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Interpolatie ss in handschrifte n van de Brulocht-vertalin g 

Inn 1975 publiceerde Ampe146 een interpolatie, die al in 1914 door  Reypens werd aangetroffen in 
Grotess Latijnse vertaling van Ruusbroecs Brulocht 
Dee vertaling Vanden VII  Trappen, een ander  belangrijk werk van Ruusbroec, wekte op zeer 
bijzonderee wijze de interesse van Reypens.147 Hij  komt tenslotte tot de conclusie dat de overgele-
verdee tekst te danken is aan Willem Jordaens, een conclusie waarbij  Ampe zich aansluit Een 
studiee van Willem Kloosterman over  de Latijnse vertalingen der  Vu Trappen van Jordaens en 
Suriuss deed ook bij  mij  langzaam aan het vermoeden ontstaan dat Jordaens de auteur  zou kunnen 
zijn.. Voor  deze Latijnse Trappen-vertaling bezigden Reypens en Ampe de term "Postule-
mus-tekst""  : het zijn de beginwoorden van de thans aan Jordaens toe te kennen tekst "Postulemus 
aa Domino". 

Dezee interpolatie is een deel van een Latijnse vertaling van Ruusbroecs werk Vanden Vu 
Trappen,, een vertaling die Ampe toeschreef aan Geert Grote, terwij l de tot nu toe aan Geert 
Grotee toegeschreven vertaling, in 1911 door  Dom Ph. Muller 149 als zodanig uitgegeven, volgens 
Ampee als een vertaling van Jordaens moet worden beschouwd. Deze insertie was op zichzelf al 
verrassend,, maar  dan vooral om de vreemde manier  waarop ze in de tekst werd ingevoegd. 
Hieropp zal verderop in dit betoog nader  worden ingegaan. 
Bijj  bestudering van het Weimarse handschrift L trof ik in deze Latijnse tekst een aantal interpola-
tiess aan. In de door  Ampe uitgegeven Latijnse tekst - zie boven - wordt enige malen het woord 
"resignatio""  gebruikt ter  vertaling van het begrip "afstand doen", "verzaken" . All e andere 
handschriftenn van De ornatu gebruiken daarvoor  gewoonlijk "renuntiatio" , "abrenuntiatio "  of 
"abnegatio" ,, terwij l alleen handschrift L dikwijl s nog aanvult "vel resignatio", dat in andere 
handschriftenn zeer  weinig gebruikt wordt. Dit geldt ook voor  de verba waarvan deze substantiva 
afgeleidd zijn. 
Dee vondst bij  handschrift Giessen (B) was aanleiding om de interpolaties in handschrift Weimar 
(L)) nader  te onderzoeken. Inderdaad bleken het fragmenten te zijn uit een Latijnse vertaling van 
dee VQ Trappen, maar  ook uit Jordaens' vertaling van Ruusbroecs Blinckenden Steen is een 
fragmentt  opgenomen (fol. 167r,35-170r,22). De stukken zijn aldus over  de verschillende folia 
vann handschrift L verdeeld: 

h a n d s c h r i f tt  L pag. + reg.nr. in Ruusbroec. Werken, dl. 3 

152r,l l 
153v,28 8 
156v,30 0 
158v,24 4 
163r,10 0 
167r,35 5 

t/m m 
t/m m 
t/m m 
t/m m 
t/m m 
t/m m 

152v,ll l 
155v,5 5 
157r,5 5 
160r,31 1 
163r,28 8 
170r,22 2 

224,100 - 225,34 
226,77 -230,27 
256,111 -256,34 
247,26-251,29 9 
251,311 -255,3 
14,166 -22,5 

M ee teksten heb ik niet kunnen identificeren: 

152v,355 t/m 153r,23 
155r,177 t/m 155r,35 
179v,366 t/m 179v,38 
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Dezee zijn op pp. 98-9 weergegeven en in het Nederlands vertaald. 

Uitt  de omstandigheid dat de interpolaties in handschrift L de tekst van de interpolatie in B min of 
meerr  aanvullen, zou men kunnen afleiden met een tweede fragment van de Trappen-vertaling 
vann Grote te maken te hebben. Bij  vergelijking met de zogenaamde Postulemus-tekst blijk t echter 
-- helaas! - dat de in het handschrift L aangetroffen interpolaties, voor  zover  het de Trappen-
vertalingg betreft, identiek zijn met deze tekst. Men kan zich uiteraard afvragen of de interpolaties 
inn handschrift L een vervolg of een aanvulling zijn op die in handschrift B, te meer  omdat die in L 
dee tekst van B op verscheidene plaatsen completeren, zoals uit het volgende moge blijken. 
Hett  zijn delen, grotere en kleine, van de Latijnse vertaling van Ruusbroecs Vu Trappen. De 
cijferss duiden pagina en regel aan van de Middelnederlandse tekst van het Ruusbroecgenoot-
schap,, deel Hl. Kleinere passages, zoals de interpolaties in handschrift L, passen in de lacunes van 
dee interpolatie in handschrift B. Kleinere lacunes van een of twee regels worden in de Latijnse 
vertalingg meestal niet aangevuld. 
Ziee het volgende overzicht: 

223.77 - 16 B 
224.. 10 - 225.13 L 
226.77 - 230.27 L 
230.322 - 231.7 B 
235.266 - 236.9 B 
236.288 - 237. 17 B 
238.144 - 240.16 B 
241.188 - 241.28 B 
243.111 - 243.31B 
244.122 - 247.25 B 
247.266 - 251.29 L 
251.311 - 255.3 L 
256.111 - 256.34 L 

Terr  completering volgt hier  een overzicht van de ontbrekende passages: 

231.7 7 
236.9 9 
237.17 7 
240.16 6 
241.28 8 
243.31 1 
255.4 4 
256.. 35 

235.25 5 
236.19 9 
238.. 14 
241.. 18 
243.11 1 
244.12 2 
256.11 1 
272.. 20 

Hett  aantreffen en de plaatsing van deze interpolaties plaatst ons voor  de volgende vragen: 

1.. Waartoe dienen de interpolaties? 
2.. Waarom werden ze in handschrift B op die vreemde plaats gezet? 
3.. Is de interpolatie in handschrift B inderdaad een vertaling van Geert Grote? 
4.. Wie was de vertaler  van de Postulemus-tekst? 
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Dee eerste vraag is in feite door  Ampe in zijn artikel al op verschillende plaatsen beantwoord: 
bepaaldee stukken uit de Brulocht worden toegelicht of aangevuld met passages uit andere werken 
mett  eenzelfde inhoud of strekking, zij  het op andere wijze geformuleerd150 Het ligt voor  de hand 
datt  de bewerker  of interpolator  ernaar  gestreefd heeft, zijn inserties zo te plaatsen, dat ze 
inderdaadd de tekst verklaren waarvoor  ze bestemd zijn. Het thema van de rubriek in handschrift 
BB waarin de interpolatie geplaatst is, is de "Duplex dolor"  : "Quomodo ex gratiarum actione 
duplexx uenit dolor"  (Hoe uit dankbaarheid een tweevoudige pijn ontstaat). Dit thema wordt 
uitgewerktt  op pagina 168 aw., regel 141 t/m 157, in de woorden: "Domine, in me viuis [...] tune 
inn cunctis permanebo uirtutibus "  [...] Heer, U leeft in mij  [...] dan zal ik in alle deugden 
verblijvenn [...]. Deze passage vult aan en verklaart Brulocht, pagina 155 regel 9-25. 
Dee beantwoording van de tweede vraag hangt, uiteraard, samen met die van de vorige. Reypens 
reageerdee zo bij  het aantreffen van de interpolatie: 

Dee inlassching in den Brulocht-tekst is zoo anorganisch, dat we alleen aan de geweldige 
verstrooidheidd van een slaafsch en materieel werkend kopiist kunnen denken. De 
afschrijverr  breekt te midden van een Brulocht-zin af, lascht zijn uittreksel in, en hervat 
dann weer  ongestoord den Brulocht-tekst met het tweede gedeelte van den hoogerop 
afgeknottenn volzin. 

Dee Trappen-tekst is op de volgende wijze in de Brulocht-veitaiing ingebracht: Handschrift B 23 r 
(regell  1) "[... ] et pena in desiderio. Primus dolor  siue tristiti a est [...]"  (De eerste pijn of 
droefheid).. "V a [regel 2] quod homo. Vera sancta uita a deo [...]"  (werkelijk heilig leven komt 
vann God). Hier  volgt de interpolatie tot aan: 26 r (regel 12) - cat) "[... ] et ordinationem ecclesie 
[...]]  deficit in gratiarum actione [...]"  (en de regels van de kerk [...] hij  schiet tekort in 
dankbaarheid). . 

Wass die "geweldige verstrooidheid"  van de kopiist wel de oorzaak van de vreemde plaatsing? 
Menn zou zich ook kunnen voorstellen dat de interpolatie wel degelijk, zij  het met een correctie, 
voorr  deze plaats bestemd was, maar  dat de eenvoudige, niet al te deskundige kopiist, zonder 
nadenkenn blindelings zijn opdrachtgever  gehoorzamend, ' de in te lassen tekst daar 
neergeschrevenn heeft, waar  hij  de aanduiding "Vafcat] "  zag staan, terwij l de bedoeling geweest 
moett  zijn: vlak voor  de rubriek "Quomodo"  t/m "dolor' *  of vlak erna. Daar  wijst de plaatsing 
zonderr  meer  al op. Met andere woorden: de kopiist is voor  de foutieve plaatsing maar  ten dele 
aansprakelijk.. Grotendeels komt deze voor  rekening van de man die belast was met het 
uitrekenenn van de ruimte, die voor  de in te lassen tekst nodig was.12 Deze heeft in opdracht van 
dee librariu s - zoveel als bibliothecaris, maar  met ruimere bevoegdheid - dit tel- en rekenwerk 
verricht ,, waarna hij  de beschikbare ruimt e aanduidde met "Va "  aan het begin en "cat"  aan het 
eindee van deze ruimte. Vacat kan alleen maar  betekenen (deze ruimte) is vrij , is beschikbaar. 
Dee librariu s had op zijn beurt de opdracht ontvangen van de eigenlijke interpolator, een van de 
ledenn van de religieuze gemeenschap, waartoe degenen behoorden die bij  het kopiëren van het 
handschriftt  betrokken waren. 
Dee haken voor  "Vera"  en voor  "deficit "  kunnen afkomstig zijn van de kopiist, omdat hij  de 
inlassingg toch wel wat vreemd vond, of mogelijk van een ander, die bij  lezing tot dezelfde 
bevindingg kwam. Zo ook het gebogen lijntje , dat dient om "-cat"  en "et ordinationem"  duidelijk 
gescheidenn te houden. 
Nogmaals::  waar  hoort "Va-(cat)"  te staan? De tekst voor  "Quomodo" , enz. handelt over  de vraag 
waaromm God te danken en te loven. De uitwerkin g van dit thema komt, zoals opgemerkt, pas 
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laterr  aan de orde. We kunnen geen aanwijzing hierin vinden aangaande de juiste plaatsing. Vlak 
voorr  "Quomodo"  zou kunnen; erna lijk t mij  op grond van de - zij  het foutieve - plaatsing 
waarschijnlijker .. Opvallend zijn wel de slordigheden in de invoeging in handschrift B, alsook 
elderss in het handschrift. De invoeging op zichzelf met de aanduiding "Vacaf'  is er  een 
voorbeeldd vaa Vervolgens de insertie aan een stuk door, waarbij  het aan de lezer  zelf wordt 
overgelatenn uit te zoeken welk stuk uit de interpolatie op welk stuk uit de Brulocht ter  verklarin g 
off  aanvulling zou kunnen slaan. Men vergelijke eens met handschrift L, waarin de inserties zo 
zijnn geplaatst, dat de affinitei t met de plaatsen waar  ze zijn ingevoegd duidelijk aanwijsbaar  is. 

Ookk zijn op vele plaatsen de majuskels voor  de aanvang van een nieuwe rubriek nog niet 
ingevuldd maar  voorlopig opengelaten om later  door  de rubricator  te worden ingetekend of 
ingeschreven.. Ter  illustrati e volgen hier  enige voorbeelden: voor  "Incipit "  (fol. 1 r) is er  een 
ruimt ee over  van acht regels, vanaf "Incipit "  t/m "transferenti" , een opening gelaten voor  een 
ornamentt  of afbeelding. Enige regels verder, dus ook op dezelfde bladzijde, lezen we - de 
weggelatenn letter  heb ik tussen haakjes telkens voor  het woord geplaatst - "(E)cce" , en verder  op 
dee volgende folia: 20 r "(Q)uamuis" , 21 r "(P)rimus" , 27 r "(P)rimum" , 29 v "(Q)uando"  32 r 
"(Q)uarta" ,, 34 r "(Q)uia" , en 35 v "(S)ed". Dit is slechts een gedeelte van het handschrift, het 
gedeeltee waarin zich dee interpolatie bevindt. 
Watt  kan de oorzaak van deze onnauwkeurigheden, slordigheden zijn? Vergelijkin g van de 
invoegingenn in handschrift B met die in handschrift L wijst uit dat deze laatste steeds daar 
ingelastt  zijn, waar  ze, naar  het oordeel van kopiist of eventuelee opdrachtgever  thuis hoordea Dit 
vraagtt  uiteraard meer  voorbereiding, bestudering, dus ook tijd , dan de betrokkenen er  bij  de 
inlassingg in handschrift B aan besteed hebben, of misschien: konden besteden. De aard van de 
onnauwkeurighedenn en vooral ook het ontbreken der  ingetekende hoofdletters wijzen op 
tijdnood,, tijdnood wellicht tengevolge van de omstandigheid dat men het te kopiëren model maar 
voorr  korte tij d tot zijn beschikking had. Anders gezegd: men had haast om het werk af te ronden. 
Dee interpolatie van de Latijnse tekst af te ronden. Welke tekst? Men zou menen de tekst die we 
hierr  voor  ons hebben liggen. Ik voor  mij  geloof dat het de Postulemus-tekst was die men wilde 
gebruiken,, maar  niet tot zijn beschikking kon krijgen. Welnu, dan moest de Dietse tekst van de 
Trappenn vertaald en ingelast worden. Waarom zou men de - vermeende - tekst van Grote gaan 
invoegen,, terwij l in handschrift L, dat duidelijk e verbindingen met handschrift B vertoont, de 
invoegingenn van de Postulemus-tekst afkomstig waren, en dat terwij l de invoegingen in 
handschriftt  L vri j  nauwkeurig op de interpolatie in handschrift B zijn afgestemd? 
Dee kan tot geen andere conclusie komen dan dat men de Brulocht-tëkst wilde verklaren met 
insertiess uit de Postulemus-tekst, maar  door  het niet beschikbaar  zijn hiervan zijn toevlucht 
genomenn heeft tot het zelf maken van een Latijnse vertaling. Daar  het invoegen van een tekst die 
eerstt  nog vertaald moet worden, meer  tij d vraagt dan van een Latijnse tekst, kan men moeite 
gehadd hebben, en dus ook haast, om op tij d gereed te komen. 
Eenn versterking van het vermoeden dat we met een "gemproviseerde"  vertaling te maken 
hebben,, mogen we ook zien in het feit dat Ampe het stuk Spieghel-vertaling, die het einde vormt 
vann de inlassing in handschrift B, aan Grote toewijst In zijn artikel wijst hij  op een anonieme 
Spieghel-vertaling.1533 De rubriek die er  aan voorafgaat wijst heel duidelijk in de richting  van 
Grote: : 

Sedd postea, ut homines aliarum linguarum etiam legere possent, ac in uirtutibu s proficere 
exx eadem, per  quendam alium translata est in Iatinum simplici stilo, et magis uerbum e 
uerbo,, quam sensum ex sensu transferendo." 
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Inn vertaling: "Maar  naderhand is, opdat ook mensen die andere talen spreken, het ook lezen en 
daardoorr  in deugden voortgang konden maken, het door  iemand anders in het Latij n vertaald in 
eenn eenvoudige stijl , meer  door  woord voor  woord dan gedachte voor  gedachte, over  te brengen." 
Hiermeee vergelijke men Grotes prologus voor  het begin van de Brulocht. 

[...]]  hic liber, in Teutonico ydiomate ab initi o compositus, postea in latinum, non 
interpretationee sensus ex sensu, nee sententie ex sententia, sed uerbi fere ex uerbo, sine 
stilii  lepore translatus est 

Inn vertaling: 

[...]]  dit boek, aanvankelijk in de Dietse volkstaal geschreven, is naderhand in het Latij n 
vertaald,, niet in een vertaling van gedachte tot gedachte, ook niet zin voor  zin, maar  bijna 
woordd voor  woord. 

Uitt  de eerste van deze twee teksten komt duidelijk naar  voren, dat Grote hier  als de vertaler 
bedoeldd wordt Deze bedoeling wordt nog benadrukt door  het feit, dat de vertaling die in het 
Brusselsee handschrift van de Spieghel154 aan Grote wordt toegeschreven, in de tweede persoon 
meervoudd geschreven is, terwij l de interpolatie in de eerste persoon meervoud staat. In de tekst 
vann Ruusbroec is de tweede persoon meervoud gebruikt, maar  in het Middelnederlands van de 
Trappenn is de eerste persoon meervoud. Met andere woorden: de interpolator-vertaler  sluit zich 
aann bij  het gebruik van de voornaamwoorden in de Latijnse Trappen-tekst Als Grote nu zelfde 
vertalerr  is van de interpolatie van de Spieghel in het Brusselse handschrift, waarom zou hij  zelf 
dann zijn eigen vertaling als het ware desavoueren door  er  nog een bij  te maken? De tekst van zijn 
eigenn vertaling vraagt niet om verklaring: hij  is duidelijk genoeg en heeft dus geen verklarin g of 
becommentariëringg nodig van een grotendeels bijna gelijkluidende vertaling. Op grond hiervan 
benn ik van mening dat de ingelaste Spieghel-vertaling niet van Grote kan zijn, maar  een 
improvisatiee van de interpolator. Dit maakt het voor  mij  ook niet aannemelijk dat de 
Trappen-interpolatiee in handschrift B een vertaling van Grote is, maar  eerder, zoals ik zei, een 
improvisatie,, eveneens van de interpolator. 
Err  zijn echter  ook nog enige gronden, van subjectieve aard, die volgens mij  het auteurschap van 
Grotee als de vertaler  van het Trappen-fragment onwaarschijnlijk maken. Het Latij n van de 
interpolati ee verschilt naar  mijn smaak van dat van Grotes Brulocht-vertaling. Ook komt een 
aantall  woorden uit de interpolatie niet in de Brulocht-veitalmg van Grote voor, zoals 
"correspondere""  en "correspondentia", "vocatio" , "peroptime" , "veneratio" , "respectio" , 
"plenarius" ,, "piasmare" , "exsuperare", "consocius", "equiparare" , "queo"  en "nequeo", 
"viceversa",, "circumcaptus" , "infïnibilis "  en "sonorosus". 
Vervolgenss is het moeilijk te verklaren dat een eveneens belangrijk werk van Ruusbroec -
Vandenn Vu Trappen - dat vertaald werd door  Grote, die toch veel invloed en gezag had zowel in 
eigenn krin g als ver  daarbuiten, onbenut zou zijn gebleven, en dat er  slechts één fragment ergens 
tevoorschijnn komt. We hebben inderdaad een aanwijzing van Grote zelf155 waarin hij  spreekt 
overr  het uitgeven van het 

Libru mm de Gradibus Teutonicum optarem non publicari , nisi quedam in eo, precipue de 
ierarchii ss Angelorum, essent reformata; que aliqualiter  ad uerba Patrum in Latino cum 
timoree reformaui [...]. 

Inn vertaling: "het Boek over  de Trappen zou ik liever  niet in het Diets gepubliceerd willen zien, 
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tenzijj  enkele dingen daarin, in het bijzonder  over  de rangen van de Engelen, gewijzigd zouden 
worden;;  deze heb ik enigszins overeenkomstig de woorden van de vaderen met schroom in het 
Latij nn gewijzigd" 
Dezee laatste bijzin met "que"  suggereert de gedachte dat hij  zelf een vertaling maakte met 
slechtss enkele wijzigingen, en dan nog wel "cum timore" . Bedoelt hij  met "i n Latino"  dat hij  het 
helee werk in het Latij n vertaalde? Of bedoelt hij  wijzigingen in de reeds bestaande vertaling, en 
well  de Postulemus-tekst van Jordaens? Dit is moeilijk aan te nemen, alleen al omdat deze tekst 
meerr  dan aliqualiter  van Ruusbroecs werk verschilde. Of een wijziging in een vertaling die Grote 
wellichtt  zelf maakte? Maar  die hij , zelfs toen nog niet gerust aangaande de orthodoxie van het 
traktaat ,, in portefeuille heeft gelaten, daarmee de consequenties uit zijn vrees trekkend Ondanks 
toeschrijvingenn van een Latijnse vertaling aan Grote blij f ik twijfelen aan zijn auteurschap van de 
interpolatiee in handschrift B. Het is overigens opvallend, dat de traditi e ten aanzien van Grote als 
auteurr  van een Trappen-vertaling niet duidelijk is. 

Inn haar  werk over  Geert Grote spreekt Epiney-Burgard in het hoofdstuk over  de 
Brulocht-vertalingBrulocht-vertaling van Grote wel over  dit werk; de Trappen-vertaling komt zijdelings ter  sprake, 
onderr  andere in verband met een vertaling van de Trappen156 Tiecke merkt in zijn paragraaf over 
dee Trappen-vertaling op dat Bunderius, Miraeius, Possevinus, Valerius Andreas en Foppens deze 
vertalingg niet schijnen te kennenI57 

Inn het Obituarium van Groenendael wordt Jordaens wel als de auteur  genoemd van een Trap-
pen-vertaling.. Jordaens stierf in 1372, dus moet zijn vertaling van de Trappen al enige tij d voor 
dezee datum voltooid zijn. Wanneer  wij  met Epiney-Burgard de datum van Grotes bekering stellen 
tussenn 1370 en 1374, dan wordt de mogelijkheid dat Grote zich in zo korte tij d na zijn bekering al 
geroepenn gevoeld zou hebben een vertaling van de Trappen te maken, wel erg gering. 
Tenslottee ook is het verschil in stijl tussen Grotes Brulocht-vertalin g en de aan hem 
toegeschrevenn Trappen-vertaling zo groot, en tegelijk de overeenkomst in stijl tussen Jordaens' 
Brulocht-vertalin gg en de Trappen-vertaling zo sterk, dat we die laatste vertaling - dus de 
Postulemus-tekstt  - alleen maar  aan Jordaens kunnen toeschrijven, een conclusie waartoe Ampe 
reedss in zijn artikel gekomen was, en waarbij  wij  ons dan ook volledig aansluiten. 
Omm ook de inlassing van een fragment uit de Blinckenden Steen recht te doen: deze vind ik in het 
handschriftt  niet herhaald in de opname van dit traktaatj e onmiddellijk na de Brulocht op fol 207 
r. . 
Eenn derde handschrift waarin we een interpolatie vinden, is handschrift M Op fol. 151 v en 37 
t/mm 152 r 26 is een stuk ingevoegd (getiteld: "De triplic i unione enz.") dat bij  nadere bestudering 
eenn stuk blijk t te zijn van Jordaens' Brulocht-vertaling. Het is ingevoegd in Grotes Ruusbroec-
vertaling,, onmiddellijk na Ruusbroecs uiteenzetting over  hetzelfde thema. 

Eenn lacun e in handschrif t L 

Bijj  vergelijking met de andere handschriften ontdekte ik in L, afgezien van de interpolaties, nog 
enigee bijzonderheden: 

1.. AI  terstond na de eerste pagina volgt een lacune in de Latijnse vertaling, waar  we het woord 
"amabi-""  aantreffen, aldus afgebroken; het restant "-lem"  blijft , met het vervolg dat we 
zoudenn verwachtten, onvindbaar. 

2.. Een ernstig verstoorde volgorde in het verdere verloop van de tekst. Het ontbrekende Diets was 
zonderr  veel moeite op te sporen in de RG-tekst, die ik steeds als uitgangspunt nam. Wat hier 
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gebeurdd is, laat zich vri j  gemakkelijk raden: het handschrift is, opdat het door  verschillende 
personenn tegelijkertij d gebruikt kon worden, ter  kopiëring uiteengenomen - men wilde snel 
afrondenn - en na voltooiing slordig, in foutieve volgorde, weer  in elkaar  gezet, waarbij  een 
deel,, een katern, is zoekgeraakt De laat de nieuwe, foutieve, schikking hierna volgen, de orde 
duss van handschrift L, daarachter  de erbij  behorende Dietse tekst 

3.. Zoals elders al opgemerkt mist dit handschrift L de extra inleiding die we in de overige 
handschriftenn aantrefTen. 

Terr  toelichting van de volgende inhoudsopgave diene het volgende. Met de getallen, in de kolom 
mett  als rubriek Cahiers, waarachter  de cijfers staan, duidde ik de cahiers aan waarin ik de 
variantenn van de overige handschriften op het - voorlopige - basishandschrift noteerde. Hierin 
brachtt  ik per  cahier  van 59 bladzijden de varianten onder  van een stuk Latijnse tekst, dat 
overeenkomtt  met gemiddeld circa vij f pagina's Dietse tekst van het RGI. Het werden 26 cahiers 
mett  59 en een met 24 pagina's. 

Cahiers s 
1.. 1 
Lacune e 
5.37 7 
23.44 4 
7.44 4 
25.49 9 

-1.24 4 

-7.43 3 
-- 25.42 
-23.44 4 
-- 27.24 

Hs.L L 
151.rr t/m 151.1 

105.. 1
153.11 t/m 162.r 
163.rt/ml67.r r 
170.rr t/m 203.1 
203.rr t/m 207.1 

RG G 
103.. 1

-130.27 7 
130.28 8 
228.13 3 
144.4--
239.. 1 -

104.27 7 
(2) ) 

-144.1 1 
-- 239. 1 
228.9 9 
249.25 5 

Nr.. Beknopte inhoud 
(1)) Thema. Bk.1 
Uitwerkingg thema; deugden-genealogie. 
(3)) Rest deugden-genealogie; rest Bk I 
(5)) Rest Bk. ü. 
(4)) Bk. II ; Dwalingen. 
(6)) Bk. IQ. Het godschouwende leven 

Dezee zeer  beknopte inhoudsopgave bij  de samenstelling van het handschrift toont aan dat men bij 
hett  bestuderen en kopiëren ervan systematischer  te werk is gegaan - door  waar  mogelijk 
afgerondee gedeelten af te werken - dan bij  het weer  in zijn oorspronkelijke toestand terugbrengen 
vann het handschrift. De slordigheid die men daarbij  aan de dag legde, doet ons weer  denken aan 
dee slordigheid en de haast van degenen die bij  het bewerken van handschrift B betrokken zijn 
geweest. . 
Tochh zullen we ons slechts tot een vermoeden moeten beperken: het vermoeden dat de bezitters 
vann handschrift B het handschrift L in bruikleen gehad hebben en er  aldus de schade aan 
veroorzaaktt  kunnen hebben. Opmerkelijk blijven de aanwijzingen öi&  de aanvullingen op de 
interpolati ee in handschrift B, en met name die in handschrift L, ons geven, dat er  nauwe contac-
tenn moeten zijn geweest tussen de kloostergemeenschappen die deze handschriften bezaten. 

Watt  is de inhou d van de lacune ? 

Dee lacune telt in de Dietse Brulocht-tekst circa 25 pagina's. De leemte is ontstaan doordat een 
katernn ontbreekt. Wat kan de inhoud van de verdwenen katern zijn geweest? 
Hett  is noodzakelijk daartoe na te gaan hoe groot een katern is, dw.z. uit hoeveel folia en hoeveel 
pagina'ss een katern zal hebben bestaan. De neem aan: 16 folia, r en v, dus 32 pagina's. Verder 
kiezenn we een willekeurig stuk Latijnse vertaling, zonder  interpolaties, dat als maatstaf moet 
dienen,, bijv . fol. 171 r t/m 186 v. Dit komt overeen met RG I, p. 144.1 t/m 186.34, ofwel 43 
pagina'ss Dietse tekst. Zo mogen we redelijkerwijz e aannemen dat ook de in handschrift L ontbre-
kendee katern een Latijnse tekst bevat, parallel lopend met 43 pagina's Dietse tekst, waarvan 25, 
nl.. RG. 1105.1 -125.27. We weten dat de Latijnse tekst in de interpolatie in handschrift B over-
eenkomtt  met RG IQ 223 t/m 247, ofwel 25 pagina's, terwij l het gehele werk loopt van 223 t/m 
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272,, dat is 50 pagina's. Er  blijf t dus nog de helft over. Voor  dit stuk blijf t in de lacune na aftrek 
vann de 25 pagina's De ornatu-tekst een achttiental pagina's over. 
Handschriftt  L heeft in de interpolaties circa acht pagina's Trappen-vertaling verbruik t (251.31-
256.34),, zodat er  nog 17 pagina's resteren. Die zullen zich naar  mijn overtuiging in de zoekge-
raaktee katern hebben bevonden. 
Mij nn argumenten voor  deze stelling: 

1.. De zichtbare interpolaties in handschrift L, nl. RG Hl p 7,251.31 t/m 256.34. 
2.. Het restant van de Trappen-tekst in handschrift L past precies in de resterende ruimt e die de 

ontbrekendee tekst in handschrift L na het De omatu-restant overlaat. 
3.. De belangstelling die er  blijkens de interpolaties voor  de handschriften B en L bestaat. 
4.. De nauwe verbindingen tussen de interpolaties in de handschriften B en L. 

Eenn korte opmerking tot slot: het is zeer  waarschijnlij k dat handschrift L door  de 
kloostergemeenschapp die het handschrift B schiep, werd gekopieerd of benut, en als ergens het 
zoekgeraaktee materiaal gezocht en mogelijkerwij s gevonden zou worden, zou het in dit klooster 
kunnenn zija 

Ander ee interpolatie s 

Onmiddellij kk  na de De ornatu-tekst in handschrift L vinden we op fol. 207 r de aan Jordaens 
toegeschrevenn vertaling van Ruusbroecs werkje Vanden Blinckenden Steen, echter  zonder  de in 
handschriftt  L geïnterpoleerde fragmenten. Daar  de interpolaties bekend zijn, evenals de rest van 
ditt  traktaatje, en ze dus niets nieuws brengen, heeft het geen zin ze nog in dit betoog apart op te 
nemen. . 
Inn handschrift M treffen we op fol. 151 v 31 t/m 152 r 26 een interpolatie aan die een stuk 
Jordaens-vertalingg blijk t te zijn uit de Brulocht, getiteld "De triplic i vnione uel naturali vnitate in 
homine".. Het volgt onmiddellijk na Grotes vertaling in de Brulocht van hetzelfde onderwerp. 
Ookk op dit punt is er  geen aanleiding de invoeging op te nemen. 

Nogg niet geïdentificeerd e fragmente n 

Inn het identificeren van de volgende drie interpolaties ben ik niet geslaagd, maar  ze lijken thuis te 
horenn bij  de deugden-genealogie die we aantreffen in RG I, pagina 121 ev. 

1.. 152 v 35 t/m 153 r 23. 
Aliqu ii  sobrietatem tenent propter  sanitatem, et multi ualde seriosi sunt propter  temporalia 
ett  ad ill a que amant, et hoc est maximum impedimentum amoris diuini , quia istum 
amoremm debemus habere ad deum. Hoc est proprium infernale uinculum et eterna mors, 
quodd aliqua res nos uincit et dimouet a dilectione et digno amore dei. Per  sobrietatem 
castigemuss corpus et omnem inordinatam concupiscentiam bestialitatis, sic quod nee 
nostramm naturam nee intemos rationales oculos nostras permittamus fluere cum aliquo 
uoluntarioo auertente consensu ad aliquam rem contra preceptum dei uel contra aliquid 
aliud,, quod est contra honorem dei et precepta ecclesie aliquo modo. In hoc resistere 
debemuss nobisipsis et mortificar e tales concupiscentias carnales que uolunt fluere ad 
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extraa ad aliquid contrarium deo uel ecclesie uel conscientie nostre. Si enim homines intus 
conscientiaa accusat et testatur  de mortali peccato, mors eterna est sic uiuere. 
Sedd hoc est sobrietas, quod sic in munditia ambulet et audacter  confïdat et speret in 
miserecordiamm dei. Ex confidentia interna oritur  semper  interna seriositas, hoc est quod 
homoo talis ordinate querat supra omnia honorem et laudem dei intus et extra, et hoc est 
bonii  hominis interna retentio, qua manet appendens et unitus gratie dei. Nam quidquid 
gratiee dei per  desiderium et amorem supematuraliter  coniungitur  et actiue unitur , hoc 
totumm placet deo. Et isti homines sunt denuo baptizati in spiritu et sanantur  totaliter 
contritionee procedente. Quando quis internam hanc sentit sanitem ex misericordia dei, 
tuncc uenit tercium scilicet aliquid saltern spirituali s fames ad deum, que mouet et uigilare 
facitt  hominem ad deum et ad bona et diuina et eterna per  gratiam exaltata." 

Inn vertaling: 
"Sommigenn betrachten de matigheid met het oog op de gezondheid, en velen zijn er  zeer 
opp bedacht, met het oog op tijdelijk e zaken en met betrekking tot die dingen die ze gaarne 
willen,, en dit is de grootste hindernis voor  de liefde tot God, omdat wij  die liefde tot God 
moetenn hebbea Dit is een wezenlijk verderfelijk e verslaving en een eeuwige dood. Dit 
betekentt  dat een of andere zaak ons boeit en ons verre houdt van de uitverkiezing en de 
liefdee die God toekomt. Door  de matigheid moeten wij  het lichaam en alle ongeordende 
verlangenss van het lagere in ons kastijden, zodanig, dat wij  noch onze natuur  noch de 
inwendigee ogen van onze geest toestaan met een of andere opzettelijke toestemming die 
onss afleidt naar  een of andere zaak tegen de wil van God of tegen iets anders dat in strij d 
iss met de eer  van God en de voorschriften van de kerk op enigerlei wijze. Hierin moeten 
wijj  ons verzetten tegen onszelf en dergelijke lichamelijke verlangens onderdrukken die 
naarr  buiten willen dringen naar  iets dat in strij d is met God of met de kerk of met ons 
geweten.. Als namelijk het geweten de mensen inwendig beschuldigt van en waarschuwt 
tegenn doodzonde, betekent zo te leven, de eeuwige dood. Maar  dit is matigheid, dat hij  zo 
inn reinheid leeft en zonder  vrees vertrouwt en hoopt op de barmhartigheid van God. Uit 
inwendigg vertrouwen ontstaat altij d inwendige deugdijver, dat wil zeggen dat zulk een 
menss geordend zoekt, boven alles, naar  de eer  en lof van God, inwendig en uitwendig en 
ditt  is de inwendige beheersing van de goede mens, waardoor  hij  verbonden en verenigd 
blijf tt  met de genade van God Want al wat door  het verlangen en de liefde met de genade 
vann God verbonden en actief verenigd wordt, dit alleen behaagt God. En die mensen zijn 
opnieuww gedoopt in de geest en worden geheel genezen wanneer  er  berouw aan vooraf 
gaat.. Wanneer  iemand deze inwendige gezondheid ten gevolge van Gods barmhartigheid 
gevoelt,, dan komt er  een derde factor, namelijk op z'n minst een geestelijke honger  naar 
God,, die de mens drijf t en doet waken en zijn oog gericht houden op God en op het goede 
enn het goddelijke geheven dank zij  de genade." 

2.. 155 r 17 t/m 155 r 35. 

Quii  venerabile sacramentum eukaristie sacramentaliter  accipiunt et non spiritualiter , est 
eiss plus mors in anima quam in uita. Sed qui sacramentaliter  et etiam spiritualiter  recipi-
unt,, et qui ita feruido animo cum ignita concupiscentia deum edunt et degluciunt, cum 
tantoo intrinseco serio, per  obliuionem ipsorum et omnium temporalium, ac si deum 
deberentt  totum consumere et deglutire, ill i sunt bene dispositi, qui sic auidi sunt ad deum, 
ett  exterius trahuntur  ad vnionem, et mediante diuino adherente amore seipsos et omnia 
transeuntt  secundum modum spiritus vsque ad presentiam. Tres ad confessorem perti-

102 2 



nentess sunt, tres mortes; prima est mors peccatis, que multi s grauis est. In hoc quis dicitur 
bonuss miles. Secunda de omni decore mundi. In hoc dicitur  quis baro. 
Tertiaa mors deo omni interna proprietate, de nobis ipsis ad nichil spoliari, et hoc 
difficillimu mm est et secundum hoc dicitur  quis duplex baro, qui seipsum ad nichilum 
deuincitt  uel a deo uincitur . Nam qui seipsum in spiritu et spiritum in spiritu uincit, ipse 
acquiritt  et uincit deum et omnia ad suam uoluntatem." 

Inn vertaling: 
Wiee het hoogwaardig sacrament van de Eucharistie op sacramentele wijze ontvangen en 
niett  op geestelijke wijze, zij  hebben meer  de dood in hun ziel dan in hun leven. Maar  wie 
opp sacramentele wijze en ook op geestelijke wijze het ontvangen, en wie met zulk een 
brandendee geest en met vurig verlangen God nuttigen en verteren, met zulk een 
inwendigee ijver, met prijsgeven van zichzelf en alle tijdelijk e bezit, alsof zij  God moesten 
nuttigenn en verteren, die zo begerig zijn naar  God en uitwendig getrokken worden tot 
verenigingg en door  tussenkomst van de aanhoudende goddelijke liefde, overstijgen zij 
zichzelff  en alles naar  de mate van de geest tot aan aanwezigheid toe. Drie soorten die 
binnenn het bereik van de belijder  liggen, drie soorten van sterven; de eerste is de dood aan 
dee zonden, die voor  velen zwaar  is. Hierin wordt hij  een goede soldaat genoemd De 
tweedee soort is de dood aan alle wereldse bekoring. Hierin wordt iemand "zwaargewicht" 
genoemd.. De derde dood is aan alle inwendige eigendommen, van onszelf beroofd te 
wordenn tot niets, en dit is de moeilijkste en volgens deze graad wordt iemand een 
t4tweevoudigee zwaargewicht", die zichzelf tot niets ontbindt of door  God ontbonden 
wordt.. Want wie zichzelf in de geest en de geest in de geest overwint, hij  verwerft en wint 
Godd en alles naar  zijn wil. 

3.. 179 v 36 t/m 179 v 38. 

Quandoquee inter  istis temptationibus occurrunt blasphemie. Etiam quandoque summa 
paupertas,, que consistit in carentia dei in tempore et in eternitate. 

Inn vertaling: 
Menigmaall  doen zich onder  dergelijke beproevingen godslasteringen voor. Ook 
menigmaall  (komt) de uiterste armoede (voor) die bestaat in het gemis van God in tij d en 
inn eeuwigheid. 
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