyen n 
sii  es een slot der  herten..., voer 
allee bedrieghelijcheit, ende een 
opdoenn tot hemelsen dinghen 
endee tot aire waerheit 
datt  eerste were 

Hii  ghevet ons oec inder  hogher 
gavenn des sacraments sinen 
gheestt  vol glorien ende rijeker 
gavenn ende duechde ende 
onsprekelijcss wonders van 
caritatenn ende van edelheiden. 
Endee hiermede werden wij 
ghespijstt  ende geciert ende ver-
claertt  in eenigheit ons gheests 
endee in die overste crachte, 
overmidss dat inwonen Christi 
mett  alle sire rijcheit 

endee so mochte ons de glorie 
Godss badt ende edeleicker  na 
aiderr  wijs doreschinen. Dit is 
diee wise boven alle wisen... in 
eenn godlijk scouen 
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Tabell II BEI vergeleken met de overige hss 

BEI I Celen n Rnilnnht t 

Prol.. 9 amentis. 

11,100 0 
34,381 1 

73,767 7 

bonitatem m 
ontbr. . 

cumm desiderio 
ett  amore 

77,322 auerse 
142,5722 sufferendo 
148,6277 inclinatur 
294,16599 ontbr. 
374,1499 creationis 

amittere(t).. Hoc tarnen ordine, 
facilitat ee et memoria 
descensuquee in menu's... 
bona a 
ett  hoc est fundamenturn 

ontbr. . 

Merse e 
sufferentia a 
inclinatione e 
inn eomm intellectu 
increationis s 

(Uitt  de Prologus van Grote) 

diess goeds 
endee dit fundament es 
oetmoedicheit t 
mett  begherten ende met 
minnen n 
sciedenn sie 
lidene e 
gheneychtheit t 
inn sinen verstane 
onghescapenheit t 
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Tabell III Ell vergeleken met B en de overige hss 

EII  rwfir i 
23,2166 omnilaude cumlaude 
23,2266 cantate fidelitate 
34,3844 uirtutem et ueritatem ueritatem 
39,4522 contra...illicitas contra...illatas iniuria s 

iniuria ss impotentia (H heeft slechts 
41,4655 impotentia uel impatientia) 

impatientiaa (Iuel 
impatientiaa in. marg) 

66,66,693693 presentem habere... présentera.. habere 
uell  intendere 

76,199 ontbr. secundum quendam altiorem 
modumm qui sine intima seriosi-
tatee possit in interior i uita 
actiuaa sentiri 

166,2166 ontbr. 

191,9588 spetiali 
202,10388 ueritateac 

sapientia a 
(II  in marg) 

307,11077 ante omnia dona 
341,19399 homo iustus et deo 

coniunctuss (I  in 
margine) ) 

324.19477 septem 
324.19488 gulam,iram, 

iracundiam, , 
accidiam m 

deuotioo est quando ignis 
amoriss et dilectionis per 
flammamflammam desiderii uel concu-
piscentiee eleuatus (dat sursum 
BB eleuatur  GLN) ad celum 
spirituall  i 
uirtut ee (ueritate GLN) 

antee omnia 
homo o 

quatuor r 
gulam m 

Bnilocht t 
mett  love 
trouwen n 
waerheit t 
ongherechticheitt  yeghen 
mesmoghen n 

jeghenwoordichh hebben 

inn hoghere wij s dan mens 
ghevoelenn mach in 
uutwendighenn werkenden 
levenee sonder  innighe 
ernsticheit t 
Devocie,, dat es alse dat vier 
derr  minnen ende der  liefden 
sinee vlamme der  begherten 
opghevett  te hemele 

Gheestelijcken n 
Wijsheit t 

voree alle gaven 
dee mensche 

vier r 
gulsicheit t 
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Tabell IV CDM vergeleken met de overige hss 

19,1822 beatorum 
27,2855 ontbr. 

29,3166 hominem 
31,3522 profundum 
34,4822 honorem 
92,1377 frigus et calorem 
118,3299 tenen 
155,6955 que est incuria 
165,7888 ymaginationes 
181,18988 permanere (et adM) 
187,5288 amatur 
197,10099 ontbr. 
271,14777 medium 
291,16377 omnipotens 
320.17999 nee se contentant 
320.18000 finit  uel exinaniuit 

(exinanitt  D exanimauit M) 
357,21011 modo 
361,411 uidere uel esse 
361,411 alienitate uel 

alietate e 
seuu alteritate 

375,1688 contemplationis 
379,2000 quidam ingressus 

Ceteri i 
bonorum m 
quodd nichil est, quod nichil 
habet t 
animam m 
fundum m 
hominem m 
caloremm et frigus 
teneres s 
ontbr. . 
ymagines s 
permanenter r 
amatuss est 
inn etemum 
modum m 
omnes s 
ontbr. . 
ontbr. . 

medio o 
uidere e 
alietate e 

contemplantis s 
quedamm impercussio 

Rmlocht t 
Goeder r 
datt  hi niet en hevet, noch niet 
enn is 
ziele e 
gront t 
denn mensche 
hitt ee ende coude 
teeder r 
datt  es onachtsamheit 
ghedachten n 
ghestadich h 
blivett  onghement 
inderr  eewicheit 
wise e 
alle e 
endee het en ghenoeghet niet 
ontbr. . 

middel l 
sijn n 
anderheit t 

dess scouwenden menschen 
eenn inslach 

83 3 



Tabell V GLN vergeleken met de overige hss 

GLN N 
114,2911 consolationis 
116,3177 sensibilitatem 
151,6544 moretur 
153,6811 et post relinqunt 
181,9011 atque 
184,9111 refluunt 
227,11844 fidelitas 
233.12288 sensu 
233.12299 amor uult 
234,12333 desiderat perficere 
248,, 1334 in creatum esse 
suum m 

283,15588 domino 
283,15699 equali 
367,944 ontbr. 

Tabell VI GL vergeleken met N en de overige hss 

Cfiter i i 
contemplations s 
subtilitatem m 
mouetur r 
ett  relinquunt 
itaque e 
simtt  refluentes 
fidesfides et 
sensibili i 
uult t 
desiderat t 
inn suam creatam essentiam sue 
inn creatum esse suum 
deo o 
essentiali i 
contraa aduentum sponsi 

Rmlnnht t 
troosts s 
ghevoelijcheit t 
mert t 
endee vertien 
ende e 
wedervloeyendee sijn 
trouwe e 
ghevoelen n 
wil tt  minnen 
wil tt  volbringhen 
inn sijn ghescapen wesen 

vanGode e 
ghelijcker r 
ontbr. . 

GL L 
60,6077 corporis 
91,1299 spetialium 
106,217exaltatione e 
123,3800 quassuram et 
lesionem m 
123,3800 Sesentire 
uulneratum m 
129,431-22 supra se ipsum et 

supraa spiritu , non 
tarnenn extra seipsum 

148,6322 dilectione (C idem) 
174,8488 multiplic i 
217,11277 ultr a creatum lumen 
287,16077 qui abnegauit se et 

inoccupatuss et 
353,20555 tribuer e uel demere 
361,388 que... possunt 

intelligii  ueldoceri 
366.755 nuditatem 

Ceteri i 
spiritus s 
spiritualiu m m 
dignitate e 
quassueram m 
Essee uulneratum 
supraa seipsum 

delectatione e 
triplic i i 
inn creato lumine 
homoo dimissus seu (C et) 
relictuss et inoccupatus seu 
tribuer ee uel donare 
que.... possunt intelligi 

simplicemm nuditatem 

Rnilocht t 
dess gheests 
zonderlinger r 
weerdicheden n 
quetsueren n 
Ghewontt  te sine 
bovenn hemselven ende boven 
denn gheeste, maer  niet buyten 
hemm selve 
liefden n 
menighfuldich h 
inn ghescapenen lichte 
diee ghelatene ledighe mensche 

nochh gheven noch nemen 
all  datmen... leren ende 
verstaenn mach 
eenvuldicherr  bloetheit 

Terr  illustrati e volgt hier  een aantal van de opmerkelijkste combinaties, namelijk AK H en CDM 
H.. Het Diets werd alleen daar  geciteerd, waar  het relevant toescheen. 
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Tabell VII De combinatie AK H vergeleken met de overige hss 

36,417 7 
67,717 7 
75,17 7 
159,733 3 
172,, 835 
181,899 9 

204,1061 1 
210,1088 8 
377,1858 8 

377,185b b 

AK H H 
AKH D D 
AKHE I I 
AKHG N N 
AKHC D D 
AKHE I I 

AKHC D D 
AKHBG N N 
AK H H 

AKHEF 1 1 

Cetari i 
toxitum m 
digna a 
obuiatioo ebriatio 
tempuss uoluit 
tegimine e 
superfluentem m 

suumm sanctum 
communem m 
quodd in isto amore 
iacet t 
superexaltat t 

Rrulocht t 
toxicum m 

condigna a 
obuiatio o 
uoluitt  tempus 
tegmine e 
supereffluentem m 

sanctumm suum 
omnem m 
om. . 

superexaltatur r 

weerdicher r 
ontmoet t 

mett  overvloedigher 
caritaten n 

alle e 
datt  in deser  minne 
leghet t 
datt  onthoghet 

Tabell VIII. De combinatie CDM H vergeleken met de overige hss 

4,40 0 
25,252-3 3 
63,677 7 
131,444 4 
133,458 8 
136,485 5 
146,602 2 
151,661 1 
204,1063 3 
291,1639 9 

CDMH H 
CDMH H 
CDMH H 
CDMH H 
CDMHBG L L 
CDMH H 
CDMH K K 
CDMH K K 
CDMHH BEI 
CDMH H 

noss docet 
tarnenn malitia 
principalee punctum 
estt  enim 
intemperantius s 
ross melleus 
equinoctium m 
includere e 
communia a 
ditare e 

Ceieri Ceieri 
docett  nos 
maliti aa tarnen 
punctumm principale 
enimm est 
intemperatius s 
melleuss ros 
equinoxium m 
recludere e 
convivia a 
ditar i i 

Rniïorht t 

(geheell  anders) 

werscap p 

Gevolgtrekkingenn uit de geciteerde voorbeelden 

Dee voorbeelden die ik gaf tonen duidelijk het bestaan aan van de in de tabellen vermelde 
groeperingen.. Dit geldt wel op zeer  opvallende wijze voor  de eerste groep, waar  bijv . de hand-
schriftenn A en K eenzelfde lacune vertonen, die in beide handschriften wordt aangevuld met 
dezelfdee Dietse tekst. Even duidelijk is de verwantschap tussen de handschriften B, E en I, die 
blijkbaarr  teruggaan op een legger  die een hele regel miste. Overigens zijn in deze de 
handschriftenn E en I een afzonderlijke weg gegaan, zoals de voorbeelden in tabel Hl laten zien. 
Hierbi jj  zij  nog opgemerkt dat handschrift E, direct of indirect, afhankelijk is van handschrift I, 
zoalss bijv. blijk t uit het feit dat notities in margine bij  I door  E - of eventueel zijn model - in de 
tekstt  zijn opgenomen. 
Voorr  groep Hl, tabel IV, zijn de voorbeelden wat minder  significant, maar  duidelijk genoeg. In 
dezee groep maakt M beduidend meer  fouten dan de twee andere handschriften. De kopiist gaat 
zeerr  eigenzinnig, en vaak ook slordig te werk, zoals blijk t uit zijn versie van Grotes proloog, maar 
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hijj  blijf t wel in nauw contact met C en D; de voorbeelden bewijzen dit. 
Groepp IV , tabel V en VI , vertoont een soortgelijk "schisma"  als n, maar  de componenten 
vormenn grotendeels een geheel. Toch hebben GL, tabel V en VI , hoewel ze ook vaak onderling 
verschillen,, een ander  model dan hs. N. 
Eenn speciaal probleem vormt handschrift H. In een pogen om voor  H aanknopingspunten te 
vindenn bij  de duidelijk herkenbare groepen, hebben we varianten gezocht, waarin het handschrift 
HH tezamen met elk van die groepen voorkwam. Ik kwam tot het volgende resultaat (hiervoor  zie 
menn ook tabel Vu en Vul): 

-- H met AK 68 keer, waarbij  30 keer  gecombineerd met andere handschriften. 
-- H met CDM 24 keer, waarbij  10 keer  gecombineerd met andere handschriften. 
-- H met BEI  10 keer, waarbij  5 keer  gecombineerd met andere handschriftea / 
-- H met GLN 8 keer, waarbij  6 keer  gecombineerd met andere handschriften. 

Interessantt  in dit verband is dat in de onderzochte groepen H 68 maal in combinatie met AK 
voorkomt;;  nog interessanter  is het dat in variant 75,17 handschrift H net als AK de lezing 
"obuiatio ,, ebriatio"  heeft, wat ook het geval is bij  E en I, die samen met B een groep vormen. B 
heeftt  echter  alleen "obuiatio" , zoals de overige handschriften. De Dietse tekst geeft "ontmoet" 
(ontmoeting).. In de lezing van AK EI  H is "ebriatio "  blijkbaar  een glosse bij  een model, waarop 
genoemdee handschriften teruggaan; deze glosse is in de tekst terechtgekomen. Niet onmogelijk is 
datt  de kopiist die voor  de tekst van B aansprakelijk is, het woord "ebriatio" , op zijn juiste waarde 
taxerend,, zelfheeft weggelaten. 
Zekerr  zo belangrijk zijn echter  ook de twee varianten 377,185a en 377,185b - men zie tabel Vu -
beidee omdat ze de combinatie AK H bevatten; 377,185a omdat hij  de woorden "quod in isto 
amoree iacet", in tegenstelling tot alle overige handschriften, wel bevat; 377,185b omdat hij 
bovendienn in combinatie met EFI  de lezing "superexaltat"  heeft tegenover  "superexaltatur"  van 
dee andere handschriften. Curieus is verder  ook de verwantschap die er  lijk t te bestaan tussen de 
variantenn 75,17 en 377,185b, resp. AK H EI  en AK H EFI, de laatste dus uitgebreid met F. 
Vann de onderzochte variantencombinaties die op een relatie kunnen wijzen tussen handschrift H 
enn andere handschriften, komt die van AK met H verreweg het meeste voor, namelijk 68 maal, 
mett  als extra accent de lezing "obuiati o ebriatio" . Deze lezing vind ik echter  ook bij  handschrift 
EI,, terwij l handschrift B, dat samen met EI  een groep vormt, evenals de overige handschriften de 
lezingg "obuiatio "  heeft. Dit handschrift B komt bovendien twaalf maal als medecombinant voor 
inn de combinatie AK H, die ik hierboven al besprak: in vergelijking met de overige combinanten 
eenn relatief hoog getal. NB: het gaat om de Tweede Redactie! 
Ookk de combinatie CDM H trekt, zij  het in mindere mate, de aandacht. De varianten zijn, evenals 
trouwenss die van AK H, weinig overtuigend: ze zijn minder  talrij k en missen bovendien een 
trefwoordd als "ebriatio" . We hebben ervan afgezien om de combinaties BEI  H en GLN H op 
dezelfdee wijze te onderzoeken als de twee voorgaande. Kon in de eerste twee combinaties de 
hogee of vri j  hoge frequentie het gemis aan relevante voorbeelden nog enigszins compenseren, bij 
dee laatste twee ontbreekt zelfs die mogelijkheid. Mij n onderzoekingen naar  de relaties van 
handschriftt  H met andere handschriften of handschriftengroepen hebben als resultaat niet een 
zekerheidd opgeleverd als bij  de andere groeperingen; uit de tabellen Vu en Vul blijk t bij -
voorbeeldd dat handschrift H de meeste banden heeft met AK, BEI  en CDM, en de minste met 
GLN. . 
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Hett derde boek in hs Mainz, Stadbibliothek 577(F) nr. 312 

Beschouwdenn we aanvankelijk het hs F, dat van de Bndocht alleen maar  het derde deel bevat, als 
eenn weinig waardevolle kopie van dit derde Boek, naderhand bleek het bij  de bestudering van de 
overlevering,, met name het probleem van de eerste en tweede redactie of versie, interessant 
genoegg om het in de vergelijking van de hss te betrekken. Tekstkritisch leverde dit onderzoek niet 
veell  nieuws op; wel bleek uit een aantal voorbeelden (gezien de geringe omvang van dit deel, een 
kleinee groep) dat F enige duidelijk e verbindingen heeft met de groepen EI  en BEI. Echt 
belangrijkk  blijk t dit boek te zijn doordat het een aanvechtbare stelling van Ruusbroec bevat, die 
ikk  op p.69 uitvoerig citeer, evenals de vertalingen van Jordaens, Eichler  en Surius - een iuxta-
uitgavee in Alaerts kritische editie. Juist op dit derde boek doet de Parijse kanselier  J. Gerson zijn 
aanvall  op Ruusbroec, waarbij  hij  zich blijkens zijn eigen vermelding op Jordaens' Latijnse 
vertalingg De Ornatu Spiritualium Nuptiarum baseert. Deze aanval van Gerson werd gelanceerd 
caa 1398-1399 in zijn "Epistul a Prima ad Fratrem Bartholomeum Cartusianum contra libru m 
Johanniss Ruysbroec de Ornatu Spriritualiu m Nuptiarum" . Tegen deze aanval werd Ruusbroec in 
beschermingg genomen onder  andere door  Jan van Schoonhoven, een volgeling en vriend van 
Geertt  Grote. Deze Epistula is door  Combes in een kritische uitgave gepubliceerd (zie 
bibliografie). . 
Dezee aanval van Gerson zal de oorzaak worden van het ontstaan van de Tweede Redactie. 

Tabell IX EFI vergeleken met de overige hss 
EEI I 

Prol,, 18 uerbo 
361,377 -(+D) 
367,800 sponsus 
169,1144 diuinitate(+C) 
377,1855 superexaltat(+AKH) 

Celen n 
uero o 
per r 
sponsi i 
deitate e 
superexaltatur r 

Bnilocht t 
ontbreektt  in Brulocht 
overmids.... oft 
onss Brudegoms 
Godheit t 
datt  onthoghet 

Tabell X BEFI vergeleken met de overige hss 
BEEI I 

360,288 id 
361,42-33 hoc in fruencia 

374,1499 creationis 
379,2022 sic 

Cell  BL 

illu dd dat (selve een) 
hocc in fruitiua  (in hoc fruitiv a in die ghebrukelijcke (enicheit) 
M)) (in fruentiua L) onghescapenheit 
increationiss (formulerin g anders) 
siuee (seu C) 
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Tabell XI 
11 2 3 4 5 6 7 

AKK  112 

BEII  69 

CDM238 8 

GLNN 123 

HH 297 

AA 51 163 

K1022 214 

BB 93 162 

EE 181 250 

II  29 98 

CC 380 618 

DD 730 968 

M10411 1279 

GG 69 192 

LL  236 359 

NN 347 470 

H2977 297 

BEE 6 

EBB 6 

IBB 2 

CDD 44 

DCC 44 

MCC 37 

GLL  198 

LGG 198 

NGG 12 

BII  2 

EII  115 

IE115 5 

CMM  37 

DMM  57 

MDD 57 

GNN 12 

LNN 4 

NLL  4 

1633 I 

214 4 

88 170 

1211 371 

1177 215 

811 699 

1011 1069 

944 1373 

2100 402 

2022 561 

166 486 

Omm een indruk te krijgen van de variantenverhoudingen, in getallen uitgedrukt, leze men 
bovenstaandee tabel met het variantenmateriaal van de afzonderlijke handschriften en de groepen 
waartoee ze behoren of die ze vormen. Ter  toelichting diene het volgende: het getal in de eerste 
kolomm geeft het aantal gezamenlijke varianten van de groep aan (bijvoorbeeld BEI  69 tegenover 
allee overige handschriften); in kolom 2 staan de varianten van elk handschrift afzonderlijk 
tegenoverr  de overige handschriften; in kolom 3 de varianten uit 1 en 2 tezamen; in kolom 4 de 
variantenn van twee handschriften uit een groep gecombineerd; in kolom 5 de varianten van twee 
handschriftenn uit een groep anders gecombineerd. De varianten uit 4 en 5 vindt men opgeteld in 
kolomm 6; die uit 3 en 6 in kolom 7. Dit laatste getall  geeft aan hoe vaak een handschrift, van alle 
anderee afwijkt . 
NB::  Het handschrift F is, voor  zover  mogelijk, afzonderlijk besproken. Zoals Alaerts schreef: 

Ass nearly all the extant manuscripts of the first  redaction have been effected in the circles 
off  the Devotio Moderna and Windesheim, it is really surprising that the contaminations 
aree so rare [...].141 

Gezienn de nauwe relaties tussen de teksten van Geert Grote en Jan van Ruusbroec is het gewenst, 
zoo niet noodzakelijk, om aan mijn bespreking van Grotes handschriften het stemma van Alaerts 
tee laten voorafgaan zoals dat te vinden is in Alaerts' uitgave van de Brulocht op pagina 136/137 
nr.. 10: 
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Thee following stemma gives a schematic representation, which in some degree integrates the 
availablee indications of affinity between the extant manuscript of the first redaction.142 

Stemmaa Alaerts 

5 5 Original l 

\ \ 
*X *X 

1350 0 (Eich)\\ >% 
11 N 

1363 3 
0 0 

 1375 

 1380 
1383 3 

*Br.*Br.  Gerard 
// , 

*G.'Grote\ *G.'Grote\ 

*J.*J. Wisse 

0 0 

1461 1 

5 5 

1480 0 

0 0 

0 0 

i i 
\ \ 
i i 
D D 

Aa Aa 

I\ I\ 
i i i 
11 1 
ii i 
''  i 
''  i 

a a 

i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
i i 
e e 

Groenendael Groenendael 

Alaertss laat op pagina 144 van zijn teksteditie de volgorde van de verschillende 
handschriften-categorieënn zien, welke hij in zijn Dietse uitgave benut heeft en waarvan hij een 
kortee karakterisering geeft. 

(2.1.3.2.)) The sequence of the manuscript runs as follows: FGDI, alfa, epsilon, èta, Aa, 
+deltal44 Ii, R, bèta, el5, Hhl6, +L17, +Q18, Ml , +yl9, Eich20, Arns. 

Thee first series contains the manuscript with the first redaction of Br. The big manuscripts 
(F,G,D)) are put in front; G follows immediately after the basic manuscript F, as both 
thesee manuscripts closely belong together because of their dependence on the lost part of 
thee Groenendaal codes. Also MSS I, alpha and epsilon are put together, as they belong to 
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thee same family. True, MS eta belongs to the Groenendaal group but is contaminated by 
thee second redactioa Finally there are MSS Aa and +delta; they are put at the end, as 
theree remains only a photocopy of the first  one and as only three variants to part in exist 
off  the second one. In the variant apparatus all those manuscripts, with the exception of F, 
aree united under  the siglum A. 

Inn the second series come the manuscripts with the second redaction: first,  the five extant 
oness with the complete text; in the variant apparatus they aree united under  the siglum B. 

Inn the first place is Ii , the manuscript which renders the second redaction most purely. 
MSSS R. beta and e are related and therefore follow jointly . MS Hh is the most 
contaminatedd by the first  redaction. Then follow the incomplete text witnesses: +L and 
+QQ only the variants to part I and II  of Br. have been preserved, but of part in a complete 
transcriptionn (note: this is the reason why the sigla L and Q are used in the variant 
apparatuss to part HI  of Br.) exists. M l contains only part I of Br.; and y comes at the end, 
becausee only the variants to part in are preserved 

Finallyy there are the two editions of German translations: Eich with the first  redaction, 
Arnss with a mainly second redaction, which however, is contaminated by the first  redac-
tion. . 

Aann Alaerts' Brulocht-uitgave ontleen ik o.m. het volgende: 

[...]]  omdat bijna alle bestaande manuscripten van de eerste redactie in gebruik waren in 
kringenn van de Moderne Devotie en "Windesheim" , is het bepaald verrassend dat de 
contaminatiess zo zeldzaam zijn."  143 

Tenn aanzien van de tussenkopjes merkt Alaerts op pagina 135.9 op: 

Ruusbroecc maakt in de tekst zelf de samenvattingen, inleidingen, overgangen en 
indelingen,, noodzakelijk om de lezer  of toehoorder  een steun voor  het begrijpen te geven. 
Zij nn tekst heeft geheel geen afzonderlijke titels nodig."144 
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Overzichtt Hofman 

1380 0 

1390 0 

1400 0 

1410 0 

1420 0 

1430 0 

1440 0 

1450 0 

1460 0 

1470 0 

1480 0 

1490 0 

1500 0 

1510 0 

M M 
London n 

Britss C 

geenn datum 
bekendd d a u b »" 

geenn datum 
bekend d 

Utrecht t 
Utrecht t 

1405 5 

K K 
Mainz z 

geenn datum 
bekend d 

D D 
Brussel l 
Vught t 
1470 0 

B B 
Giessen n 

Butzbach h 
1460 0 

E E 
Brussel l 
Trier r 
1465 5 

G G 
Berlijn n 

Bedd deken 
1448 8 

L L 
Weit.. ar 

F F 
Mainz z 

(geenn datum 
bekend) ) 

H H 
Darmstadt t 

Wesel l 
NN 1470 

Princeton n 

(geenn datum B e ,« i s c h 

bekend)) >«° 

I I 
Trier r 
Trier r 

(kortt voor 
1500) ) 

Toelichtingg op overzicht Hofman 

CC LuikBS6N8 
DD Brussel KB 1610-1628; 1470 Vught 
MM London BL6BIX 
AA Utrecht UB 282 (1KB) 1405 Utrecht 
KK Mainz SB156 
HH Darmstadt LHB 400; 1470 Wesel 
BB Giessen UB 753; 1460 Butzbach 
EE Brussel KB 14721-24; 1465 Trier 
II  Trier SB 1669/350; 1500 Trier 
GG Berlin SBB Germ 4° 1398; 1448 Böddeken 
LL Weimar HAABQu 51 
NN Princeton UL Garret 88; 1480 Belgisch 
FF Mainz SB 557 

Aann de hand van Hofman's overzicht van Grotes handschrift kom ik tot het volgende stemma: 
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Stemmaa Douwes 

Samenvattingg en conclusie 

Uitt het onderzoek naar de handschriften kan het volgende worden afgeleid: 

1.. Er kunnen vier groeperingen worden vastgesteld voor twaalf van de dertien handschriften: AK 
-- BEI - CDM - GLN (beschikbaar op microfilm), terwijl handschrift F waarschijnlijk onderge-
brachtt moet worden in de groep BEFI. 

2.. Het handschrift H is niet op duidelijk aantoonbare wijze bij een van deze groepen onder te 
brengen;; het vormt dus een groep op zich. 

3.. Zo hebben ook de handschriften B en N dikwijls lezingen die afwijken van de lezingen van de 
groepenn waarbij ze behoren. 

4.. Twee van de onderzochte varianten, 75,17 en 377,185b, geven merkwaardige, interessante 
aanwijzingenn op een verwantschap van H met AK, maar ook met EI - EFI, terwijl variant 
377,185aa als enige combinatie de weglating bevat van de woorden "quod in isto amore iacet". 

5.. Een 68-tal A K H-varianten vertonen in 30 gevallen combinaties met B (12 keer), EI (3 keer), 
EFII  (1 keer) en met I (1 keer). Zie tabel Vu. 

6.. Een 24-tal CDM H-varianten vertonen in 10 gevallen combinaties met andere handschriften. 
Ditt zijn er echter maar weinig. 

7.. Het disparate karakter van het varianten-materiaal maakt het moeilijk om tot een sluitend 
stemmaa codicum te komen: combinaties van varianten uit verschillende groepen zijn talrijk, 
enn een systeem is er niet in te ontdekken. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn: frequente 
uitwisselingg tussen de verschillende kloosters (kartuizers), bijvoorbeeld voor gezamenlijke 
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bespreking,, bestudering en overweging, maar  ook voor  kopieerdoeleinden of welk gebruik 
dann ook. Daarbij  konden veelvuldige vergissingen, fouten, veranderingen, correcties - al dan 
niett  terecht - en dus ook contaminaties niet uitblijven . 

Dee varianten en de apparatus criticus 

Dee varianten worden in de apparatus criticus opgenomen altij d met vermelding van het 
regelnummerr  en het siglum (de sigla) van het handschrift (de handschriften). De regels van de 
Latijnsee tekst zijn doorlopend genummerd Wanneer  een variant over  meerdere regels loopt 
wordenn begin- en eindregelnummer vermeld 
Verderr  zijn bij  de samenstelling van de apparatus criticus de volgende regels in acht genomen: 

1.. Tussen < > worden woorden en/of letters geplaatst die het basis-handschrift corrigeren. 
2.. Tussen ( ) worden geplaatst woorden en/of letters die in het basis-handschrift geschrapt dienen 

tee worden. 
3.. De varianten worden gescheiden door  een puntkomma gevolgd door  een grote spatie. De 

verschillendee lezingen worden gescheiden door  een normale spatie. 
4.. Een afwijkende woordschikking wordt zonder  meer  opgenomen. Verscheidene afwijkende 

woordschikkingenn worden van elkaar  gescheiden door  een komma. Een verplaatsing over 
groteree afstand wordt aangegeven met de vermelding van begin- en eindwoorden en de 
aanduidingg trnsp. (= transpositie). 

5.. Weglating van woorden wordt zonder  meer  vermeld met toevoeging van om. Betreft de 
weglatingg een onopvallend woord, dan wordt een woord ervoor  of erna tussen ( ) toegevoegd 
omm de weglating reliëf te geven. Meer  dan één afwijkin g van dit soort wordt gescheiden door 
eenn spatie. 

6.. Toevoeging van woorden wordt zonder  meer  vermeld met toevoeging van add. Betreft de 
toevoegingg een onopvallend woord, dan wordt een woord ervoor  of erna tussen () toegevoegd 
omm de toevoeging reliëf te geven. Meer  dan één afwijkin g van dit soort wordt gescheiden door 
eenn spatie. 

7.. Een andere woordkeuze wordt zonder  meer  opgenomen wanneer  de variant duidelijk genoeg 
is;;  zo niet, dan wordt, net als in 4 en 5, een woord tussen () toegevoegd. 

8.. Wanneer  ergens meer  afwijkende woordkeuzen voorhanden zijn waarbij  hetzelfde 
"hulpwoord ""  nodig is, dan worden alleen de () herhaald. 

9.. Bij  de verwijzingen naar  het origineel van Ruusbroec is Dietse Brulocht-uitgave van Alaerts 
aangehouden. . 
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