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                                             WOORD VOORAF 

 

  
 “Scripta ferunt annos” (Ovid., Ex Ponto IV, 8, 51) 

 

 “In order to mine these quires for what they can tell us about the real, the 

candid Ademar, however, we must engage in the same kind of tedious 

activity which produced them: minutely detailed codicological, 

paleographical and textual work.” 

 
                            Richard Landes1 

 

 

        

       In bovenstaand citaat heeft Richard Landes, de biograaf van Ademar van Chabannes, 

kernachtig samengevat, wat het onderzoek naar het handschrift Leiden, UB Vossianus latinus 

octavo 15 (hierna: VLO 15) zou moeten behelzen: als het ware een navoltrekking van de 

inspanningen die Ademar zo’n duizend jaar geleden heeft geleverd om de katernen, waaruit 

VLO 15 is opgebouwd, te produceren. Anders dan Landes heb ik deze reproducerende 

activiteit niet als langdradig ervaren. Integendeel, door het fysieke contact met de 

handgeschreven aantekeningen van een intrigerende en belangwekkende persoonlijkheid als 

Ademar, kom je als onderzoeker in een bevoorrechte positie te verkeren; een positie namelijk 

die je in staat stelt om zoiets te ervaren als wat men gewoonlijk onder ‘de historische sensatie’ 

verstaat. Me langzaam voortbewegend door Ademars notities, viel er onderweg genoeg te 

beleven en te overdenken, en van die belevenis en van die reflectie hebt u nu het uitgewerkte 

resultaat in handen.  

    Al sinds mijn studie mediëvistiek heeft dit handschrift mij gefascineerd, zij het 

aanvankelijk op een afstandelijke, ietwat intimiderende manier. Het handschrift bezit een rode 

band hetgeen wil zeggen dat raadpleging ervan alleen met uitdrukkelijke toestemming van 

hogerhand kan geschieden. Bovendien waren het louter geleerden van naam en faam die zich 

over bepaalde aspecten van dit handschrift hadden uitgelaten. Dus toen mijn opleider, Prof. 

Marco Mostert met het voorstel kwam om een proefschrift aan deze codex als geheel te 

wijden, voelde ik me, hoewel vereerd, toch vooral onzeker. Het is vooral aan het stimulerende 

commentaar van mijn andere opleider, Prof. Arpád Orbán, te danken dat ik me gesterkt voelde 

om deze wetenschappelijke onderneming aan te vangen. Als promotores hebben Prof. Mostert 

en Prof. Orbán mij niet alleen op het juiste spoor gezet, maar zij hebben er met hun effectieve 

raadgevingen en jarenlange, onvoorwaardelijke steun, ook voor gezorgd dat dit project 

succesvol kon worden afgesloten.  

Ik zou Dr Anna Adamska onrecht doen indien ik haar hartverwarmende adviezen, bij die 

gelegenheden van samenkomst gedaan, hier onvermeld zou laten. 

    In de hoop niemand te vergeten, heb ik een lijstje opgesteld van direct betrokkenen die het 

verdienen om hier, naast bovengenoemden, met name vermeld te worden. 

    

                                                 
1 LANDES, The Making of a Medieval Historian. Ademar of Chabannes and Aquitaine at the Turn of the 

Millennium (Princeton, 1984: microfilm), p. 141-142. 



 

 

    Prof. Peter Gumbert heeft mij bekwaamd in het scherp waarnemen van handschriften, en 

van het onderhavige handschrift in het bijzonder. De codicologie is, in mijn geval althans, 

toch de vaste grond waarop alle overige kennis gestapeld moet worden. Aan hem heb ik ook, 

naast de titel van mijn dissertatie, de waardevolle ervaring te danken, dat het altijd nog beter 

kan. 

Prof. Mariken Teeuwen heeft zich genereus ingezet om mij de techniek aan te leren die nodig 

is voor het maken van een digitale editie van dit handschrift. Het spijt mij dat ik, vermoedelijk 

vanwege mijn onkunde op dat vlak, (nog) geen gebruik heb gemaakt van haar goedbedoelde 

adviezen. De herinnering aan haar belangeloze betrokkenheid blijft.    

Dr Martin Hellmann heeft vele uren van zijn kostbare tijd besteed om mij de weg te wijzen in 

het spaarzaam ontgonnen terrein van de tironianistiek. Hij was ook zo vrijgevig om zijn 

afbeeldingen van tiroonse tekens aan mij ter hand te stellen.  

Vervolgens was Prof. Arend Quak direct bereid om de helpende hand te bieden bij het 

doorgronden van de betekenis van de Oud-hoogduitse glossen die in VLO 15 worden 

aangetroffen. 

Dankzij een uitvoerige correspondentie werd ik door Prof. Paolo Vaciago op de hoogte 

gesteld van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op het onderzoeksgebied van de 

bijbelglossen. 

Prof. Robert Scheller en Prof. Christian Klamt kan ik niet genoeg bedanken voor de 

bereidwilligheid hun inzichten omtrent de betekenis en de functie van de tekeningen in VLO 

15, met mij te delen.  

Dr Astrid Balsem en Dr Patrizia Carmassi verschaften mij waardevolle inlichtingen over 

respectievelijk Isaac Vossius en Marquhard Gude. 

Conservator Dr André Bouwman en zijn staf in de handschriftenkamer van de UB Leiden, 

betoonden zich steeds gastvrij en geen moeite was hen teveel om de opgevraagde 

handschriften naar boven te laten brengen. Dierbare herinneringen koester ik ook aan mijn 

bezoeken aan de August Herzogbibliothek in Wolfenbüttel: de medewerksters deden zelfs 

meer dan waar ik om vroeg. 

     Een aparte vermelding verdienen de Zusters van Liefde uit Schijndel. Vanaf het prille 

begin toonden zij belangstelling en schonken mij hun vertrouwen toen er nog niks op tafel 

lag, behalve wat vage, misschien wel hooggegrepen, plannen. Hun niet aflatende steun was 

voor mij een belangrijke inspiratiebron. 

   Het is ondoenlijk om hier alle dierbaren te noemen, vooral familie en vrienden/vriendinnen, 

die mij op de een of andere manier tijdens deze lange tocht bemoedigd hebben. En ook al 

bleef hun vakinhoudelijke inbreng beperkt tot een rol op de achtergrond, hun voortdurende 

aanwezigheid, in woord en gedachte, was voor mij als de levensadem zonder welke er niets 

tot stand wordt gebracht.   

   Tenslotte wil ik hier mijn steunpilaren bij computertechnische problemen in het zonnetje 

zetten. Kim van Heel en Theo de Kok heb ik vele malen lastig mogen vallen wanneer het 

manuscript onbedoeld in een chaos dreigde te veranderen of op het moment dat tekst zomaar 

verdwenen leek te zijn. Gelukkig, alles is gered….  
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I. ALGEMENE INLEIDING  

 
     Van geen enkele tijdgenoot zijn zoveel (zelfgeschreven) teksten en tekeningen 

overgeleverd als van Ademar van Chabannes (ca. 989-ca. 1034).2 Het ligt voor de hand om te 

veronderstellen dat we ons via dit overvloedige materiaal een helder en duidelijk beeld 

kunnen vormen van leven en werken van Ademar en, bij uitbreiding, van zijn tijd. Zo is hij de 

auteur van een Chronicon, een wereldgeschiedenis geschreven vanuit een overwegend 

Aquitaans perspectief. De graven van Angoulême, de hertog van Aquitanië en Ademars 

moederklooster Saint-Cybard in Angoulême vormen de voornaamste referentiepunten in dit 

geschiedwerk. In de Commemoratio abbatum basilice S. Martialis geeft Ademar belangrijke 

informatie over het andere klooster waaraan hij zich gedurende zijn leven commiteerde: de 

abdij van Saint-Martial te Limoges. Met dit klooster  had zijn familie een langdurige 

historische band. In zijn latere werk, vooral in zijn preken, is Sint Martialis, de eerste bisschop 

van Limoges en beschermheilige van het gelijknamige klooster, de centrale figuur. Ademar 

neemt uiterlijk vanaf 1028 deel aan de door de monniken in gang gezette beweging om Sint 

Martialis erkend te krijgen als apostel en tijdgenoot van Christus. Daartoe stelde hij een 

apostolische liturgieviering samen ter ere van Sint Martialis. Omdat in de Bijbel en in de 

officiële kerkgeschiedenis de rol van Sint Martialis als apostel onbekend was, nam Ademar 

bovendien de taak op zich om teksten te schrijven waaruit zou moeten blijken dat Sint 

Martialis bij de kerkelijke autoriteiten wel degelijk als apostel te boek stond. Kort gezegd: 

Ademar heeft om die reden gezaghebbende teksten vervalst en nieuwe verzonnen. 

   Hier stuiten we meteen op een fundamenteel historiografisch en methodologisch probleem 

dat alle historici raakt, ongeacht hun blikrichting. Wanneer Ademar bekend staat als een 

“Erzfälscher”, een mythomaan, omdat hij in ettelijke gevallen verslag doet van historische 

gebeurtenissen die aantoonbaar niet, of althans niet op de door hem voorgestelde wijze 

hebben plaatsgevonden,3 hoe moet je dan zijn verslag beoordelen van gebeurtenissen waarvan 

hij onze enige getuige is?  In dit bijzondere geval ben ik van mening dat de historische 

wetenschap ‒ die zich per definitie kritisch opstelt tegenover haar bronnen ‒ extra alert moet 

zijn op eventule malversaties, zonder echter hyperkritisch te zijn en zonder Ademar direct als 

een geestelijk gestoorde, maniakale vervalser af te schilderen.4 Het is zaak om naar logische 

verklaringen voor Ademars gedrag te blijven zoeken en om hem niet buiten de gemeenschap 

en buiten de tijd te plaatsen als iemand met een aberratie die in zijn latere leven een geïsoleerd 

en luchtledig bestaan leidde binnen het klooster. Dat vereist niet minder maar juist meer 

detaillistisch historisch onderzoek zodat Ademar, hoe vreemd zijn gedrag ons ook mag 

voorkomen, in context kan worden geplaatst.5  

                                                 
2 M.-C. GARAND, “Auteurs latins et autographes des XIe et XIIe siècles”, p. 82. 
3 De ontmaskering was grotendeels het werk van Louis SALTET,  “Une discussion sur Saint Martial entre un 

Lombard et un Limousin en 1029”, in: Bulletin de la littérature ecclésiastique 26 (1925), p. 161-186 en p. 278-

302; ID., “Une prétendue lettre de Jean XIX sur Saint Martial fabriquée par Adémar de Chabannes”,  Ibidem, 27 

(1926), p. 117-139; ID., “Les faux d’Adémar de Chabannes: Prétendues discussions sur Saint Martial au concile 

de Bourges de 1er novembre 1031”,  Ibidem, 27 (1926), p. 145-160; ID., “Un cas de mythomanie bien 

documenté: Adémar de Chabannes (988-1034).”,  Ibidem, 32 (1931), p. 149-165. Zie ook LANDES, Relics and 

the Deceits of History, passim; Herbert SCHNEIDER,  “Ademar von Chabannes und Pseudoisidor – der 

‘Mythomane’ und der Erzfälscher” in: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreβ der Monumenta 

Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986. Teil II: Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher 

(Hannover, 1988) p. 129-150. 
4 Ik sluit me hierbij aan bij het afgewogen oordeel van Dominique BARTHÉLEMY,  L’an mil et la paix de Dieu. 

La France chrétienne et féodale 980-1060 (Parijs, 1999), p. 362. 
5 Tenslotte zijn zijn vervalsingen, voor zover na te gaan, beperkt gebleven tot een specifieke periode (het laatste 

deel van zijn leven, vanaf 1025-1028) en hebben allemaal betrekking op de verdediging van de apostoliciteit van 

zijn beschermheilige, Sint Martialis. Onze kennis over leven en werken van Ademar van Chabannes is in de loop 
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  Naast dit waarheidsprobleem op het niveau van de historische feiten (zijn de bronnen wel 

betrouwbaar?) treedt er nog een tweede complicerende factor op bij het interpreteren en 

wegen van de bronnen. Hoe moet hetgeen Ademar ons meedeelt worden uitgelegd? Hier is 

niet de belangrijkste vraag of het relaas van Ademar wel overeenstemt met de historische 

feiten, maar of het historisch beeld dat door moderne historici op grond van dit relaas wordt 

geconstrueerd, plausibel is. In de geschiedwetenschap heeft de discussie zich op twee 

onderwerpen geconcentreerd: is er rond het jaar 1000 sprake van toenemend feodaal geweld 

en is er sprake van een fundamentele verandering in het feodale krachtenveld? En: heerste er 

rond het jaar 1000 de overtuiging dat men in het einde der tijden leefde?  

Het punt is nu dat er onder historici met betrekking tot deze onderwerpen twee kampen 

bestaan met tegenovergestelde meningen, terwijl ze zich allebei baseren op hetzelfde, aan 

Ademar ontleende, bronnenmatriaal.6  

    In mijn studie gaat het niet in de eerste plaats om meer klaarheid te brengen inzake deze 

overbekende en omstreden Ademar. De blik is vooral gericht op het nog nauwelijks belichte 

leraarschap van Ademar en de hoop is, om via deze invalshoek een completer en correcter 

beeld te krijgen van Ademar in zijn functioneren als intellectuele voorman van de kloosters 

van Saint-Cybard en Saint-Martial. 

In alle studies die over Ademar zijn verschenen, wordt op de een of andere manier het feit 

gememoreerd dat hij leraar (grammaticus) was. Veel verder dan deze constatering komt men 

vaak niet; soms is er nog de toevoeging dat de aantekenboekjes in VLO 15 een 

tekstverzameling bevatten die hem bij het uitoefenen van die taak ten dienste stond.7 De 

boekjes zelf figureren in talloze wetenschappelijke artikelen en boeken, meestal in twee 

gedaanten: óf als onderwerp in een specialistisch onderzoek naar een deelaspect van het 

handschrift, en dan is de voorliefde onder kunsthistorici voor dit handschrift het meest 

opvallend, óf het handschrift wordt genoemd als bewijsplaats in een betoog dat de meest 

uiteenlopende zaken tot onderwerp kan hebben. In ieder geval krijgt men de indruk dat het 

bijzondere uiterlijk van VLO 15, samen met de rijkgeschakeerde inhoud, voor vele 

wetenschappers een zekere aantrekkelijkheid bezit.  

   Met mijn onderzoek zet ik eigenlijk een stap terug, een stap die voorafgaat aan specialisme 

en eclecticisme. De opdracht die ik mezelf heb gesteld, behelst een analyse van het gehele 

handschrift, dat wil zeggen: een onderzoek naar het materiële voorkomen als ook een 

behandeling van de volledige inhoud ervan.8 Op basis van het notitie-achtige karakter van het 

handschrift luidt de verwachting dat we hier Ademar aan het werk zien met onderwerpen die 

in hoge mate zijn persoonlijke belangstelling hadden. Deze onderwerpen hebben bijna alle op 

de een of andere manier met het middeleeuwse onderwijs te maken, zodat we op grond 

hiervan de bewering dat Ademar grammaticus was, kunnen verifiëren en van substantie 

voorzien. Ademar de geschiedschrijver, Ademar de componist en Ademar als propagandist 

voor Sint Martialis zijn ons al bekend, maar hoe Ademar heeft gefunctioneerd als leraar is nog 

in nevelen gehuld. Het is het hoofddoel van de komende hoofdstukken om daar verandering in 

te brengen. Ik zal proberen aan te tonen dat Ademar zich gedurende langere tijd intensief met 

                                                                                                                                                         
der jaren aanzienlijk gegroeid dankzij een toenemende wetenschappelijke belangstelling die recent is uitgemond 

in kritische edities van het historische werk van Ademar en van zijn muzikale composities. Cf. BOURGAIN et al. 

(éds.), Ademari Cabbanensis Chronicon (CCCM 129) en GRIER (ed.), Ademari Cabbanensis Opera liturgica et 

poetica. Musica cum textibus (CCCM 245 en 245A).     
6 Naast de geschriften van Ademar  maakt men onder andere ook gebruik van Rodulfus Glaber, Historiarum libri 

quinque (cf. John FRANCE (ed. and transl.), Rodulfus Glaber, The Five Books of the Histories, Oxford, 1989). 
7 Léopold DELISLE,, “Notice sur les manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes” in: Notices et extraits des 

manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques (Parijs, 1896) tome 35, p. 241-358 (met 6 

afbeeldingen), hier p. 302. 
8 Zie het motto in het voorwoord. 
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onderwijskundige zaken heeft beziggehouden. Tevens hoop ik dat, als een afgeleid resultaat 

van deze studie, ons beeld van de reeds bekende Ademar bijgesteld kan worden en dat zijn 

‘afwijkend’ gedrag misschien toch minder dat van een gestoorde is dan menigeen denkt. 

    Natuurlijk kan dit handschrift, hoewel het uit verschillende periodes van Ademars leven 

stamt, niet het gehele verhaal vertellen, daarvoor is de omvang en de inhoud te beperkt gezien 

tegen de achtergrond van het totale corpus van Ademar (Hoofdstuk III), maar het kan, samen 

met de andere onderwijskundige handschriften die Ademar gebruikte, wel aantonen dat het 

onderwijs een niet te verwaarlozen onderdeel van zijn biografie heeft gevormd. 

In de loop van mijn onderzoek zal hopelijk ook duidelijk worden wat hem gedreven heeft om 

de schriftjes van VLO 15 met teksten en tekeningen te vullen op de wijze zoals hij gedaan 

heeft (Hoofdstuk IV.B).  De materiële presentatie van het handschrift zegt ook iets over de 

functie die de teksten en tekeningen hadden te vervullen. Perkamentgebruik en schriftniveau 

verraden in zekere zin welke bestemming de samensteller (Ademar) voor zijn teksten op het 

oog had.  

  Hoe hij vervolgens met de teksten en tekeningen uit zijn voorbeelden omging, is het 

onderwerp van Hoofdstuk V. Hier wordt in het bijzonder een lijn zichtbaar die naar de 

onderwijspraktijk voert. Het beeld wordt geschetst van een schrijver/leraar op het moment 

zelf dat hij aan het werk is. We zien hem afwegingen maken, teksten corrigeren, inkorten, 

omwerken, etc. Wanneer hij een handschrift voor zich heeft dan stelt hij zich vragen zoals: 

welke tekst uit dit handschrift is de moeite waard om over te nemen? En vervolgens: waar kan 

ik de tekst kwijt, ergens op een lege bladzijde van een reeds gevuld katern of begin ik een 

nieuw katern, en gebruik ik voor dit katern restanten perkament of moet het een display-

exemplaar worden? En hoe neem ik de tekst over, letterlijk of in geëxcerpeerde vorm, voeg ik 

illustraties aan de tekst toe (of tekst aan de illustraties?) of niet? 

Teneinde er dagelijks mee te kunnen werken worden de katernen door Ademar als aparte 

schriftjes met een voorlopige binding op de stapel schoolliteratuur gelegd (pas later, na 

Ademars dood, dus wanneer ze niet meer voor het oorspronkelijke onderwijsdoel worden 

gebruikt, zullen de schriftjes in één band met elkaar verenigd worden).  

  

     Een belangrijk onderdeel van het handschriftelijk onderzoek wordt gevormd door een 

analyse van Ademars hand (Hoofdstuk IV.C). Teneinde de verhouding van Ademar tot een 

bepaald geschrift in te kunnen schatten is het van wezenlijk belang om vast te stellen óf 

Ademar de tekst wel zelf (af-)geschreven heeft. Het herkennen van Ademars hand is echter 

niet altijd eenvoudig, omdat het schrift, in de woorden van Jean Vezin, gekenmerkt wordt 

“par son manque de régularité”,9 terwijl over het algemeen de identificatie van een hand juist 

gebaseerd wordt op het herkennen van regelmatig terugkerende patronen. Maar ook voor het 

analyseren van het schrift van Ademar biedt VLO 15 onverwachte mogelijkheden. 

Methodisch gezien houdt het informele karakter van dit handschrift de belofte in zich, dat een 

codicologisch-inhoudelijk onderzoek ons een fundament zal bieden om de ‘ware’ Ademar in 

het vizier te krijgen: een ongecensureerde Ademar die ― hoofdzakelijk ― voor zichzelf 

schrijft, en die bezig is met het uitoefenen van zijn vak (leraar). Hij hoefde zich niet te 

bekommeren om een meelezend publiek, zoals wel het geval was in het Chronicon en in zijn 

preken. Dat waren werken die voor de ogen van anderen waren bedoeld.10 Het informele 

karakter van VLO 15 strekt zich ook uit tot zijn schrift, dat vaak op een ongedwongen, 

                                                 
9 Jean VEZIN, “Un nouveau manuscrit autographe d’Adémar de Chabannes (Paris, Bibl. nat., lat. 7231)” in: 

Bulletin de la société nationale des antiquaires de France 1965, 44-51, hier p. 51, n.a.v. Ademars hand in MS 

Parijs BnF lat. 7231. 
10 Hier zij er al op gewezen dat niet alles in VLO 15 alleen voor Ademars ogen was bedoeld. Er zijn ook enkele 

teksten, en vooral tekeningen, waarvan je in alle redelijkheid kunt veronderstellen dat die als educatief materiaal 

aan de leerlingen werden getoond. 
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natuurlijke manier tot stand komt. Hetgeen we waarnemen is dus de hand van Ademar in zijn 

meest persoonlijke gedaante.  

  Tenslotte wordt in een appendix  bij Deel I aandacht besteed aan een tot nu toe onbekende 

autograaf van Ademar, MS Wolfenbüttel Gud. 79, een handschrift waaruit eens te meer de 

onderwijskundige dispositie van Ademar blijkt. 

 

     Deel II  van mijn onderzoek bestaat uit een weergave van de gehele inhoud van VLO 15. 

In de editie worden alle onderwerpen (teksten, tekeningen, losse notities, neumen) 

afzonderlijk gepresenteerd, en wel in de volgorde waarin ze nu in het handschrift worden 

aangetroffen. Iedere  bijdrage wordt voorzien van een inleiding. In de inleidingen heb ik een 

eerste poging tot wetenschappelijke analyse van de teksten en tekeningen 

ondernomen.Voornaamste doel van de editie is het toegankelijk maken van VLO 15 voor 

verder onderzoek.  

De verantwoording van de weergave van de geëditeerde teksten geschiedt niet hier voor alle 

teksten te zamen, maar in Deel II, bij iedere tekst afzonderlijk. De grote verscheidenheid aan 

onderwerpen en de persoonlijke, unieke vormgeving door Ademar, heeft ervoor gezorgd dat 

mijn editie soms de uitkomst lijkt te zijn van “piece-meal engineering”: ondanks de 

onderlinge overeenkomsten vraagt ieder onderwerp om een individuele benadering.    

    Het is onvermijdelijk gebleken om bij bepaalde thema’s in herhaling te treden: de 

codicologische en paleografische kenmerken die in Deel I in samenhang met elkaar worden 

behandeld, komen in Deel II opnieuw aan de orde wanneer de materiële achtergrond van de 

afzonderlijke teksten en tekeningen zal worden behandeld.     
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II. ADEMAR VAN CHABANNES 

 

 
     Op deze plaats volsta ik met een korte schets van Ademars levensloop, waarbij de laatst 

verschenen en meest uitvoerige biografie van Ademar door Richard Landes als leidraad is 

genomen.1 De uitdagende standpunten van Landes inzake controversiële kwesties zoals 

Ademars veronderstelde apocalyptische wereldbeeld en zijn (Landes’) historiografische 

positie inzake “la mutation (féodalisation) de l’an mil”, zullen slechts zijdelings aan de orde 

komen, dat wil zeggen alleen daar waar de bronnen daar aanleiding toe geven.2   

 

     Ademar werd in 989 geboren in het dorp Chabannes, even ten oosten van het huidige 

Châteauponsac in de Haut-Vienne, ongeveer 100 km. ten noorden van Limoges.3 Zijn ouders, 

Raimundus en Aldeardis (Hildegarde), waren beiden afkomstig uit het milieu van de 

regionale, lagere adel. In de stamboom van zijn vader treffen we hoogwaardigheidsbekleders 

aan als Turpio, de bisschop van Limoges (ca. 900-944), en diens broer Aimo, abt van Saint- 

Martial (937-943). Turpio en Aimo waren ooms van Offitia, de grootmoeder van Ademar van 

vaderszijde. Naast deze verre verwanten waren tijdens het leven van Ademar vooral de twee 

broers van zijn vader van grote betekenis. Deze ooms, Adalbertus en Rotgerius, volgden een 

carrière in het monastieke milieu. Zij bekleedden belangrijke posities in het klooster van 

Saint-Martial: de oudste broer van zijn vader, Adalbertus († 21 april 1007), was er deken en 

Roger († 27 april 1025) vervulde de prestigieuze functie van cantor.4 Via zijn moeder 

Aldeardis was Ademar gelieerd aan haar broers Ainardus, proost van Saint-Pierre van Dorat, 

en aan Abbo en Raymond, die door Ademar worden omschreven als twee robuuste, 

strijdlustige leiders.5  

  Mogelijk was Ademar enig kind, omdat hij nergens rept over de aanwezigheid van broers of 

zussen. Dit stilzwijgen hoeft echter niet alles te betekenen, want ook over zijn eventuele 

neven en nichten of grootouders van moederszijde vernemen we niets. Bernadette Barrière 

trekt daarom mijns inziens terecht twee conclusies uit de gebrekkige informatie. Ten eerste 

vermeldt Ademar alleen die personen uit zijn familie waarvan hij het voor de buitenstaander 

de moeite waard vindt om op de hoogte gesteld te worden; hij gaat dus selectief te werk. En 

ten tweede is het voor de moderne historici zaak om terughoudendheid te betonen in het 

opvullen van de lege plekken in de stamboom van de Chabannes, wanneer we alleen in 

termen van waarschijnlijkheden kunnen spreken.6 De ongerijmdheid van het feit dat Ademar 

                                                 
1 Richard LANDES, Relics, Apocalypse, and the Deceits of History. Ademar of Chabannes, 989-1034 (Cambridge 

(Mass.)/Londen, 1995). 
2 Onder historici is over deze onderwerpen een uitgebreide discussie ontstaan die hier niet weergegeven kan 

worden. Ik verwijs naar de bijdragen in Thomas HEAD en Richard LANDES (eds.), The Peace of God. Social 

Violence and Religious Response in France around the Year 1000 (Ithaca, 1992), en naar Dominique 

BARTHÉLEMY, L’an mil et la paix de Dieu.  
3 Over het geboortejaar van Ademar: in een autograaf, gedateerd eind 1029, noemt hij zichzelf quadragenarius 

(40-jarige), cf. BnF lat. 5288, fol. 51ra. Wat betreft zijn geboorteplaats,  cf. Commemoratio abbatum  

Lemovicensium basilice S. Martialis (éd. DUPLÈS-AGIER), p. 4: “Capannense, juxta castellum Potentiacum”.   
4 Commemoratio, p. 4 en 5. De sterfdatum van Adalbertus wordt vermeld in de kalender van MS Wolfenbüttel 

Gud. 79, fol. 33r: “XI KL Maii. Obitus Adalberti monachi sacerdotis decani”; over de dood van Roger van 

Chabannes schrijft Ademar in de Commemoratio, p. 8 (VI KL Maii = 27 april). 
5 Gegevens over zijn familiale achtergrond geeft Ademar in  het Chronicon (éd. BOURGAIN), III, 45 en 61. Voor 

een beredeneerde samenvatting van de verspreide informatie, cf. Bernadette BARRIÈRE, “Adémar et sa famille”, 

in: Splendeurs de Saint-Martial de Limoges au temps d’Adémar de Chabannes (Limoges, 1995), p. 56-60.  
6 In het bovengenoemde artikel “Adémar et sa famille”, p. 60, n. 7,  bekritiseert zij de ver doorgevoerde 

speculaties omtrent Ademars stamboom door  Léon LEVILLAIN, “Adémar de Chabannes, généalogiste”,  in 

Bulletin de la Société des Antiquaires de l”Ouest, 3e série, 10 (1934), p. 237-263, en vooral de wijze waarop 
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als kind werd geschonken aan het klooster van Saint-Cybard te Angoulême7 terwijl hij de 

enige erfgenaam zou zijn, kan dus bij nader inzien verklaard worden uit de reële mogelijkheid 

dat hij wél broers of zussen bezat maar daar gewoonweg geen melding van maakte. 

  Waarschijnlijk was hij niet ouder dan zeven jaar toen hij het ouderlijk huis verliet, een 

gebruikelijke leeftijd voor oblaten.8 We mogen er vanuit gaan dat voor zijn ouders het verblijf 

in dit klooster de meest rationele optie is geweest voor het veiligstellen van de toekomst van 

hun zoon. Misschien hadden Raymond en Aldeardis voor Ademar een soortgelijke loopbaan 

in Saint-Cybard voor ogen  als die van  zijn ooms in Saint- Martial. En de keuze voor Saint-

Cybard is niet zo vreemd wanneer men zich realiseert dat de band tussen Saint- Martial en 

Saint-Cybard zo hecht was, dat beide kloosters tot kort voor Ademars intrede bestuurd werden 

door één en dezelfde abt, Guigo (974-991).  

     Als jonge leerling kreeg Ademar zijn basisopleiding in het klooster van Saint-Cybard. In 

1004, op vijftienjarige leeftijd, heeft hij waarschijnlijk een ontmoeting gehad met Abbo van 

Fleury en zijn biograaf Aimoin, die een tussenstop maakten in Angoulême op weg naar 

opstandige monniken van La Réole.9 De veronderstelling is dat Ademar voor zijn 

vervolgopleiding tussen 1007 en 1010 naar het zusterklooster van Saint-Martial in Limoges is 

vertrokken. Hij werd daar door  de cantor, zijn oom Roger, voor langere tijd onder zijn hoede 

genomen.10 Over deze oom spreekt Ademar als de man die hem kennis bijbracht en die 

bovendien een goede reputatie bezat (“vir clarissimus et meus magister”).11 Het lijdt dan ook 

geen twijfel dat Ademar zijn latere expertise als componist en liturgist te danken heeft aan 

zijn oom Roger.12 Een andere leraar van Ademar in Limoges is waarschijnlijk de armarius 

Aldebertus (Hildebertus) geweest, die in hetzelfde jaar (1025) als Roger overleed. Beide 

mannen blonken volgens Ademar uit in geleerdheid (“sapientia fulgidi”).13   

   Tijdens dit eerste verblijf in Limoges doet Ademar in 1010 een waarneming aan de 

nachtelijke hemel van een huilende Christus aan het kruis, een waarneming die hij in zijn 

geschiedschrijving vooraf laat gaan, waarschijnlijk als een soort voorteken, aan de 

verwoesting van het Heilig Graf in Jeruzalem door al-Ha̅kim, de kalief van Kairo, in datzelfde 

jaar.14 In feite vond deze, in het Westen lang nadreunende gebeurtenis, een jaar eerder, in 

                                                                                                                                                         
Richard LANDES, The Making of a Medieval Historian, p. 108-115,  en ID, “Autour d’Adémar  de Chabannes – 

Précisions chronologiques au sujet du Limousin vers l’an mil”, in: BSAHL 122 (1994), p. 43, de 

waarschijnlijkheden van Lévillain voor zekerheden door laat gaan. Een soortgelijke, op de onomastiek 

gebaseerde, reconstructie van Ademars stamboom ondernam  Jacques DUGUET, “L’ascendance d’Adémar de 

Chabannes”, in Bulletins et mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente 148 (1992), p. 

13-15, waarin hij voorstelt om de stamboom van Ademar via zijn moeder Aldeardis te herleiden tot de heren van 

Chabanais, een dorp aan de Vienne precies halfweg tussen Limoges en Angoulême.   
7 In de rondzendbrief van 1029, schrijft Ademar over zichzelf: “... ad  engolismam civitatem ubi ab ipsa 

tenerrima pueritia hactenus ætate quadragenarius  vitam in monasterio sancti eparchii transigo”, Parijs, BnF 

lat. 5288, fol. 51ra (cf. Epistola de apostolatu sancti Martialis, ed. PL, 141, col. 89). 
8 Cf. M. de JONG, In Samuel’s Image. Child Oblation in the Early Medieval West (Leiden, 1996). 
9 Ademar doet verslag van  deze tussenstop en van de daaropvolgende, voor Abbo fatale, ontmoeting met de 

monniken vam La Réole in Gascogne, cf. Chronicon III, 39.  
10 Chronicon III, 46, 5-7.  
11 Commemoratio abbatum , éd. DUPLÈS-AGIER, p. 8. 
12 Cf. GRIER, “Roger de Chabannes”, p. 68. 
13 Chronicon, III, 61. Over de naamsverwarring tussen Adalbertus, de oom van Ademar, en 

Hildebertus/Aldebertus, de armarius van Saint-Martial, cf. Jules LAIRE, Études critiques II: Historia d’Adémar 

de Chabannes, p. 275-276. 
14 Chronicon III, 46, 5-16; Ademar spreekt van “His temporibus...” en “in tempesta noctis”, dus zonder 

vermelding van het jaar en het exacte tijdstip waarop de verschijning plaatsvond. Zijn andere waarnemingen aan 

de hemel vinden wél plaats in een bepaald jaar, op een bepaalde dag en op een bepaald uur (cf. BnF lat. 3784, 

fol. 130v en Vat Reg. lat. 1332, fol. 43v).  
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1009, plaats.15 Hoewel Ademar door dit schouwspel tot tranen toe geroerd was, durfde hij het 

visioen (Ademar gebruikt het woord video) op dat moment niet aan anderen te vertellen. Pas 

tijdens het schrijven van het Chronicon (ca. 1025/26-1028) maakte hij melding van deze 

enerverende gewaarwording.  

   Over de inhoud van zijn opleiding in Limoges doet Ademar verder geen mededelingen, 

maar bij zijn terugkeer in Saint-Cybard rond 1014, droeg hij waarschijnlijk enkele boekjes bij 

zich waarin  hij, als vrucht van zijn opleiding in Limoges, wat lesmateriaal had verzameld om 

aan de leerlingen in Angoulême te onderwijzen.16 Het jaartal van zijn thuiskomst, 1014, wordt 

afgeleid uit de bisschopslijst van Limoges die Ademar in VLO 15 heeft gekopieerd. In eerste 

instantie eindigt de lijst met bisschop Alduinus (990-1014), en op grond van die vermelding 

zou zijn eerste verblijf in Limoges zich niet tot na 1014 hebben uitgestrekt.17  

Volgens Landes was Ademar in de periode kort na zijn terugkeer in Angoulême een 

grammaticus van naam die door de geestelijke en wereldlijke heersers in zijn omgeving en 

door zijn superieuren werd aangezocht om heiligenlevens en kerkrechtelijke teksten te 

schrijven. In de handschriften BnF lat. 3784 en BnF lat. 2400 vindt men de neerlsag hiervan, 

onder andere een Vita s. Amantii (voor graaf Willem IV van Angoulême), een Vita s. Eparchii 

(voor Saint-Cybard), De divinis officiis van Amalarius van Metz en een Liber pontificalis 

(voor bisschop Roho van Angoulême).18 Ook vanuit Limoges werd er een beroep gedaan op 

zijn geletterdheid. Toen Jordanus van Laron door de hertog van Aquitanië, Willem de Grote 

(ca. 996-1030), in 1023 tot bisschop van Limoges werd benoemd als opvolger van Giraldus, 

ontstond er een conflict omdat de nieuwe bisschop werd gewijd door de (hertogelijke) 

aartsbisschop van Bordeaux en niet, zoals gebruikelijk, door de (koninklijke) aartsbisschop 

Gauzlinus van Bourges. Het was een poging om het diocees Limoges in de invloedssfeer van 

Bordeaux te trekken, waar de hertog Willem de Grote het voor het zeggen had. Het gevolg 

was dat Limoges door Gauzlinus werd geëxcommuniceerd.19 Wellicht dat Ademar naar 

aanleiding van deze kwestie een dossier aanlegde met teksten die betrekking hadden op 

bisschoppelijke benoemingen.20 De patstelling waarin de discussie met bisschop Jordanus 

zich bevond, werd in 1025 opgelost toen Jordanus zich onderwierp aan de aartsbisschop van 

Bourges.  

   Een jaar later bracht Ademar een bezoek aan Limoges naar aanleiding van het overlijden 

van zijn oom en opleider Roger († 27 april 1025). De inscriptie op diens grafsteen (“VI. KL. 

MAI REQUIEVIT ROTGERIUS CANTOR”) wordt aan Ademar toegeschreven.21 Landes vermoedt 

                                                 
15 LANDES, Relics, p. 44-45, veronderstelt dat Ademar de chronologische volgorde van de gebeurtenissen in het 

Chronicon met opzet heeft veranderd: dus eerst de verdrijving van de Joden uit Limoges en daarna de 

verwoesting van het H. Graf, om de Joden aan te kunnen wijzen als de schuldigen voor de verwoesting van het 

Heilig Graf; zij zouden namelijk hun verdrijving uit Limoges hebben willen wreken door samen te spannen met 

al-Ha̅kim (zie ook Chronique (éd. CHAUVIN/PON), p. 258, n. 425). 
16 Te denken valt aan de tekst van de Psychomachia, de Etymologiae en het schriftje met Hyginus’ De 

astronomia plus computus. Zekerheid hierover bestaat echter niet.   
17 LANDES, Relics, p. 99. 
18 Cf. LANDES, Relics, p. 104-113.  
19 Over deze benoeming en haar nasleep, cf. AUBRUN, L’ancien diocèse, p. 136-138 en SOHN, Der Abbatiat, p. 

30-33; zie ook BECQUET, “Les évêques” 105 (1978), p. 95-103. 
20 Zie BnF lat. 2400, fols. 151v-153v en 173r-182v; volgens LANDES, Relics, p. 120-123 werden deze teksten op 

verzoek van bisschop Roho en graaf Willem IV van Angoulême samengesteld, figuren die aan de zijde van de 

hertog stonden. 
21 Jean-Loup LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial, p. 478-79; GRIER, “Roger de Chabannes”, p. 53-54. Ook de 

vervaardiging van het grafschrift voor Sint Martialis (“HIC REQUIESCIT MARTIALIS APOSTOLUS XPI / ADEMARI 

MISERERE TUI”) wordt aan Ademar toegeschreven (cf. Vincent DEBIAIS, “Le corpus épigraphique (XIe-XIIIe 

siècles): les inscriptions dans l’organisation architecturale”, in: Claude ANDRAULT-SCHMITT (éd.), Saint-Martial 

de Limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe siècles) (Limoges, 2005), p. 373-390, hier p. 

373-374 en afb. 1-2). Afbeeldingen in Jean-Michel DESBORDES en Jean PERRIER, Limoges. Crypte Saint Martial 

(1990, Guides archéologiques de la France), p. 20-21 (Martialis) en 58-59 (Rotgerius).  
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dat Ademar deze gelegenheid te baat nam om de wetenschappelijke teksten in het 

computushandschrift van Saint-Martial, BnF lat. 5239, te bestuderen en om historische 

notities te kopiëren in zijn uit Angoulême meegebrachte codex BnF lat. 3784 (fol. 130r).22 

Hiermee begon Ademars carrière als geschiedschrijver, die uiteindelijk zou uitmonden in het 

Chronicon, een geschiedschrijving die tot in de eigen tijd doorliep ‒ het placitum te Blaye op 

8 september 1028 is de chronologisch laatst vastgelegde gebeurtenis. Van dit Chronicon is 

slechts een klein gedeelte in autograaf overgeleverd, maar we weten dat Ademar in de periode 

1024/25-1028 drie versies van zijn geschiedwerk heeft geproduceerd.23  Uit de twee eerste 

versies van het Chronicon, dat vooral een regionale geschiedschrijving is, blijkt dat Ademar 

denkt en schrijft vanuit een gevoel van nauwe verbondenheid met het klooster van Saint-

Cybard en met het graafschap Angoulême, en vanuit zijn bewondering voor hertog Willem de 

Grote.     

   In het vervolg treden nu twee gebeurtenissen op waarvan verondersteld wordt dat deze 

Ademars levensloop diepgaand hebben beïnvloed, omdat zijn verhouding met de grafelijke 

familie en  met zijn moederklooster erdoor verstoord raakte. Het eerste incident betreft de 

benoeming van Amalfredus tot abt van Saint-Cybard door graaf Willem IV van Angoulême 

(988/989-1028). In de opvolging moest worden voorzien omdat de voorganger van 

Amalfredus, abt Richard, tijdens een pelgrimstocht naar Jeruzalem in 1026-27 was gestorven. 

Aan deze reis namen ook Willem IV en Amalfredus, de latere opvolger van Richard deel. Het 

was dus aan de graaf van Angoulême om te bepalen wie het klooster bestuurde, een veel 

voorkomende procedure in die tijd.24 De benoeming wekte, voor zover we weten, geen 

beroering. In het Chronicon beschrijft Ademar de opvolging door Amalfredus in positieve 

bewoordingen, waarin op geen enkele wijze teleurstelling of naijver van zijn kant doorklinkt. 

Desondanks heeft men gesuggereerd dat Ademar door deze manoeuvre van de graaf de weg 

werd versperd in zijn vurige ambitie om abt te worden.25 Nu zijn carrièreplannen in 

Angoulême waren geblokkeerd zou Ademar zijn vizier meer op Saint-Martial zijn gaan 

richten.  

   In deze periode is hij enkele keren voor kortere tijd in Saint-Martial geweest, onder andere 

in de zomer van 1027 met zijn Griekse bezoekers, Simeon en Cosmas.26 Volgens James Grier 

reisde Ademar in de herfst van 1027 nogmaals naar Limoges om zijn medewerking te 

verlenen aan het op schrift stellen van het muziekrepertoire voor de liturgie in Saint-Martial. 

In dit handschrift, BnF lat. 1121, fol. 58r, ondertekende hij zijn werk met “Ademarus 

                                                 
22 LANDES, Relics, p. 122-124. 
23 BOURGAIN (éd.), Chronicon, Introduction, p. XIII-XXXV; LANDES, Relics, p. 131-193, plaatst deze drie 

recensies tegen de achtergrond van Ademars persoonlijke geschiedenis. 
24 De voorbeelden die Ademar in het Chronicon geeft, spreken voor zich. De hoge kerkelijke posities in 

Angoulême en Limoges vormden dikwijls onderdeel van een machtsspel tussen de heersende adellijke families. 

Cf. Chronicon III, 36: de bisschop van Angoulême, Grimoard (991-1018), koopt de abdij van de graaf van 

Angoulême en bestuurt deze als was het zijn persoonlijk bezit door eigendom van de abdij te vervreemden. In 

Limoges was het bestuur rond het jaar 1000 geconcentreerd in handen van leden van het huis van Ségur. De 

zonen van burggraaf Geraldus hadden hier de ambten onder elkaar verdeeld: Guido was burggraaf († 1025), 

Hilduinus bisschop (990-1014) en Josfredus abt van Saint-Martial (994-998). Vervolgens is het de zoon van 

Guido, Geraldus, die zijn oom Hilduinus opvolgt als bisschop van Limoges (1014-1022), cf. SOHN, Der 

Abbatiat, p. 23-29 en 40-41. Soms was het verzet van de monniken tegen de simonie succesvol, zoals die keer 

toen bisschop Geraldus er niet in slaagde om zijn kandidaat door te zetten tegenover de favoriet van de 

monniken, de nieuwe abt Hugo (1019-1025), cf. Chronicon III, 50. 
25 Zie vooral LANDES, Relics, p. 162-163: “But above all, Ademar wanted to be abbot.” In dezelfde lijn denkt 

GRIER, The Musical World, p. 55 en ID., The Musical Autographs, p. 142. Voor de twijfel aan Ademars 

veronderstelde deceptie, cf. Chronicon, III, 65 en PON/CHAUVIN (éds.), Chronique, p. 12, n. 30 en p. 286, n. 579. 
26 Af te leiden uit de annalen-notities die Ademar in BnF lat. 5239, fol. 21r, maakte naar aanleiding van de 

troonswisselingen in het Duitse en Byzantijnse Rijk, cf. LANDES, Relics, p. 164-165 . 
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monachus sci Martialis”, een wijze van ondertekenen die volgens Grier zijn innerlijke breuk 

met Saint-Cybard voor eenieder zichtbaar maakte.27  

   Een tweede aanslag op Ademars toekomstverwachtingen in Angoulême werd veroorzaakt 

door de geheimzinnige dood van graaf Willem IV Taillefer van Angoulême in het voorjaar 

van 1028 (6 april). Ademar schrijft uitgebreid over het lijden en sterven van de graaf in het 

Chronicon. Volgens Landes en Grier zou Ademars loyaliteit aan de grafelijke familie op de 

proef zijn gesteld door zijn wetenschap dat Alizia, de vrouw van Alduinus, de zoon en 

opvolger van Willem IV, de hand zou hebben gehad in de vergiftiging van de graaf.28  Kort na 

de dood van de graaf  ontvluchtte Ademar de woelingen in Angoulême29 en vertrok voor 

langere tijd naar Saint-Martial. Uit de handschriftelijke getuigenissen blijkt dat hij in dit 

klooster opnieuw deelnam aan het vervaardigen van teksten en muziek voor liturgisch 

gebruik. In deze jaren, waarin de nieuwe kerk van Saint-Martial, de Verlosserskerk,30 zijn 

voltooiing naderde en de verering van Sint Martialis als apostel van Christus steeds grotere 

vormen aannam, schijnt Ademar een koortsachtige activiteit aan de dag gelegd te hebben. Zijn 

productie in dat jaar (nov. 1028-aug. 1029) lijkt de grens van hetgeen fysiek mogelijk is te 

verkennen. Na het succes van de wijding van de nieuwe Verlosserskerk op 18 november 

1028, waar Ademar behalve als getuige, voor zover we weten, niet actief bij betrokken was,31 

werd besloten om het muziekhandschrift BnF lat. 909 geschikt te maken om de nieuwe 

waardigheid van Martialis met een plechtige apostolische liturgie te bevestigen. De mis werd 

op 3 augustus 1029 opgedragen in de St. Stephanuskathedraal te Limoges. Verder schreef 

Ademar in dat jaar een nieuwe versie van de Vita prolixior, een levensbeschrijving van Sint 

Martialis die eind 10e of begin 11e eeuw was ontstaan, en waarin Martialis als tijdgenoot van 

Christus en als neef van Petrus wordt voorgesteld. In de nieuwste vertelling van Ademar 

wordt de status van Martialis als apostel van Christus benadrukt, evenals de rol van zijn 

volgeling hertog Stephanus, als model voor hertog Willem de Grote. Daarnaast zorgde 

Ademar voor een herziene uitgave van het Chronicon (γ, gamma) waarin zich nu, naast het 

perspectief vanuit Angoulême, ook de blikrichting vanuit Limoges voegt. Tenslotte werkte 

Ademar tegelijkertijd aan een geschiedenis van de abdij van Saint-Martial: de Commemoratio 

abbatum sancti Martialis.  

    Al deze inspanningen om de nagedachtenis aan Martialis op een fabelachtige wijze de 

hoogte in te stuwen en op het klooster af te laten stralen, dreigden schipbreuk te leiden toen 

op de dag dat de apostolische liturgie gevierd werd, en in de nasleep daarvan, Ademar 

geconfronteerd werd met Benedictus van Chiusa en zijn medestanders, die hem 

beschuldigden van het vertellen van onwaarheden over de apostoliciteit van Martialis. Wat er 

die dag (3 augustus 1029) en in de periode daarna precies gebeurd is, is moeilijk te 

reconstrueren, omdat we (opnieuw) aangewezen zijn op een document dat door Ademar zelf 

                                                 
27 GRIER, The Musical World, p. 22 en p. 54-55. Indien deze toewijzing van Grier klopt, dan zou hier dus sprake 

zijn van een regelrechte leugen. Op dat moment immers  (1027) was Ademar  nog gewoon monnik van Saint-

Cybard. In alle andere handschriften, tot aan 1031 toe, ondertekent Ademar alleen met zijn naam of met 

vermelding van Angoulême (“apud engolismam scripsit”). Daarom denk ik dat de ondertekening in BnF lat. 

1121 dateert van ná ca. 1031 wanneer hij definitief afscheid heeft genomen van Saint-Cybard en zijn toevlucht 

heeft gezocht in Saint-Martial. 
28 Dit is wat er, in de reconstructie van LANDES, Relics, hoofdstuk 8, p. 178-193, mede gebaseerd op het relaas in 

de Historia pontificum et comitum engolismensium (1160), in werkelijkheid aan de hand was . In het Chronicon 

III, 66, spreekt Ademar niet van vergiftiging maar van tovenarij. BLÖCKER, “Ein Zauberprozeß”, Schweizerische 

Zeitschrift für Geschichte 29 (1979), p. 543, gelooft niet dat Ademar een verdenking tegen Alizia koesterde.  
29 Er ontstond een opvolgingsstrijd om de erfenis van Willem IV tussen zijn zoons Alduinus en Josfredus 

(Chronicon III, 67). 
30 Waarschijnlijk was hij wel ooggetuige, want hij maakte van de wijding een marginale notitie in VLO 15, fol. 

187r, zie tekst nr. 60 in Deel II. 
31 Waarschijnlijk heeft hij zich wel onder de deelnemers aan de plechtigheid bevonden, omdat hij in de marge 

van fol. 187r van VLO 15 verslag doet van de ceremonie (en later nog eens uitgebreid in BnF lat. 2469).  
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werd geschreven, de Epistola de apostolatu s. Martialis. In deze rondzendbrief, geadresseerd 

aan de betrokken geestelijken, de hertog, de keizer en de paus, brengt Ademar de argumenten 

van zijn tegenstanders naar voren, die hij probeert te weerleggen met niet altijd even sterke 

tegenargumenten. Wat vooral opvalt is de grote emotionele betrokkenheid die hij in de brief 

tentoon spreidt en die als bewijs kan gelden voor het onverwachte karakter die de aanval van 

Benedictus van Chiusa c.s. voor  Ademar gehad moet hebben. Hij reageerde als door de 

bliksem getroffen. Al snel daarna hervond hij zichzelf en scheidde de ene na de andere tekst 

af die, samen genomen, een mozaïek vormden waarin het beeld van Martialis apostolus werd 

geschilderd.32  

    De teksten die Ademar produceerde in de jaren die op het incident in augustus 1029 volgen, 

hebben één ding met elkaar gemeen, en dat is dat zij de authenticiteit van de 

apostoliciteitsclaim keer op keer herhalen. Zo vervalste Ademar een brief van paus Johannes 

XIX  (1024-1032) waarin deze erkent dat Martialis tot de 72 leerlingen van Christus 

behoorde.  Een groot aantal door hem toenmaals geschreven preken bevatten uitspraken van 

vroegere pausen waarin deze over Martialis apostolus spreken.33 Tenslotte doet Ademar 

verslag van het concilie van Limoges (18-20 nov. 1031), waar de prelaten en de aristocratie 

van Aquitanië overgaan tot de erkenning van Martialis als apostel.  

     In de moderne historiografie wordt niet getwijfeld aan het frauduleuze karakter van de 

teksten die Ademar ten behoeve van de ‘goede’ zaak heeft geconstrueerd (pro pietate 

mentiri). De vraag is echter: in welke context pleegde Ademar deze vervalsingen, en hoe 

succesvol was de campagne? Meestal wordt het verloop van de gebeurtenissen zó 

voorgesteld, dat Ademar optrad als impresario van de apostelcultus en dat hij na het 

mislukken van de apostolische liturgie in augustus 1029, met pek en veren overladen, uit 

Limoges moest vertrekken. Hij zocht een toevluchtsoord in zijn oude moederklooster van 

Saint-Cybard, maar hier kon hij zich alleen in de marge bewegen, gehaat en geminacht door 

zijn medebroeders. Wonderlijk genoeg slaagde hij er, ondanks deze tegenwerking, toch in om 

het bovengenoemde, zeer uitgebreide dossier samen te stellen dat de apostoliciteit van 

Martialis bevestigt.  Om zijn isolement in Angoulême te ontvluchten en zijn werken voor het 

nageslacht veilig te stellen, besloot hij in 1032-1033 op pelgrimstocht te gaan naar het Heilige 

Land en om zijn boeken, tijdens een tussenstop in Limoges, te deponeren in het klooster van 

Saint-Martial. De wijze waarop dit alles in zijn werk ging, wijst volgens historici op een 

planmatige aanpak, met de ultieme consequentie dat Ademar uit Frankrijk vertrok met de 

bedoeling om niet meer terug te keren.34  

     Mijn hypothese luidt, dat de vrij massieve en breed gedeelde apostoliciteitscampagne voor 

Martialis, die in Limoges en omgeving al gedurende langere tijd werd gevoerd,35 door de 

kritische opmerkingen van Benedictus van Chiusa c.s., niet fundamenteel werd verstoord. 

Hoewel Ademar er blijk van gaf dat de kritiek hem persoonlijk erg raakte (zie de toon in de 

Epistola de apostolatu), de activiteiten die hij daarna ontplooide tonen aan, dat er geen sprake 

                                                 
32 De brief en de daarmee samenhangende apostolische vervalsingen worden het meest adequaat geanalyseerd in 

de publicaties van Louis SALTET, verdeeld over vijf afleveringen van het Bulletin de la littérature ecclésiastique, 

zie hiervoor n. 3. Dat Ademar door de gebeurtenissen tijdens en kort na de apostolische liturgieviering in 

augustus 1029, voor een moment geestelijk uit zijn evenwicht is geraakt, ben ik met Saltet eens. Ik durf echter te 

betwijfelen of deze instabiliteit zich heeft doorgezet en of dat de daaropvolgende vervalsingen geproduceerd 

werden door een ziekelijk brein dat zich had losgezongen van de werkelijkheid.  
33 Ademar permitteerde zich een vrije omgang met de Pseudo-Isidorische Decretalen. Cf. SCHNEIDER, “Ademar 

von Chabannes und Pseudoisidor”, p. 135: “Ademar übernimmt die ganze Pseudoisidor-Dekretale, setzt aber die 

Textteile nach eigenem Plan zusammen und schiebt nicht-pseudoisidorische Stücke ein”. 
34 “Merely putting one’s library in order before departure suggests intimations of not returning”, cf. LANDES, 

Relics, p. 280. 
35 Dat wil zeggen, al vóór 1025 door Roger, de oom van Ademar. Cf. Alain DIERKENS, “Martial, Sernin, 

Trophime et les autres”, p. 33, n. 37. 
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was van een defaitistische houding ‒ niet bij hem en niet bij zijn supporters. Want wat de 

handschriften ook laten zien, is dat Ademar onmogelijk op eigen houtje gehandeld kan 

hebben. Hij was weliswaar de centrale figuur die leiding gaf aan de apostoliciteitscampagne, 

maar gedurende dit gehele traject, zowel vóór als ná 3 augustus 1029, werd hij gesteund door 

zijn directe superieuren in de kloosters van Angoulême en Limoges, en waarschijnlijk ook 

door de erbij betrokken bisschop Jordanus van Limoges.36  Het beeld van een “solitary 

forger”, verstoten en gehaat door de gehele aquitaanse gemeenschap, is gebaseerd op de 

interpretatie  door Saltet en Landes van Ademars uitlatingen in de Epistola de apostolatu. Het 

is waar dat dit unieke document een emotioneel betrokken iemand aan het woord laat, die na 

kritiek op zijn levenswerk de grond onder zijn bestaan ‒ voor even ‒ voelde wegzakken. Maar 

de brief is vooral een staaltje van retorische strategie van de kant van Ademar, bedoeld om de 

geadresseerden voor zijn standpunt te winnen. De geletterdheid van de zeer met zichzelf 

ingenomen Benedictus van Chiusa wordt belachelijk gemaakt: ondanks de zelfverklaarde 

superioriteit van zijn kennis, hechtte Benedictus immers geloof aan de mening van het volk 

(vulgus) terwijl hij twijfelde aan de waarheid van de apostoliciteit van Martialis, die volgens 

Ademar in de boeken geschreven stond.37 Tegelijkertijd liet Benedictus zich denigrerend uit 

over de kennis van de geletterden in Aquitanië38 en het waren juist deze geletterden tot wie 

Ademar zich richtte in zijn brief.39 De argumenten die Ademar de tegenstanders van de 

apostoliciteit (Benedictus, Salgionius, Bernardus) in de mond legt, zijn voor de voorstanders 

van de apostoliciteit (de geadresseerden van de brief) zó belasterend, dat het voor hen 

onmogelijk gemaakt wordt om zich op objectieve gronden tot het kamp van Benedictus te 

bekeren.    

      De veronderstelling dat de kritiek van Benedictus heeft geleid tot een totale verstoring in 

het gedrag en functioneren van Ademar, wordt niet gestaafd door de feiten. Al spoedig na de 

deceptie van 3 augustus 1029 wordt Ademar in staat gesteld om zijn werk ter promotie van 

Sint Martialis te hervatten, en er zijn aanwijzingen dat hij, zoals voorheen, nog steeds het 

gezag bezat om handschriften met zich mee te nemen van het ene klooster naar het andere 

(bijvoorbeeld BnF lat. 3784) en om aantekeningen te maken in de marge van 

wetenschappelijke teksten. Indien Ademar op zulk een wijze om kon gaan met handschriften 

uit de kloosters van Angoulême en Limoges, dan mag men er vanuit gaan dat hij een zekere 

status bezat en zichzelf de wet kon stellen. De suggestie dat er bij handschriftverplaatsingen 

telkens sprake is van diefstal lijkt mij niet aannemelijk, want in dat geval zou hij door het 

benadeelde klooster snel tot persona non grata zijn verklaard, en niet meer vrijelijk van het 

ene naar het andere klooster hebben kunnen reizen. Dat laatste heeft hij voortdurend gedaan, 

                                                 
36 Jordanus dreigde tegenstanders met excommunicatie, cf. LANDES, Relics, p. 226. 
37 Over de tegenstelling tussen de mening van het vulgus en de ware kennis van de geleerden, schrijft Ademar:  

“Porro sermonibus sapientium, licet paucorum, potius credendum est quam indoctae multitudinis vulgi 

opinionibus”(PL 141, col. 102D; BnF lat. 5288, fol. 55vb); en waarom zou men een oude waarheid opgeven 

voor de mening van een blaaskaak: “nunc vero per unum langobardum rusticum, putantem se esse grammaticum 

(i.e. Benedictus, vE), derelinquet conventus eruditorum catholicorum veritatem antiquam patrum nostrorum?” 

De waarheid dat Martialis een apostel is, is als een vonk (scintilla) behouden gebleven en moet nu door de 

inspanning van geleerden als Odolricus en Jordanus weer als de zon van de waarheid gaan schijnen: “ex qua 

scintilla reluxit modo ut sol pulchra veritatis consuetudo, glorificante Deo tempora piissimi pastoris nostri 

Odolrici et episcopi Jordani” (Ibid., col. 104 A, BnF lat. 5288, fol. 56ra). 
38 Tot die conclusie komt ook SALTET, “Une discussion sur Saint Martial”, p. 184-185: “Il fallait toujours en 

revenir au même point: en Aquitaine, aucune culture de l’esprit.”  
39 Het lijk wel alsof Ademar in de aanhef van zijn brief heeft willen benadrukken dat de geadresseerden niet van 

de straat waren (BnF lat. 5288, fol. 51ra). Abt Odolricus van Saint-Martial, abt Geraldus van Solignac, de 

monnik Wernonus, hertog Willem van Aquitanië, de kanunniken Engelricus en Teotardus, zij krijgen allemaal 

het epitheton “grammaticus”, soms nog aangevuld met “doctissimus” of  “philosophicis studiis liberaliter 

instructis”.  
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vermoedelijk nog tot het begin van de jaren dertig zoals blijkt uit zijn aanwezigheid eind 1031 

op het Concilie van Limoges.  

    Het idee dat hij in 1033 vanuit zijn ‘ballingsoord’ Angoulême naar het Heilige Land is 

vertrokken en op weg daarheen een tussenstop maakte in Limoges om zijn handschriften in 

geordende toestand te deponeren, inclusief het aan Saint-Cybard toebehorende materiaal, lijkt 

mij ook onhoudbaar. Verondersteld wordt dat die ordening zich heeft vertaald in het 

samenbinden van de losse katernen, hetgeen impliceert dat Ademar zijn werkzaamheden in 

Frankrijk als afgesloten beschouwde en dat hij niet van plan was om van zijn pelgrimstocht 

terug te keren.  

   In de eerste plaats blijkt uit notities die Ademar in handschriften van Saint-Martial maakte, 

dat het niet om een tussenstop ging maar om een langer verblijf, mogelijk reeds vanaf het 

Concilie van Limoges in november 1031.40 In de tweede plaats kan vastgesteld worden, zoals 

we later in het codicologisch onderzoek van VLO 15 zullen zien, dat Ademar  voornamelijk 

een stapel katernen met een voorlopige binding in Limoges heeft achtergelaten, hetgeen wil 

zeggen dat het een verzameling was met een open einde, op ieder moment nog ontvankelijk 

voor nieuwe ontwikkelingen.41 Dit gegeven toont aan dat Ademar bij zijn vertrek zijn 

werkzaamheden in Limoges juist níet als beëindigd beschouwde. 42  

    Naar mijn mening is het van belang voor de reconstructie van Ademars biografie dat we 

meer oog krijgen voor het handschriftelijk materiaal dat pleit voor de continuïteitsgedachte: 

de positie van Ademar in beide kloosters stond minder ter discussie dan nu algemeen wordt 

aangenomen. Ondanks de kritiek op de apostoliciteitscampagne, die in 1029 wel degelijk de 

kop opstak, blijkt uit de handschriften dat Ademar zijn activiteiten ten faveure van Martialis 

apostolus, met steun van de kloostergemeenschap, gewoon voortzette. De grote cesuur in 

Ademars leven was naar mijn mening zijn overstap van Saint-Cybard naar Saint-Martial, als 

uitkomst van een al jaren slepend innerlijk loyaliteitsconflict tussen de twee kloosters. 

Gedurende vele jaren verdeelde hij zijn trouw over beide kloosters, maar door de 

gebeurtenissen die zich ontrolden in de jaren na 1029, werd hij min of meer gedwongen om 

definitief voor Saint-Martial te kiezen.43 In het navolgende hoop ik aan te tonen dat het 

leraarschap van Ademar de constante factor in zijn leven vormde, en die hem in staat stelde 

om zowel in Angoulême als in Limoges zijn stempel op de kloostercultuur te drukken. Hij 

was een man met literaire, artistieke en muzikale capaciteiten, een man die node gemist kon 

worden in beide kloosters, maar die zich uiteindelijk niet in tweeën kon splitsen. 

 

                                                 
40 Vermoedelijk heeft Ademar tijdens dit verblijf de liturgische handschriften BnF lat. 909, 1118, 1120 en 1121 

in apostolische zin aangepast. Deze gang van zaken maakt de onwaarschijnlijke veronderstelling van James 

GRIER, “The Musical Autographs”, p. 154, overbodig, dat Ademar in 1029 deze handschriften met zich mee zou 

hebben genomen van Limoges naar Angoulême om er aldaar in verder te kunnen werken. 
41 De geschiedenis van de binding van VLO 15 wordt uitgebreider behandeld in mijn “A Flexible Unity”, 

Scriptorium 64 (2011), p. 52-58. 
42 Ook andere handschriften van Ademar werden gekenmerkt door een libellus-structuur, cf. James GRIER, “The 

Musical Autographs”, p. 147-150 en ID., The Musical World, p. 54, met betrekking tot BnF lat. 1121 en BnF lat. 

909. 
43 Dat is volgens mij het moment dat hij op fol. 58r van BnF lat. 1121 zijn verbondenheid met Saint-Martial tot 

uitdrukking brengt, zie p. 21, n. 27. 
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III.  HET HANDSCHRIFTELIJK CORPUS VAN ADEMAR 

 

 

   Om de betekenis van de aantekeningen van Ademar in VLO 15 goed in te kunnen schatten, 

is het van belang om deze schriftjes in het perspectief te plaatsen van zijn totale, omvangrijke 

oeuvre, althans voor zover ons bekend. Dat er zoveel handschriften met teksten van Ademar 

bewaard zijn gebleven is misschien deels aan een gelukkig toeval te danken,54 maar zeker ook 

aan de waarde die deze verzameling gehad moet hebben voor de generaties van monniken die 

het klooster na hem bevolkten. De bibliothecarissen hebben immers de moeite genomen om te 

zorgen dat deze collectie de wisselvalligheden der tijden kon doorstaan. Een belangrijke rol 

hierin was weggelegd voor de armarius van Saint-Martial, Bernard Itier, die aan het begin 

van de 13e eeuw vele losse katernen, met daarin Ademars schrift, samenbond in boekbanden 

waardoor de kans op verlies aanmerkelijk werd verkleind.55 Dat op deze wijze soms ook het 

onverenigbare met elkaar verenigd werd, is vooral een probleem voor latere codicologen 

gebleken.  

   Teneinde een beeld te krijgen van Ademars pennevruchten, waaronder ik ook zijn werk als 

tekenaar en componist versta, geef ik hieronder een overzicht van zijn bewaard gebleven 

handgeschreven werken. Naast het overgeleverde materiaal is er natuurlijk ook werk van 

Ademar verloren gegaan. Van sommige teksten weten we via andere bronnen dat ze ooit in de 

hand van Ademar bestaan moeten hebben, bijvoorbeeld het Liber pontificalis dat Ademar in 

opdracht van bisschop Roho van Angoulême (1018/20-1032/36) maakte. Van andere teksten 

hebben we daarentegen slechts een vermoeden dat Ademar er de schrijver van was, zoals 

bijvoorbeeld in het geval van de apostolische versie van de Vita S. Martialis in BnF lat. 

5296A.56   

   Er dient nog veel onderzoek aan de handschriften afzonderlijk en aan hun onderlinge 

samenhang besteed te worden, vooraleer onze kennis over Ademar de verdieping krijgt die zij 

verdient. Sommige van de hieronder genoemde handschriften met autografen van Ademar 

zijn echter al onderwerp geweest van grondige studie, zoals bijvoorbeeld BnF lat. 1121 en 

909 door James Grier,57 en BnF lat. 3784, 2400 en 5240 die door Landes werden besproken.58 

Hun werk heeft als basis gediend voor de uitgave van het historische en muzikale deel van de 

opera omnia van Ademar.59  

                                                 
54 Door de voortdurende financiële moeilijkheden waarin het klooster verkeerde, is het grootste deel van de 

bibliotheek in 1730 verkocht aan de “bibliothèque du Roi” (de latere Bibliothèque nationale), en zo ontsnapt aan 

de verwoestingen die de abdij had te verduren in 1792 tijdens de Franse revolutie, cf. LASTEYRIE, L’abbaye de 

Saint-Martial de Limoges, p. 335.  
55 Zie hierna, p. 48-49 (Geschiedenis van de binding).  
56 De handschriften Parijs, BnF lat. 3875, 5296A, 5927, 5926 en BAV Vat. Reg. lat. 629, bevatten allemaal 

afschriften van aan Ademar toegeschreven werken, cf. LANDES, Relics, p. 343 (Appendix B). Mogelijk is er ook 

muziek van Ademar verloren gegaan, cf. GRIER, The Musical world of a Medieval Monk, Appendix B, p. 335.  
57 De muziekhandschriften werden door Grier veelvuldig behandeld, o.a. in zijn “The Musical Autographs of 

Adémar de Chabannes (989-1034)”, in: Early Music History 24 (2005), p. 125-168.   
58 In zijn dissertatie The Making of a Medieval Historian, wijdde Landes een hoofdstuk aan BnF lat. 3784 (p. 

174-203) en een ander aan BnF lat. 2400 (p. 204-226). Het hoofdstuk over VLO 15 (p. 143-173)  laat ik hier 

onvermeld, omdat het helaas ontsierd wordt door nogal wat onnauwkeurigheden. Parijs, BnF lat. 5240 kwam aan 

de orde in LANDES, “A Libellus from Saint Martial of Limoges written in the Time of Ademar of Chabannes 

(989-1034). Un faux à retardement”, in: Scriptorium 37 (1983), p. 178-204.  
59 Het geschiedwerk in Ademari Cabannensis Chronicon, éd. Pascale BOURGAIN (in samenwerking met R. 

LANDES en G. PON), Turnhout, 1999 (CCCM, 129); de muziekstukken van Ademar werden uitgegeven door J. 

GRIER, Ademarus Cabannensis, Opera liturgica et poetica. Musica cum textibus. (Turnhout, 2013: CCCM 

245A). 
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    Een korte opmerking over de term ‘autograaf’. Wat moeten wij hieronder verstaan? 

In de letterlijke betekenis van het woord kan elke eigenhandig geschreven tekst tot de 

autografen gerekend worden.60 Men vertrekt dan vanuit een materieel standpunt: de letters en 

tekens op het perkament of papier zijn afkomstig van een met name geïdentificeerd persoon. 

Gewoonlijk wordt echter in de definitie van een autograaf de eis gesteld dat de schrijver 

(scriptor) en de bedenker van de tekst, de auteur, één en dezelfde persoon zijn.61 Zo 

bestudeert M.-C. Garand alleen “des témoins d’un travail de création littéraire”, dat wil 

zeggen enkel scheppend werk.62 Ook Hartmut Hoffmann definieert uitdrukkelijk: “Unter 

einem Autograph verstehen wir ein Pergament, auf das ein Autor seinen eigenen Text mit 

eigener Hand geschrieben hat.”63
 Maar hoe moeten we dit filologisch criterium in de 

middeleeuwse context van een respectvolle omgang met gezaghebbende teksten 

interpreteren? Astrid Houthuys heeft onlangs voorgesteld om met betrekking tot 

middeleeuwse teksten niet alleen de auteur als subject van de autograaf op te laten treden 

maar ook diegene die veranderingen in een (andermans) tekst aanbrengt: de compilator, de 

commentator, de bewerker en de vertaler. Deze welkome aanpassing van de terminologie aan 

de middeleeuwse realiteit wordt helaas aan de objectkant van de autograaf weer teniet gedaan 

door haar inperkende definitie van een tekst als “een geordende opeenvolging van zinnen die 

als een coherente eenheid worden geproduceerd en/of geïnterpreteerd.”64 Deze definitie 

voldoet misschien wanneer men, zoals Houthuys, onderzoek doet naar het litteraire 

compositieproces. Dan is men niet geïnteresseerd in andersoortige of niet-textuele elementen. 

In het geval van Ademar heeft deze definitie echter haar tekortkomingen. Wat doen we met 

zijn schetsen en zijn muziekcomposities (de neumen), en met zijn notities in tiroons schrift? 

En wanneer kunnen aantekeningen coherent genoemd worden? Alleen in onze ogen? Daarom 

stel ik voor om niet het tekstbegrip als criterium te nemen voor een autograaf maar om alle 

grafische elementen die aan een bepaalde schrijver/tekenaar/musicus kunnen worden 

toegerekend als (mogelijk) autografisch te beschouwen. Met deze omschrijving geven we 

onszelf de ruimte om het veelsoortige werk van Ademar met een open houding tegemoet te 

treden. 

  Zoals gezegd kan voor Houthuys ook de bewerker van andermans tekst als schrijver van een 

autograaf in aanmerking komen. Daarmee is in mijn ogen het definitieprobleem niet geheel 

opgelost, want waar ligt de grens tussen kopiist en bewerker? In het verzameld werk van 

Ademar is de vraag naar deze scheidslijn bijzonder actueel, omdat zich in VLO 15 bijna alle 

gradaties voordoen die op het continuum tussen auteur en kopiist zijn aan te wijzen.65 Hij 

kopieert bijvoorbeeld gedichten waarvan hij, Ademar, veronderstelt dat Vergilius de auteur is, 

en waarvan we kunnen vaststellen dat het kopiëren zeer tekstgetrouw gebeurt, juist omdat het 

de bedoeling is dat deze tekst als model in het onderwijs wordt gebruikt. De lay-out is echter 

geheel afwijkend van wat voor een middeleeuws dichtwerk als normatief geldt, omdat de 

huidige langregelige weergave volstaat voor een goed ingevoerde leraar die het gedicht voor 

                                                 
60 Van het Griekse αὐτος γραφειν. 
61 Cf. Alphonse DAIN, Les manuscrits (Parijs, 1975), p. 104, die het voorbeeld geeft van Thomas van Aquino. 
62 M.-C. GARAND, “Auteurs latins et autographes des XIe et XIIe  siècles”, p. 77. 
63 HOFFMANN, “Autographa des früheren Mittelalters”, p. 2. Andere schrijvers over autografen laten de 

definitiekwestie min of meer in het midden, cf. Paul LEHMANN, “Autographe und originale namhafter 

lateinischer Schriftsteller des Mittelalters” in: ID., Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und 

Aufsätze von Paul Lehmann, I (Stuttgart, 1941), p. 359-380 en Albert DEROLEZ, The autograph Manuscript of 

the Liber Floridus. A Key to the Encyclopedia of Lambert of Saint-Omer (Turnhout 1998: Corpus Christianorum 

Autographa Medii Aeui IV). 
64 Astrid HOUTHUYS, Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantse yeesten, boek VI (vijftiende eeuw) 

(Hilversum, 2007), p. 53-92, hier p. 54. 
65 Dit continuum loopt dus van autograaf tot apograaf. 
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wilde dragen. Is hier nu sprake van een bewerking? Volgens de definitie van Houthuys valt 

deze tekst buiten het autografisch corpus van Ademar. Een ander voorbeeld. In sommige 

teksten  zoals het martyrologium van Beda, komen bijzondere tekstvarianten voor waardoor 

het geheel als autografisch zou gaan gelden, indien we tenminste zeker zouden weten dat de 

varianten aan het brein van Ademar zijn ontsproten. Zolang de legger van Ademar onbekend 

is, moeten we ons echter volgens het schrijver/bewerker-criterium van een oordeel omtrent 

het autografisch gehalte van deze en andere teksten onthouden. In weer een andere tekst, de 

Psychomachia, is de lay-out wel comme il faut, maar er worden marginale en interlineaire 

glossen aan de tekst toegevoegd. Deze Psychomachia wordt later nog in een apart katern 

vermeerderd met tekeningen die in de eerste versie ontbraken. Moeten we dit als een 

bijzonder geheel, een eigen compositie van Ademar beschouwen, of als drie elementen 

waarvan de hoofdtekst niet-autografisch is, want (waarschijnlijk) letterlijk door Ademar uit 

het voorbeeldhandschrift overgenomen? En hoe bepalen we de originaliteit van Ademar als 

tekenaar wanneer ons het voorbeeld dat hij daarbij gebruikte, onbekend is? In Gud. 79 

kopieert Ademar het werk van Sedulius, o.a. het Carmen paschale met in de marges 

grammaticale aantekeningen uit eigen koker. Wordt zo’n tekst door de persoonlijke 

aantekeningen in de marge een autograaf?66 

   De gegeven voorbeelden zijn met talrijke andere ‘grensgevallen’ uit te breiden. Uit deze 

omstandigheid concludeer ik dat een strikte definitie van de autograaf (het moet om zelf 

bedachte literaire werken gaan), veel van Ademars arbeid als niet-autografisch uitsluit. Enkele 

van de schoolteksten die hij optekent zijn vrijwel letterlijke kopieën van auctores, zoals 

Sedulius, Augustinus, Cicero en Prudentius, wier teksten door de eeuwen heen onveranderd in 

het onderwijs werden gebruikt. Wat Ademar ermee doet,  bestaat vaak uit een aanpassing aan 

zijn persoonlijke behoefte: meestal wordt de tekst gegoten in een vorm die een besparing van 

perkament oplevert; waar nodig kort hij de tekst in, verandert de zinsconstructie en voegt in 

de marges of interlineair aantekeningen toe. Zijn zulke, soms minimale ingrepen, voldoende 

om er de status van autograaf aan toe te kennen?  

   Om dit probleem van een glijdende schaal te omzeilen ben ik er een voorstander van om het 

begrip autograaf met betrekking tot Ademar ruim te omschrijven: elke schriftdrager met een 

tekst/tekening/muziek die geïdentificeerd kan worden (op paleografische of andere gronden) 

als een eigenhandig gevormd produkt van een met name bekende schrijver/tekenaar/musicus, 

verdient het predicaat autograaf. Ik kijk dus puur naar de materiële omstandigheden: een tekst 

van Prudentius gekopieerd door Ademar, geldt dan als een autograaf van Ademar.  

  Het begrip originaliteit is geheel uit mijn definitie van de autograaf verdwenen, maar kan 

vervolgens door een achterdeur in een typologie van autografen weer terugkeren. Wanneer de 

autografen eenmaal zijn geïnventariseerd, kunnen ze vervolgens geclassificeerd worden naar 

de mate van hun originaliteit:  

 

1.   de letterlijke kopie;  

2.   de kopie met aanpassing van de tekstgeleding aan de persoonlijke behoefte;  

3.   de bewerking  (excerpt, marginaal en interlineair commentaar); 

4.   de compilatie (in toenemende gradatie van complexiteit); 

5.   de eigen, zelf gecomponeerde tekst;   

 

 

 

                                                 
66 Het definitieprobleem dat zich voordoet bij het ineengrijpen van basistekst en commentaar wordt door 

EISENHUT, “Ekkehart IV. von St. Gallen”, p. 101, als volgt opgelost: “Der St. Galler Orosius-Textzeuge ist durch 

die Hand Ekkeharts in verschiedenen Lebensphasen des St. Galler Mönchs zu einem Ekkehart-Orosius-Codex 

geworden” (het gaat hier om MS Sang. 621). 
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HANDSCHRIFTEN WAARIN DE HAND VAN ADEMAR WORDT AANGETROFFEN: 
 

 

1. Leiden, Universiteitsbibliotheek, Vossianus Latinus Octavo 15 

 

   Het handschrift bestaat uit 14 boekjes van diverse afmetingen; 212 fols., waarvan 188 in de 

hand van Ademar. Codicologie en inhoud wordt in het vervolg van deze studie besproken. 

 

2. Parijs, BnF lat. 7231 

 

   Dit handschrift bevat 85 bladen (afm. 270 x 190 mm.); alle teksten werden door Ademar 

geschreven, misschien met uitzondering van de abacus op de versozijde van het laatste blad. 

Het materiaal in dit handschrift, het handboek over oorlogsvoering van Vegetius niet 

meegerekend,67 werd gewoonlijk in het onderwijs gebruikt. De nadruk ligt op de retorica 

(Rhetorica ad Herennium, Partitiones oratoriae) en de muziektheorie (Augustinus).  De 

eerste twee katernen met de Epitoma rei militaris van Vegetius vormen een zelfstandige 

codicologische eenheid, en maakten waarschijnlijk oorspronkelijk geen deel uit van deze 

verzameling schoolteksten. Jean Vezin, die deze autograaf van Ademar ontdekte, toonde aan 

dat Ademar  zijn retoricateksten voor BnF lat. 7321 heeft gekopieerd uit een handschrift 

afkomstig uit Fleury, BnF lat. 7696.68   

   Alle teksten kenmerken zich door hetzelfde schrift. Een paleografische overgang is alleen  

zichtbaar met de tekst van Quintilianus op fol. 60r; het schrift wordt hier nog kleiner. 

Waarschijnlijk heeft Ademar op dit punt zijn werkzaamheden even onderbroken.  

De lay-out is globaal genomen voor het gehele handschrift identiek: Ademar schrijft in lange, 

dicht opeengepakte regels in een klein formaat letter. Titels en hoofdstukken in uncialis. 

Omdat verschillende bladen verkeerd zijn ingebonden is de tekst van Rhetorica ad Herennium 

in het ongerede geraakt.69  

  

Inhoud: 

 

1. Flavius Vegetius Renatus (eind 4e – begin 5e eeuw), Epitoma institutorum rei militaris (fol. 

1r), fol. 1r-13r. 

 

                                                 
67 Hoewel het tot de technische literatuur gerekend kan worden, zal het onderwerp niet tot de lesstof van de 

monniken behoord hebben. 
68 Cf. Jean VEZIN, “Un nouveau manuscrit autographe d’Adémar de Chabannes (Paris, Bibl. nat., lat. 7231)”, in: 

Bulletin de la société nationale des antiquaires de France 1965, p. 44-51, Pl. I; en ID.,  “Les manuscrits témoins 

des relations entre Fleury et Saint-Martial de Limoges IXe – XIe siècles”, in: Annie DUFOUR , Gilles LABORY 

(éds.), Abbon un abbé de l’an mil (Turnhout, 2008), p. 412-414. Zie voor een vergelijking ook de afbeeldingen 

uit beide handschriften naast elkaar,  in: Émile CHATELAIN,  Paléographie des classiques latins, I (Parijs, 1884-

1892), Pl. XXII; zie verder MOSTERT, The Library of Fleury, p. 219, BF 1122-1125; L. D. REYNOLDS (ed.), Texts 

and Transmission. A Survey of the Latin Classics (Oxford 1983), p. 109-110; CMD-F, IV, Parijs, 1981: BnF lat. 

7231 (p. 29 en Pl. XII). 
69 Cf. VEZIN, “Un nouveau manuscrit”, p. 49, n. 4. Wellicht werkte Ademar in katernen met voorlopige 

bindingen waarvan de bladen later, bij het definitieve bindproces, met elkaar verwisseld werden. Door de 

gelijkmatige, monotone manier van kopiëren lijken de bladen zo op het eerste oog inderdaad inwisselbaar.  
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        Afb. III.1. BnF lat. 7231, fol. 3v. 

 

2. Gaius Julius Solinus (begin 3e eeuw), Polyhistor of Collectanea rerum memorabilium (met 

inhoudsopgave op fol. 35r), fol. 14r-35r. 

 

 
 

        Afb. III.2. BnF lat. 7231, fol. 25r. Solinus, Polyhistor. 

 

3. Rhetorica ad Herennium (tekstvolgorde verstoord door fouten bij de binding), fol. 35r- 44v. 

4. Cicero, Partitiones oratoriae, fol. 44v-57v. 

 

 
 

Afb. III.3. BnF lat. 7231, fol. 44v. Explicit Rhetorica ad herennium; incipit Partitiones 

oratoriae. 

 

5. Julius Severianus, Praecepta artis rhetoricae summatim collecta de multis ac sintomata, 

fol. 57v-60r. 

6. Fabius Quintilianus (1e eeuw), Institutio oratoria qui auctores grecorum maxime legendi 

10, 12 (fragment), fol. 60r-62v. 70  

7. Augustinus, De musica, fol. 62r-84r. 

                                                 
70 Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet 

Gerbrandy, (Groningen, 2001) 
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Afb. III.4. BnF lat. 7231, fol. 64r. Augustinus, De musica (met interlineair en marginaal 

tiroonse noten). 

 

8. Notae iuris (afkortingstekens), fol. 84rv. 

 

 
 

Afb. III.5. BnF lat. 7231, fol. 84r. Einde De musica (met tiroonse noot voor [Deo] gratias 

amen), gevolgd door afkortingstekens. 

 

9. Ps.-Cicero, Liber de synonymis (ad Beturium), fol. 84v-85r. 

10. Abacus, fol. 85v.71  

 

 

3. Parijs, BnF lat. 2469 

 

    Afm. 285 x 180 mm. Dit handschrift bevat 112 bladen verdeeld over 14 katernen die ieder 

uit 8 bladen bestaan.72 Het handschrift is van het begin tot het einde op dezelfde manier 

geprikt en gelinieerd. Het geheel is geschreven in één hand, namelijk die van Ademar. We 

herkennen hier de gewoonte van Ademar om het perkament volledig te benutten door een 

compacte schrijfwijze en het verwaarlozen van de liniëring. In het begin schrijft hij 33 regels 

                                                 
71 De beschrijving van deze abacus is bekend van Gerbert van Aurillac en Abbo van Fleury. Een soortgelijke 

contemporaine, maar eenvoudigere, abacus komt voor in BnF lat. 8663, fol. 49v, een astronomisch en 

muziekhandschrift uit Fleury, cf. VEZIN, “Les manuscrits témoins”, p. 413-414, MOSTERT, The Library, p. 226.   
72 Voor dit handschrift zie vooral DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 276-296, en R. RICHTER, Martial et 

Adémar. Édition de 23 sermons du ms. autographe Paris, BNF lat. 2469, f. 1-76, in: École nat. des chartes. 

Positions des thèses soutenues par les élèves, 2003, p. 169-176; Z. ROMANEIX, Édition d’un manuscrit 

autographe d’Adémar de Chabannes, BNF lat. 2469, f. 76-112v, in: École nat. des chartes. Positions des thèses 

soutenues par les élèves, 2005, p. 189-196; CMD-F II, Parijs, 1962, p. 119 en Pl. XI. 
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per bladzijde en naar het slot toe ongeveer 55 regels. Ademar maakt gebruik van tiroonse 

noten, onder andere ook het welbekende teken voor amen aan het einde van een tekst.73  

Uit de inhoud van de teksten valt op te maken dat Ademar in dit handschrift werkzaam was in 

de periode na augustus 1029, toen de apostoliciteitscampagne rond Sint Martialis veel van 

zijn aandacht en tijd vergde.  Helaas is het handschrift aan het einde defect, zodat we over de 

gebeurtenissen op het Concilie van Limoges slechts gedeeltelijk zijn ingelicht. 

 

Inhoud:  

 

1. 46 sermones voor de hoogtijdagen in Limoges (vooral voor Martialis apostolus), fol. 1-96. 

2. Verslag van het Concilie van Limoges, gehouden op 18, 19 en 20 november 1031 

(fragment), fol. 97-112v. Opgenomen in dit verslag is een acte van het Concilie van Bourges 

dat begin november van datzelfde jaar was gehouden (fol. 107v). 

 

4. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Phillipps 1664.74 

   

   Het handschrift bestaat nu uit 170 bladen (afm. 273 x 183 mm.), samengesteld uit 21 

katernen. Oorspronkelijk moet het handschrift uit 176 folios hebben bestaan, zo blijkt uit de 

catalogus van de handschriftencollectie van het Jezuïetencollege van Clermont te Parijs. 

Phillipps 1664 is als nr. 502 in deze catalogus opgenomen. Nadat de Jezuïetenorde in 

Frankrijk in 1763 was opgeheven, slaagde Gerard Meerman (1722-1771) erin om de 

handschriftencollectie van het Collège de Clermont te verwerven. Er vond een herbinding van 

het handschrift plaats, en sindsdien bevat het handschrift nog slechts 170 bladen.75 

    Rose onderscheidt twee codicologische eenheden: 1. fol. 1-57 (7 katernen), de helft van fol. 

57r en geheel 57v is leeg gebleven; 2. fol. 58-170 (14 katernen). Het werk aan het tweede deel 

moet rond het jaar 1032 uitgevoerd zijn geweest, want er wordt melding gemaakt van een 

synode die in dat jaar in Limoges werd gehouden. Alles werd geschreven door één en 

dezelfde hand in een klein formaat letter en in lange regels. Het begin van Beda’s Expositio 

actuum apostolorum is gerubriceerd. De rubricator is in de Expositio apocalypseos actief 

geweest tot fol. 22v. Voor het overige kan men spreken van een sobere uitvoering met weinig 

versieringen. Over de identiteit van de schrijver kan geen twijfel bestaan, dat is Ademar, zoals 

uit de vermelding van zijn naam op drie plaatsen blijkt (fol. 17v, 37r en 57r). Ademar geeft 

ook de naam van de stad prijs waar het handschrift, of in ieder geval het eerste deel ervan, 

ontstond: “Ademarus indignus presbiter et monachus apud Engolismam scripsit” (fol. 57r).  

Tiroonse noten, vooral in de marge van fol. 18v. 

   De afmetingen van dit handschrift komen vrijwel overeen met die van het andere 

handschrift dat preken van Ademar bevat, BnF lat. 2469 (285 x 180 mm.). De centimeter 

hoogteverschil kan verklaard worden door bijsnijding van Phillipps 1664 (zie de verdwenen 

letters van een aantekening onderaan fol. 71r). Misschien dat beide handschriften onderdeel 

hebben uitgemaakt van hetzelfde project.   

 

Inhoud:  

                                                 
73 Cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, Pl. II.  
74 Valentin ROSE, Verzeichniss der von der Königlichen Bibliothek zu Berlin erworbenen Meerman-

Handschriften des Sir Thomas Phillipps. 2. Die lateinischen Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps 

in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Berlijn, 1892), p. 197-203; DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 

244-276, Pl. I; Daniel CALLAHAN,  “The Sermons of Adémar de Chabannes and the Cult of Sint Martialis of 

Limoges” in: Revue Bénédictine 86 (1976) p. 251-295, vooral p. 264-265; Bruno BON, Les sermons d´Adémar de 

Chabannes. Édition du manuscrit de Berlin, in: École nat. des chartes. Positions des thèses soutenues par les 

élèves, 1999, p. 67-72 (uittreksel). 
75 De reconstructie van het verloren gegane deel in DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 272-275. 
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1. Beda, Expositio actuum apostolorum, fol. 2r-17v. 

2. Beda, Expositio apocalypseos, fol. 17v-37r (bewerkte versie hiervan in VLO 15). 

3. Sermo de auctoritate domus Dei et sancti altaris, fol. 37r-40r. 

4. Hieronymus, Expositio in Danielem, fol. 40r-57r. 

5. Liber sinodalis Theodulfi, fol.  58r-61r. 

6. Capitulare secundum Theodulfi, fol. 61r-64v (een bewerking van Ademar?).76 

7. Theodulf van Orléans, De baptismo, fol. 64v-78v (maar in feite een omwerking van 

Ademar in de vorm van vier synodale preken). 

8. De septiformi gratia spiritus sancti, fol. 78v-83v.  

9. Talrijke sermones van de hand van Ademar op basis van pauselijke brieven uit de Pseudo-

Isidorische Decretalen, fol. 83v-170v.77 

 

 
 
Afb. III.6. Phillipps 1664, fol. 17v. Explicit van de Expositio actuum apostolorum met ondertekening 

“scripsit ademarus presbyter indignus” en het incipit van Beda, Expositio apocalypseos. 

 

5. Parijs BnF lat. 3784.78  

 

   Dit is een samengesteld handschrift dat bestaat uit vijf delen met een omvang van 132 

bladen (afm. 346 x 228 mm.). De laatste drie delen bevatten werken in de hand van Ademar:  

  

3. Katern 8-16 (fol. 43r-102r): - Compilatie van teksten uit de Vitae patrum en werken van 

                        Hieronymus (fol. 43r-86r) 

  - Latere invoeging Vita S. Amantii van Angoulême (fol. 86rv). 

                                                 
76 ROSE, Verzeichniss, p. 199, denkt dat Ademar zelf de auteur is van deze tekst en niet Theodulf van Orléans 

(ca. 750/760-821). Omdat in deze tekst de gebruikelijke stokpaardjes van Ademar ontbreken twijfelt DELISLE,  

“Les manuscrits originaux”, p. 249-250, aan de hypothese van Rose. 
77 Voor de ‘bewerkingen’van deze teksten door  Ademar, zie SCHNEIDER, “Ademar von Chabannes und 

Pseudoisidor” – der ‘Mythomane’ und der Erzfälscher”.  
78 Voor dit handschrift zie DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 320-332; LANDES, The Making of a Medieval 

Historian, p. 173-201; ID., Relics, p. 349-353; CMD-F II, Parijs, 1962, p. 193 en Pl. CLXXXIII.  
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  - Vitae S. Amantii  en S. Basilii (fol. 87r-99v). 

  - teksten m.b.t. St. Eparchius van Angoulême (fol. 99v-102r).79 

4. Katern 17-18 (fol. 103r-114v): Vita Brendani, Acta Pilati, etc. 

5. Katern 19-20 (fol. 115r-130v): Hieronymus, Palladius, St. Nilus, Fragrius, Annalen (fol. 

    130rv met een Cyclus decennovenalis). 

 

Pas sinds Gaborit-Chopin heeft men de hand van Ademar ook in het vierde en vijfde deel van 

BnF lat. 3784 herkend (fol. 103-130).80 Het verschil in schrijfstijl tussen de hand van Ademar 

op fol. 43-102 en die van fol. 103-130, kan men vermoedelijk toeschrijven aan de 

ontwikkeling van zijn hand door de tijd. Het schriftbeeld op fol. 103r-130v lijkt sterk op dat 

uit zijn latere periode (cf. BnF lat. 7231). Landes maakt naar mijn mening dan ook terecht het 

onderscheid tussen het werk van de vroege Ademar (fol. 43-102) en dat van de latere, meer 

rijpe Ademar (fol. 103-130).81 

 

6. Parijs BnF lat. 2400. 82 

 

   Bevat 200 bladen; afm. 190 x 290 mm. Dit handschrift bevat contemporaine 

katernsignaturen waaruit men kan opmaken dat het de bedoeling van Ademar was om deze 

katernen samen te binden. Vanaf het punt dat Ademar  gaat schrijven (fol. 85r, katern XI) is er 

sprake van enkel een contemporaine hand. De methode om katernen te merken is in dit 

handschrift doorgaans om het eerste én het laatste blad van het katern te signeren.83 Een 

moeilijkheid vormt de discrepantie tussen de opeenvolging van de katernsignaturen en de 

tekstvolgorde. De volgorde van de signaturen is op sommige plaatsen verstoord terwijl de 

tekstvolgorde vloeiend is. Zo is er in de tekst een vloeiende overgang van fol. 154v naar fol. 

155r en ook anderszins is hier van geen cesuur sprake, zoals bijvoorbeeld een wisseling van 

hand. Desondanks is fol. 154v gesigneerd als XVIIII, en fol. 155r als XXII. De binder heeft de 

aanwijzingen van de katernsignaturen hier terecht in de wind geslagen. Evenzo is de volgorde 

van de katernsignaturen verstoord waar de tekst gewoon doorloopt tussen fol. 180v (XXI) en 

fol. 181r (XXIII). Ook hier heeft de binder de aanwijzingen van de katernsignaturen niet 

opgevolgd. 

 

Inhoud: 

 

1.  Amalarius van Metz, De diuinis officiis (fol. 1r-102v). Op fol. 85r in regel 13 neemt 

Ademar het schrijfwerk over. De bovenste drie regels van fol. 94v zijn in een andere hand; ze 

werden waarschijnlijk later toegevoegd. Halverwege de bladzijde op fol. 100r heeft Ademar 

een ruimte opengelaten waar een latere hand (dezelfde als op fol. 94v) de ontbrekende tekst 

heeft ingelast. Door ruimtegebrek werden de laatste drie regels van het ingevoegde stuk boven 

aan de bladzijde geschreven. 

                                                 
79 Deze gedichten werden uitgegeven door DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 323-332, met in de voetnoten de vermelding 

van het gebruikte metrum. Zie ook Analecta hymnica  48 (ed. BLUME en DREVES; Leipzig, 1905), p. 19-28; 

NORBERG, An Introduction to the Study of Medieval Versification, p. 71, n. 67 en p. 77, n. 100.   

80 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de Chabannes”, p. 220, met de argumenten voor haar waarneming 

dat ook na fol. 102 de hand van Ademar herkend moet worden. De tekeningen op fol. 55v, fol. 99v en op 124r  

worden door haar behandeld op p. 208-209 en 221.   
81 Zie LANDES, The Making, p. 178-181. 
82 Voor dit handschrift, zie DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p.296-301, en LANDES, The Making, p. 204-

226 en ID., Relics, p. 362-365; CMD-F II, Parijs, 1962, p. 115.. 
83 Deze bijzonderheid komt ook voor in een ander door Ademar gekopieerd handschrift, BnF lat. 2469. Zie Jean 

VEZIN, “La réalisation matérielle”, 35.  
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2. Collectio canonum (Hérouville), fol. 103-130r. Tekstgrens valt niet samen met 

codicologische cesuur. 

3. De heresibus christianorum, fol. 130r-131r. 

4. De sepulturis sanctorum patrum, fol. 131r (onderaan)-132v (bovenaan).84 

5. Incipit de chronica (de sex aetatibus mundi), fol. 132v-133r. 

6. Epistola (prima) Clementis ad Iacobum, fol. 133-136r. 

7. Sermo Girberti philosophi, papae urbis Romae, qui cognominatus est Siluester, de 

informatione episcoporum,85 fol. 136r-138r. 

8. Incipiunt gesta apostolicorum Romanorum (= excerpt van het Liber pontificalis), fol. 

137bisv/138r-151r.86  De biografie van paus Hadrianus II (792-872) en de namen van de 

volgende vier pausen zijn in deze vorm niet elders overgeleverd.87    

9. Teksten over bisschopsbenoemingen, fol. 151v-153v. 

10. Commemoratio conciliorum de primo pastore Aquitanorum Marciale apostolo, fol. 153v. 

11.  Collectio canonum Abbonis, fol. 154r-162r; 183r.88 

12. Incipit de ornamentis ecclesiarum Romae, fol.163r-172v. 

13.  Himnus de pascha ad horas, fol. 172v onderaan. 

14.  Incipit capitulare etc. (= Ordo Romanus), fol. 173-182v, gekopieerd uit Vat. Reg. lat. 

1127, een handschrift dat zich in de 10e eeuw in Angoulême bevond. 

15. Verzameling geloofsformules, fol. 174-179. 

16. Collectio canonum, fol. 179v-181v. 

17. Tweede brief van Clemens aan Jacobus, fol. 181v-182v. 

18. Regula formatarum  (Grieks alfabet: de Griekse schrijfwijze voor AMEN levert het getal 99 

op) en uittreksels van de concilies van Auxerre en Tours, fol. 182v- 183r. Onder aan fol. 182v 

begin van aantekeningen uit de Annalen van Angoulême welke op fol. 137bisv worden 

voortgezet.  

fol. 183r: slot van de Collectio canonum Abbonis (de bovenste twee regels van fol. 183r zijn 

een vervolg van tekst XVII op fol. 182v; ook de onderste vijf regels zijn een vervolg van de 

concilietekst.  

                                                 
84 Ademar heeft later een tekstgedeelte over de apostoliciteit van Martialis toegevoegd op fol. 132rv, 

waarschijnlijk op rasuur:  “Martialis apostolis et ipse unus de LXXtaduobus. a hierosolimis greciam cum petro 

predicans. deinde romam uenit. Inde a xpo per petrum missus est in galliam cum duobus apostolis siue episcopis 

siue presbiteris qui ordinati sunt apostoli ab illis quos dominus elegerat. Hic martialis aquitanis (sic) //132v// 

euangelizauit apud quos in ciuitate lemouica .ii. Kl. iulii quieuit. cuius nomen quia in euangelistis non dicitur. a 

plerisque ignoratur prouintiis.” 
85  Cf. Flavio G. NUVOLONE,  “Il ‘Sermo pastoralis’ Pseudoambrosiano e il ‘Sermo Girberti philosophi papae 

urbis Romae qui cognominatus est Silvester de informatione Episcoporum.’ Riflessioni”, in: Gerberto. Scienza, 

storia e mito. Atti del Gerberti Symposium (Bobbio 25-27 Iuglio 1983) (Archivum Bobiense – Studia II, 1985), 

p. 370-565. 
86 Direct onder de inleiding tot het Liber pontificalis op fol. 137bis bevinden zich aantekeningen uit de Annalen 

van Angoulême uit de jaren 886-993 die een voortzetting zijn van de Annalen op fol. 182v. Deze selectie uit de 

Annalen van Angoulême werd gekopieerd uit MS Vat. Reg. 1127, fol. 9-10 (cf. LANDES, Relics, p. 364-365).  De 

historische aantekeningen zijn in dezelfde hand als die in de marge van VLO 15. 
87 Dit is een verkorte versie van het origineel dat Ademar vervaardigde voor bisschop Roho van Angoulême, en 

waarvan afschriften in fragmentarische vorm zijn overgeleverd, o.a. in MS Paris, BnF lat 5094.  De beginletters 

van het gedicht dat Ademar ter inleiding aan dit Liber pontificalis toevoegde, bevatten het acrostichon Roho 

episcopus Xristi en Ademarus servus Xpisti. Zie Louis DUCHESNE, Le Liber pontificalis, I, p. CLXXXII-

CLXXXIV, en Raymond DAVIS, The Lives of the Ninth-Century Popes, p. 293-294, Hadrianus onder nr. 108. 
88 Dit is de enig bewaard gebleven kopie van de Collectio canonum van Abbo van Fleury, cf. Marco MOSTERT, 

The political theology of Abbo of Fleury. A study of the ideas about society and law of the tenth-century 

monastic reform movement (Hilversum, 1987), p. 52-54 en passim; een beknopte maar zeer ter zake doende 

systematische analyse van de tekst volgens de handschriftelijke presentatie vindt men in Franck ROUMY, 

“Remarques sur l’œuvre canonique d’Abbon de Fleury”, in: Annie DUFOUR en Gilette LABORY (éds.), Abbon,  

un abbé de l’an mil (Turnhout, 2008), p. 311-341. 
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19. Altercatio Apollonii philosophi et Zachei christiani, fol. 183v-198r finit: “require usque 

ad finem nam parum deest”. 

20. Libri de collationibus Patrum (fragment van Cassianus), fol. 199r-200v. De ontbrekende 

tekst is teruggevonden in MS Parijs, BnF lat. 5943A, fol. 70-114, met katernsignaturen XXV-

XXVIIII.89  

 

 
 

Afb. III.7. BnF lat. 2400, fol. 154v. Begin van Collectio canonum Abbonis. 

 

 

 
 

Afb. III.8. BnF lat. 2400, fol. 186r. Altercatio Apollinii…(met in de één na laatste regel een 

dubbel streepje boven de letter p voor prae). 

 

7. Parijs, BnF lat. 5943A.90 

 

   Afm. 270 x 175/180 mm.,114 fols. Het handschrift, bestaande uit drie delen, werd in zijn 

geheel geschreven door Ademar.  

Deel I: 

1. Chronicon (fragment recensie Gamma), fol. 1-4, vormt een geheel met BAV, Reg. lat. 

263.91 

 2. Vita Karoli (Einhard), fol. 5-15v.  

 3. Vita Ludovici (door “Astronomus”), fol. 15v-37r. 

Deel II: 

                                                 
89 Zie LANDES, Relics, p. 364; 368, en GABORIT-CHOPIN, “Les dessins”, p. 217-218. 
90 Zie P. BOURGAIN (éd.), Chronicon, Introduction, p. XXXI-XXXIV; GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, 

p. 217-218,  ID., La décoration des manuscrits, p. 209-210 en LANDES, Relics, p. 366-368. 
91 Siglum Z2 in ed. BOURGAIN . 
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4. De regula canonicorum, fol. 38-69r. 

Deel III: 

5. Libri de collationibus Patrum van Cassianus (met katernsignaturen XXV-XXVIIII, dat wil 

zeggen, het vervolg van het laatste katern in BnF lat. 2400), fol. 70-114. 

 

8. Vaticaanstad, BAV, Reg. lat. 263-V.92 

 

  Het laatste deel V van dit samengesteld handschrift, fol. 231-235, bevat een katern met een 

fragment van het Chronicon (recensie Gamma).93 Perkament, afmetingen 265 x 180 mm.; 

liniëring en het schrift maken duidelijk dat dit katern vroeger een eenheid heeft gevormd met 

het fragment van het Chronicon in BnF lat. 5943A. 

 

9. Parijs, BnF lat. 6190.94    

                                                        

   Samengesteld handschrift, 68 fols. In dit handschrift, fol. 53-57, is een fragment aanwezig 

van de eerste recensie (α) van het Chronicon in de hand van Ademar zelf. 

 

 

10. Princeton NJ, University Library, Garrett 115.95 

 

 58 fols.; afm. 280 x 200 mm.; V/HH/V. Handschrift met teksten van Boethius:  Tweede 

commentaar op de Isagoge van Porfyrius, De syllogismo categorico en De hypotheticis 

syllogismis, geschreven in verschillende handen uit eind 10e, begin 11e eeuw.  

    Direct na de laatste tekst van Boethius heeft Ademar twee passages over het leven van Sint 

Martialis genoteerd, fol. 57v-58r, allebei gevolgd door een gebed (ca. 1029-1033).96  

 

11. Parijs, BnF lat. 5288.97 

 

Samengesteld handschrift (door Baluze), 169 fols. 

Fol. 51-58 (afm. 290 x 210 mm.): katern met een rondzendbrief die door Ademar werd 

geschreven ter verdediging van de apostoliciteit van Sint Martialis.98  Zijn conflict over deze 

kwestie met Benedictus van Chiusa staat in het schrijven centraal. De brief was gericht aan de 

                                                 
92 André WILMART, Codices Reginenses Latini, II. Codices 251-500, p. 47-49;  zie ook de bijdragen van 

BOURGAIN en GABORIT-CHOPIN in voorgaande noot. Voor de tekening van de Akense Paltskapel, GABORIT 

CHOPIN, “Un dessin de l’église d’Aix- la-Chapelle”, in: Cahiers archéologiques 14 (1964), p. 233-235, en 

Emanuel S. KLINKENBERG, Architectuuruitbeelding in de Middeleeuwen. Oorsprong, verbreiding en betekenis 

van architectonische beeldtradities in de West-Europese kunst tot omstreeks 1300 (Utrecht, 2010), p. 347-350.  
93 Siglum Z1 in de ed. BOURGAIN. 
94 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 332-341, Pl. V; LANDES,  “Introduction à la recension α”, in: 

BOURGAIN (éd.), Chronicon, p. CX-CXVI, en ID., Relics, hoofdstuk 6 en 7; CMD-F II, Parijs 1962, p. 321 en Pl. 

X; Louis HALPHEN, “Rédaction ignorée de la Chronique d’Adémar de Chabannes”, in: Bibliothèque de l’école 

des chartes 66 (1905), p. 655-660. 
95 Cf. Don C. SKEMER, Medieval and Renaissance Manuscripts in the Princeton University Library, 2 Vols. 

(Princeton N.J., 2013), Vol. I: The Robert Garrett Collection, p. 258-260; André BETGÉ-BRÉZETZ, “Note sur un 

manuscrit d’Adhémar de Chabannes”, in: BSAHL 106 (1979), p. 60-64. 
96 Het eerste gebed is uitgegeven door D.F. CALLAHAN, “When Heaven Came down to Earth: The Family of 

Saint Martialis of Limoges and the ‘Terrors of the Year 1000’”, in: Samuel K. COHN en Steven A. EPSTEIN 

(eds.), Portraits of Medieval and Renaissance Living. Essays in Memory of David Herlihy (Ann Arbor, 1996), p. 

257-258. 
97 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 342-343; LANDES, Relics, p. 228-268; CMD-F II, Parijs, 1962, p. 267. 
98 Een analyse van de brief kan men vinden in: SALTET, “Une discussion sur Saint Martial entre un Lombard et 

un Limousin en 1029”, in: Bulletin de la littérature ecclésiastique 26 (1925), p. 161-186; 278-302. 
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intellectuele elite en aan geestelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, waaronder 

paus Johannes XIX, de hertog van Aquitanië en keizer Koenraad II.  

Het document toont sporen van intensieve bewerking en is waarschijnlijk, in deze vorm 

althans, nooit verstuurd geweest.  

 

12. Parijs, BnF lat. 13220.99 

 

    Afm. 175 x 130 mm.; samengesteld handschrift, 211 fols. 

Fol. 52-59: drie preken ter ere van Sint Martialis in de hand van Ademar.100 Deze sermones 

maken ook onderdeel uit van een verzameling preken die expliciet op naam van Ademar zijn 

gesteld in BnF lat. 3785, fol. 182r-192v.101  

 

13. Parijs, BnF lat. 5321.102 

 

Afm. 282 x 185 mm.; samengesteld handschrift, s. X-XI, 133 fols. 

Fol. 111-125 in de hand van Ademar.103 

Alle teksten in dit handschrift hebben een hagiografische inhoud of zijn bedoeld als preken, 

met speciale aandacht voor Sint Eparchius en Sint Martialis. De omvormingen van de tekst in 

apostolische zin ten gunste van Sint Martialis vallen op. De meeste katernen dateren uit 

ongeveer dezelfde tijd maar zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan en later bijeen 

gebonden.104 

 

14. Parijs, BnF lat. 5240.105  

 

Afm. 325 x 245 mm.; samengesteld handschrift met liturgisch en hagiografisch materiaal, or. 

Saint-Martial, s. X-XI. 

Fol. 2-10r: Paascycli (1064-1595) en (vervalste) brief van paus Johannes XIX m. b. t. de 

apostoliciteit van Sint Martialis, beide geschreven in de hand van Ademar.106 

 

15. Parijs, BnF lat. 2768A 

 

Afm. 225 x 160 mm.; 168 fols. 

                                                 
99 Ibid., p. 343-344; CMD-F, III, Parijs, 1974: BnF lat. 13220 (p. 319 en Pl. XVII). 
100 Mogelijk is het responsorium dat onderaan fol. 51v is toegevoegd ook in de hand van Ademar 
101 Fol. 181v-182r. 
102 Ibid., p. 344-350; CMD-F II, Parijs, 1962, p. 267. 
103 Ik verlaat me op de toeschrijving in CMD-F II, p. 267; DELISLE , “Les manuscrits originaux”, p. 344, meent 

dat alleen fol. 119-125 door Ademar werd geschreven; volgens LANDES, Relics, p. 342, is fol. 119-125 zeker in 

de hand van Ademar, en misschien ook nog fols. 103-109, maar over fols. 111-118 spreekt Landes niet.  
104 Cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 344-350. 
105 LANDES, “A Libellus from Saint Martial of Limoges written in the Time of Ademar of Chabannes (989-1034). 

Un faux à retardement”, in: Scriptorium 37 (1983), p. 178-204: MS Parijs, BnF, lat. 5240, fols. 1-10. Deze 

identificatie wordt bestreden door Paul SAENGER, Space Between Words. The Origins of Silent Reading 

(Stanford, 1997), p. 226, n. 63. Voor een analyse van de pauselijke brief, zie ook  SALTET, “Une prétendue lettre 

de Jean XIX sur Sint Martialis fabriquée par Ademar de Chabannes”, in: Bulletin de littérature ecclésiastique 27 

(1926), p. 117-139. 
106 Editie van de brief in LANDES, o.c., p. 200-201. Op grond van deze brief kan J.N.D. KELLY in de Oxford 

dictionary of popes (1986), p. 142, nog steeds schrijven: “In France his decision (i.e. van Johannes XIX) in May 

1031 that Martial, 3rd-cent. first bishop of Limoges, should rank as an apostle and be commemorated yearly on 

30 June, was accepted by all parties as authorative.”  
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Fol. 74-80: volgens Landes heeft Ademar delen uit de Vita S. Valeriae weggekrast en 

veranderingen in de tekst aangebracht conform de nieuwe opvattingen volgens de Vita 

prolixior van Sint Martialis.107 

 

16. Parijs, BnF lat. 2843 (?) 

 

Afm. 240 x 145 mm.; samengesteld handschrift (fol. 1-50; 51-160 en 161-168).108  

Fol. 50-54: volgens Landes in de hand van Ademar.109 

 

17. Parijs, BnF lat. 1978 

 

Afm. 297 x 200 mm.; 103 fols.: Augustinus, Enarrationes in Psalmos (or. Saint-Ménelée de 

Menat; prov. Saint-Martial de Limoges). 

Fol. 102-103: fragmenten van een liturgie t.b.v. St.-Cybard en St.-Martial in de hand van 

Ademar.110 

 

18. Parijs, BnF lat. 1121.111 

 

Afm. 265 x 170 mm.; 247 fols. 

Muziekhandschrift voor de liturgie van Saint-Martial. Het grootste deel van de neumen bij de 

tekst is afkomstig van Ademar; de tekst op fol. 58-72 is eveneens in de hand van Ademar.112 

 

19. Parijs, BnF lat. 909 
 

Afm. 265 x 160 mm.; 277 fols.113 

Muziekhandschrift voor de apostolische liturgie van Saint-Martial. Bijna alle muziek en een 

groot deel van de tekst werden door Ademar geschreven.114 

 

20. Parijs, BnF lat. 1118 

 

Afm. 246 x 148 mm.; 249 fols.115 

Muziekhandschrift voor de liturgie van St.-Martial.  

Fol. 248rv werd door Ademar vervaardigd.116 

 

21. Wolfenbüttel, Herzog Augustbibliothek, Guelf. 79, Gud. lat. 2o.117 

                                                 
107 Cf. LANDES, Relics, p. 224, n. 53; 342, en GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 200 (niet door 

mij gecontroleerd). 
108 Zie GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 201. 
109 LANDES, Relics, p. 342 (niet door mij gecontroleerd). 
110 CMD-F II, Parijs, 1962, p. 99; DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 350-352; GRIER, The Musical World 

of a Medieval Monk, p. 204-208; Appendix A, p. 329; Appendix B, p. 333-334. 
111 CMD-F II, Parijs, 1962, p. 57; Pl. X-XI; GRIER, “The Musical Autographs”, p. 134-156. 
112 Cf. GRIER, The Musical World of a Medieval Monk, p. 20-25 en Appendix A, p. 327-329. 
113 CMD-F II, Parijs, 1962, p. 39. 
114 John A. EMERSON, “Two Newly Identified Offices for Saints Valeria and Austriclinianus by Adémar de 

Chabannes (MS Paris, Bibl. Nat. Latin 909, fols. 79-85v)”, in: Speculum 40 (1965), p. 31-46; James GRIER, 

“Scriptio interrupta: Adémar de Chabannes and the production of Paris, Bibliothèque nationale de France, MS 

latin 909”, in: Scriptorium 51 (1997), p. 234-250, Pls.17-27; GRIER, The Musical World of a Medieval Monk, p. 

25-34; Appendix A, p. 328-329; Appendix B, p. 330-335. 
115 CMD-F II, Parijs, 1962, p. 57, Pl. IX. 
116 Ibid., Appendix A, p. 329 en Appendix B, p. 331. 
117 Dit handschrift is digitaal te raadplegen: <http://dbs.hab.de/mss> 
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Afm. 290 x 190 mm.; 98 fols.; or. Saint-Martial.  

Het handschrift bestaat uit verschillende codicologische eenheden die wel ongeveer in 

dezelfde tijd en op dezelfde plaats zijn ontstaan, maar die oorspronkelijk niet allemaal 

bedoeld waren om samen één geheel te vormen.  

Inhoud: 

1. Alleluia-gezangen (onvoltooid),118 fol. 0-20v.  

2. Murethach, In Donati artem maiorem (aan het einde van het katern breekt de tekst 

af),119 fol. 21-28. 

3. Kalender voor gebruik in Saint-Martial (30 juni: Marcialis apostolus op rasuur), met 

tijdrekentabellen: fol. 30r-38v.  

4. De eerste bladzijde van dit computuskatern is leeg gebleven en door Ademar benut om 

er een bewerking van de De institutione musica van Boethius onder te brengen.120 

Deze bewerking wordt voortgezet in alle beschikbare open ruimtes van de kalender 

(fol. 29r-36v). 

 

  
  

Afb. III.9. Wolfenbüttel Gud. 79, fol. 34r. Kalender met Marcialis apostoli (op rasuur) en in 

de marges een bewerking van de De musica van Boethius in de hand van Ademar. 

                                                 
118 Eva ODELMANN (éd.), Les prosules limousines de Wolfenbüttel. Édition critique des prosules de l’alleluia du 

manuscrit Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 79, Gud. Lat. 2o (Stockholm 1986) 
119 Ed. L. HOLTZ, Turnhout 1977 (CCCM 40); Louis HOLTZ, “Sur trois commentaires irlandais de l’Art majeur 

de Donat au XIe siècle”, in: Revue d’histoire des textes 2 (1972), p. 45-72, hier p. 51, n. 1, neigt ertoe om het 

ontstaan van dit handschrift eerder in Parijs dan in Limoges te plaatsen. Die hypothese is onhoudbaar, gelet op 

het aandeel van de kopiisten uit Saint-Martial in de totstandkoming van dit handschrift. 
120 Mogelijk was oorspronkelijk het laatste blad van het katern leeg en heeft Ademar het buitenblad omgedraaid 

zodat hij het katern kon beginnen met zijn tekst van Boethius.   
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5. Beda, De arte metrica,121 fol. 39-56r. 

6. Beda, De schematibus et tropis,122 fol. 56r-61v. 

7. Marius Victorinus (?), De accentibus uit De arte grammatica,123 fol. 61v-62r. 

8. Racapitulacio (sic) de accentibus,124 fol. 62r, regel 14 - fol. 62v. 

9. Arator, Historia apostolica,125 fol. 63-77va. 

10. Arator, Testimonium,126 fol. 77va. De hand van Ademar is hier herkenbaar. 

11. Aansluitend hierop schrijft Ademar vervolgens het overgrote deel van een 

verzameling teksten van Sedulius af, bestaande uit het Carmen paschale, Hymnen I en 

II en enkele acrosticha,127 fol. 77va-89vb. 

12. Persius, Satyrae met interlineaire en marginale glossen, fol. 89vb-93va. De kopiist van 

de Satyrae begint zijn werk niet in een nieuw katern, maar op het laatste blad van het 

katern, direct na het acrostichon van Sedulius onder aan fol. 89vb. De teksten van 

Sedulius en de Satyrae van Persius zijn dus met elkaar verbonden over de katerngrens 

heen. In de glossen kan men enkele eenvoudige tiroonse tekens ontdekken voor 

woorden als dicit, dixit en vox. De hand in deze tekst lijkt op die van Ademar, maar bij 

nadere bestudering ontbreekt het voor Ademar zo kenmerkende vloeiende karakter 

van het schrift. Mogelijk een leerling van Ademar?  

13. Incipit Vita Aulis Persii Flacci de commentario Probi Valerii sublata: Aules persius 

flaccus natus est – ne hoc in se Nero dictum arbitraretur,128 fol. 93vb.   

14. Gedeelte van een breviarium in gebruik in Limoges,129 fol. 94-97v. De tekst is aan 

begin en einde defect, dus gaat het om een zwervend katern. Naar mijn mening is de 

hand die in dit katern schrijft ook verantwoordelijk voor de preek van Augustinus in 

VLO 15, fol. 33-35.130 

 

 

 

 

                                                 
121 Ed. C.B. KENDALL (1975), CCSL 123A, p. 82-141. 
122 Ibidem, p. 142-171. 
123 Ed. H. KEIL (Teubner), Grammatici Latini VI, p. 192,14 – 193,27; cf. P.J. ENK, “The Latin Accent”, in: 

Mnemosyne 6 (1953) p. 93-109; SCHANZ-HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur IV, 2, p. 214-215 (onder 

Audax). 
124 Ed. Lucian MÜLLER, “Ein Beitrag zur lateinischen Accentlehre aus dem Altherthum”, in: Rheinisches 

Museum für Philologie 18 (1863), p. 169-177.  Müller baseert zijn editie op een Leids handschrift met een tekst 

van Paulus en Nonius uit de 9/10e eeuw, “über die ich mir weitere Mittheilungen vorbehalte…”. Om welk 

handschrift gaat het hier? Gedeelten uit deze tekst komen ook overeen met Sedulius Scotus’ In Donati artem 

maiorem, ed. B. LÖFSTEDT (Brepols, Turnhout 1977), CCCM 40B. 
125 Ed. A.P. ORBÁN (Brepols, Turnhout 2006), CCSL 130 en 130A. Handschrift Gud. 79 is niet gecollationeerd. 
126 Cf. de Testimonia in ORBÁN (ed.) Historia apostolica I, p. 108-154, in het bijzonder Testimonium 106 

(Conrad van Hirsau, ca. 1070-1150), p. 145-146. 
127 Cf. Johannes HUEMER (ed.), Sedulii opera (CSEL 10, Wenen, 1885); Carl E. SPRINGER, The manuscripts of 

Sedulius. A provisional handlist (Philadelphia, 1995),  p.  9-10 en  p. 111-112 (= Gud. 79); ID., The Gospel as 

Epic in Late Antiquity: the Paschale Carmen of Sedulius (Leiden, 1988). 
128 Ed. W.V. CLAUSEN, A. Persi Flacci Saturarum liber (1956); zie ook VLQ 18, fol. 90rv, DE MEYIER, Codices 

Vossiani Latini II, p. 54. 
129 Fol. 96v: <B>eatissima igitur Valeria Lemivocensis pagi. 
130 Zie Deel II, tekst 28. 
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Afb. III.10. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 78v. Sedulius, brief gewijd aan Macedonius in de 

hand van Ademar. 

 

 

     De liturgische muziekteksten aan het begin en einde van dit handschrift zijn later met de 

verzameling schoolteksten samengebonden, misschien door Bernard Itier. De schoolteksten 

schijnen al vroeg een eenheid te hebben gevormd, omdat telkens twee teksten over de 

katerngrens heen met elkaar verbonden worden door dezelfde hand. Alleen de grammatica 

van Murethach breekt op het einde van het katern af. Mogelijk is het verbindende katern 

tussen de afgebroken tekst van Murethach en het defecte begin van de De musica van 

Boethius verloren gegaan. Het katern met de kalender voor St.-Martial heeft van Ademar een 

nieuwe bestemming gekregen. In overeenstemming met de omgevende schoolteksten bevat 

het nu een bewerking van de De institutione musica van Boethius. 

 

22. Vaticaanstad, BAV Reg. lat. 1332.131 

 

Afm. 217 x 298 mm.; 46 fols. Dit handschrift bevat het tweede commentaar van Boethius op 

de Isagoge van Porfyrius (c. 234-c. 305) met de bijna complete Latijnse vertaling van de 

Isagoge in de buitenmarge. De tekst is geschreven in verschillende handen, s. X.  Het 

handschrift behoorde tot de collectie Petau en is mogelijk via Isaac Vossius in de bibliotheek 

van koningin Christina van Zweden beland.132 De herkomst is onduidelijk. Passalacqua en 

Smith vermelden ‘Northern Italy?’ en ‘Germany?’, terwijl Mostert de keuze laat tussen Saint-

Martial en Fleury.133 De aanwezigheid in Saint-Martial wordt gesuggereerd door een 

aantekening op fol. 43v in de hand van Ademar. In de marge van Boethius maakt hij een 

notitie over het optreden van een zonsverduistering op vrijdag 29 juni 1033: 

 

                                                 
131 Marina PASSALACQUA en Lesley SMITH (eds.), Codices Boethiani. A conspectus of manuscripts of the works 

of Boethius. III. Italy and the Vatican City (Londen/Turijn, 2001), p. 495, nr. 480. 
132 Zie hierna p. 73. 
133 PASSALACQUA /SMITH, Codices Boethiani, zie bovenstaande noot 131;  MOSTERT, The Library of Fleury, p. 

281, BF 1494; BOURGAIN, “Les procédés littéraires”, p. 427 is van mening dat het handschrift uit Fleury 

afkomstig is. 
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Anno incarnationes dominicae millesimo trigesimo tertio, tertio kalendas iulii, feria 

sexta, hora sexta diei, luna vigesima septima, eclipsis solis factus est. Quasi luna 

cornuta niger apparuit sol, cornibus non acutis sed retunsis et versis ad occidentem. 

Et subter candidus erat sol, sed nigredo illa quae super candorem erat contra oculos 

nostros faciebat quasi noctem. Et illa figura solis giravit se ab occidente in dextera 

parte usque in orientem, et stellae in caelo visae sunt, et fumus in aere a parte 

septentrionis visus est, et figuram capitis humani in nigrante sole usque ad mamillas 

viderunt multi. Sed ego Ademarus multum contemplatus videre non potui, nec mentior. 

Et contra orientem versa cornua solis longe post duas horas splendorem solitum 

receperunt. 134 

 

Voor zover tot nu toe bekend, is deze notitie het laatste levensteken dat ons van Ademar is 

overgeleverd. Kort na deze aantekening moet hij naar het Heilige Land zijn vertrokken.135 

 

 

23. Parijs, BnF lat. 5239 
 

Afm. 330 x 260 mm.; 239 fols. 

Dit is de zogenaamde grote wetenschappelijke codex van Saint-Martial met astronomische, 

computistische en historische teksten (Beda, De natura rerum, De temporibus en De 

temporum ratione; Isidorus, De natura rerum, De temporibus en de Chronica maiora; 

Paastabellen, Annales lemovicenses en een Chronicon Aquitanicum). Het handschrift dateert 

van eind 10e eeuw en is waarschijnlijk vervaardigd in Saint-Martial. Bij de totstandkoming 

veronderstelt men een sterke beïnvloeding van de zijde van Fleury.  

Het autografische aandeel van Ademar blijft beperkt tot marginalia op fol. 19, 21-22, 42, 97 

en 214.136 

 

 

 

CONCLUSIE 

 

    De handschriftelijke productie overziend, kunnen we gerust stellen dat Ademar veel tijd 

achter zijn lessenaar heeft doorgebracht. Wanneer we een optelsom maken van alle door 

Ademar zelf beschreven bladen, dan komen we tot een totaal van ruim 1400 folio’s.137 

Behalve van een onvermoeibaar schrijver, rijst er uit bovenstaand overzicht ook het beeld op 

van een geleerde monnik wiens belangstelling veelzijdig georiënteerd was. In deze 

veelzijdigheid komen echter enkele onderwerpen bovendrijven die zijn bijzondere aandacht 

opeisten, hetzij gedurende een bepaalde periode van zijn leven, hetzij als een altijd aanwezige 

onderstroom tijdens zijn gehele werkzame leven. 

                                                 
134 Cf. Giulio d’ONOFRIO, (ed.), Excerpta Isagogarvm et Categoriarvm (Turnhout 1995, CCCM 120), editie van 

Ademars tekst op p. XLIX. Vergelijk de tekens die Ademar aan de nachtelijke hemel waarneemt in Chronicon 

III, 46 (éd. BOURGAIN). 
135 HOFFMANN, Gottesfriede, p. 37, meent dat preek 46 van Ademar bedoeld was voor een concilie gehouden op 

18 nov. 1033 (DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 293: “il a dû être prononcé à Limoges vers l’année 

1030”). Indien die datering van Hoffmann juist is, dan zou Ademar op zijn vroegst pas eind 1033 naar het 

Heilige Land zijn vertrokken. 
136 Cf. de beschrijving van dit handschrift in LANDES, Relics, p. 346-349 (Appendix D1), afbeelding op p. 347; ik 

heb dit handschrift niet onder ogen gehad en onthoud me daarom hier van een oordeel omtrent het autografisch 

gehalte van de aan Ademar toegeschreven aantekeningen. 
137 Cf. James GRIER (ed.), Ademari Cabannensis opera liturgica et poetica. Musica cum textibus (Turnhout, 

2012: CCCM 245, Ademari Cabannensis opera omnia II, 1), p. XVI. 
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  Globaal kunnen we in het werk van Ademar de volgende belangstellingsferen onderscheiden 

waarbij hij gebruik maakt van verschillende litteraire genres: 

 

1. Historisch (46 fols.: BnF lat. 6190 + BAV Reg. lat. 263-V; BnF lat. 5943A).138 

2. Kerkrechtelijk-politiek (191 fols.: BnF lat. 2400; 5943A) 

3. Onderwijskundig (291 fols.: VLO 15; BnF lat. 7231; Wolfenbüttel Gud. 79)  

4. Hagiografisch (104 fols.: BnF lat. 3784; BnF lat. 5321) 

5. Apologie voor Sint Martialis: 

- Preken (300 fols.: BnF lat. 2469; Berlijn, Phillipps 1664; BnF lat. 13220) 

- Liturgische muziek (ca. 451 fols.: BnF lat. 1121; 909; 1118; 1978) 

- Brieven (18 fols.: BnF lat. 5288; 5240) 

- Diversen (7 fols. : BnF lat. 2768A; Princeton, Garrett 115) 

 

   Zoals men kan zien is het leeuwendeel van Ademars energie, gemeten in tekstregels, 

uitgegaan naar de verdediging van de apostoliciteit van Sint Martialis. Met dit doel voor ogen 

ontwierp hij talrijke preken, componeerde de  muziek voor een apostolische liturgie en 

schreef, c.q. vervalste, hij brieven. Op een tweede plaats in de literaire productie van Ademar, 

komen de teksten die in het curriculum van de artes liberales werden gebruikt en waarvan hij 

dikwijls een persoonlijke redactie samenstelde. Vanwege zijn bekwaamheid als grammaticus 

was Ademar blijkbaar ook de aangewezen persoon om als geschiedkundige op te treden ‒ 

hetgeen mag blijken uit zijn editie van het slechts fragmentarisch in autograaf overgeleverde 

Chronicon ‒ en om een kerkrechtelijk dossier aan te leggen over de benoeming van 

bisschoppen en ter verdediging van de rechten van het klooster tegenover de aanspraken van 

de wereldlijke machten. De levensbeschrijvingen van heiligen die Ademar in BnF lat. 3784 

bijeenbracht, zijn vanwege hun voorbeeldkarakter een waardevol bezit voor ieder klooster en 

speciaal voor St.-Cybard, omdat in de vitae een voorname plaats is ingeruimd voor St. 

Eparchius, de beschermheilige van het klooster in Angoulême.   

                                                 
138 Het historisch werk van Ademar is in het autografisch corpus relatief ondervertegenwoordigd. Slechts 46 fols. 

zijn van het Chronicon  in zijn eigen hand bewaard gebleven, terwijl de volledige versie van het Chronicon in 

BnF lat. 5927 262 fols. beslaat. Bovendien is een andere, zij het korte, tekst van zijn hand, de Commemoratio 

abbatum Sancti Marcialis, niet in autograaf overgeleverd, cf. éd. DUPLÈS-AGIER, Chroniques de Saint-Martial 

de Limoges, p. 1-8. 
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IV. HET HANDSCHRIFT VLO 15 

 

A. CODICOLOGIE 

 

 
INLEIDING 

 

    Omdat de codicologie, begrepen als archeologie van het boek, zich bezighoudt met opbouw 

en structuur van het handschrift, zou ik dit hoofdstuk willen beginnen met een citaat van een 

Duits geleerde uit de 19e eeuw, Ludwig von Bethmann. Bethmann bezocht in 1843 de 

Universiteitsbibliotheek Leiden om enkele handschriften te bestuderen. Toen hij VLO 15 in 

handen kreeg (het handschrift bestond toen nog uit één band), moet hem een lichte 

vertwijfeling bekropen zijn:  

 

... von vielen Händen (...) selbst in verschiedenen Formaten zusammengeschrieben, 

ganz ohne Ordnung, so dass oft in derselben Reihe, ohne Absatz und Ueberschrift, ein 

ganz verschiedenes Werk beginnt; eine Art Blumenlese oder Notatenbuch, wohin alles 

geschrieben wurde, was dem Schreiber vorkam. 139  

 

   En Bethmann was niet de enige die zijn beklag deed over de aanblik die dit handschrift hem 

bood. Een andere Duitser, Johann Friedrich Lindemann (1792-1854) was hem hierin 

voorgegaan. In het jaar 1817 ondernam Lindemann een studiereis naar Leiden en 

collationeerde bij die gelegenheid Priscianus’ Praeexercitamina uit VLO 15. Het moet hem 

niet zijn meegevallen, zoals men kan proeven uit de verzuchting die hij slaakt wanneer hij in 

het voorwoord van zijn editie van de opera minora van Priscianus het handschrift uit Leiden 

als volgt beschrijft: “Nam tot varia, tot discrepantia, tot vilia, tot parva excerpta, tot male 

habita et detrita, in eo inveniuntur, ut nescias, qua animi patientia omnia perlegas.”140  

   Hiertegenover staat het oordeel van de Franse paleograaf Léopold Delisle, die het 

handschrift onderzocht op het moment (1895) dat de katernen uit hun gezamenlijke binding 

waren verlost en afzonderlijk konden worden geraadpleegd. Delisle zag in de bestemming van 

de teksten een overkoepelende gedachte aan het geheel ten grondslag liggen: “un précieux 

receuil de matériaux pour un maître chargé de l’enseignement des lettres et des sciences dans 

une école du XIe siècle.”141 Deze opvatting wordt heden ten dage algemeen onderschreven, 

zoals we kunnen opmaken uit de kwalificaties van moderne onderzoekers die over het 

handschrift spreken als “... une sorte de florilège personnel des arts libéraux”,142 of, in de 

woorden van Richard Landes, “a liberal arts florilegium”.143  

   Nu is het de vraag of deze veronderstelde uniformiteit van het soort teksten, namelijk 

onderwijskundig van aard, en het veronderstelde persoonlijke karakter van dit handschrift, 

bevestigd kunnen worden door het onderzoek naar zijn totstandkoming. Zo’n onderzoek 

                                                 
139 L. BETHMANN,  “Handschriften aus der Universitätsbibliothek in Leiden”, Archiv der Gesellschaft für ältere 

deutsche  Geschichtskunde, VIII (1843), p. 574. 
140 “Er worden immers zoveel verschillende onderwerpen, zoveel tegenstrijdigheden, zoveel waardeloze dingen, 

zoveel kleinigheden, zoveel vervormingen en slijtages in dit (handschrift) aangetroffen dat je je afvraagt hoeveel 

geduld van je verlangd zal worden om dit alles nauwkeurig te bekijken”, aldus Lindemann  in: Prisciani 

Caesariensis grammatici, Opera minora (Leiden, 1818), p. xxviii.  
141 Léopold DELISLE, “Notice sur les manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes”, p. 302. Zie ook Georges 

PON en  Yves CHAUVIN (vert. en inl.),  Adémar de Chabannes. Chronique, Inleiding p. 9, die spreken van  “.  
142 Georges PON en  Yves CHAUVIN (vert. en inl.),  Adémar de Chabannes. Chronique, Inleiding p. 9. 
143 LANDES, Relics, p. 353. 
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betekent dat men aan de materiële kenmerken van het handschrift probeert af te lezen hoe de 

katernen zijn samengesteld, hoe en in welke volgorde de teksten aan het perkament werden 

toevertrouwd, en tenslotte hoe de katernen hebben gefunctioneerd in het dagelijkse gebruik: 

met welk doel waren zij aangelegd?  

  De ontwikkelingsstadia van het handschrift geven zich pas te kennen wanneer men in staat is 

om de volgorde bloot te leggen volgens welke de teksten daadwerkelijk aan de verzameling 

werden toegevoegd.  Deze onstaansvolgorde van de teksten (de productievolgorde) moet niet 

verward worden met de gebruiksvolgorde van de teksten. De gebruiksvolgorde kan, in het 

geval dat Ademar met losse katernen werkte, bestaan uit iedere willekeurige volgorde van de 

katernen. De productievolgorde daarentegen is volgens een specifiek chronologisch patroon 

verlopen.  

   Een handschrift is opgebouwd uit katernen.144 Een katern is weer opgebouwd uit iedere 

mogelijke samenstelling van bladen perkament, maar in de 9e-11e eeuw is de samenstelling 

van vier dubbelbladen (een quaternio) het meest gebruikelijk.145  In onze beschrijving van de 

katernopbouw in VLO 15 zullen we vooral bedacht moeten zijn op alle afwijkingen van deze 

norm. Onregelmatigheden kunnen een bepaalde bedoeling van de samensteller onthullen of 

verwijzen naar een ingreep door een latere gebruiker van het handschrift. Verder willen we 

weten hoe de teksten zich presenteren in relatie tot de katernen: indien een tekst over de 

katerngrens heen zonder cesuur wordt voortgezet in het volgende katern dan is er sprake van 

een productie-eenheid. Indien de tekst aan het einde van een katern afbreekt dan kan er 

bijvoorbeeld sprake zijn van verlies van perkament. En als er zich een witruimte aan het einde 

van een katern bevindt, dan betekent dit meestal dat de kopiist op dat punt, gewild of 

ongewild, zijn werk beëindigde.   

   Het eerste probleem dient zich al meteen aan met de kwestie van waar te beginnen. Het 

handschrift VLO 15 is een compilatie van zowel verschillende teksten en tekeningen als ook 

van katernen met verschillende materiële kenmerken, katernen die bovendien niet gesigneerd 

zijn maar nu, in hun tegenwoordige vorm, op een bepaalde manier onderling gerangschikt 

zijn. Indien we ontstaan en groei van het handschrift in zijn geheel willen beschrijven, dan 

moeten we beginnen met een beschrijving van de katernen en teksten in de huidige volgorde 

om pas nadien, vanuit de bestudering van de delen, te komen tot een synthese over de 

werkelijke aanwas van katernen en teksten. Het dient bij voorbaat gezegd te worden, en dat is 

het tweede probleem dat pas achteraf opgelost kan worden, dat de groei van het aantal 

katernen en de groei van het aantal teksten niet altijd synchroon heeft plaatsgevonden. 

Hypothetisch voorbeeld:  Ademar begint met het schrijven van een tekst tot halfweg in het 

eerste katern. Vervolgens maakt hij een nieuw katern aan om een tweede tekst te herbergen. 

Die tekst begint hij op de versozijde van het eerste blad. Enige tijd  later ontdekt Ademar een 

derde tekst waarvoor hij deze keer geen nieuw katern prepareert maar terugkeert naar de lege 

bladzijden van het eerste katern. De ruimte daar blijkt echter onvoldoende zodat ook nog de 

eerste rectozijde van het tweede katern wordt gebruikt. De volgorde van de katernen wordt 

door de verbindende derde tekst gefixeerd. Maar wanneer men een dergelijke 

tekstverzameling aantreft, hoe weet men dan zeker dat tekst 2 ná tekst 1 is gemaakt en tekst 3 

na tekst 1 en 2 ? Waarom zou de huidige tekstvolgorde ook niet de produktievolgorde kunnen 

zijn (dus 1,3,2) ?  

   In werkelijkheid volgt het perkamentgebruik van Ademar vaak een veel ingewikkelder 

patroon dan hier geschetst, hetgeen met zich meebrengt dat we in sommige gevallen, wat onze 

                                                 
144 Over het katern als bouwsteen van het handschrift, zie Paul NEEDHAM, The Bradshaw Method. Henry 

Bradshaw’s Contribution to Bibliography (Chapel Hill, 1988, The Seventh Hanes Lecture), p. 18. 
145 Twee koppelbladen kunnen ook de vorm aannemen van een dubbelblad. De dubbelbladen worden door de 

vouw genaaid. 
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uitlatingen omtrent de ontstaansvolgorde van de teksten betreft, moeten afzien van een al te 

grote stelligheid. 

 

 

GESCHIEDENIS VAN DE BINDING 

 

  Bij het reconstrueren van de archeologie van de binding verkeren we in de gelukkige 

omstandigheid dat we kunnen profiteren van de nauwkeurige aantekeningen van Zr. Lucie 

Gimbrère. Toen zij in de periode 1992-94 tijdens de restauratie van VLO 15 de katernen uit 

hun bandjes losmaakte, kwam zij in de gelegenheid om de katernen in al hun naaktheid te 

bestuderen op het moment dat alle omslagen, ruggen, schutbladen en naaisels verwijderd 

waren. Haar bevindingen omtrent de restanten van vroegere bindwijzen vormen de grondslag 

voor onderstaande analyse.146  

 

  Het handschrift bestaat op het moment uit 27 katernen die in het jaar 1900 in veertien 

bandjes werden verzameld.147  

 

 

  

Afb. IV.1. VLO 15 in de huidige samenstelling (boekje VI ontbreekt omdat het afzonderlijk 

wordt bewaard in uitgevouwen toestand)  

    

    Het is goed indien men zich realiseert dat de verdeling van het handschrift in veertien 

boekjes niet een weerspiegeling is van de oorspronkelijke toestand; evenmin zal het de meest 

logische manier blijken te zijn waarop de teksten met elkaar gecombineerd kunnen worden.148     

                                                 
146 Het restauratierapport van VLO 15 kan men vinden in het archief van Zuster Gimbrère: 

Universiteitsbibliotheek Leiden, BPL 3470, 1, schriftje LX, nrs. 203 en 208. 
147 Een notitie die nu bij het handschrift wordt bewaard, vermeldt het volgende: Mense februario 1900 codex in 

14 fasciculos divisus est. Gimbrère handhaafde deze verdeling in veertien boekjes, alleen met dit verschil dat zij 

besloot, in overleg met de toenmalige conservator P.F. Obbema, om katern 6 vanwege het codicologische belang 

voortaan in opengevouwen toestand te bewaren 
148 Om een voorbeeld te noemen: indien de tekstaansluiting van de Glossae Biblicae en van In principio wordt 

geëerbiedigd dan zou de katernvolgorde  16, 3, 4, 6, 5 en 7 moeten zijn. 
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De naaigaten van 1900, die tijdens de restauratie werden hergebruikt, geven het volgende 

individuele patroon te zien :149  

II        IV      V        VI       VII     VIII        IX        X          XI        XII      XIII     XIV    Fascikels

2         4        5          6          7      8-10      11-12  13-15       16       17-21   22-26     27    Katernen

 
Fig. 1. Naaigaten van de boekjes (situatie van 1900-heden) 

  

Bij het nummeren van de boekjes is de volgorde aangehouden die de katernen innamen toen 

het handschrift nog uit één band bestond, echter met één groot verschil : het huidige katern 6 

is nu een zelfstandige eenheid (schriftje VI), terwijl de twee dubbelbladen waaruit het is 

opgebouwd voorheen om de vier dubbelbladen van katern 5 (nu schriftje V) waren 

gebonden.150 De eendelige boekband heeft bestaan tot omstreeks 1875, toen de toenmalige 

bibliothecaris W.N. du Rieu de opdracht gaf om de katernen uit hun binding te bevrijden. In 

de periode van ca. 1875 tot 1900 bestond het handschrift dus uit een losse verzameling van 27 

katernen die op verzoek van geleerden vrijgevig werden toegestuurd.151  Mogelijk ondernam 

Du Rieu de bevrijdingsactie omdat de binding problemen gaf bij het raadplegen van het 

handschrift en omdat hij ontdekte dat sommige bladen, i.c. het bovengenoemde katern 6, 

verkeerd waren ingebonden.152  

     Het is zeer waarschijnlijk dat de verzamelde katernen van VLO 15 in één band werden 

samengebracht door de toenmalige bibliothecaris van Saint-Martial, Bernard Itier (1163-

                                                 
149 In het diagram worden de katernen 1 en 3 buiten beschouwing gelaten omdat het eerste katern enkel bestaat 

uit een weesblad, dat is zonder kim,  terwijl van katern 3 de rugvouw te zeer beschadigd is om conclusies te 

trekken omtrent naaigaten en dergelijke. 
150 De foliëring geeft de oude situatie weer: de bladen van schriftje V  hebben de nummering fols. 20/21-30/31. 
151 Het is overigens de vraag of de mededeling dat de katernen in februari 1900 in boekjes werden gebonden (zie 

noot 145 hierboven) wel geheel accuraat is, want in een brief dd. 3 januari 1900,  deelt de bibliothecaris aan prof. 

Kluge in Freiburg i. Breisgau mee, dat fols. 37-62 (= Psychomachia) van VLO 15 zijn verzonden, cf. UB 

Leiden, BA M 93 (brieven door bibliothecaris verzonden 30 oct. 1899-15nov. 1901, brief nr. 4, 3 jan. 1900). 

Terugzending geschiedde op 19 maart, cf. Leiden,  BA M 90, dus ná de datum waarop de herbinding zou hebben 

plaatsgevonden. 
152 In de catalogus van de Vossiani die Du Rieu samenstelde als onderdeel van de driedelige Catalogus 

Manuscriptorum Bibliothecae Lugduno Batavae  (z. pl., z.j., te raadplegen in de Handschriftenkamer, UB 

Leiden), heeft hij bij de beschrijving van VLO 15 op de tegenoverliggende bladzijde toegevoegd:  “Huius 

codicis f. 30 transponendum est post 21”. Dezelfde opmerking staat in de beschrijving die Du Rieu aan Delisle 

meedeelde (“Manuscrits originaux”, p. 305). 
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1225). Deze armarius staat bekend om zijn zorg voor het bewaren van katernen en kleine 

boekjes (libelli), met welk doel hij de strategie ontwikkelde om het losse materiaal dat hij in 

de kloosterbibliotheek aantrof in grotere eenheden samen te binden.153 In het volgende 

diagram van de binding van Bernard Itier zijn de katernen zo gepositioneerd dat, wanneer de 

naaigaten met elkaar verbonden worden door het trekken van denkbeeldige horizontale lijnen, 

men in een oogopslag ziet dat de naaigaten zich op dezelfde hoogte bevinden. Hieruit blijkt 

onomstotelijk dat de katernen deel hebben uitgemaakt van een en dezelfde binding.154 

II        IV      V        VI       VII     VIII     IX       IX X         XI     XII    XIII     XIV    Fascikels

2         4        5          6          7      8-10     11       12    13-15      16   17-21 22-26    27       Katernen 

*Alle katernen zijn zo geplaatst dat de naaigaten zich op vrijwel hetzelfde niveau bevinden 
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Fig. 2. De binding in één band, ca. 1200 – ca. 1875 

 

 

  Er is wel beweerd dat Ademar zelf voor deze binding in één band verantwoordelijk zou zijn 

geweest.155 Dat nu is echter vrijwel onmogelijk, omdat de volgorde van de katernen in deze 

                                                 
153 In verschillende handschriften van Saint-Martial noteerde Bernard dat hij zelf verantwoordelijk was voor hun 

binding: MSS Paris, BnF, lat. 821, 2036, 2770, 2843 en 3549. Aan het slot van BnF, lat. 2770 schreef hij: “Anno 

MoCCoVto fecit me ligare Bernardus Iterii, armarius, et .IIIIor quaterniones ultimos qui antea non erant mecum 

adjunxit”, cf. J.-L. LEMAITRE,  “La bibliothèque de Saint-Martial aux XIIe et XIIIe siècles”, in: Claude 

ANDRAULT-SCHMITT (dir.), Saint-Martial de Limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe 

siècles) (Limoges, 2005), p. 357-372,  op p. 362; Birger MUNK OLSEN,  “L’élement codicologique”, in: P. 

HOFFMANN (ed.), Recherches de codicologie comparée. La composition du codex au Moyen Âge en Orient et 

Occident (Paris, 1998), p. 115-16 (m.b.t. BnF lat. 2770  en 3549) en Éric PALAZZO,  “Le rôle des libelli dans la 

pratique liturgique du haut Moyen Âge”, in Revue Mabillon 62, (Nouvelle Série) 1 (1990), p. 9-36, op p. 22. 

James GRIER,  “Roger de Chabannes”,  p. 77, refereert aan een boekbind-campagne in de dertiende eeuw door de 

bibliothecarissen van Saint-Martial. Via het vergelijken van vier opeenvolgende bibliotheekcatalogi van Saint-

Martial (zie L. DELISLE, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. II (Paris, 1874), p. 493-504),  

heeft MUNK OLSEN,  “L’élement codicologique”, p. 119-20, het aannemelijk gemaakt dat in de dertiende eeuw in 

Saint-Martial afzonderlijke codicologische eenheden  in één band werden verzameld. Zie ook GRIER,  “Some 

Codicological Observations”, p. 15-16. 
154 Zuster Gimbrère is mogelijk vergeten om in boekje VIII het tweede naaigat van boven te noteren. Na een 

inspectie van het boekje in situ  bleek het gaatje nog steeds zichtbaar te zijn (zie Deel II, p. 607, afb. 36.7). 
155 LANDES, Relics (1995), p. 353-54: “…this personal florilegium formed a unit as early as Ademar’s time”, 

hoewel dezelfde auteur in een eerder artikel, “A Libellus from Saint Martial of Limoges”, p. 190, n. 48, de 

opvatting huldigde dat  “the Leiden Voss. 8o 15, [is] a collection of some two dozen (sic, vE) fascicules first 
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binding (en daarom grotendeels ook in de huidige binding) op verscheidene plaatsen in strijd 

is met de volgorde van de teksten. Het is redelijk om te veronderstellen dat deze verwarring 

niet is geschapen door Ademar zelf maar eerder door een boekbinder zoals Bernard Itier, die 

zich op een afstand van enkele eeuwen bevond van het moment waarop de teksten werden 

geproduceerd. Een boekbinder bovendien met een beperkt gezichtsvermogen, zodat hij 

nauwelijks een idee moet hebben gehad wat aan te vangen met het kleine schrift van 

Ademar.156 

    Los van de naaigaten voor de binding in één band, zijn er nog andere naaigaten zichtbaar 

die dateren van een vroeger naaipatroon, de zogenaamde primaire naaigaten :  

 

II        IV      V        VI       VII     VIII     IXA   IXB     X         XI     XII    XIII     XIV    Fascikels

2         4        5          6          7      8-10     11       12    13-15      16   17-21 22-26    27       Katernen  

Oudste, geprikte gaten    

Oude, iets grotere gaten

 
Fig. 3. Primaire naaigaten 

 

Dit patroon kent ook enige onregelmatigheden. Sommige katernen werden individueel 

gebonden, andere katernen werden weer samen met andere tot een boekje gebonden. Het 

klinkt aannemelijk dat Ademar zelf de vijf katernen met de tekst van Hyginus (22-26) en de 

vijf katernen met de Etymologiae (17-21) in twee afzonderlijke libelli  zou hebben 

samengebonden.157 Maar het is onverklaarbaar waarom hij de twee katernen (11 en 12) die 

een continue tekst van Beda’s commentaar op de Apocalyps bevatten, als twee afzonderlijke 

eenheden gebonden zou hebben. Hetzelfde geldt voor de katernen die een ononderbroken 

tekst  met Bijbelglossen bevatten (katernen 16, 3, 4 en 6), en de katernen 5 en 7 met de 

                                                                                                                                                         
gathered together in the generation after Ademar’s death”  ‒ in beide gevallen zich baserend op een interpretatie 

van het ex libris  op fol. 143v van VLO 15. 
156 Een groter contrast dan tussen het kleine lettertype van Ademar en de koeienletters van Bernard Itier is 

nauwelijks denkbaar. Zie voor het schrift van Itier de afbeelding bij tekst nr. 1 en de studie van Marie-Thérèse 

d’ALVERNY, “L’écriture de Bernard Itier et son évolution”, in: Medievalia et humanistica 14 (1962), p. 47-54. 
157 De Hyginus-katernen zijn de enige in de verzameling die voorzien zijn van katernsignaturen (I-V), dus deze 

katernen waren vanaf het begin bedoeld om als een eenheid door het leven te gaan. Maar de aanwezigheid van 

de signaturen betekent niet noodzakelijkerwijs dat de katernen  ook daadwerkelijk meteen na hun constructie tot 

een libellus werden samengebonden. Het is evengoed mogelijk dat ze op een stapeltje werden gelegd en 

afzonderlijk  werden geconsulteerd. Immers, in deze katernen werden tacket stations  en tackets aangetroffen 

(zie hierna).  
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astrologische tekst. Het punt is dat door deze bind-operatie tekstgedeelten die bijeen horen 

definitief van elkaar werden gescheiden. Dus moeten we concluderen dat ook deze vroege 

binding niet van Ademar zelf stamt maar gemaakt werd door iemand anders, enige tijd na zijn 

vertrek naar het Heilige Land in 1033.  

   Toen Zr. Gimbrère in de jaren negentig van de vorige eeuw de rugvouw van de katernen 

inspecteerde, ontdekte zij, behalve de bovenvermelde naaipatronen, nog een ander patroon. 

De gaatjes volgens dit patroon waren per katern afzonderlijk gemaakt en bevonden zich op 

posities die voor naaigaten ongebruikelijk waren. Deze gaatjes waren dan ook niet bedoeld 

voor een naaiverbinding maar voor het bevestigen van tackets, dat wil zeggen lusjes waarmee 

het katern voorlopig gebonden werd.158 In het volgende diagram worden de tacketposities in 

de afzonderlijke katernen afgebeeld. 

 

2        5         6          11       12         15     16       23        24        25       26

tacketgaatje

tacket

 
Fig. 4. Tacketgaatjes en tackets per katern 

 

Door de twee tacketgaatjes werd een dun draadje perkament geregen en met de uiteinden aan 

elkaar geknoopt (of gedraaid). Het feit dat slechts in 11 van de 25 katernen (in 1 en 3 zijn 

geen waarnemingen mogelijk) tacketgaatjes werden aangetroffen, wil niet per se zeggen dat 

de overige 14 katernen geen voorlopige binding hebben gekend. Het is goed mogelijk dat 

sommige tacketgaatjes tijdens het definitieve naaiproces door de successievelijke naaigaten 

werden opgeslokt.159 Gelukkigerwijs werden ook enkele tackets gevonden die bevestigen dat 

de gaatjes niet voor een definitieve maar voor een voorlopige binding hebben gediend. Zr. 

Gimbrère ontdekte tijdens het losmaken van de bindingen smalle reepjes perkament die de 

bladen van de katernen 15, 23 en 24 bijeen hielden.160 

 

                                                 
158 Voor nadere literatuur over tackets verwijs ik naar mijn “A Flexible Unity”, p. 56, noot 108, en naar J. P. 

GUMBERT, “The Tacketed Quire: an Exercise in Comparative Codicology”, in: Scriptorium 65 (2011), p. 299-

315. 
159 Deze mogelijkheid is zeker reëel, omdat we met katernen van verschillende afmetingen van doen hebben. 
160 Op de microfilm van dit handschrift, die is gemaakt vóór de restauratie door Gimbrère, is het bindlusje in 

katern 24 nog zichtbaar op het opengeslagen dubbelblad 174v-175r.   
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Afb. IV.2. Tacket (bindlusje), deed voorheen dienst als bevestiging in katern 15 

 

Deze vondst maakt het waarschijnlijk dat Ademar zijn katernen afzonderlijk en op voorlopige 

wijze van een binding voorzag, zodat hij altijd in staat bleef om de volgorde van de katernen 

in zijn verzameling te wijzigen. Voor zijn lessen betekende dit dat hij een bepaald katern dat 

hij die dag nodig had bij zich droeg, of dat hij, indien gewenst, meerdere katernen in elke 

gewenste samenstelling mee kon nemen. Bovendien was hij in staat om in de voorlopig 

gebonden katernen te blijven werken zonder daarbij gehinderd te worden door de restricties 

die kleefden aan een definitieve binding.  

  Het vermoeden dat Ademar, in ieder geval aanvankelijk, in katernen werkte met een 

voorlopige binding wordt versterkt door een aantal andere waarnemingen die aan het 

handschrift gedaan kunnen worden. Op fol. 43r van katern 8 is de laatste tekening in de serie 

van de Psychomachia door een gat in het perkament, zonder enige zichtbare overgang, 

voortgezet op het onderliggende fol. 44r. Dat is alleen mogelijk wanneer dit katern vóór het 

schrijven en tekenen van een voorlopige binding was voorzien.  

 

 
 

Afb. IV.3. Tekening Psychomachia onderaan fol. 43r, voortgezet op onderliggend fol. 44r. 

 

  Een andere waarneming betreft katern 6. Dit katern bestaat uit twee dubbelbladen die 

gevouwen werden uit één vel perkament. Tijdens het opensnijden van de gevouwen 

dubbelbladen heeft het snijmes een dun strookje perkament in het centrale middengedeelte 

onberoerd gelaten zodat de twee bladen op dit punt nog met elkaar verbonden zijn. Het is 

onvoorstelbaar dat dit tere stripje perkament behouden zou zijn gebleven indien de bladen 

tijdens het schrijven niet met tackets aan elkaar verbonden zouden zijn geweest.161  

                                                 
161 Zie Van ELS, “A flexible unity”, in: Scriptorium 64 (2011), Pl. 21. 
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Verder werden in katern 22, in tegenstelling tot de andere katernen met de tekst van Hyginus’ 

De astronomia, geen tacketposities waargenomen. Niettemin moet ook dit katern tijdens het 

werken een voorlopige binding gekend hebben, omdat anders niet verklaard kan worden 

waarom de illustratie op fol. 174r doorloopt tot in fol. 173v (173-174 is geen dubbelblad). 

 

 
 

Afb. IV.4, fol. 173v-174r (De astronomia). De vleugel van de pelikaan loopt door over de 

middenvouw. 

 

Tenslotte is er nog de algemene constatering dat ongeveer 11% van het totale aantal van 212 

folia bestaat uit enkelbladen. Katern 14 is zelfs opgebouwd uit één dubbelblad en maar liefst 

zes enkelbladen. Omdat deze restbladen zich op de juiste plaats in de katernen bevinden, kan 

het haast niet anders dan dat de katernen tijdens het schrijven een voorlopige binding bezaten. 

  Al deze gegevens tesamen roepen het beeld op dat Ademar gewoon was om te werken in 

losse katernen met een voorlopige binding.162 

 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE KATERNEN 

 

 

De katernen zijn in de huidige binding als volgt over de boekjes verdeeld:  

 

Fasc. Katernen 

I  1 

II  2 

III  3 

IV  4 

V  5 

VI  6 

VII  7 

VIII 8, 9, 10 

IX  11, 12 

X  13, 14, 15 

                                                 
162 Hoewel de statistieken nog ontbreken is GUMBERT, “The Tacketed Quire”, p. 315, ervan overtuigd dat het 

schrijven “in tacketed quires was a normal procedure (...) in the West at least up to the twelfth and thirteenth 

century”. De manier waarop Ademar werkte past in dit algemene patroon. 
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XI  16 

XII  17, 18, 19, 20, 21 

XIII 22, 23, 24, 25, 26 

XIV 27 

 

 

Katern 1 (schriftje I) 

 

Fol. 1 r-v; afm. 195 x 145 mm.; H/V. Aantekeningen van Bernard Itier, 1221-1222 (gotisch 

schrift). 

Dit w e e s b l a d  (zonder kim) was oorspronkelijk leeg en is waarschijnlijk pas bij de 

definitieve binding in één band door Bernard Itier aan het geheel toegevoegd om dienst te 

doen als schutblad. Itier maakte zijn aantekeningen nadat de binding gereed was gekomen, 

zoals geconcludeerd kan worden uit het feit dat een deel van de notities doorloopt in het 

tweede katern. 

 

Katern 2 (schriftje II) 

 

Fol. 2-11; afm. 208 x 143 mm.163 

K a t e r n o p b o u w : onregelmatig quinio (fol. 2 en 11, 3 en 10, 5 en 8, 6 en 7 zijn 

dubbelbladen; 4 en 9 zijn enkelbladen met kim; de kim van 4 om de kim van 9 geslagen). 

H/VV/HH/VV (niet overal even duidelijk waarneembaar, maar ik ben vrij zeker van deze 

regelmatigheid). 

I n h o u d : Tekeningen NT (etc.); Brief van Romulus; Paulus Diaconus, Versus in laude S. 

Benedicti; Ausonius, Sententiae septem sapientium; Symphosius, Aenigmata; Anon., 

Aenigmata; Avianus, Fabulae; Ausonius, De aerumnis Herculis; Hilarius van Poitiers, De 

martyrio Maccabeorum; Remmius Favinus, De ponderibus et mensuris; Priscianus, 

Periegesis. 

S c h r i f t : alles in de hand van Ademar. 

Het katern bevat geen p r i k j e s  en geen l i n i ë r i n g . 

(Licht)bruine i n k t . 

P e r k a m e n t : Het beschikbare perkament is optimaal benut, zoals blijkt uit de aanwezige 

velranden: fol. 4 rechterbenedenhoek, bifol. 5-8 onderzijde,  fol. 6 en fol. 10. De bladranden 

zijn donkerbruin verkleurd. Fol. 11 heeft midden op de bladzijde drie gaten. Andere 

beschadigingen werden door Gimbrère gehecht (fol. 7 en 11). De bladen zijn aan de kop en 

aan de staart van de rugvouw afgerond. 

L a y - o u t : alle tekst werd in lange regels geschreven, van rand tot rand en van rand tot vouw, 

zodat het gehele bladoppervlak werd benut. In de teksten en tussen de teksten werden 

nauwelijks onderscheiden aangebracht. Hoofdletters aan het begin van iedere zin en 

paragraaftekens moeten voor de tekstgeleding zorgen. Het begin van een nieuwe tekst kan 

slechts met moeite onderscheiden worden. De streepjes die een latere gebruiker (Petau, 

Vossius?) heeft aangebracht bij de incipits vormen een welkome markering.  

    De t e k e n i n g e n  betreffen scènes uit het Nieuwe Testament, maar beginnen met een 

tekening uit de  Psychomachia. Te oordelen naar de verwantschap in stijl en thematiek zouden 

deze tekeningen één serie kunnen vormen met de tekeningen die in katern 8 volgen op de 

Psychomachia-illustraties. Het lijkt mij het meest voor de hand te liggen dat Ademar deze 

                                                 
163 DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, III, p. 31, meet abusievelijk “c. 250 x 150”. 
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serie begon op de nog lege, voorlaatste bladzijde van katern 8, om vervolgens verder te gaan 

in een nieuw katern 2. Later weer vulde hij dit katern met een aantal schoolteksten.164 

   De tekeningen zijn fors en vlot uitgevoerd; het schrift daarentegen kent een zeer kleine letter 

(ca. 1 mm.). Er zijn discontinuïteiten (meer wit tussen de regels) zichtbaar die wijzen op 

onderbreking van het schrijfproces (bv. De martyrio maccabeorum fol. 8r.). De lettervormen 

kunnen veranderen, waarschijnlijk onder invloed van het voorbeeld. Ondanks de kleinheid 

van het schrift en de matige kwaliteit van het perkament kan men spreken van een heldere, 

goed leesbare hand, hetgeen duidt op de bekwaamheid van Ademar als schrijver. Daar waar 

de leesbaarheid vermindert is dikwijls geen sprake van slordigheid, maar van gebreken in de 

materiële omstandigheden (vooral inferieure kwaliteit van het perkament). 

R e g e l t a l : wisselend van 60 tot  35 op de laatste bladzijde. Dit wijst erop dat de laatste tekst 

een natuurlijk einde vond, en dat er geen bladen worden gemist.  

F o l i ë r i n g : de oorspronkelijke foliëring is later overgetrokken en op sommige plaatsen 

waar de hoeken donkerbruin zijn verkleurd, is de foliëring naar de binnenzijde verplaatst. 

Alleen op fol. 2 is de tweede foliëring met zwarte inkt gemaakt; elders lijkt potlood te zijn 

gebruikt (zie ook  schriftje XI). 

 

Katern 3 (schriftje III) 

 

Fol. 12-13; afm.: 195 x 150 mm.; H/V ?? 

K a t e r n o p b o u w : twee enkelbladen (12 en 13) tijdens restauratie (Gimbrère) vastgenaaid 

aan opzetstrook: voorheen een dubbelblad waarvan de rugvouw is doorgesleten. Om die reden 

kan van dit katern geen naaischema gegeven worden. 

I n h o u d : Oorspronkelijk de proloog van de Ars Donati gramatici en het begin van de Ars 

Donati. Lege ruimtes werden door Ademar gevuld met een voortzetting van de Scholica 

graecarum glossarum, glossae miscellaneae en Glossae Biblicae.  

P r i k j e s : zichtbaar in ondermarge voor kantlijn (2x2, bovenzijde niet zichtbaar), 

waarschijnlijk voor de kantlijnen die de tekst van Donatus in moesten kaderen. Prikjes voor 

de regellijnen zijn waarschijnlijk door bijsnijden verdwenen. 

L i n i ë r i n g : droge punt liniëring zichtbaar op fol. 13v, waarschijnlijke formule 2-2/0/0/J. Op 

fol. 12v krassen met scherp voorwerp. Mijn verwachting was dat deze liniëring ontworpen 

zou zijn voor de oorspronkelijke tekst van Donatus. Maar op fol. 13r is duidelijk te zien dat de 

regellijnen soms dwars door de letters heenlopen. Een andere mogelijkheid is dat we hier te 

maken hebben met een slordige kopiist.  

I n k t : hoofdtekst in donkerbruine inkt; later toegevoegde tekst in lichtbruine inkt. 

S c h r i f t : Hoofdtekst in een onbekende hand uit de 10e, begin 11e eeuw. Waarschijnlijk gaat 

het hier om hergebruik van een gedeelte uit een ouder handschrift dat in diskrediet was 

geraakt omdat de oorspronkelijke kopiist een fout in de schrijfvolgorde maakte. Nadat deze 

scribent folio 1 recto en folio 1 verso had beschreven, nam hij geen nieuw dubbelblad, maar 

continueerde de tekst op hetzelfde dubbelblad waardoor het katern enkel uit een binio zou 

bestaan, in plaats van de normale opbouw uit vier of vijf dubbelbladen. Er is vermoedelijk 

nog een poging ondernomen om de tekst te wissen (zie de sporen op fol. 12v) voordat dit 

dubbelblad terzijde werd gelegd.165 Toen Ademar dit perkament-restant ontdekte, benutte hij 

de ruime marges van de beschreven bladzijden (12r-13r) en de  lege laatste versozijde (13v) 

om zijn op fol. 107r (katern 16) begonnen glossenverzameling voort te zetten. Gezien het 

                                                 
164 Misschien is er een chronologische gelijktijdigheid tussen het noteren van de teksten in katern 2 en de 

Enigmata van Aldhelmus in schriftje XII vanwege de overeenkomst in schriftkenmerken.  
165 Ook onder UV-licht is de gewiste tekst niet meer leesbaar. 



56 

 

consistente, vloeiende schriftbeeld, is hier sprake van de late Ademar.166 Spitse a, soms 

afgewisseld met platte a; veel letterverbindingen: re, ta, ti, st, ff, (niet: ct !), or. Staart vrijwel 

loodrecht onder de letter g; f en s naar rechts overhellend. 

L a y - o u t : oorspronkelijk tekst in een display-schrift, dat door de latere toevoegingen van 

Ademar het uiterlijk krijgt van een textus inclusus. Alle lege ruimtes worden door Ademar 

volledig benut.  

 

Katern 4 (schriftje IV) 

 

Fol. 14-19; afm.: 160 x 105 mm. (zeer klein); H/VV/HH.  

K a t e r n o p b o u w : regelmatig ternio. 

I n h o u d : fragment van een glossarium met het incipit Haec quicumque legis, gevolgd door 

het vervolg van de Bijbelglossen uit katern 3.  

F o l i ë r i n g : met potlood, op fol. 14r bladnummering in pen én potlood. 

P r i k j e s : 16 voor de regels en 2 x 2 + 2 x 2 voor de kantlijnen.  

L i n i ë r i n g : alleen op fol. 14 is enige rudimentaire liniëring zichtbaar. Waarschijnlijk waren 

de prikjes ook niet bestemd voor de geleding van de eerste tekst (het glossarium), want de 

kopiisten van deze tekst probeerden wel 16 regels te schrijven maar van de (denkbeeldige) 

dubbele kantlijn maakten zij geen gebruik.  

I n k t : Glossarium zwart afgewisseld met bruin; Bijbelglossen in bruine inkt. 

L a y - o u t : Het glossarium is geschreven in een groot formaat letter en begint als een 

toonbaar exemplaar, maar krijgt al snel de  allure van een schrijfoefening of van een mislukt 

samenwerkingsproject van leerlingen. De Bijbelglossen worden geschreven in lange regels 

zonder noemenswaardige tekstgeleding.  

S c h r i f t : In het glossarium wisselen drie handen elkaar na enkele regels steeds af. Het 

vervolg van de Bijbelglossen is in het van Ademar bekende gebruiksschrift.  

C h r o n o l o g i e : Nadat de opzet om het glossarium Haec quicumque legis in katern 4 te 

schrijven, was mislukt, werd dit katern terzijde gelegd. Een nieuw, of althans ander katern 

werd geprepareerd ten behoeve van Haec quicumque legis (zie onder katern 6). Nadat dit 

glossarium gereed gekomen was, begon Ademar op fol. 107r. aan een andere verzameling 

glossen, die hij vervolgens in de vrije ruimtes van de katernen 3, 4 en 6 onderbracht.   

 

 

Katern 5 (schriftje V) 

 

Fol. 20-21 en 30-31; afm.: 160 x 140 mm. (maakt vierkante indruk);167 H/VV/HH. 

K a t e r n o p b o u w : regelmatig binio. 

P r i k j e s  zijn afwezig met uitzondering van 21, zeer dicht opeenstaande, prikjes in de 

onderste helft van de buitenmarge op fol. 30-31, waarvan het doel onduidelijk is. 

Geen l i n i ë r i n g  zichtbaar. 

I n k t : alle teksten in bruine inkt, behalve de tekst op fol. 20r in zwarte inkt. 

I n h o u d : fragment van De sancto Benedicto abbate van Odo van Cluny (later toegevoegd); 

Ps.-Beda, Martyrologium; Alcuinus, Conflictus veris et hiemis; Epitaphia Virgilii; Versus 

scottorum; Cassiodorus, De artibus ac disciplinis (toonsoorten);  Bepalingen van tijd; 

Ausonius, De est et non en tenslotte het begin van In principio (een excerpt van het Liber 

Alchandreus).      

S c h r i f t : Alle teksten zijn in de hand van Ademar. 

                                                 
166 Zie hierna, p. 95-97. Vergelijk de hand van Ademar in de marges van fol. 12r met die van Ademar in de 

marges van Wolfenbüttel Gud. 79, fol. 32. 
167 DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, III, p. 34: 165 x 140 mm. 
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L a y - o u t : De teksten hebben een notitie-achtig karakter met weinig visuele 

herkenningspunten, behoudns de titel en beginletters in uncialis. 

 

Katern 6 (schriftje VI) 

 

Fol. 22-29; afm.: ca. 180 x 140 mm. (afmetingen oorspronkelijke vierblad: 360 x 285 mm.); 

schrijfspiegel ca. 135 x 115 mm.; bovenmarge 18, ondermarge 15 mm; H/VV/HH etc.   

K a t e r n o p b o u w : regelmatig quaternio gevormd uit twee vierbladen (quadrifolia) die, na 

gevouwen te zijn, werden gebonden en opengesneden Twee bladen (22^29 en 23^28) zitten 

aan de staart nog met een klein strookje van ca. 5 mm. aan elkaar vast en vormen dus in feite 

nog steeds een quadrifolium. Aan het uiteinde van de vouw, op de plaats waar 25^26 en 

24^27 voorheen met elkaar verbonden waren is een rafelig restant van de vroegere verbinding 

te zien. De bladen worden nu in opengevouwen toestand bewaard op karton met de vleeszijde 

naar boven. 168 

I n h o u d : Het katern werd aangelegd voor het glossarium met het incipit Haec quicumque 

legis. Na voltooiing hiervan werd de  leeggebleven rectozijde van het eerste blad (fol. 22r) en 

de lege ruimte aan het einde (fol. 29rv) door Ademar gebruikt om het slot van de 

Bijbelglossen een plaats te geven. 

P e r k a m e n t :  Het perkament is van goede kwaliteit, vrij dun, soepel en glad.  

P r i k j e s : dubbele pricking voor regellijnen en voor kantlijnen, hetgeen duidt op een 

wijziging van de aanvankelijke opzet. De oorspronkelijke prikjes voor de horizontale lijnen 

hebben een grotere onderlinge afstand en staan aan de buitenzijde van de bladen (17 

tegenover 28 prikjes): dat wil zeggen dat geprikt moet zijn voor een bifolium of voor een 

vierblad, omdat men vanuit enkelvoudige prikjes geen regellijnen kan trekken. De prikjes 

voor de kantlijnen bedroegen 2 x 3, de nieuwe pricking 2  x 1. (Schema oud: 3-3/0/18; nieuw: 

1-1/0/28).  

L i n i ë r i n g : alleen de liniëring op de prikjes 1-1/0/28 is uitgevoerd en bij het schrijven 

nagevolgd. Van de horizontale regellijnen zijn er boven één en onder twee lijnen die 

doorlopen. Ook de twee verticale lijnen lopen door.  Formule voor liniëring: 1-1/0/2-1A/J.  

L a y - o u t :  Above top line. Het glossarium is geschreven in lange regels en begint op fol. 22v 

met de eerste twee inleidende regels (hexameters) in uncialis. Vervolgens, midden in de tekst, 

op fol. 24v weer twee  hexameters in uncialis. 

S c h r i f t : De kopiist van het glossarium schrijft in een kleine maar verzorgde en regelmatige 

letter. Het is dezelfde schrijver die als eerste in katern 4 deelnam aan de poging om dit 

glossarium te kopiëren. De Bijbelglossen zijn in de hand van Ademar zelf. 

 

 

Katern 7 (schriftje VII) 

 

Fol. 32-36; afm.: 210 x 155 mm.; H/V (?) 

K a t e r n o p b o u w : Onregelmatig ternio: twee dubbelbladen 32^36 en 34^35, fol. 33 is een 

enkelblad. 

Het p e r k a m e n t  van het enkelblad, fol. 33, samen met dat van het dubbelblad 34^35, heeft 

een andere structuur dan het perkament van het omliggende dubbelblad (32^36). 

Waarschijnlijk heeft Ademar hier weer een katern gevormd uit restanten perkament. 

I n h o u d : fol. 32r-v  is beschreven met het vervolg en tevens slot van In principio. 

Vervolgens is op een later tijdstip op fol. 33r-35r in een andere hand een preek van 

Augustinus toegevoegd, De mysterio Trinitatis et Incarnationis. Deze preek werd midden op 

                                                 
168 Voor de details van de katernconstructie, zie mijn “A Flexible Unity”, p. 32-44. 
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fol. 35r afgebroken. De rest van het katern (fol. 35r-med. en fol. 36) is leeg gebleven. Dit feit 

zou er op kunnen wijzen dat Ademar de tekst van In principio als één van de laatste in zijn 

verzameling heeft opgenomen; in het andere geval zou hij naar alle waarschijnlijkheid de lege 

ruimte met andere teksten hebben opgevuld. 

Eeuwen later heeft iemand  in gotisch schrift op het verder lege fol. 36r nog een regel 

geschreven uit de hymne Monte Libano.  

P r i k j e s  en l i n i ë r i n g  zijn afwezig, of ten minste niet zichtbaar. 

S c h r i f t : In principio in Ademars hand, de preek van Augustinus in een andere hand die 

schrijft in een groot formaat letter (misschien dezelfde hand als in Gud. 79, fol. 94-97). 

L a y - o u t :  Voor In principio is er nauwelijks tekstgeleding in het spel. De tekst van 

Augustinus heeft een display-karakter. 

I n k t : Ademar gebruikt lichtbruine inkt; de kopiist zwarte inkt.  

 

Katernen 8, 9 en 10 (schriftje VIII) 

 

Fol. 37-62; afm.: 210 x 150 mm.; H/VV/HH etc. 

Het p e r k a m e n t  is vrij dik en stijf, van een regelmatige kwaliteit, met weinig 

beschadigingen. 

I n k t : bruin, later zijn de tekeningen met donkerder inkt opgehaald. De tweede laag glossen 

bij de Psychomachia is in zwarte inkt. Rode inkt werd gebruikt voor de initialen. De 

rubricator heeft inkt geknoeid op fol. 42r en 43v. 

K a t e r n o p b o u w :  8 is een regelmatig quaternio, 9 een regelmatig quinio en 10 een 

regelmatig quaternio.169 

P r i k j e s : 1-1/0/30 in alle katernen, behalve in het quinio met de tekst, daar zijn de prikjes 1-

1/ 2/30 (dubbele prikjes op fol. 44). Dus alleen in dit katern prikjes voor twee kolommen. 

L i n i ë r i n g : overal uitgevoerd, behalve de twee kantlijnen voor de kolommenscheiding in 

het quinio zijn niet uitgevoerd (overal droge punt liniëring, maar in het quinio duidelijker dan 

in het quaternio met de tekeningen).  

I n h o u d : tekeningen bij de  Psychomachia; bandversiering; Anon., Carmen in Christi 

honorem; Porfyrius, Carmen XXV; Index operum Prudentii; Kruis met de vier windstreken; 

tekst van de Psychomachia met glossen;  De spera caeli; Priscianus, De signi caeli; Ps.-Cato, 

Dicta Catonis (Prol.) 

C h r o n o l o g i e : Ondanks de afwezigheid van een liniëring voor twee kolommen is de 

kopiist (Ademar) toch begonnen met het uitvoeren van het aanvankelijke plan om de 

Psychomachia in twee kolommen te schrijven. Dat bleek geen succes, en na de proloog 

schakelde hij over op lange regels. Voor de Psychomachia en andere geplande teksten bood 

het quinio (9) onvoldoende ruimte, en er werden nog minstens twee quaternio’s geprepareerd, 

nu echter geprikt en gelinieerd voor lange regels. Het tweede katern (10) besluit op fol. 62v 

met de proloog van de Disticha Catonis. Het is mogelijk dat het vervolg van de Disticha in 

een nu verloren katern was opgenomen. Op een later tijdstip krijgt Ademar de beschikking 

over een ander exemplaar van de Psychomachia, nu van tekeningen voorzien, en hij besloot 

om alleen deze tekeningen te kopiëren in het gelinieerde en reeds gebonden derde katern (8), 

dat nu boven op het stapeltje met de tekst van de Psychomachia  werd gelegd – de tekst was 

immers al in zijn bezit. Uit het feit dat dit katern gelinieerd was, blijkt eens te meer dat het 

niet de oorspronkelijke opzet van Ademar was om dit katern met tekeningen te vullen. Nog 

weer later werden dan de laatste drie lege bladzijden van katern 8 met enkele andere 

tekeningen en korte teksten gevuld.  

                                                 
169 De vraag is: wanneer het quaternio de norm is, waarom is hier dan een quinio gemaakt? 
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   Het quinio met de tekst moet welhaast op ongebonden bladen geschreven zijn, omdat de 

initialen tijdens het binden soms in de vouw verdwenen zijn (fol. 54r, 52r). De tekeningen 

daarentegen zijn op gebonden bladen gemaakt: de ladder op fol. 42v is doorgetekend op fol. 

43r.  

L a y - o u t :  De primaire teksten zijn geschreven in een verzorgde stijl, ieder vers op een 

aparte regel. Elk vers begint met een gerubriceerde initiaal in uncialis. De afstand tussen de 

regels is voorzien op het bevatten van glossen.   

S c h r i f t : Alle teksten en tekeningen werden uitgevoerd door Ademar, met uitzondering van 

de tweede  laag glossen die in zwarte inkt aan de tekst van de Psychomachia werd 

toegevoegd. 

 

Katernen 11 en 12 (schriftje IX) 

 

I n h o u d : 63r-79v Expositio Apocalypseos (Beda); 79v-82v Expositio anonyma in Canticum 

canticorum met nauwelijks zichtbare overgang tussen de twee teksten. 

Aan het begin valt de katerngrens niet samen met de tekstgrens: de proloog van de Expositio 

Apocalypseos  begint bovenaan fol. 63r midden in een zin. Naar alle waarschijnlijkheid werd 

dit katern om die reden voorafgegaan door een nu verloren katern met de ontbrekende tekst. 

L a y - o u t : teksten geschreven in lange regels van rand tot rand tot vouw. Het aantal regels 

wisselt van 51 tot 70. Tekstgeleding is nagenoeg afwezig. 

S c h r i f t : duidelijk Ademars hand, vermoedelijk uit een latere periode (cf. Incipiunt 

definitiones) 

I n k t : lichtbruine ijzergallusinkt. 

 

Katern 11 

 

Fol. 63-71; afm. 200 x 105 mm. (langwerpig formaat). 

K a t e r n o p b o u w : quaternio met enkelblad na fol. 64. Hoewel dit fol. 65 de regelmatige 

H/V volgorde verstoort, loopt de tekst gewoon door. 

Geen p r i k j e s , geen l i n i ë r i n g . 

P e r k a m e n t  met wisselende samenstelling: dik, dun, velranden (met haarresten), gaten en 

aalstrepen; van zeer middelmatige kwaliteit met slordig gesneden onderrand. 

 

Katern 12 

 

Fol. 72-82; afm. 210 x 140 mm. 

Katernopbouw: quaternio met na fol. 73 een enkelblad (fol. 74) en na fol. 80 twee 

enkelbladen (fol. 81 en 82). De tekst loopt ook hier gewoon door, dus is er sprake van een 

natuurlijke samenstelling. De regelmatige H/V volgorde wordt alleen verstoord door fol. 74. 

Geen p r i k j e s , geen liniëring. 

P e r k a m e n t  van middelmatige kwaliteit met een rafelige onderrand. 

 

    

 

 

  Katernen 13, 14 en 15 (schriftje X) 

 

Fol. 83-106; afm. 215 x 145 mm. 
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Katernopbouw: katern 13, fol. 83-90, is een regelmatig quaternio; katern 14, fol. 91-98, is 

een onregelmatig quaternio (een omliggend dubbelblad (91^98) omsluit 2 x 3 enkelbladen);170 

katern 15, fol. 99-106, is een onregelmatig quaternio met twee enkelbladen, één na fol. 100, 

de ander na fol. 103. 

P r i k j e s : 1-1/0/ 2-2/30. 

L i n i ë r i n g : 1-1/0/2-2/J , blind op haarzijde (groef), daarna vóór het schrijven omgedraaid in 

de H/VV/HH volgorde.  

P e r k a m e n t : goede kwaliteit, weinig beschadigingen, soms dik soms dun. 

Rubricatie: rode inkt alleen gebruikt op eerste bladzijde. 

S c h r i f t :  Twee handen, niet die van Ademar, maar waarschijnlijk van zijn leerlingen: 83r-

85r en 85v-106r. 

Gebruik van zwarte i n k t .  

Volledige woordscheiding. 

Verzorgde l a y - o u t , iedere regel begint met hoofdletter. Tekstblok met initiaal. Vanaf fol. 

85 onderscheid in lettergrootte tussen de tekst van Augustinus en het commentaar van 

Prosper.  

Ieder epigram wordt voorafgegaan door een titel in uncialis (op de manier van de titelkopjes 

in de Psychomachia, waarschijnlijk is in beide teksten dezelfde hand aan het werk). 

I n h o u d : Prosper Aquitanus, Epigrammata (fol. 83-104) en Carmen ad uxorem (fol. 104-

106). Syntactische glossen en veel correcties in zwarte en bruine inkt. 

 

Katern 16 (schriftje XI) 

 

Fol. 107-114; afm.: ca.155 x ca.125 mm. (oorspronkelijk een dubbelblad met de afmetingen 

310 x 500 mm.); H/VV/H etc. 

P e r k a m e n t  van regelmatige, goede kwaliteit. 

K a t e r n o p b o u w : regelmatig quaternio. 

L a y - o u t : Hergebruik van perkament door het vouwen van een groot formaat bifolium in 

achten volgens de formule C van Gilissen, 5436 : 8127.171 Geen nieuwe pr i k j e s  en 

l i n i ë r i n g  voor hergebruik. Regeltal: 25-33. Titel en hoofdstukken van Priscianus in 

uncialis. 

I n h o u d : op fol. 107r het begin van een later toegevoegd glossarium dat begint met een 

introductie genomen uit de Etymologiae en een gedeelte van de Scholica Graecarum 

glossarum. Dit katern was echter oorspronkelijk aangelegd voor Priscianus’  

Praeexercitamina, De figuris numerorum en De ponderibus (fragment), fol. 107v-114. 

S c h r i f t : De kopiist die hier voor Ademar werkt, was ook actief in Beda’s De metrica arte in 

Gud. 79.  

I n k t : Bruine inkt. 

Bijzonderheid: Priscianus met talrijke tiroonse noten. 

 

     

Katernen 17, 18, 19, 20 en 21 (schriftje XII) 

 

Fol. 115-154; afm. 215 x 145 mm. 

K a t e r n o p b o u w : vijf quaternionen: 

17, fol. 115-122, onregelmatig: drie dubbelbladen, 116 en 121 zijn enkelbladen.172 

                                                 
170 Het gebruik van enkelbladen is een beproefde manier om restanten perkament op te maken. 
171 Voor de technische details van deze katernconstructie zie mijn “A Flexible Unity”, p. 44-50. 
172 Fol. 116  is later opgeplakt, maar volgens Gimbrère blijkt uit wat er over is van de kim, dat het vroeger 

ingenaaid is geweest: er zijn sporen van dezelfde naaigaten als in de andere katernen. 
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18, fol. 123-130, regelmatig 

19, fol. 131-138, regelmatig 

20, fol. 139-146, regelmatig 

21, fol. 147-154, onregelmatig: drie dubbelbladen, 148 en 153 zijn enkelbladen. 

P r i k j e s : per blad geprikt (met mespunt). Verticaal 30 prikjes voor de regellijnen. 

Horizontaal in de bovenmarge 2 x 2 prikjes en in de ondermarge 2 x 2 prikjes voor een 

dubbele kantlijn vóór en achter. Prikjes voor de kantlijn vaak niet recht onder elkaar, 

waardoor schuinlopende kantlijnen werden getrokken. 

L i n i ë r i n g : 2-2/0/2-2/J (30) (doorlopers alleen in de buitenmarge). Liniëring vanaf de 

haarzijde (groef), daarna de bladen gerangschikt volgens de regel van Gregory: regelmatige 

H/VV/HH etc. 

L a y - o u t : Above top line.  Er wordt geen gebruik gemaakt van de binnenste kantlijnen. De 

tekst van de Etymologiae is sterk ingekort, hiërarchisch gestructureerd en voorzien van 

diagrammen en tekeningen.  

S c h r i f t : alles in de hand van Ademar, met uitzondering van het colofon op fol. 141v in een 

onbekende hand uit ca. 1050. 

I n k t : bruine ijzergallusinkt. 

P e r k a m e n t : veel velranden, zo gerangschikt dat ze zich allen aan de onderzijde van het 

katern bevinden. Veel beschadigingen, wisselende kwaliteit, dik, dun. Conclusie: de 

beschikbare vellen perkament werden tot de uiterste randen benut om er katernen mee samen 

te stellen. 

I n k t  : ijzergallusinkt. 

Bijzonderheid: gebruik van tiroonse noten; in het begin rijkelijk, daarna meer en meer 

afnemend.  

I n h o u d : Deze katernen werden geprepareerd voor een bewerkte versie van de Etymologiae 

van Isidorus van Sevilla (fol. 115r-147v). Het laatste katern werd verder gevuld met enkele 

kleurrecepten, een genealogie van leraren en de Enigmata en De metrica arte van Aldhelmus 

(fragment). In de marges bevinden zich historische notities en neumen. 

 

    

Katernen 22, 23, 24, 25 en 26 (schriftje XIII) 

 

 

Fol. 155-194; afm.: 215 x 145 mm.; H/VV/HH etc. 

K a t e r n o p b o u w : vijf quaternionen waarvan vier regelmatig (22, 23, 24 en 25: fol. 155-

186) en één onregelmatig (26: fol. 187-194) met twee enkelbladen, fol. 189 en 192. 

P r i k j e s  en l i n i ë r i n g : identiek aan schriftje XII. Ook hier wordt de dubbele kantlijn wel 

getrokken maar niet gebruikt. Kantlijn soms schuin, schijnbaar uit de losse hand gemaakt. 

P e r k a m e n t : zoals in schriftje XII. Het lijkt erop alsof schriftjes XII en XIII uit dezelfde 

partij perkament zijn samengesteld en op dezelfde manier schrijfklaar zijn gemaakt.  

Dit is het enige schriftje van VLO 15 waarin katernsignaturen worden aangetroffen, zo te zien 

door Ademar zelf geplaatst: 

-fol. 162v, in het midden van de ondermarge: ¶  Q̅.i. 

-fol.170v, midden ondermarge: ¶ ii. 

-fol. 178v, midden ondermarge: ¶ iii. 

-fol. 186v, midden ondermarge: ¶ iiii. 

-fol. 187r, midden ondermarge: ¶ v.173  

                                                                                                                                                         
 
173 Het laatste katern werd dus op de eerste rectozijde gesigneerd. 
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I n h o u d : Hyginus, De astronomia met tekeningen van de mythologische sterrenbeelden; 

Beda, De natura rerum (fragmenten) met recensio interpolata van de Aratus latinus; 

Computistiek; Cycli decemnovenales; Prognostica; Bisschoppenlijst van Tours en Limoges en 

een hymne met neumen in de marge van fol. 185v. In de marge van fol. 187r een aantekening 

m.b.t. de translatie van Sint Martialis en de wijding van de herbouwde Verlosserskerk in 

1028.  

L a y - o u t : Above top line. Tot fol. 156r zijn titel en paragrafen in uncialis en gerubriceerd. 

I n k t : bruine ijzergallus. 

S c h r i f t : Alle teksten (en tekeningen) zijn in de hand van Ademar, met uitzondering van de 

aantekeningen van Bernard Itier op fol. 190r. 

Bijzonderheden: fol. 174-175 bovenzijde en fol. 172-177 onderzijde vormden oorspronkelijk 

een geheel. 

 

   

Katern 27 (schriftje XIV) 

 

Fol. 195-212; afm.: 210 x 150 mm. (bij benadering). 

K a t e r n o p b o u w : een octonario (8 dubbelbladen) met twee ingevoegde enkelbladen, fol. 

197 en fol. 199. De enkelbladen doorbreken de H/V regelmaat (voor zover zichtbaar).  

Behalve de p r i k j e s  op het dubbelblad 195^212 is er geen pricking en ook geen l i n i ë r i n g  

zichtbaar. 

I n h o u d : Fabelcompilatie met tekeningen en enkele tiroonse noten; Propositiones ad 

acuendos iuuenes met enkele tiroonse noten; Formulae osculorum; schetsen; mensurae 

crucifixi. 

S c h r i f t :  Alles in de hand van Ademar. 

I n k t : ijzergallus. De leeuw op fol. 197r is rood ingekleurd. 

P e r k a m e n t : zeer duidelijk restanten perkament. Het formaat is veschillend, wisselende 

dikte, kwaliteit wisselend, soms is het perkament vettig en doorschijnend: fol. 199^206; 

200^205 en 201^204. Deze laatste drie dubbelbladen hebben ook een duidelijk zichtbare 

horizontale vouwstreep midden over de bladzijde, hetgeen duidt op het hergebruik van 

perkament.174 

 

CONCLUSIE 

 

  Uit bovenstaande beschrijving van de katernen kunnen we, voor wat de materiële kenmerken 

betreft, enkele algemene conclusies trekken. 

In de eerste plaats blijkt dat Ademar als schriftdrager voor zijn verzameling vaak gebruik 

maakt van restanten perkament met een overwegend klein formaat. Het tweedehands-karakter 

van het perkament komt onder meer tot uitdrukking in het wisselende formaat van de 

schriftjes (zie afb. IV.1) en in de katernsamenstellingen met relatief veel enkelbladen. 

Bijzonder illustratief in dit verband is de inventieve wijze waarop Ademar katernen 6, 16 en 

27 construeert uit perkament dat oorspronkelijk een andere bestemming heeft gekend.175  

   Een ander opvallend uiterlijk kenmerk van de katernen is de wijze waarop Ademar zijn 

teksten aan het perkament toevertrouwt. In bijna alle gevallen waarin Ademar schrijft, met de 

Psychomachia als de uitzondering op de regel, is er weinig aandacht besteedt aan de 

tekstverzorging.176 De lay-out van het merendeel der teksten kan, ook voor middeleeuwse 

                                                 
174 Voor de verklaring van deze eigenaardigheid, zie mijn “A Flexible Unity”, p. 50-51. 
175 Cf. mijn “A Flexible Unity”, p. 31-51. 
176 Dat de opportunistische en wispelturige opmaak in VLO 15 uitdrukking is van het persoonlijk karakter van 

het handschrift, wordt a contrario bevestigd door de constatering van Robert SCHELLER, Opmaak en mise-en-
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begrippen, als gebruikersonvriendelijk bestempeld worden. Alleen degene die intensief bij de 

wordingsgeschiedenis van het handschrift is betrokken en diegene die de meeste teksten heeft 

geschreven, Ademar zelf dus, moet in staat worden geacht om zich  feilloos een weg te banen 

in dit curieuze en intrigerende compendium. Waar de ene tekst begint en de andere ophoudt is 

voor een leek niet altijd direct zichtbaar, zoals een kijkje in schriftje II ons leert. Dat de 

Scholica Graecarum glossarum die in schriftje XI begint, in de marge van schriftje III wordt 

voortgezet, was tot op heden nog niemand opgevallen. En tijdens de meest recente restauratie 

van het handschrift was de kennis van de inhoud van het handschrift blijkbaar nog 

onvoldoende om te beseffen dat de huidige volgorde van de schriftjes beter veranderd had 

kunnen worden in een sequentie die meer recht doet aan de opeenvolging van sommige 

teksten. In de door mij voorgestelde volgorde III, IV, VI, V, VII, vormen zowel de verspreid 

over de schriftjes genoteerde Bijbelglossen (III, IV, VI) als ook de astrologische tekst van In 

principio (V, VII) een logisch geheel. Een bewijs uit het ongerijmde voor het persoonlijk 

karakter van dit handschrift, wordt gevormd door het feit dat de teksten die niet door Ademar 

zelf werden geschreven, allemaal worden gekenmerkt door een verzorgde schrijfstijl, zodat 

ook een ander, in dit geval Ademar als opdrachtgever, in staat zou zijn om deze teksten te 

gebruiken.177 

    Alle uitwendige kenmerken wijzen er dus op dat het merendeel der teksten in VLO 15 

bestemd waren voor persoonlijk gebruik. Maar anders dan de meeste teksten, denk ik dat de 

tekeningen-cycli wél gemaakt werden met het oog op gebruik door derden. De afbeeldingen 

bij het Nieuwe Testament, bij de Psychomachia, bij De astronomia en bij Aesopus waren 

bedoeld om aan de leerlingen getoond te worden, als ondersteunend leermiddel bij het 

overdragen van de lesstof. Het handschrift kan mijns inziens daarom deels ook als 

plaatjesboek worden beschouwd. 

 

KATERN-  EN TEKSTDIAGRAM 

 

     Omdat uit de bindgeschiedenis is gebleken dat Ademar met losse katernen en libelli 

werkte, kan de gebruiksvolgorde in feite bestaan uit iedere willekeurige volgorde van de 

katernen. De productievolgorde van de teksten heeft daarentegen wel plaatsgevonden volgens 

een specifiek chronologisch patroon. Wanneer teksten elkaar naadloos opvolgen binnen 

hetzelfde katern dan kunnen we gevoeglijk aannemen dat dit een weerspiegeling is van een 

lineaire ontstaansvolgorde in de tijd.  Maar het bepalen van de ontstaansvolgorde van twee 

teksten in twee verschillende katernen is veelal een hachelijke zaak. Soms bevat de tekst zelf 

aanwijzingen voor een datering, en als dat niet het geval is dan kan men op paleografische 

gronden een poging wagen tot relatieve datering. In het laatste geval begeeft men zich op glad 

ijs wanneer het aan bijkomend bewijs ontbreekt. In het hoofdstuk over de hand van Ademar 

heb ik een voorzichtige poging gedaan om de (relatieve) ontstaansvolgorde van de teksten te 

bepalen. Een definitieve chronologische ordening van de productie van de teksten is in dit 

stadium van het onderzoek echter niet te geven.   

     In het volgende schema geef ik een voorstelling van zaken die de ordening weerspiegelt 

volgens welke de tekstaanwas heeft plaatsgevonden en volgens welke de katernen bij Ademar 

mogelijk op het stapeltje hebben gelegen. Andere constellaties zijn ook voorstelbaar, maar in 

                                                                                                                                                         
page, p. 125, dat de schrijfscholen in de Ottoonse tijd een tendens naar toenemende uniformering van de mise-

en-page vertonen.  
177 Het glossarium Haec quicumque legis (17b), de Epigrammata en het Carmen ad uxorem van (Ps.-) Prosper 

Aquitanus (42 en 43) en de Praeexercitamina  en het  De figuris numerorum van Priscianus (44 en 45). Deze 

laatste tekst werd inclusief de tiroonse tekens gekopieerd, hetgeen impliceert dat de opdrachtgever/gebruiker in 

staat was om deze tekens te lezen ‒ wat bij Ademar het geval was. 
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mijn volgorde zijn de katernen zo geordend dat er rekening is gehouden met de aaneensluiting 

van teksten die over de katerngrens heen reiken.  

Dat wil niet zeggen dat de katernen bij Ademar niet in een andere volgorde op de stapel 

kunnen hebben gelegen. Hoogstwaarschijnlijk was dat het geval, maar dat maakt in de situatie 

van losse katernen voor de gebruiker niet veel uit. Ademar nam gewoon dat schriftje uit de 

stapel dat hij die dag nodig had.  

 

     In het onderstaande schema bevindt zich ter linkerzijde een grafische weergave van de 

samenstelling der katernen.  Rechts van deze katerndiagrammen wordt in een lineaire figuur 

afgebeeld hoe de inhoud zich over de katernen heeft uitgespreid. De dikke verticale lijn stelt 

het katern voor. Op die plaatsen waar deze lijn onderbroken wordt, is sprake van een 

katerneinde of -begin. Ter rechterzijde van deze lijn een grafische weergave van de teksten 

die in eerste instantie in het katern werden opgenomen. Een gesloten tekstblokje betekent een 

afgeronde tekst. Een dubbele verticale lijn betekent een tekst met glossen. Teksten die elkaar 

chronologisch opvolgen binnen het katern worden direct achter elkaar geplaatst. Een tekstlijn 

die aan onder- of bovenzijde open is, geeft aan dat de tekst over de katerngrens heen wordt 

begonnen en/of voortgezet. Een tekstblok met aan het begin of einde een stippellijntje wil 

zeggen dat de tekst aan begin of einde defect is. Indien dit defect samenvalt met een 

katerngrens dan kan er sprake zijn van verlies van perkament. Links van de dikke lijn staan 

tenslotte de teksten die later werden toegevoegd in de resterende lege ruimtes van het katern 

(fillers). 

 

1

2

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

16

107
108
109
110

111
112
113
114

tekeningen (allegorisch, Bijbelse taferelen) 

Brief van Romulus                                    
Versus in laude S. Benedicti
Sententiae septem sapientium (excerpt)

Symphosius, Aenigmata

Anon., Aenigmata 
Avianus, Fabulae
Ausonius, De aerumnis Herculis (excerpt) 

Hilarius van Poitiers (?), Carmen de martyrio 
Maccabeorum
Remmius Favinus, Carmen de ponderibus et 
mensuris
Priscianus, Periegesis (afgebroken)

Notities Bernard Itier

Grieks-latijnse 
woordenlijst 

Priscianus, Praeexercitamina

Priscianus, De figuris numerorum (niet 
voltooid) 
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3

4

12

13

14
15
16

17
18
19

Praefatio in arte Donati

Ars Donati gramatici (fragment) 

Gr-Lat. woordenlijst 
(vervolg)  

Glossen, recepten + 
bezweringsformules 

Glossae Biblicae

Glossae Biblicae 

(vervolg)

Glossarium

Haec quicumque legis (afgebroken) 

 
 

6

5

22
23
24
25

26
27
28
29

Glossae Biblicae 

(vervolg)

Glossae Biblicae

(slot)

Glossarium

Haec quicumque legis

20

21

30

31

De sancto Benedicto abbate
(afgebr.) 

Beda, Martyrologium poeticum

Alcuinus Conflictus veris et hiemis

Epitaphia Virgilii

Versus scottorum
Toonsoorten
Grammatica
Priscianus, De est et non

Liber Alchandrei

(excerpt)
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32

33

34

35

36

7

Liber Alchandrei

(vervolg en slot)

bezweringsformules

Augustinus, De mysterio 
Trinitatis et Incarnationes
(afgebr.) 

37
38
39
40

41
42
43
44

8

Tekeningen Psychomachia

Tekeningen (Bijbel, allegorie)
Porphyrius, Carmen XXV 
Carmen in Christi honorem
Index Operum Prudentii

 
 

9

10

45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

55
56
57
58

59
60
61
62

Tweede laag glossen  

bij de Psychomachia

Psychomachia

met glossen

De spera caeli (met glossen)

Priscianus, Versus XII de sideribus

Ps.-Cato, Disticha (= Prologus) 
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11

12

63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82

Beda,

Expositio apocalypseos

Anon.,

Expositio in Cantica Canticorum

 
 

13

14

83
84
85
86

87
88
89
90

91
92
93
94

95
96
97
98

Prosper Aquitanus

Epigrammata
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15

17

99
100
101
102

103
104
105
106

115
116
117
118

119
120
121
122

Prosper Aquitanus,

Epigrammata

Ps.-Prosper Aquitanus,

Carmen ad uxorem

Isidorus van Sevilla,

Etymologiae

 
 

18

19

123
124
125
126

127
128
129
130

131
132
133
134

135
136
137
138

Isidorus van Sevilla,

Etymologiae

Historische notities,

Ademar
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20

21

139
140
141
142

143
144
145
146

147
148
149
150

151
152
153
154

Isidorus van Sevilla,

Etymologiae

Kleurrecepten

Gauzbertus, Nota de scolis

Aldhelmus,

Aenigmata

Aldhelmus,

De metrica arte

Exlibris Saint-Martial

(ca. 1050)          

Historische notities

Ademar

 
 

22

23

155
156
157
158

159
160
161
162

163
164
165
166

167
168
169
170

Hyginus,

De astronomia
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24

25

171
172
173
174

175
176
177
178

179
180
181
182

183
184
185
186

Hyginus,

De astronomia

 
 

26

27

187
188
189
190

191
192
193
194

195
196
197
198
199
200
201
202

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Historische notities

St.-Martial (Ademar)

St.- Martial en dependances

(Bernard Itier)

Bischoppenlijst 
Limoges (Ademar)

Bischoppenlijst Tours 
(Ademar)

Hyginus, De astronomia

Beda, De naura rerum +

Aratus latinus (compilatie)

Computistiek

Lunaria

Cycli decemnovenalis

Phaedrus/Romulus, 

Fabulae

Alcuinus (?),

Propositiones ad acuendos iuvenes

Formule huwelijksoorkonde

Vervolg Propositiones

Formule huwelijksoorkondeTekenschetsen
Mensura crucis
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 IV.B.  GESCHIEDENIS VAN VLO 15 
 

 

    De weg die dit handschrift door de tijd heeft afgelegd is grillig te noemen. Maar van de 

andere kant, welk handschrift kan bogen op een rustige geschiedenis gedurende 1000 jaren? 

De reconstructie van zijn lotgevallen voert ons via Limoges in Frankrijk naar Zweden, 

vervolgens naar Holland en Engeland om tenslotte aan te belanden bij zijn laatste rustplaats in 

de universiteitsbibliotheek van Leiden.  

   Om onze reis te beginnen, sluiten we aan bij de bevindingen uit de voorgaande paragraaf 

over de codicologie van het handschrift, waaruit is gebleken dat de eerste bezitter, Ademar 

van Chabannes, tijdens zijn leven een stapeltje losse katernen en libelli verzamelde waarin hij 

gedurende zijn verblijf in Angoulême en Limoges voortdurend werkzaam bleef. Pas enige tijd 

na zijn vertrek uit Limoges in 1033, mogelijk rond 1050, werden zijn handschriften, al dan 

niet in gebonden toestand, samen met het stapeltje katernen, verzameld, apart gelegd en van 

een colofon voorzien: “ex libris bonae memoriae Ademari gramatici”. Pas aan het begin van 

de 13e eeuw werden de losse katernen ook materiëel met elkaar verenigd, toen de toenmalige 

bibliothecaris van Saint-Martial, Bernard Itier (1163-1225) het besluit nam om het stapeltje in 

één band samen te binden, en wel in de willekeurige volgorde waarin hij de katernen aantrof. 

Dat is althans mijn conclusie op grond van een analyse van de bindgeschiedenis van het 

handschrift.178  In deze nieuwe staat moet het handschrift kort na de totstandkoming van de 

binding enige tijd uit het klooster ontvreemd zijn geweest. Een dertiende eeuwse hand geeft 

op het buitenblad (fol. 212v) namelijk te kennen: “Raymundus de Begonac me furatus fuit”. 

Dit zal niet de dief zelf genoteerd hebben! Blijkbaar hadden de monniken de diefstal ontdekt 

en het boek samen met de identiteit van de dief kunnen achterhalen. Vervolgens wordt het 

enkele eeuwen stil rond het handschrift, totdat deze band opduikt tussen het boekenbezit van 

Paul Petau en diens zoon Alexandre. Op een nu verloren gegaan schutblad bevond zich de 

signatuur H13 die verwijst naar de bibliotheek van Paul Petau (1568-1614).179 Ook de 

aantekening in de rechterbovenhoek aan het begin van de fabels van Phaedrus en Romulus 

(fol. 195r) kan aan Paul Petau toegeschreven worden.180  Alexandre († 1672) erfde bij het 

overlijden van zijn vader in 1614 diens bibliotheek en hij, Alexandre, nam het gelukkige 

initiatief om zijn handschriften en boeken te catalogiseren. Dat deed hij, samen met zijn 

secretarissen, op een bijzondere manier.181 De catalogus is ingedeeld in rubrieken (bijv. 

Philosophi, Theologi, etc.) en in elke rubriek worden de schrijvers van een tekst alfabetisch 

opgenomen. Ieder handschrift heeft een apart nummer. Dat betekent dat één en hetzelfde 

handschrift met daarin teksten van verschillende schrijvers, ook evenzovele malen in de 

catalogus wordt vermeld. Het handschrift VLO 15 heeft het nummer 1028 gekregen, en onder 

dat nummer komen we in de catalogus van Alexandre Petau liefst veertienmaal teksten tegen 

                                                 
178 Voor de analyse zelf: zie hierboven en uitgebreider in mijn “A Flexible Unity”, p. 52-58. 
179 DELISLE, “Les manuscrits originaux” p. 301, maakt nog melding van dit schutblad. Het is dus na die tijd 

verdwenen, waarschijnlijk tijdens de herbinding door Zirkzee in 1900. Voor de herkenning van Petau-

handschriften zie Karel DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 24-31 (voor Paul) en p. 146-158 (voor 

Alexandre).  
180 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 301; vergelijk  deze hand met een specimen van Paul Petau’s hand in 

DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, afbeelding naast p. 28. 
181 De catalogus bevindt zich onder de signatuur VLQ 76 in de universiteitsbibliotheek van Leiden. Cf. voor de 

opzet van de catalogus DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 151-157. Naast de hand van Alexandre kan men 

nog twee handen ontdekken,  zie de afbeeldingen in BIGNAMI-ODIER, “Le fonds de la Reine”, Pls. I-II. Tussen 

het losse materiaal dat bewaard wordt in enveloppen bij het handschrift, bevindt zich een notitie van De Meyier 

waarin deze uitlegt hoe de catalogus van Petau in elkaar steekt. De reactie van Lieftinck is veelzeggend: “Hier 

snap ik hoegenaamd niets van!” 



72 

 

die zich in de notitieboekjes van Ademar bevinden.182

 
 

Afb. IV. 5. Leiden UB, VLQ 76, fol. 82v: De catalogus van Alexandre Petau met onder nr. 

1067 het Commentaar van Servius uit VLO 80 en onder nummer 1028 de brief van Romulus 

aan Tiberinus en de Epigrammata (moet zijn: Enigmata) van Symphosius, beide uit VLO 15. 

 

                                                 
182 De volgende teksten uit VLO 15 worden vermeld in de catalogus van Alexandre Petau (= MS Leiden UB, 

VLQ 76), telkens met het nummer 1028: fol. 1r: Aldhelmus enigmata; 12r: Prudentii Psychomachia; 15v: 

Glossae in Sacra Scriptura; 23v: Beda Martyrologium; 64v: Hygini poetarum astronomicon; 77r: Aldhelmi 

enigmata (doublure, zie fol. 1r); Eiusdem tractatus de arte metrica; 78v: Donatus quaedam; 82r: Prisciani 

Praeexercertamina; Remmius Favinus; Romuli epistola; 82v: Symphosius epigrammata (sic! vE); 83r: 

Theodosius, imo Avienus: Fabulae; 83v: Vergilius, De vere et hieme; 84r: Epigrammata v anonymi; 84r: 

Epigrammata de 12 laboribus herculiae. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 301, geeft een vergelijkbare 

opsomming afkomstig uit een gedrukt exemplaar van een vroegere versie van Alexandre Petau’s catalogus: B. de 

MONTFAUCON, Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum Nova (Parijs, 1739), I, p. 61-96. 
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   Het is niet met zekerheid te zeggen aan wie VLO 15 toebehoorde vóór de opname in Petau’s 

bibliotheek, maar Pierre Daniel (1530-1603) is naar mijn mening een zeer waarschijnlijke 

kandidaat. Daniel was een rechtsgeleerde en filoloog uit Orléans met een grote belangstelling 

voor handschriften. In 1562, tijdens de plundering van het klooster van Fleury door 

protestantse soldaten, wierp Daniel zich op als beschermer van de handschriften door deze 

onder zijn hoede te nemen. Toen de rust eenmaal was weergekeerd weigerde hij echter om het 

merendeel van dit tijdelijke bezit aan de monniken terug te bezorgen. Ook uit andere centra 

zoals Micy, Auxerre en Limoges verzamelde hij handschriften.183 In Limoges heeft hij 

waarschijnlijk gebruik kunnen maken van het verval en het voordurende geldgebrek van de 

abdij dat was opgetreden sinds de secularisatie in 1535.184 In ieder geval acht ik het mogelijk 

dat een groep handschriften uit Limoges en Angoulême via de schakel van Pierre Daniel na 

zijn dood verdeeld is geworden tussen Paul Petau en Jacques Bongars.185 Tot dit legaat van 

Pierre Daniel kunnen mijns inziens de volgende handschriften uit Limoges/Angoulême 

behoord hebben: 

- Leiden, VLO 80, met het commentaar van Servius op de Bucolica en op de Georgica  met 

aantekeningen van Pierre Daniel. Op fol. 82v van de catalogus van A. Petau staat onder 

nummer 1067: “Servii eiusdem commentarii in Bucolica et Georgica”.186 

-  De Gudianus lat. 79, die hierboven behandeld is, was afkomstig uit Saint-Martial en dit 

handschrift vinden we onder het nummer 464 op zes plaatsen terug in de catalogus.187 

-  BAV Reg. lat. 267,188 met aantekeningen van Bernard Itier, staat waarschijnlijk op fol. 6v 

onder nummer 629: “S. Fulgentii Rusp. Epi. opera”.  

- Het Boethius-handschrift met een aantekening van Ademar op fol. 43v, BAV Reg. lat. 1332, 

behoorde eveneens toe aan Petau.189 

- BAV Ottoboni lat. 687 is een samengesteld handschrift dat op fols. 8r-12v ingangen bevat 

met betrekking tot de kathedraal van Angoulême. Verder worden er twee fragmenten in 

aangetroffen die vermeld worden onder nummer 709 in de Leidse catalogus van A. Petau: 

Beda Orthographia fragmentum (fol. 77v) en Ovidius De remedia amoris (fol. 81v).190 

                                                 
183 Voor Pierre Daniel zie ook MOSTERT, The Library, p. 29-30. 
184 Cf. DELISLE, Les manuscrits de Saint-Martial de Limoges. Réimpression textuelle du catalogue de 1730 

(Limoges, 1895),  p. 17; aan de oorzaken van het chronische geldgebrek wordt een heel hoofdstuk gewijd door 

DE LASTEYRIE, L’abbaye de Saint-Martial de Limoges, p. 268-292, en hij concludeert: “Depuis le XVe siècle il 

[de abdij, vE] se trouva constamment dans les embarras pécuniaires les plus profonds et, surtout à partir du règne 

de Louis XV, ses finances furent complètement désorganisées” (p. 291). 
185 De handschriften van Bongars vielen via Jacob Gravisset toe aan de stad Bern, alwaar ze nu bewaard worden 

in de Burgerbibliothek. 
186 DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, III. Codices in octavo, p. 137-139; in het voorwoord van zijn Servius-

editie verklaart Pierre Daniel dat dit handschrift uit Limoges afkomstig is, cf. DE MEYIER, Paul en Alexandre 

Petau, p. 66 en 106. In zijn editie van Servius, Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Bucolica et Georgica 

Commentarii (Leipzig, 1887), p. viii, neemt G. THILO aan dat dit handschrift rond 900 werd geschreven en 

afkomstig was uit Limoges. 
187 Sedulius, fol. 13r; Arator, fol. 23rv; Martyrologium antiquum, fol. 39r; Auli Persii vita, fol. 48v; Auli Persii 

satyra, fol. 77r; Bedae Venerabilis De arte metrica, fol. 77v. 
188 WILMART, Codices reginenses latini, II, p. 54-57; DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 107;  MOSTERT, 

The Library, p. 261. 
189 Marina PASSALACQUA en Lesley SMITH (eds.), Codices Boethiani, p. 495. Dit handschrift droeg het nummer 

457 in de Catalogus van 1739 van Montfaucon, een gedrukte versie van de catalogus van Alexandre Petau (zie 

noot 131 hierboven). 
190 Dit handschrift bevat in een 12e eeuwse hand ingangen omtrent “Chartae ecclesiae Engolismensis” (fol. 8r-

12v); in een 9e eeuwse hand de Epigrammata van Prosper van Aquitanië (29r-34v) en De orthographia van Beda 

(34v-36v): cf. BIGNAMI ODIER, Collectanea, Planche 3.2 en Valerie M. LAGORIO, “Bede's de Orthographia in 

Codex Vat. Ottob. Lat. 687”, in: Classical Philology 70 (1975), p. 206-208. 
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- BAV Reg. lat. 692, met o.a. de Vita Karoli van Einhard en de Vita Ludovici van de zg. 

Astronomus.191 

- BAV Reg. lat. 1050, Collectio canonum (Saint-Martial, s. IX-X),  aantekening van A. Petau 

op fol. 6.192 

 

    In 1650 verkocht Alexandre Petau ongeveer 15.000 handschriften en drukken uit zijn 

collectie aan Isaac Vossius (1618-1689), die in opdracht handelde van koningin Christina van 

Zweden (1626-1689).193 Vossius was in 1648 aangesteld als leraar en bibliothecaris van de 

koningin en was uit dien hoofde voortdurend op zoek naar handschriften ter uitbreiding van 

haar bibliotheek. Onze Vossianus, die in de Petaucatalogus zo’n prominente plaats inneemt, 

moet bij de transactie met Alexandre Petau in de koop inbegrepen zijn geweest. Door de 

voortdurende wisseling van bibliothecarissen en het gekrakeel aan het hof van Christina was 

haar bibliotheek, waaronder zich ook boeken van Vossius zelf bevonden, telkenmale in het 

ongerede geraakt.194 Toen hun samenwerking ten einde liep vanwege de troonsafstand van de 

koningin in 1654, werd Vossius in de gelegenheid gesteld om zich met boeken uit de 

koninklijke verzameling schadeloos te stellen voor zijn geboden diensten en verloren geraakte 

handschriften.195 Naar alle waarschijnlijkheid is de band met de notitieboekjes van Ademar op 

deze wijze in de persoonlijke bibliotheek van Vossius beland. De zending boeken uit 

Stockholm wekte bij aankomst in Amsterdam bewondering bij Vossius’ vriend, de classicus J. 

G. Graevius (1632-1703): “Jupiter! Wat een prachtige bibliotheek! Hoe groot en rijk aan 

kostbare stukken! Bijna al de beste Latijnse auteurs zijn er enige malen in manuscript te 

zien...”.196  Na zijn terugkeer in Holland heeft Vossius in 1656 en in 1666 veilingen gehouden 

van handschriften en boeken die hij blijkbaar overbodig achtte.197 Voor zover ik kan zien 

bevond VLO 15 zich niet tussen de ter veiling aangeboden handschriften, anders dan het 

geval was met het in 1666 aan Marquhard Gude verkochte Wolfenbütteler handschrift met 

autografen van Ademar.198 

   In 1670 verhuisde Vossius naar Engeland om daar de laatste 19 jaar van zijn leven te slijten. 

Koning Karel II (1630-1685) bezorgde hem een vast inkomen door een aanstelling als 

                                                 
191 Cf. Louis HALPHEN, “Rédaction ignorée de la Chronique d’Adémar de Chabannes”, in: Bibliothèque de 

l’école des chartes 66 (1905), p. 655-660, hier p. 657. 
192 Cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 216.  
193 Over Vossius zie vooral Frans F. BLOK, Isaac Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin 

Christina van Zweden (1618-1655) (Groningen, 1999), vertaald als:  Isaac Vossius and his Circle: His Life until 

his Farewell to Queen Christina of Sweden (1618-1655) (Groningen, 2000); ID., Contributions to the History of 

Isaac Vossius’s Library (Amsterdam/Londen, 1974: Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks, dl. 83); voor zijn relatie met de koningin, zie Christian 

CALLMER, Königin Christina, Ihre Bibliothekare und Ihre Handschriften (Stockholm, 1977), p. 45-56;  David S. 

KATZ, “Isaac Vossius and the English Biblical Critics 1670-1689”, in: Richard H. POPKIN en Arjo VANDERJAGT 

(eds.), Scepticism and Irreligion in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Leiden/New York/Köln, 1993), 

p.142-184, en de bijdragen in Eric JORINK en Dirk van MIERT (eds.), Isaac Vossius (1618-1689) between Science 

and Scholarship (Leiden/Boston, 2012). 
194 BLOK, Isaac Vossius en zijn kring, p. 448-450; ID., “Contributions”, p. 20-22. 
195 BLOK, Isaac Vossius en zijn kring, p. 463-466. 
196 Geciteerd in Ibidem, p. 463. 
197 Zie BLOK, “Contributions” voor de eerste veiling, en voor de veiling van 1666 recentelijk: Astrid C. BALSEM, 

“Collecting the Ultimate Scholar’s Library: The Bibliotheca Vossiana”, in: JORINK en VAN MIERT (eds.), Isaac 

Vossius (1618-1689) between Science and Scholarship, p. 281-309; KATZ, “Isaac Vossius and the English 

Biblical Critics”, p. 150, ventileert de gedachte dat Isaac Vossius de boeken van zijn vader tweemaal zou hebben 

verkocht, éénmaal aan Christina van Zweden en op de veiling van 1656 voor de tweede keer. Katz haalt hier 

Blok aan, maar deze beweert nu juist dat Is. Vossius de naam van zijn vader enkel uit tactische overwegingen 

gebruikte voor de veiling (BLOK, “Contributions”, p. 33). BALSEM, p. 284, voegt hier nog juridische 

overwegingen aan toe. 
198 Zie de Appendix in dit Deel I, p. 166. 
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kanunnik van Windsor. Hij bewoog zich in de hogere kringen, waar zijn stroeve 

omgangsvormen soms aanleiding gaven tot besmuikt commentaar.199 Voor het overige bleef 

Vossius zich, zoals hij altijd had gedaan, met grote ijver aan de tekstkritiek wijden, daarbij 

geholpen door “the best private library, as it was supposed, in the whole world”.200 Bij 

testament had Vossius zijn neef Gerardus Johannes Vossius en zijn nicht Attia (Aafje) 

Vossius als enige erfgenamen aangesteld.  Toen Isaac Vossius in februari 1689 kwam te 

overlijden, werd zijn bibliotheek door de erven Vossius aan de Bodleian Library in Oxford 

aangeboden, maar mede door inschattingsfouten van de kant van Oxford ketsten de 

onderhandelingen af.201 Vervolgens werd door neef en nicht de universiteit Leiden als 

mogelijke koper benaderd. In september 1690 werd het koopcontract getekend en reeds een 

maand nadien werd de Bibliotheca Vossiana in het grootste geheim vanuit Engeland naar 

Holland verscheept (beide landen waren op dat moment met elkaar in oorlog) en in Leiden 

afgeleverd.202  

      De aanwezigheid van VLO 15 in Vossius’ Engelse bibliotheek blijkt uit een vermelding in 

de catalogus van de Bibliotheca Vossiana die  werd opgesteld door zijn vriend Paul Colomiès 

(1638-1692) in de jaren 1682-1689, onder het nummer 295.203 In de door Gerardus Vossius na 

het overlijden van zijn oom samengestelde catalogus, figureert VLO 15 als nummer 291.204   

  Spoedig na het deposito van de Bibliotheca Vossiana in Leiden treffen we enkele 

vermeldingen aan van geleerden die het handschrift van Ademar hebben aangewend. Jacobus 

Gronovius (1645-1716) maakte een afschrift van de Phaedrusfabels van Ademar, een tekst 

waarvan in 1709 de editio princeps werd verzorgd door J.Fr. Nilant (1680-1757).205 Aan het 

begin van de 19e eeuw collationeerde Fr. Lindemann (1792-1854) de Praeexercitamina in 

VLO 15 voor zijn uitgave van de opera minora van Priscianus (1818).206 In de tweede helft 

van de negentiende eeuw neemt de belangstelling voor dit handschrift toe van de zijde van 

handschriftdeskundigen als Ludwig Konrad Bethmann, Oswald Holder-Egger en (vooral) 

Léopold Delisle. Deze laatste nam een uitvoerige beschrijving van VLO 15 op in zijn 

onderzoek naar de tot dan toe bekende handschriften met autografen van Ademar.207  

Onderwijl waren de katernen van VLO 15 uit hun binding losgemaakt, vermoedelijk rond 

1876, op instigatie van de bibliothecaris W.N. du Rieu (1866-1896), met als gevolg dat 

geleerden op verzoek losse katernen ter bestudering kregen toegestuurd.208 Het handschrift 

                                                 
199 Over dit verblijf in Engeland, zie vooral KATZ, “Isaac Vossius and the English Biblical Critics”, p. 154-184. 

In wereldlijke kringen, buiten het geleerdenmilieu waarin hij gewoonlijk verkeerde, werd lacherig gedaan over 

zijn gestudeerde gesprekstoon: “Il s’exprimoit dans la conversation, comme il auroit fait dans un Commentaire 

sur Juvenal, ou sur Pétrone”, geciteerd in KATZ, “Isaac Vossius”, p. 159.  
200 Citaat in KATZ, p. 178. 
201 KATZ, p. 178-182. 
202 Voor de verwikkelingen rond deze overeenkomst, zie Christiane BERKVENS-STEVELINCK, Magna 

Commoditas. Geschiedenis van de Leidse Universiteitsbibliotheek  (Leiden, 2001), p. 102-110. 
203 Catalogus Codicum Manuscriptorum Isaaci Vossij, in: Tabularium Curat. Acad. Leid. Num. 169 (=  de in de 

UB Leiden bewaarde apograaf van de autograaf van Colomiès, MS Oxford, Bodl. Tanner 271); DELISLE, “Les 

manuscrits originaux”, p. 303, spreekt abusievelijk van “article 294”. 
204 Catalogus Codicum Manuscriptorum viri Illustris Isaaci Vossii (= Tabularium Curat. Acad. Leid. Num. 165), 

p. 290 links. Zie ook de vermelding op p. 386 onder nr. 15 in de eerste gedrukte Catalogus van 1716 van de hand 

van Petrus van der Aa. 
205 Chr.K. Heumann gebruikte VLO 15 voor zijn editie van de enigmata van Symphosius in 1722, zie Deel II, 

tekst 7. 
206 Zie voor meer details de behandeling van de betreffende teksten in Deel II. 
207 DELISLE, “Les manuscrits originaux” (1895); BETHMANN, “Handschriften aus der Universitätsbibliothek 

Leiden” (1845); HOLDER-EGGER, “Notizen von S. Eparch in Angoulême und S. Martial in Limoges” (1882). 

Vermelding verdient ook de aandacht die aan  de Phaedrusfabels van Ademar werd besteed door Léopold 

HERVIEUX,  Les fabulistes latins II (Parijs, 1884) en de facsimile-uitgave van de fabels door Georg THIELE,  Der 

Illustrierte Lateinische Aesop in der Handschrift des Ademar (1905). 
208 Cf. VAN ELS, “A Flexible Unity”, p. 53, n. 102 en n. 112. 
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neemt in 1900 wederom een andere gedaante aan, wanneer de nieuwe bibliothecaris, Scato de 

Vries (1897-1924), de opdracht geeft om de 27 katernen samen te binden in veertien fascikels. 

Sedert de meest recente restauratie in 1992-1994 worden de boekjes van Ademar nog steeds 

in deze vorm bewaard, opgeborgen in twee dozen met rode stippen, door de afdeling Westerse 

Handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden.  
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   IV. C.        DE HAND VAN ADEMAR 

 
 

 

INLEIDING 

 

   Volgens de huidige schatting heeft Ademar om en nabij 1400 bladen perkament (dat wil 

zeggen 2800 pagina’s) eigenhandig beschreven.209 Vanwege deze enorme productie wordt 

Ademar heden ten dage beschouwd als “un copiste infatigable”.210 Deze kwalificatie lijkt niet 

misplaatst, zeker niet wanneer het gemiddelde overlevingspercentage van middeleeuwse 

boeken in aanmerking wordt genomen.211 Indien we ervan uitgaan dat Ademar’s bladzijden 

minimaal 40 regels tekst bevatten, in werkelijkheid echter vaak beduidend meer, en dat een 

getrainde beroepskopiist, wat Ademar niet was, 200 regels per dag kon schrijven, dan leert 

een korte rekensom ons dat Ademar minstens zo’n 750 dagen van zijn leven voltijds met zijn 

pen in de weer is geweest.212  

   Hierboven werd het uitgebreide autografisch corpus van Ademar geïnventariseerd. Maar 

hoe weten we nu dat het inderdaad Ademar was die verantwoordelijk gesteld kan worden 

voor dit geheel aan teksten, tekeningen en muziekcomposities? Om tot een betrouwbare 

identificatie te komen moeten we verschillende wegen bewandelen die, in het ideale geval 

samen oplopend, naar Ademar kunnen leiden. Op vier manieren is het mogelijk om de naam 

van Ademar met een bepaalde tekst in verband te brengen: ten eerste via de handschriftelijke 

context, ten tweede via de inhoud van de tekst, in de derde plaats door een ondertekening 

waarin de naam van Ademar wordt vermeld, en tenslotte het voornaamste ― en meest 

problematische ― herkenningsinstrument: het schrift van Ademar als het onvervreemdbare 

kenmerk van zijn schrijverschap. Het is aan deze hand, de schrijfstijl van Ademar, dat ik 

hieronder enkele paragrafen wil wijden, in de hoop dat de toeschrijving van teksten aan 

Ademar op vastere grondslag kan geschieden dan tot nu toe mogelijk was.    

  

   

DE HAND VAN ADEMAR: TEKENINGEN, MUZIEK EN TEKST 
 

   De tekeningen van Ademar werden uitputtend geïdentificeerd door de kunsthistorica 

Danielle Gaborit-Chopin.213 Sommige schetsen zijn onlosmakelijk verbonden met een door 

Ademar geschreven tekst – bijvoorbeeld de fabels van Phaedrus –, hetgeen de toeschrijving 

vergemakkelijkt. In één tekening zelfs, aan het begin van een door hem geschreven tekst ter 

                                                 
209 Zie hiervoor p. 79. Met een autograaf bedoel ik in dit verband een tekst (c.q. tekening/muziek) die door 

Ademar aan het perkament is toevertrouwd, ongeacht of hij al dan niet als auctor intellectualis van die 

tekst/tekening/muziek moet worden beschouwd. Voor deze reductionistische definitie van een autograaf, zie 

hierboven, p. 27. 
210 BOURGAIN (éd.), Chronicon, p. XI. 
211 Cf. Eltjo BURINGH, Medieval Manuscript Production in the Latin West. Explorations with a Global Database 

(Boston/Leiden, 2010) , Hoofdstuk IV. Het gemiddelde overlevingspercentage lijkt echter niet van toepassing te 

zijn op het boekenbezit van Saint-Martial. Deze bibliotheek is bijna in haar geheel bewaard gebleven dankzij een 

gelukkige samenloop van ongelukkige omstandigheden, in casu de liquiditeitsproblemen van het 

geseculariseerde klooster, cf. CHAILLEY, L’école musicale de Saint-Martial de Limoges, p. 59.  
212 De schattingen voor de productiesnelheid van een kopiist ontleen ik aan Michael GULLICK, “How fast did 

scribes write? Evidence from romanesque manuscripts”, in: Linda L. BROWNRIGG (ed.), Making the Medieval 

Book: Techniques of Production (Oxford, 1995), p. 39-58. 
213 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de Chabannes”, in: Bulletin archéologique du comité des travaux 

historiques et scientifiques 3 (1967) p. 163-225. 
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ere van Sint Eparchius, heeft hij zijn signatuur achtergelaten in de vorm van een hoofd van 

een monnik omgeven door letters die de naam “Ademarus” vormen.214 Een analyse en 

onderlinge vergelijking van stijl en iconografie van Ademars artistieke creaties heeft tot de 

conclusie geleid dat alle tekeningen in VLO 15 met aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid door Ademar zelf werden uitgevoerd.215  

    Wat de muzikale productie van Ademar betreft, heeft James Grier becijferd dat ongeveer 

één derde deel van het totale autografische werk uit muzieknotaties bestaat, al dan niet 

vergezeld gaand van door hemzelf geschreven tekst.216 Het zal duidelijk zijn dat de teksthand 

en de muziekhand verschillende methoden van identificatie vereisen. Voor de neumen heeft 

Grier de muziekhand van Ademar kunnen onderscheiden met behulp van de vorm van de 

clivis-ligatuur en door de aanwezigheid van de custos en de litterae significativae aan het 

einde van de regel.217 Ook in de marges van VLO 15 worden enkele muzieknotaties 

aangetroffen (niet door Grier opgemerkt), die door middel van vergelijking met reeds bekend 

werk aan Ademar kunnen worden toegeschreven.218  

    Voor het herkennen van de teksthand, waar wij in verband met VLO 15 vooral in 

geïnteresseerd zijn, ligt de zaak gecompliceerder. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door de 

grote hoeveelheid zelfgeschreven teksten die uit Ademars pen vloeiden – hierboven hebben 

we gezien dat er intussen meer dan twintig handschriften bekend zijn met teksten waarvan 

verondersteld wordt dat ze geschreven werden door Ademar219 – maar vooral door de vele 

gedaanten die zijn schrift blijkbaar aan kan nemen.  

Om dit probleem expliciet te maken nemen we twee handschriften als voorbeeld, VLO 15 en 

BnF lat. 3784.  

   In het hierboven behandelde colofon van VLO 15 staat weliswaar dat de boekjes tot het 

bezit behoorden van “bonae memoriae Ademari grammatici”, maar daarmee is nog niet 

gezegd dat  alle bijdragen in VLO 15 ook door Ademar zelf werden geschreven.220 Voor 

sommige teksten is dat overduidelijk niet het geval (bijv. 17, 42 en 43),221 maar vervolgens is 

                                                 
214 Ibid., p. 209; de tekening in BnF lat. 3784, fol. 99v. 
215 Absolute zekerheid kan men niet verkrijgen. Hoewel onwaarschijnlijk, theoretisch is het mogelijk dat 

Ademar, overal en altijd waar hij werkte, de beschikking had over dezelfde tekenaar om zijn teksten te 

illustreren, cf. GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de Chabannes”, p. 222.  
216 GRIER, The Musical World of a Medieval Monk (Cambridge, 2006), p. 2; ID., “Adémar de Chabannes, 

Carolingian Musical Practices, and Nota Romana”, in Journal of the American Musicological Society 56 (2003), 

p. 53: “some 451 folios of music that survive in his autograph hand”. 
217 De identificatie is gebaseerd op de door Ademar ondertekende sequentiae op fol. 72v: “O Danihel monachus 

praelucens dogmate Christi / in mirabilisque bonis, tu sis Ademari / pertractans actis, qui hunc biblum rite 

notavit”, geciteerd in GRIER, The Musical World of a Medieval Monk (Cambridge, 2006), p. 52-53; voor 

Ademars muziekhand, zie verder ID.,(ed.), Ademarus Cabannensis, Opera liturgica et poetica. Musica cum 

textibus, p. XVII; ID., “The Musical Autographs of Ademar of Chabannes”, in: Early Music History 24 (2005), p. 

125-168, hier p. 139, voor MS Paris, BnF lat. 1121; ID, “Scriptio interrupta: Adémar de Chabannes and the 

production of Paris, Bibliothèque nationale de France, MS latin 909”, in: Scriptorium 51 (1997), p. 239 en Pl. 

18; de teksthand van Ademar in dit handschrift werd geïdentificeerd door Paul HOOREMAN, “Saint-Martial de 

Limoges au temps de l’abbé Odolric (1025-1040). Essai sur une pièce oubliée du répertoire limousin”, in: Revue 

Belge de musicologie 3 (1949), p. 5-36, hier vooral p. 21-23 en de afbeelding op p. 7, en door John EMERSON, 

“Two newly identified offices for Saints Valeria and Austriclinianus by Adémar de Chabannes (MS Paris, Bibl. 

nat. lat. 909, fols. 79-85v)”, in: Speculum 40 (1965), p. 31-46. Overigens heb ik het sterke vermoeden dat de 

muziekhand van Ademar ook kan worden aangetroffen in het Antiphonarium in MS Parijs, BnF lat. 1085; voor 

marginale toevoegingen in zijn teksthand, cf. fols. 75v (boven), 85v (boven), 86r (boven), 97r (onder), 97v 

(onder), 103v (onder). 
218 Zie tekst 53. 
219 Zie hierboven Hoofdstuk III.   
220 Zoals we al hebben gezien op basis van de codicologische analyse van het handschrift, zie hierboven IV.B. 
221 Alhoewel schriftje X met de Epigrammata (42) van Prosper Aquitanus wel degelijk paleografisch verbonden 

is met de Psychomachia (36) van Ademar, omdat de hand die de tekst van Prosper kopieert duidelijk dezelfde is 

als de tweede hand die in de Psychomachia voor correcties en aanvullingen zorgt.  
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het de vraag of de overige teksten paleografisch wél onder één noemer gebracht kunnen 

worden. Deskundigen op dit terrein, zoals Léopold Delisle, Jules Lair, Karel De Meyier, Jean 

Vezin en Richard Landes, zijn het niet altijd met elkaar eens over de vraag welke teksten op 

Ademars conto geschreven kunnen worden. Lair en De Meyier zijn zeer, tot tamelijk 

conservatief in hun toeschrijvingen, terwijl Delisle en, vooral, Landes een veel ruimhartiger 

toelatingsbeleid hanteren voor de grote verscheidenheid aan teksten in VLO 15.222  

   Illustratief voor de onenigheid onder paleografen is de discussie rond BnF lat. 3784. 

Léopold Delisle herkent de hand van Ademar niet in het gehele handschrift maar alleen in de 

acht katernen die lopen van fol. 43 tot fol. 102, en in dit deel is de hand van Ademar volgens 

hem dan ook nog beperkt aanwezig, namelijk voor “une notable partie”.223 Delisle liet zijn 

betoog vergezeld gaan van een afdruk van fol. 99v, een bladzijde waarop hij met zekerheid de 

hand van Ademar herkende.224 Volgens Jean Vezin was zelfs deze laatste toeschrijving niet 

terecht, alhoewel hij, voor zover ik weet, zijn belofte niet heeft ingelost om te laten zien dat 

“l’écriture de ce feuillet est due à un scribe différent d’Adémar”.225 Geheel aan de andere 

zijde van het spectrum bevinden zich Danielle Gaborit-Chopin en Richard Landes. 

Eerstgenoemde vroeg zich af waarom men wel de hand van Ademar herkent in het tweede 

deel van het handschrift, fol. 43-102, en vervolgens niet in het, naar haar mening, 

vergelijkbare derde deel, fol. 103-130.226 Landes volgt haar in deze gedachtegang, en hij 

beschouwt het geheel van fol. 43 tot 130 als autografisch. De terughoudendheid die Delisle 

nog bezat om in alle teksten de hand van Ademar te herkennen, is bij Landes geheel afwezig. 

De duidelijk zichtbare paleografische cesuren weerspiegelen de ontwikkeling van Ademars 

hand in de tijd, aldus Landes.227 Indien dat zo is, dan moet de hand die op fol. 43-102 actief is 

uit een zeer vroege periode van Ademars schrijverschap stammen. De onzekere, schoolse 

indruk die dit gedrongen schrift maakt, staat mijlenver af van de vloeiende, snelle en scherpe 

hand die op fol. 103 begint met het schrijven van twee opeenvolgende katernen.  

Naar mijn mening hebben Landes en Gaborit-Chopin het hier bij het rechte eind, alhoewel het 

geen kwaad kan wanneer dit handschrift nog eens aan een nauwkeurige analyse zou worden 

onderworpen alvorens tot een definitief oordeel te komen.  

                                                 
222 Valentin ROSE, Verzeichniss , p. 197, en DELISLE, “Manuscrits originaux”, p. 302, herkennen de hand van 

Ademar in het grootste deel (“grossenteils”) van VLO 15. LANDES, Relics, p. 355, is explicieter: alle teksten en 

tekeningen in VLO 15 zijn uitgevoerd door Ademar zelf, behalve die op fol. 12-13, 22v-29, 44 en 83-106. Karel 

DE MEYIER, Codices in octavo, p. 31-42, meent dat alleen schriftjes II, XII, XIII en XIV in hun geheel gemaakt 

werden door Ademar; in schriftje VIII enkel de tekeningen in het eerste katern en in schriftje XI alle tekst 

behalve die op fol. 107r. Het meest conservatief in de toeschrijving is Jules LAIR, Études critiques, p. 280: alleen 

de marginale en interlineaire aantekeningen in VLO 15 zijn van de hand van Ademar. 

Ik ben geneigd om in dezen mee te gaan met Landes, met vier beperkingen: ten eerste denk ik dat de teksten op 

fol. 44 wel degelijk in de hand van Ademar zijn, en ten tweede acht ik het uitgesloten dat de preek van 

Augustinus (fol. 33r-35r) gekopieerd zou zijn door Ademar zelf; in de derde plaats betwijfel ik of de tweede 

hand in de Psychomachia die van Ademar is, en tenslotte ben ik van mening dat de Praeexercitamina van 

Priscianus in schriftje XI niet door Ademar, maar door één van zijn assistenten geschreven is.  
223 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 322.  
224 Op deze bladzijde heeft Ademar zijn zelfportret getekend, cf. Ibidem, Pl. IV; GABORIT-CHOPIN, “Les dessins 

d’Adémar”, p. 209. 
225 VEZIN, “Un nouveau manuscrit”, p. 51, n. 1. 
226 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 220. 
227 LANDES, Relics, p. 349-353 en ID., The Making of a Medieval Historian, p. 174-203. Het verschil is in één 

oogopslag te zien op fol. 62v en 66v-67r, waar de vroege hand van Ademar afgewisseld wordt met door de late 

hand geïnterpoleerde teksten. Volgens Landes kan men de vroege en de late hand bij uitstek van elkaar 

onderscheiden door het voorkomen van de re-ligatuur (p. 179). In mijn optiek is het formele niveau van het 

schrift evenzeer verantwoordelijk voor het al dan niet voorkomen van de re-ligatuur. Zo is de  r  duidelijk 

gescheiden van de eropvolgende e in de door Ademar vervalste pauselijke brief in BnF lat. 5240 en in de 

apostolische liturgie in BnF lat. 1121, fol. 61r. Dit zijn beide teksten die de late hand van Ademar 

vertegenwoordigen. 
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   De strategie die ik in de discussie over de identificatie van het schrift van Ademar wil 

voeren, loopt via een ontleding van de talrijke specimina van Ademars hand die we aantreffen 

in VLO 15. De achterliggende gedachte luidt, dat een verklaring van de paleografische 

verschillen in VLO 15, waarin immers vele schriftniveaus en ontwikkelingsstadia van 

Ademars hand vertegenwoordigd zijn, zo niet een sluitend antwoord, dan toch op zijn minst 

een raamwerk zal bieden om in andere handschriften de hand van Ademar te onderscheiden 

van die van andere kopiisten.228  

 

   Als ankerpunt voor de hand van Ademar maak ik gebruik van een aantal handschriften 

waarin zich teksten bevinden die algemeen geaccepteerd worden als autografen van Ademar. 

Iconisch voor de (late) hand van Ademar zijn onder andere de preken in Parijs, BnF lat. 2469 

en in Berlijn, Phillipps 1664.229 Verscheidene teksten werden hier door Ademar zelf 

ondertekend, terwijl bovendien hun inhoud ondubbelzinnig naar Ademar verwijst op het 

moment dat hij zich inspant om de apostoliciteit van Sint Martialis te verdedigen, een thema 

dat volgens de heersende opvattingen pas vanaf 1028 urgentie kreeg voor Ademar. Ondanks 

de kleine letter en de opeengedrongen regels, is er in beide handschriften sprake van een 

verzorgd en goed leesbaar schrift.  

  Hetzelfde schrift, maar dan vaak in een meer representatieve lay-out, wordt aangetroffen in 

een aantal andere codices zoals Parijs, BnF lat. 5943A / Rome, BAV Reg. lat. 263; Parijs, 

BnF lat. 6190, BnF lat. 13220,230 en BnF lat. 5288.231 Het uniforme schriftbeeld in deze 

handschriften wordt in hoge mate veroorzaakt door het feit dat de teksten met een bepaalde 

bedoeling door Ademar werden geschreven, namelijk met de gedachte in het achterhoofd dat 

ze ook voor de ogen van anderen bestemd waren, zodat het schrift aan zekere formele, 

gestandaardiseerde vereisten van leesbaarheid moest voldoen.  

 

 
 

Afb. IV.6. BnF lat. 5943A, fol. 1r. Chronicon (γ). 

 

                                                 
228 In het algemeen geldt dat de paleografische verschillen te groot zijn om alleen uit de factor tijd te kunnen 

worden verklaard; cf. de “developmental thesis” aangehangen door LANDES, The Making, p. 182.   
229 Uitvoerige beschrijvingen en afbeeldingen van deze handschriften in DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 

244-296 en Pls. I, II en V. Alleen Jules LAIR, Études critiques, Appendice IX: Sur les manuscrits autographes 

d’Adémar, p. 277 e.v., bestrijdt dat Phillipps 1664 en het grootste deel van BnF lat. 2469 en VLO 15 door 

Ademar zelf zouden zijn geschreven. 
230 Het katern met de drie preken ter ere van Saint-Martial, fol. 52-59, is geheel in Ademars hand, cf. DELISLE, 

“Les manuscrits originaux”, p. 343-344. De preken behandelen de apostoliciteit van Sint Martialis en dateren 

daarom hoogstwaarschijnlijk van ná 1029. De muziek en tekst aan het slot van het voorafgaande katern op fol. 

51v is een responsorium ter ere van de apostel Martialis in dezelfde hand die ook de preek bij XVI KL oct. 

schreef ter ere van St. Lucia en St. Geminianus. Dit ingevoegde responsorium in een andere hand dan die van 

Ademar bewijst dat niet alleen Ademar met de propaganda voor Sint Martialis bezig was. 
231 Het perkament van het katern waarin Ademar zijn rondzendbrief schreef in BnF lat. 5288, fol. 51-58, was 

desalniettemin geprepareerd voor een andere bestemming: Ademar schreef meer regels (28) dan er waren 

uitgezet (26) en hij hield zich niet aan het tekstkader; anders: LANDES, Relics, p. 229. 
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Afb. IV.7. BnF lat. 5288, fol. 56rb. Epistola apostolatu. 

 

  Dit voor  Ademar zo kenmerkende, ronde schrift met schuine elementen kan verder 

geadstrueerd worden aan de hand van een tot nu toe verborgen gebleven autograaf, namelijk 

Wolfenbüttel, Gud. lat. 79, fol. 78v-89v:232  

 

 
  

Afb. IV.8. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 86v. Sedulius, Carmen paschale. 

 

 
 

Afb. IV.9. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 78v. Slot van de proloog  tot het werk van Sedulius: 

rechtsonder het tiroonse teken voor amen; verder in de eerste regel de tiroonse et en het 

haaltje boven de e van patre. 

 

 

IDENTIFICATIE VAN ADEMARS HAND 
 

   Lang niet alle teksten die aan Ademar worden toegeschreven, kunnen zonder meer 

vergeleken worden met het voorbeeld uit Wolfenbüttel dat als representatief beschouwd kan 

worden voor het boekschrift van Ademar. Het boven reeds aangestipte probleem bij de 

identificatie van het schrift van Ademar wordt namelijk gevormd door het gegeven dat 

                                                 
232 Zie de Appendix bij deel I.  
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flexibiliteit en onregelmatigheid als intrinsieke kenmerken van zijn hand moeten worden 

beschouwd.233 

   Naar mijn idee is het daarom de aangewezen weg om het gebruiksschrift van Ademar als de 

sleutel tot de herkenning van zijn hand nemen. Op het moment dat Ademar voor zichzelf aan 

het werk is, zal hij onbewust zijn meest natuurlijke schrijfstijl hanteren – daargelaten die 

gevallen waarin hij de stijl van het voorbeeld wil imiteren. Wanneer we zodoende de talrijke 

persoonlijke, want onbewuste, schriftkenmerken van Ademars hand hebben vastgesteld, 

kunnen we ook het meer formele schrift toetsen en ons afvragen in hoeverre hierin de 

individuele kenmerken van Ademar zijn doorgedrongen, en waar de aandacht van zijn door de 

schrijfschool geconditioneerde geest zich even heeft verslapt.   

   Voor de paleograaf zijn de aantekenboekjes van Ademar zodoende een goudmijn. Ademar 

schrijft hier (grotendeels) in een losse hand, verlost van een aantal formele restricties waaraan 

de schrijver voor een lezerspubliek zich heeft te houden. De factoren die voor Ademar in zijn 

werkteksten van belang zijn, een efficiënte tekstbehandeling, economisch materiaalgebruik en 

een hoge schrijfsnelheid, zijn factoren die enerzijds de leesbaarheid voor anderen nadelig 

kunnen beïnvloeden, maar die anderzijds de ruimte scheppen voor een ongedwongen schrift. 

Het algemene formele aspect (“hoe het hoort”) verliest terrein en maakt plaats voor de 

individuele expressie. Indien wij het schrift van een of andere kopiist herkennen, dan zal dit 

ongetwijfeld te danken zijn aan zijn persoonlijke stijl, vooral herkenbaar op die momenten 

waar de formele regelmatigheid wordt doorbroken. Met de aantekenboekjes van Ademar 

verkeren we bovendien in de bevoorrechte positie dat we een bij naam bekende auteur niet op 

een zeker moment aan het werk zien, maar gedurende een langere periode in zijn leven, 

waardoor het mogelijk wordt een dwarsdoorsnede van zijn werkzaamheden en schrijfstijl te 

verkrijgen. 

   

     De vraag is dan natuurlijk: binnen welke grenzen van veranderlijkheid mag het schrift zich 

bewegen om nog als typerend voor Ademar beschouwd te kunnen worden?  Hoe voorkomen 

we dat, met een beroep op de wendbaarheid van Ademars hand, teksten ten onrechte aan hem 

worden toegeschreven, of, omgekeerd, dat we autografen om die reden mislopen? Peter 

Gumbert  verwoordde dit dilemma, in een andere context, aldus: “Wenn trotz solch starker 

morphologischer Unterschiede Identität des Schreibers angenommen werden muss, ist es 

dann jemals möglich, auf Grund morpholologischer Kriterien zwei Hände zu trennen?”234  

  Om deze vragen te beantwoorden zal ik een poging doen om de variabiliteit van Ademars 

hand enigszins te bepalen. Met het hanteren van de termen ‘variabiliteit’ en ‘flexibiliteit’ wil 

ik het oordeel vermijden dat het schrift van Ademar onevenwichtig of wispelturig zou zijn, 

afhankelijk van stemmingswisselingen en dergelijke.235 Je zou daarentegen kunnen zeggen dat 

het schrift van Ademar regelmatig is in zijn veranderlijkheid, een gedachte die de 

veronderstelling in zich herbergt dat voor de varianten in lettervormen, lay-out en zo meer, 

rationele verklaringen gezocht moeten worden en dat ondanks, of misschien wel dankzij al 

deze schommelingen de individualiteit van Ademars hand zichtbaar blijft.    

  Ik onderscheid vijf factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor veranderingen in het 

schriftbeeld, en die desalniettemin de identiteit van de schrijver onberoerd laten : 

 

1. De ‘natuurlijke’ variatie in lettertekens waarover de kopiist beschikt. In al zijn teksten 

heeft Ademar de gewoonte om voor dezelfde letters meerdere vormen te gebruiken.  

                                                 
233 LANDES, “A Libellus”, p. 203. 
234 J.P. GUMBERT, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher, p. 256. 
235 Het geestelijk welbevinden van een schrijver is natuurlijk ook van invloed op het schrift, maar deze relatie is 

moeilijk vast te stellen. 
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2. Het gebruiksniveau. Voordat de kopiist, in dit geval Ademar, aan een tekst begint, 

overweegt hij natuurlijk voor welk doel de tekst bestemd is, en met het oog op welke 

gebruikers de lay-out ontworpen moet worden. 

3. Het voorbeeld van de legger.236    

4. Uitwendige omstandigheden: beschikbaarheid en conditie van het perkament, kwaliteit 

en vorm van het schrijfinstrument, schrijfhouding, inkt, etc. 

5. De ontwikkeling van de hand in de tijd.237 

 

In het hierna volgende wordt de invloed van deze vijf factoren op de continuïteit en 

veranderlijkheid van Ademars hand bestudeerd aan de hand van de teksten die zich in VLO 

15 bevinden.   

 

 

 

1. LETTERTEKENS 
 

  Om te beginnen is het noodzakelijk om de beweeglijkheid van Ademars schrift af te zetten 

tegen de achtergrond van de ‘natuurlijke’ variatie in lettervormen die hij binnen één en 

dezelfde tekst  aan de dag kan leggen. De vorm van de  letters (en van de andere tekens) 

wordt algemeen beschouwd als de basis voor de herkenning van een hand. Anders dan 

Gilissen, die denkt met enkele typerende lettervormen zoals g, ct- en et-ligaturen, toe te 

kunnen bij de identificatie, ben ik met Jan Burgers van mening dat alle, of tenminste zoveel 

mogelijk, schriftelementen in de vergelijking moeten worden betrokken, ook, en zelfs vooral 

de onopvallende en onwillekeurig getrokken halen.238  

   Als ijkpunt voor de morfologie van Ademars hand neem ik het voorbeeld van het 

Martyrologium van Ps.-Beda dat in VLO 15, fol. 20v-21r, in de bewerking van Ademar is 

opgenomen. De invoeging van Eparchius en Martialis apostolus − de twee heiligen waaraan 

Ademar zijn leven wijdde −,  in deze van oorsprong Angelsaksische kalender, laat er geen 

twijfel over bestaan dat Ademar de schrijver is van het Martyrologium. 

 

                                                 
236 Voor Ekkehart IV van St.-Gallen (ca. 980-na 1057) geldt dat hij zich “im Allgemeinen nicht an die 

Zeitüblichen Schreibusanzen hält” omdat hij zijn schrift vaak aanpast aan de “Buchstabenformen und 

Kürzungsmoden des häufig bis zu 150 Jahre älteren Grundtextes”, cf. Heidi EISENHUT, “Ekkehart IV. von St. 

Gallen – Autor, Korrektor und Glossator von Codex Sangallensis 393”, in: Nataša GOLOB (ed.), Medieval 

autograph manuscripts. Proceedings of the XVIIth colloquium of the Comité international de paléographie latine 

(Turnhout, 2013: Bibliologia 36), p. 97-110, hier p. 107.  
237 Eisenhut merkt voor Ekkehart IV op, dat met het toenemen van zijn leeftijd bij hem de “Tendenz zur 

Vertikale und zur Elongierung” sterker wordt, Ibidem, p. 206-207. De hand van Ekkehart IV en haar 

ontwikkeling wordt uitvoerig behandeld door Eisenhut in een eerdere studie: Die Glossen Ekkeharts IV. von St. 

Gallen im Codex Sangallensis 621 (St. Gallen, 2009: Monasterium Sancti Galli, vol. 4: 

http://orosius.monumenta.ch/), p. 203-214.   
238 GILISSEN, L’ expertise des écritures médiévales, p. 42-49; BURGERS, De paleografie van de documentaire 

bronnen, I, p. 43-44. 



84 

 

 
 

Afb. IV.10. VLO 15, fol. 21r. Kalender met Eparchius in r. 8 en op rasuur Martialis apostolus 

in r. 7. 

 

De onderstaande afbeeldingen van de afzonderlijke tekens laten goed zien uit welk beperkt 

arsenaal van basishalen de letters zijn opgebouwd. Dezelfde elementen worden in 

verschillende letters toegepast.  De beginhalen van s, r, m en n zijn hetzelfde uitgevoerd, en 

dat geldt ook voor de beginhalen van c, d, e, o en t; idem voor de tweede haal van de letters b, 

h, m, n,  o en p. In tegenspraak met deze gelijkmatigheid lijkt de waarneming te zijn dat de 

letters die Ademar gebruikt, kunnen variëren in vorm, schuinte en grootte.  Men zou dit 

oscilleren als onderdeel van het persoonlijke karakter van Ademars hand (zijn ‘stijl’) kunnen 

beschouwen. 

   De nu volgende uitsneden zijn genomen uit één tekst, het Martyrologium, dat slechts de 

lengte heeft van twee bladzijden, en aangevuld met tekens afkomstig uit andere, met 

zekerheid aan Ademar toe te schrijven teksten uit VLO 15, voor karakters die niet in het 

Martyrologium voorkomen:239 

 

 

a              

 

b     

 

c     

 

d     

 

e     

                                                 
239 De beperking van de tekstsoort, het voorbeeld van de legger en de ontwikkelingsfase van Ademars hand 

kunnen er de oorzaak van zijn dat hij soms bepaalde tekens (en woorden) niet gebruikt die men elders wel kan 

waarnemen. 
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f      

 

g         

 

h    

 

i      

 

k     

 

l      

 

m      

 

n      

 

o     

 

p      

 

q       

 

r      

 

s         
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t         

 

u      

 

x       

 

Ligaturen: 

 

re       

 

ae      

 

 

st     , incidenteel ook:   

 

ct    , maar ook:   

 

 

Afkortingen: 

 

et    

 

-us   

-(or)um  

qua   

pro   

 

alle andere afkortingen worden met een horizontaal streepje aangegeven (-m, -er, -en, -is, -

unt): 
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paragraafteken   

 

 

Ter aanvulling de tekens die niet in het Martyrologium voorkomen, maar die gangbaar zijn in 

andere teksten van Ademar:  

 

 

correctie dichtgelopen letter e :   vere,  Romulus, fol. 4v, r. 5 

 

correctie dichtgelopen letter a :  maiali, Etym., fol. 119v, r. 16 

 

unciaal d   Phaedrus, fol. 196v 

 

open a    Aldh., De metrica arte, fol. 154r;  fol. 9r 

 

e-cauda  Etym., fol. 119v;  Bijbelglossen, fol. 16r;  fol. 8v;  fol. 9r 

 

spiritus asper   antiocho (met open a); fol. 8v, r. 29.240 

  

x   Propositiones,  fol. 207v 

  

quia  Etym., fol. 120r, r. 26 

 

qua  De natura rerum, fol. 189v            Etym., fol. 119v, r. 23 

 

quam  Glossae Biblicae, fol. 15v 

                                                 
240 Komt door het gehele handschrift voor, in de Etymologiae vaak ook als beginletter (fol. 119v: honore, 

habeant) 
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-que  Carmen de mart. Macc., fol. 8v 

 

quae  fol.15v 

 

quod   fol. 8v 

 

ligatuur et    Psychomachia, fol. 55r;   Carmen in Christi honorem, fol. 44r; 

  

          Incipiunt def., fol. 107r;     majuskel et    Phaedrus, fol. 202r 

 

sed     Bijbelglossen, fol. 16r, r. 14;   en:  Carmen de martyrio Macc., fol. 8v 

 

-ur  fol. 154r, r. 13;  119v, r. 9;  fol. 197v;  fol. 198r;  

17v, r. 1 

 

 -um   120r, r. 17 

 

est     Etym., fol. 119v 

 

punctus elevatus     Etym., fol. 119v;   fol. 120r;  fol. 8v 

 

 punctus versus   Etym., fol. 120r 

 

vraagteken  Phaedrus, fol. 197v;  fol. 8v 

 

 

2. HET GEBRUIKSNIVEAU 
    

   Het uiterlijk van een tekst is voor een belangrijk deel afhankelijk van de zorg die aan het 

schrift wordt besteed. Factoren als regelafstand, lettergrootte, schuinte van de letters, de 
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dichtheid van de afkortingen, het al dan niet accuraat volgen van de regellijn e.d., zijn in hoge 

mate bepalend voor de indruk die het schrift bij ons achterlaat. Van belang is vooral de 

aandacht die aan de vorming van de afzonderlijke lettertekens wordt gegeven. Om dat 

duidelijk te maken laat ik drie gradaties van afnemende ‘verzorgdheid’ zien, met als 

voorbeeld teksten uit VLO 15 welke alle geschreven werden door Ademar:  

 

 
 

Afb. IV.11. VLO 15, fol. 47r. Psychomachia. 

 

 
 

Afb. IV.12. VLO 15, fol. 69v. Beda, Expositio apocalypseos. 

 

 

 
 

Afb. IV.13. VLO 15, fol. 31r. Anon., In principio (Liber Alchandrei). 

 

   Wanneer we de functie van het schrift tot uitgangspunt kiezen, dan kan het niveau in het 

eerste voorbeeld, genomen uit de Psychomachia, een boekschrift  genoemd worden (scrittura 

libraria in de terminologie van Giulio d’Onofrio), bedoeld om – ook – door anderen gelezen 

te worden: met aandacht gevormde letters, een duidelijke lay-out met ieder vers op een aparte 

regel, rubricatie, interpunctie en een minimum aan afkortingen. De golvende schrijflijn 

(ondanks de aanwezige liniëring!), het extra haaltje om het lusje van de g te sluiten (gladium), 

de doorzakkende r (rubigo), de soms naar rechts neigende s (sorde), de verschillende vormen 

van de letter a (Haeserat) en de re-ligatuur (uulnere) verraden dat  de (vroege) Ademar  hier 

de schrijver is. De twee andere teksten daarentegen lijken in hun eenvoud, snelheid en 
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beknoptheid, niet geschreven te zijn om door vreemden geraadpleegd te worden; dit schrift 

moet het stellen zonder een lay-out om de lezer een helpende hand te bieden, en kan daarom 

het beste worden aangeduid met de term notitieschrift of gebruiksschrift  (scrittura di lavoro), 

bedoeld voor persoonlijk gebruik.241 

   Een onderlinge vergelijking van deze drie representanten van Ademars hand leert ons, dat 

de lettertekens telkens op nagenoeg dezelfde wijze worden gemaakt, maar dat de 

penbewegingen steeds soberder worden zodat tenslotte, in het laatste voorbeeld, de letters 

opgebouwd lijken te zijn uit korte streepjes en rondjes, als in een pointillistisch schilderij.242  

 

3. INVLOED VAN DE LEGGER 
 

   Ademar is dus in staat om in verschillende registers (of op verschillende niveaus) te 

schrijven zonder dat de identiteit van zijn hand verloren gaat. De vraag is nu of zijn stijl ook 

herkenbaar blijft wanneer hij de paleografische eigenaardigheden van zijn model overneemt? 

Dat proces van assimilatie treedt onder andere op in schriftje II van VLO 15 wanneer Ademar 

op fol. 8r begint met het afschrijven van het Carmen de martyrio Maccabeorum. Het verschil 

met de voorgaande teksten van Avianus en Ausonius valt direct op:  

 

 
  

Afb. IV.14. VLO 15, fol. 8r, met paleografische cesuur in regel 8. 

  

   Niet alleen gebruikt Ademar in de tekst van (Pseudo-) Hilarius een iets grotere letter dan 

voorheen, maar ook, en vooral, het consequent kopiëren van de open a en de I-longa geven 

het schriftbeeld een geheel ander, laat ons zeggen onregelmatiger, aanzien.243 De idee om 

zulke paleografische eigenaardigheden in de tekst op te nemen, moet hem zijn ingegeven door 

het model. Het zou kunnen dat hij door het letterlijk kopiëren van de orthografie van de 

voorbeeldtekst de discussie over de juiste lezing − a dan wel u, i dan wel l − open wilde 

houden.244 Aan het einde van schriftje XII kopieert Ademar twee teksten van Aldhelmus met 

                                                 
241 Voor het onderscheid tussen scrittura libraria en scrittura di lavoro, cf. D’ONOFRIO (ed.), Excerpta 

Isagogarum, p. LII-LIII. 
242 Cf. BURGERS, De paleografie I, p.21, n. 43. 
243 In de voorgaande teksten werden de open a en de I-longa ook wel door Ademar gebruikt, maar op 

onregelmatige wijze. 
244 De open a en de I-longa zijn bekend van Visigothische handschriften zoals MS El Escorial, P. I. 8, cf. E.A. 

LOWE (ed.), Codices Latini Antiquiores XI, nr. 1630. Teksten waarin kopiisten de open a gebruiken, treffen we 
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precies dezelfde paleografische kenmerken als in het Carmen de martyrio Maccabeorum.245 

De morfologische verschillen met de voorgaande teksten bestaan wel degelijk − die betreffen 

vooral de letters a en i en de verlengde schachten van de opgaande letters waardoor de 

modulus verandert246 − maar afgezien daarvan kan men in deze ‘afwijkende’ teksten, met 

behulp van een vergelijking met de kenmerken uit geïdentificeerde teksten, voldoende 

aanwijzingen vinden om er de hand van Ademar in te ontdekken.247  

 

4. UITWENDIGE OMSTANDIGHEDEN 

 

    Soms treedt er in een tekst een paleografische cesuur op waarbij men in de verleiding zou 

kunnen komen om aan een wisseling van hand te denken. Ik meen op verschillende plaatsen 

in VLO 15 te kunnen constateren dat niet de persoon van de schrijver in het geding is maar 

dat de schrijfomstandigheden veranderen.248  

Het eerste voorbeeld betreft het anonieme Carmen in Christi honorem op fol. 44r in schriftje 

VIII. In dit gedicht nemen we in het midden van de derde regel een paleografische 

verandering waar die naar mijn overtuiging samenvalt met het moment waarop Ademar zijn 

pen aanscherpt of zijn schrijfinstrument inruilt voor een ander, smaller exemplaar. In feite 

zien we hier een overgang van een rond schrift met bredere lijnen, naar een scherper, 

langgerekter schrift met dunnere lijnen.249  

 

 
 

                                                                                                                                                         
veelvuldig aan, ook in handschriften aanwezig in de bibliotheek van Saint-Martial (zie bijvoorbeeld MS Parijs, 

BnF lat. 1854 (s. IX, Saint-Martial?) en BnF lat. 260 (ca. 800, Tours)), en voor de I-longa zie BnF lat. 2316 met 

de Collectio canonum van Dionysius Exiguus (s. IX-X), fol. 26-84, en opnieuw BNF lat. 1854 (fol. 150r).  
245 Waarschijnlijk werkte Ademar in twee of meer schriftjes tegelijkertijd. 
246 Onder modulus versta ik de verhouding tussen de hoogte van de korte en de opgaande letters (cf. BURGERS, 

De paleografie, I, p. 34). 
247 Dezelfde navolging van het model is er wellicht de oorzaak van dat Ademar in BnF lat. 3784, fol. 103 e.v. 

tijdens het kopiëren van de Navigatio Sancti Brendani  eveneens de open a en de verlengde beginletter i 

veelvuldig gebruikt.  
248 In MS Princeton NJ, University Library, Garrett 115, fol. 57v-58r, heeft Ademar  een tekst toegevoegd, direct 

na het in een andere hand geschreven De hypotheticis syllogismis van Boethius. Abbo van Fleury was de eerste 

middeleeuwse geleerde die zich met deze tekst van Boethius bezighield. Wellicht dat Ademar na bestudering van 

Boethius de open ruimte benutte voor twee lofzangen op Sint Martialis apostolus ter gelegenheid van zijn 

naamdag 30 juni (II (of pridie) KL. Iul.), telkens gevolgd door een gebed. Aanvankelijk begint Ademar met een 

grotere letter te schrijven, maar al spoedig schakelt hij voor de oratio over op een klein notitieschrift, in grootte 

vergelijkbaar met de voorgaande tekst van Boethius, om op de volgende bladzijde weer over te schakelen op een 

ruimer schrift. Richard LANDES, Relics, p. 321-322, meent dat het gebed in het kleine schrift een latere 

toevoeging is “in the small cramped hand of his final years”.  Technisch gezien is dit alleen mogelijk indien 

Ademar tussen de twee aan Sint Martialis gewijde kalenderingangen, oorspronkelijk een ruimte zou hebben 

opengelaten. Ik acht het waarschijnlijker dat Ademar tijdens het schrijfproces van niveau wisselde. De tekst is 

afgebeeld in BETGÉ-BRÉZETZ, “Note sur un manuscrit d’Adhémar de Chabannes”, in: Bulletin de la Société 

archéologique et historique du Limousin (BSAHL), 106 (1979), p. 61 en 63, fig. 1-2. 
249 Naar mijn idee bedoelt LANDES dit schrifttype als hij het heeft over “the aggressive slant” van Ademar. 
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Afb. IV.15. VLO 15, fol. 44r. Anon., Carmen in Christi honorem. 

  

   Eenzelfde overgang zien we in schriftje XIII.  Ademar begint op een redelijk verzorgde 

manier aan Hyginus’ De astronomia te schrijven: 

 

 
 

Afb. IV.16. VLO 15, fol. 156r. Hyginus, De astronomia. 

 

Maar al spoedig (fol. 159v) schakelt hij van dit rustige, regelmatige schrift over op een 

schrijfwijze die nerveuzer en sneller oogt, daartoe in staat gesteld door het gebruik van een 

smallere pen.250 Ondanks de waargenomen verandering zijn er nog vele kenmerken van 

Ademars hand aanwezig (let o.a. op de correctie van de letter a van obitura in de laatste 

regel): 

 

 
 

Afb. IV.17. VLO 15, fol. 159v. Hyginus, De astronomia.  

   

 

5. ONTWIKKELING IN DE TIJD  
 

    Dan is er nog een factor die het schriftbeeld op alle niveaus kan beïnvloeden − en dat is de 

ontwikkeling van de hand in de tijd. Om deze evolutie vast te stellen, is men vaak afhankelijk 

van andere dan paleografische kenmerken: een expliciete datering of, bij het ontbreken 

daarvan, een relatieve datering met behulp van codicologische waarnemingen. Wanneer er 

sprake is van een regelmatig katern en de ene tekst is zonder zichtbare onderbreking na de 

andere tekst gekopieerd, dan kan men (binnen dit katern!) een opeenvolging in de tijd 

aannemen. Indien we echter een verzameling losse katernen of libelli voor ons hebben, die 

oorspronkelijk als zelfstandige eenheden hebben gefunctioneerd en die later werden 

                                                 
250 Men zou hier dus, tegelijkertijd met een verandering van pen, ook van een daling van het schriftniveau 

kunnen spreken. Het is niet te zeggen of het één veroorzaakt werd door het ander, of andersom. 
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samengebonden, zoals het geval is met VLO 15, dan is het niet noodzakelijk en zelfs 

uitermate onwaarschijnlijk dat de huidige katernvolgorde een exacte weerspiegeling vormt 

van het ontstaan van de teksten in de tijd. Desondanks wil ik, hoe provisorisch ook, een 

poging wagen om de teksten en tekeningen in VLO 15 in een chronologische volgorde te 

plaatsen. 

 

    Naar mijn mening is Ademar zijn verzameling in VLO 15 begonnen met drie katernen (nu 

8, 9 en 10) die op dezelfde wijze geprepareerd werden om de volgende teksten te bevatten: de 

Psychomachia (zonder tekeningen), direct gevolgd door Versus de spera caeli, Versus 

Prisciani de signis caeli en de Disticha van Ps.-Cato. Op het moment dat Ademar aan het 

derde katern wilde beginnen om de proloog van de Disticha een vervolg te geven, kwam hij in 

het bezit van een tekst van de Psychomachia mét illustraties. In plaats van nu het derde katern 

te gebruiken voor de voortzetting van de Disticha besloot hij om de Psychomachia te 

completeren door de tekeningen, geïsoleerd van de tekst, in dit katern op te nemen.  

Het schrift maakt een schoolse, ietwat onbeholpen indruk omdat Ademar blijkbaar nog niet de 

vlotheid van een geoefend schrijver bezat (zie de afbeelding IV.11 hierboven).251 Om het 

schrift van Ademar in deze teksten te dateren is het nuttig om het te vergelijken met Ademars 

vroege hand in het eerste deel van BnF lat. 3784 (fol. 43r-66), waarvan het ontstaan door 

Landes tussen 1005 en 1010 wordt gesteld.252 De overeenkomsten tussen beide handen zijn 

dusdanig dat de Psychomachia in VLO 15 eveneens in die periode of iets later moet zijn 

uitgevoerd.  

 

 
 

Afb. IV.18. BnF lat. 3784, fol. 41rb. 

 

   

                                                 
251 Met behulp van een ander handschrift heeft een tweede hand aanvullingen in de tekst verzorgd. Deze hand is 

vermoedelijk afkomstig van een leerling van Ademar die later ook deelnam aan het kopiëren van Prospers 

Epigrammata (nr. 42).Volgens LANDES, Relics, p. 354, is deze tweede hand  ook aan Ademar toe te schrijven en 

juist kenmerkend voor zijn “aggressive slant”. 
252 Cf. LANDES, Relics, p. 83-84 en de afbeeldingen van fol. 52r en fol. 69r  op p. 351-352. In zijn The Making of 

a Medieval Historian, p. 174, dateert Landes dit tekstgedeelte nog op ca. 1015, dus ná terugkomst uit Limoges. 
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   Schriftjes XII en XIII zijn samengesteld uit bladen perkament die waarschijnlijk van 

dezelfde stapel zijn genomen. De katernen zijn ook op dezelfde wijze geprepareerd (prikjes en 

liniëring). Het grootste deel van schriftje XII wordt in beslag genomen door de tekst van de 

Etymologiae:  

 

 
 

Afb. IV.19. VLO 15,fol. 117v. Etymologiae. 

 

Hetzelfde schrift van de Etymologiae wordt door Ademar gebruikt voor het begin van 

Hyginus’ De astronomia in schriftje XIII (zie hierboven, afbeeldingen IV.16 en 17).  

Hieruit concludeer ik dat Ademar eerst de tekst van de Etymologiae (XII) kopieerde en daarna 

in een nieuw katern aan de De astronomia (XIII) is begonnen, aanvankelijk in dezelfde 

zorgvuldige hand, maar vanaf fol. 159v blijkbaar in grotere haast. Op grond van 

paleografische gegevens kan men dus vermoeden dat in dit geval de huidige volgorde van de 

katernen een weerspiegeling is van de ontstaansvolgorde van de teksten. 

  Om het ontstaan van deze teksten iets nauwkeuriger in de tijd te plaatsen moeten we de 

aandacht richten op een aantekening in de marge van schriftje XIII. Op fol. 193v heeft 

Ademar een bisschopslijst van Limoges genoteerd, die in eerste instantie tot en met bisschop 

Alduinus († 1014) reikte. Dat wil zeggen dat de teksten die codicologisch aan deze marginale 

aantekening voorafgaan, in casu die van Isidorus en Hyginus, vóór 1014 geschreven moeten 

zijn, mogelijk tijdens een verblijf van Ademar in het klooster van St.-Martial te Limoges.  

  Het staat vast dat Ademar in 1009 in Limoges aanwezig was, omdat hij in het Chronicon 

beschrijft hoe in dat jaar en op die plaats aan hem het nachtelijk visioen verscheen van een 

wenende Christus aan het kruis.253 In de literatuur wordt verondersteld dat Ademar zijn 

training als grammaticus in St.-Martial ontving, en wel tijdens een continu verblijf aldaar dat, 

met wat slagen om de arm, van 1007 tot 1014 moet hebben geduurd.254 In feite is het 

evengoed voorstelbaar dat Ademar gedurende een aantal jaren kortdurende studiereizen naar 

Saint-Martial ondernam om onderricht te ontvangen van de vooraanstaande leraren die daar 

aanwezig waren, zoals van zijn oom, cantor Roger van Chabannes, en om te profiteren van de 

kennis die in de rijk gesorteerde bibliotheek van St.-Martial lag opgeslagen.255  

                                                 
253 BOURGAIN (éd.), Chronicon III, 46 (p. 165-166). 
254 Cf. LANDES, Relics, p. 86, n. 53, acht iedere datum tussen 1005 en 1010 mogelijk als beginpunt voor Ademars 

verblijf; de terugkeer naar Angoulême geschiedt “around 1014” (p. 102). Op p. 355 schrijft Landes: “Early 

training (1007-1014?)”.   
255 Bovendien zou men zich kunnen voorstellen dat Ademar boeken uit Saint-Martial liet overkomen naar 

Angoulême en deze na verloop van tijd, wanneer het materiaal gekopieerd of geëxcerpeerd was, weer terugzond 

naar Limoges. 
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   De astrologische tekst in schriftjes V en VII (In principio, zie afbeelding IV.13), bevat op 

twee plaatsen referenties aan het 18e regeringsjaar van de Capetinger koning Robert de Vrome 

(996-1031), dit is het jaar 1014. Deze datering komt niet in de oorspronkelijke tekst voor en is 

dus een toevoeging van later datum, een toevoeging die misschien wel van Ademar zelf 

afkomstig is. Het is dus mogelijk dat Ademar deze tekst in 1014 of kort daarna aan zijn 

verzameling toevoegde. Dit geeft ons een indruk hoe het vroege notitieschrift van Ademar er 

moet hebben uitgezien.256  

   De andere teksten in schriftje V die aan In principio voorafgaan, moeten in ongeveer 

dezelfde tijd ontstaan zijn, omdat het schrift naadloos aansluit op dat van In principio.257 Een 

uitzondering vormt het later toegevoegde fragment op de oorspronkelijk leeggebleven eerste 

rectozijde van het katern, een preek van Odo van Cluny.  

 

  In verschillende schriftjes wordt in één en dezelfde hand een doorlopende tekstverzameling 

genoteerd die bestaat uit de Scholica graecarum glossarum en de Glossae Biblicae. 

Beginnend op de lege eerste rectozijde van schriftje XI, zet Ademar het schrijfproces voort in 

de marge en lege ruimten van schriftjes III, IV en VI. De verzameling glossen wordt 

voorafgegaan door een inleiding, Incipiunt definitiones, die Ademar ontleende aan zijn versie 

van de Etymologiae, hetgeen betekent dat de glossenverzameling in ieder geval ná 1014 is 

ontstaan, immers de datum post quem non voor de Etymologiae. Het schrift van de glossen is, 

hoewel op een informeler niveau, duidelijk verwant aan dat van de preken en 

concilieverslagen die Ademar na 1029 in BnF lat. 2469 en Phillipps 1664 noteerde.  

 

 
 

Afb. IV.20. VLO 15, fol. 107r. Links Incipiunt definitiones (Isidorus), rechts Scholica 

graecarum glossarum. 

 

 
 

Afb. IV.21. VLO 15, 16r. Glossae Biblicae. 

 

Daarom is een late datering van ná 1029 voor Ademars hand in de glossenverzameling 

aannemelijk, hetgeen bevestigd kan worden door een vergelijking met de hand die de 

                                                 
256 Zie de afbeelding hierboven. 
257 O.a. Martyrologium poeticum, Conflictus veris et hiemis, Epitaphia Vergilii, De est et non. 
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Expositio apocalypseos van Beda en een anonieme Expositio in Cantica canticorum in 

schriftje IX noteert. De totstandkoming van de tekst van Beda, en daarmee ook het daarop 

naadloos aansluitende Hoogliedcommentaar, heb ik immers elders gedateerd op post 

1029/1030.258  

 

 
 

Afb. IV.22. VLO 15, fol. 68v. Beda, Expositio apocalypseos. 

 

Een tekst die qua schrijfstijl zeker ook in de late periode van Ademar geplaatst moet worden, 

is de beschrijving van een kruisbeeld (nr. 70) op de laatste rectozijde van het handschrift (fol. 

212r). 

 

  De historische aantekeningen in de marges van de Etymologiae, fol. 138v-144r, zijn te 

beschouwen als materiaalverzameling voor Ademars geschiedschrijving waaraan hij in de 

periode rond 1025-1026 was begonnen (zie afbeelding IV.24 hieronder). De aantekening op 

fol. 187r maakt melding van de translatie van Sint Martialis in 1028. Hier hebben we dus 

specimina van Ademars notitiehand uit de periode 1025-1028.259 

 

  Schriftje XIV is zonder twijfel in eerste instantie aangelegd om de fabels van Phaedrus en de 

rekenopgaven van Ps.-Alcuinus te bevatten. Beide teksten zijn door Ademar direct achter 

elkaar afgeschreven. Tussen twee rekenopgaven door neemt Ademar de tijd en de ruimte om 

een modelcontract op te nemen (fol. 206r). Ik meen aan de lettervormen het schrift te 

herkennen dat Ademar ook in zijn historische aantekeningen op fol. 144r gebruikt. We 

spreken hier dus over een redelijk late fase in zijn ontwikkeling (na 1025). In ieder geval 

worden er elementen in de iconografie van Phaedrus ontleend aan andere afbeeldingencycli 

in VLO 15, o.a. aan Hyginus’ De astronomia, zodat ook deze iconografische volgorde voor 

een latere datering van de teksten in schriftje XIV pleit.  

 

 
     

Afb. IV.23. VLO 15, fol. 198r. Fabels van Phaedrus. 

  

                                                 
258 Zie Deel II, de inleiding bij tekst 40. 
259 Zie teksten 51 en 60; cf. LANDES, Relics, p. 123-124. 
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Afb. IV.24. VLO 15, fol. 144r (in margine). Historische aantekeningen (ca. 1025). 

 

 

We hebben nu dus een cluster van teksten die getuigt van Ademars vroege bemoeienis met het 

onderwijs (Psychomachia, Etymologiae, De astronomia), en een groep die laat zien dat 

Ademar ook in zijn latere jaren, dat wil zeggen na 1025 en na 1029, nog actief met 

onderwijskundige teksten in de weer was (Phaedrus, Propositiones, Scholica Graecarum 

glossarum, Glossae Biblicae, Expositio apocalypseos, Exp. in Cantica canticorum).     

     

  Alle andere teksten in VLO 15 kunnen voor hun chronologie min of meer aan de gedateerde 

teksten gerelateerd worden: 

- op inhoudelijke en codicologische gronden is vastgesteld dat katern 8 met de 

tekeningen van de Psychomachia later aan de verzameling is toegevoegd dan de 

Psychomachia-tekst zelf.260 Wanneer precies is niet te zeggen, maar in ieder geval na 

1005-1010, de periode dat de tekst gereedkwam.  

- De bijbeltekeningen die op de illustraties van de Psychomachia in katern 8 volgen, 

zijn stilistisch en thematisch verwant aan de tekeningen waarmee schriftje II begint, 

hetgeen wil zeggen dat Ademar schriftje II pas ter hand nam nadat hij de 

Psychomachia-cyclus voltooid had.  

- De bijbeltekeningen worden in beide schriftjes, II en VIII, gevolgd door teksten die 

dus ook in tijd later moeten zijn toegevoegd dan de tekeningen.261 Ook hier is een 

precies jaartal niet te noemen.  

- De teksten van Priscianus werden eerder in schriftje XI gekopieerd dan Incipiunt 

definitiones, een tekst waarvan ik het ontstaan hierboven ná 1029 heb gesteld. De hand 

in Priscianus komt naar mijn mening nog het meest overeen met het schrift van de 

kopiist die in Gud. 79 het eerste gedeelte van Beda’s De arte metrica afschrijft. Het 

zou in beide gevallen dan om een kopiist gaan die in opdracht van Ademar handelt. 

Een vergelijking van de onderstaande afbeeldingen kan mijn hypothese kracht 

bijzetten:  

 

                                                 
260 Zie de aantekeningen bij tekst 30. 
261 Het gaat om teksten 4-12 in schriftje II en 32-34 in VIII. 
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Afb. IV.25. VLO 15, fol. 109v. Priscianus, Praeexercitamina. 

 

 
 

Afb. IV.26. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 41v. Beda, De metrica arte. 

 

    Evenals Ademar kenmerkt de schrijver van deze twee teksten zich door het gebruik van een 

klein lettertype, door een golvende schrijflijn en door een naar rechts overhellende letter s. 

Voor het overige zie ik naast deze overeenkomsten vooral grote verschillen tussen beide 

scribenten: de scherper gevormde letters in Priscianus contrastreren met het meer ronde 

schrift van Ademar, terwijl de cauda en de tong van de letter e, de afkorting voor pro en het 

bovenliggend streepje voor de afkorting van de letter m vaak de vorm aannemen van 

geprononceerde langgerekte uithalen met een hellingshoek van 45o die het schriftbeeld een 

sterke schuine gerichtheid verlenen: 

 

 
 

Afb. IV.27. VLO 15, fol. 113r. Priscianus, De figuris numerorum.  

 

   Indien het juist is gezien dat de tekst van Priscianus niet door Ademar zelf werd geschreven, 

dan is hiermee tevens een probleem opgelost dat mij al langer bezighield: hoe laten zich de 

morfologische verschillen verklaren, die er bestaan tussen de tiroonse tekens in de 

Praeexercitamina van Priscianus en die in de rest van VLO 15, indien men aanneemt dat 
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overal dezelfde hand actief is geweest? Nu bij nadere beschouwing is gebleken dat de 

premisse van een identiteit van handen ten onrechte is gesteld, kan men concluderen dat de 

assistent van Ademar eveneens het tiroons schrift beheerste, zij het op een elementair niveau 

en met een van het standaardrepertoire afwijkende morfologie.262  

   Overigens zegt deze herziening ook iets over de wankele grondslag waarop tot op heden de 

hand van Ademar werd geïdentificeerd. In de tekst van Priscianus werd door alle ter zake 

kundige paleografen de hand van Ademar herkend. Zelfs een expert als Karel de Meyier, die 

zich conservatief opstelde waar het op het identificeren van Ademars hand aankwam, had 

geen moeite om “Ademarus ipse” in deze tekst aan het werk te zien.263  

 

   Tenslotte de teksten in VLO 15 die, naast de zojuist genoemde Priscianus, met zekerheid 

niet door Ademar werden geschreven.  

De epigrammen van Prosper van Aquitanië bevinden zich samen met het Carmen ad uxorem 

van Ps.-Prosper in drie discrete katernen. Twee kopiisten schreven de tekst in een verzorgde 

hand en in een duidelijke lay-out. Omdat Ademar zelf niet actief geweest is in deze katernen, 

kunnen we geen enkele chronologische relatie leggen met andere geschriften van Ademar.  

Maar de gelijkenis van de eerste hand in de epigrammen met die van de tweede hand in de 

Psychomachia maakt de veronderstelling aannemelijk dat in deze beide gevallen een leerling 

van Ademar door hem aan het werk is gezet.  

   Voor de glossenverzameling Haec quicumque legis werd weer een andere kopiist 

aangezocht. Schriftje VI werd speciaal voor deze tekst aangelegd, maar omdat de 

overgebleven open ruimte aan het einde van het katern door Ademar werd opgevuld met het 

slot van de Glossae Biblicae, moet Haec quicumque legis vóór de Bijbelglossen, dat wil 

zeggen vóór 1029, in VLO 15 ingebracht zijn.  

  Weer een andere, eveneens contemporaine kopiist was verantwoordelijk voor de derde, niet 

door Ademar geschreven, tekst in VLO 15, namelijk een niet voltooide kopie van een preek 

van Augustinus in schriftje VII. Omdat de preek op In principio volgt moet hij in ieder geval 

ná 1014 zijn ontstaan. Ik vermoed echter dat deze tekst in feite veel later aan de verzameling 

van Ademar is toegevoegd, omdat de bladzijden in dit katern na het afbreken van de 

verhandeling van Augustinus leeg zijn gebleven.    

 

  Een chronologisch overzicht van de groeiende verzameling teksten en tekeningen die nu in 

VLO 15 verenigd is, zou er, met het nodige voorbehoud, als volgt uit kunnen zien:   

 

 

 

TIJDBALK  VLO 15:264 

 

 

jaartal   notitieschrift     boekschrift 

    ――――――――――――――――――――――――→ 

 

1005-1010       36. Psychomachia + 37, 38 en 39 

   

                                                 
262 Zie hierboven p. 111 e.v., en Deel II, Appendix 1. Voor mijn aanvankelijke twijfels over de herkenning van 

ademars hand in deze tekst: zie “A Flexible Unity”, p. 29, n. 31 en p. 45, n. 78. 
263 DE MEYIER, Codices Vossiani Latini, III: Codices in octavo, p. 37. 
264 Voor een eerdere poging tot datering van de teksten in VLO 15, zie LANDES, The Making of a Medieval 

Historian Relics, p. 355-362.  In ID., “A Libellus”, p. 204, geeft hij een grafiek met een globale chronologie van 

Ademars geschriften. 
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1010-1014                             30. Tekeningen Psychomachia 

46. Etymologiae + 47 en 48 

                   54. De astronomia + 55, 57, 58 en 59 

                               2. Tekeningen N.T.  

  3. Brief van Romulus + 4-12 

  49. Aldh., Enigmata + 50 

  32. Carmen in Christi honorem + 33 en 34 

   

1014-1025 61. Bisschoppenlijst Limoges 

  19. Martyrologium + 20-25 

  26. In principio 

        42. Prosper, Epigrammata* + 43* 

 

1025-1028 51. historische notities Angoulême 

  64. Phaedrus/Propositiones + 66 

                   17. Haec quicumque legis* 

                                    44/45. Priscianus* 

1028  60. historische notities Limoges 

1029-1033 40. Exp. apocalypseos + 41 

  15. Incipiunt definitiones   

  16. Glossae Biblicae 

        28. Augustinus, Sermo* 

      

 

* Teksten in andere hand 

 

 

CONCLUSIE: KENMERKEN VAN ADEMARS HAND 
 

    Zoals uit het bovenstaande duidelijk zal zijn geworden, staan we slechts aan het begin van 

een poging om de teksten in VLO 15 ten opzichte van elkaar te dateren. Binnen één schriftje 

lukt dat meestal nog wel door de opeenvolging van teksten als leidraad te nemen. Zogauw we 

echter de hand van Ademar in het ene schriftje gaan vergelijken met die in het andere schriftje 

worden de resultaten wisselvalliger en de onzekerheidsmarges groter. 

   De schriftjes waaruit VLO 15 is samengesteld bieden ons desalniettemin de gelegenheid om 

de hand van Ademar gedurende een langere tijd en onder wisselende omstandigheden waar te 

nemen. Het notitieschrift van Ademar is flexibel en kent een grote mate van 

bewegingsvrijheid die, naast het ontbreken van een beperkende lay-out, tot uitdrukking komt 

in het soepele gebruik van een variëteit aan lettervormen. En hoewel Ademar zichzelf onder 

het schrijven nogal wat vrijheden veroorlooft wat betreft de vormvoorschriften, blijven de 

grenzen waarbinnen zijn hand zich kan bewegen, zichtbaar.265 Naar mijn mening zijn de 

variaties in het schrift te wijten aan externe omstandigheden zoals leeftijd van de kopiist, de 

kwalitieit van pen en perkament, de snelheid van schrijven en de lezers die met de tekst 

                                                 
265 Ondanks de vele aanwezige schriftvarianten in VLO 15, is het zeker niet zo dat alle representanten van 

Ademars hand hiermee uitgeput zijn. Om één voorbeeld te noemen: het latere boekschrift (cf. Wolfenbüttel Gud. 

79) is niet in VLO 15 vertegenwoordigd. Evenmin kunnen met behulp van VLO 15 alle paleografische 

wisselingen in BnF lat. 3784 en in BnF lat. 2400 op bevredigende wijze verklaard worden.  
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beoogd werden.266 Bovendien is Ademar soms geneigd om niet alleen de tekst van het 

voorbeeld te kopiëren maar ook de morfologische bijzonderheden.267 

 

  Aan de reeds geïdentificeerde en hierboven genoemde teksten kunnen een aantal 

karakteristieken van Ademars hand ontleend worden, waarbij ik nu enkele algemene 

kenmerken voeg die resulteren uit observaties gedaan aan VLO 15:268  

 

1. De re-ligatuur waarbij de tong van de letter r onmiddellijk overgaat in, en soms één 

   geheel vormt met de gebogen stok van de letter e;269  

2. De onregelmatig naar rechts overhellende letters s, f en r; de eerste halen van m en n; soms 

   ook de l, p, q, d en b;  

3. De door de lijn zakkende stok van de letter r;  

4. Een golvende schrijflijn;  

5. De gebogen stok naar links, voor letters als a, d en q, wordt vaak gesloten met een 

    bovenliggend horizontaal streepje; de gebogen stok van de letters b en p wordt van onderen 

    gesloten;  

6. De lus van de letter g wordt soms voltooid met een apart haaltje;  

7. In één en dezelfde tekst komen vaak verschillende vormen van de letter a voor;270  

8. Overwegend gebruik van het tiroonse teken voor et (de ampersand komt echter ook voor, 

    vaak als een woordbestanddeel);271  

9. Gebruik van tiroonse tekens in een tekst, vooral de ‘ondertekening’ met de tiroonse noot 

    voor amen, is een indicatie voor het schrijverschap van Ademar;272  

10. De spiritus asper wordt geschreven als ˫ (na c, t en p); alhoewel dit teken 

      bovengeschreven wordt geplaatst, lijkt het géén correctie achteraf maar eerder een 

      standaard schrijfwijze;  

11. De dichtgelopen Karolingische letter a wordt gecorrigeerd met achtervoeging van de letter  

      t waardoor een a met een plat dak ontstaat (abusievelijk wordt nog weleens at gelezen!);  

                                                 
266 Cf. DOYLE, “Further observations”, p.42, m.b.t. MS Durham Cathedral A.IV.34: “The changes in writing 

after f. 28v are no more than variations of pen, size, and speed possible in one hand” 
267 Zoals Heidi Eisenhut deze neiging ook bij Ekkehart IV van St.-Gallen heeft geconstateerd. 
268 Zie ook de analyse van Ademars hand in LANDES, “A Libellus”, p. 190-191 en Appendix III, Ademars 

Handwriting, p. 202-204. De abbreviatuur voor prae met een dubbel streepje boven de letter p, heb ik in VLO 15 

alleen aangetroffen bij predium op fol 136r, lin. 2, terwijl deze kenmerkende afkorting regelmatig voorkomt in 

BnF lat. 7231 (cf. VEZIN, “Un nouveau manuscrit”, p. 51), in BnF lat. 3784 (bv. fol. 46r, cf. LANDES, Relics, p. 

350), in BnF lat. 5240 (cf. LANDES, “A Libellus”, p. 203) en in Wolfenbüttel Guelf 79 Gud. lat. 2o (De musica, 

fol. 35v ondermarge, en Sedulius, fol. 80vb, r. 7 en 38). 
269 Richard LANDES, Relics, p. 345, veronderstelt dat de late hand van Ademar zich verraadt door de volledige 

samensmelting van deze twee letters. 
270 De varianten worden allografen genoemd. Welke vorm bij Ademar de voorkeur heeft, is afhankelijk van het 

gebruiksniveau en van de invloed van het model. Het gelijktijdige gebruik van verschillende vormen van de 

letter a is geen vreemd verschijnsel, noch in Limoges (zie bijvoorbeeld de kopiist die in BnF lat 1154 op fol. 66r 

begint te schrijven), noch in het scriptorium van Tours: “Am ehesten typisch turonisch sind die verschiedenen 

Formen des a.” (Martin HELLMANN, Tironische Noten, p. 27 en p. 32).   
271 Zie bijvoorbeeld de afbeelding van BnF lat. 2469 in CMD-F II, p. 119, Pl. XI (1031-1034) en in Deel II, p. 

445, afb. 18.1. 
272 Dit teken komt tweemaal voor in de tekst van Sedulius in Wolfenbüttel 79, en verder onder andere in BnF lat. 

2469, 3784 en 6190, cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 278 en Pl. II. Zie ook het explicit van 

Augustinus’ De musica in BnF lat. 7231, fol. 84r. Ik vraag me af of Ademar de tiroonse noot voor amen 

welbewust als een soort handtekening heeft bedoeld. De letters am uit het teken zijn namelijk ook twee 

kenmerkende letters van de naam Ademar. Een handtekening is bedoeld om de identiteit van de schrijver aan de 

lezer kenbaar te maken, en in die zin is het misschien veelzeggend dat hij het teken wel gebruikt in teksten die 

voor algemeen gebruik bedoeld zijn, terwijl in teksten voor persoonlijk gebruik, zoals die in VLO 15, het teken 

geen enkele maal voorkomt. De Expositio apocalypseos in Phillipps 1664 wordt afgesloten met de tiroonse noot 

voor amen, terwijl de bewerking van deze tekst in VLO 15 het zonder dit teken moet stellen. 
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12. De dichtgelopen letter e wordt hersteld met een naar rechts gericht haaltje op de kop van 

      de letter;273  

13. Veelvuldig, maar niet uitsluitend gebruik van ÷ voor est;  

14. Onregelmatige woordscheiding;  

15. De ct-ligatuur met cirkelvormig boogje en de langgerekte st-ligatuur komen in sommige 

      teksten veelvuldig voor, in andere teksten in het geheel niet (bijv. niet in BnF lat. 2469);  

16. Ademar schrijft vrijwel altijd met ijzergallusinkt, kenbaar aan de lichtbruine kleur.274 

 

    Natuurlijk zullen deze karakteristieken zelden of nooit in hun gezamenlijkheid in één 

bepaald geschrift worden aangetroffen. Evenmin kan men verwachten dat één kenmerkende 

lettervorm, bijvoorbeeld de naar rechts overhellende s, bij uitsluiting van de rechte s, in een 

tekst voorkomt. Maar naarmate meer van bovengenoemde kenmerken in combinatie met 

elkaar en met enige regelmaat in een tekst optreden, wordt een identificatie met Ademars 

hand waarschijnlijker. De identificatie op letterniveau moet in harmonie zijn met de 

totaalindruk die alle afzonderlijke schrijfelementen op de beschouwer maken en die men 

onder de noemer ‘individuele stijl’ zou kunnen vangen. In de herkenbaarheid van Ademars 

hand zal dit ongrijpbare stijlbegrip een belangrijke rol blijven spelen, omdat het informele en 

variabele karakter van het schrift van Ademar zich nauwelijks leent voor kwantificeerbare 

vergelijkingen.275   

 

    

 

 

 

                                                 
273 Dit sprietje wordt ook wel salutem genoemd. 
274 Schriftelijke mededeling van Karin Scheper, d.d. 5-8-2013. 
275 Deze variabiliteit en de wisselende materiële omstandigheden in VLO 15 maken dit handschrift geen geschikt 

object voor “automatic handwriting identification”. Dat was de voorlopige uitkomst van een correspondentie 

gevoerd met Axel Brink van de universiteit van Groningen. Cf. Marius BULACU en Lambert SCHOMAKER, 

“Automatic Handwriting Identification on Medieval Documents”, in: Proceedings of the 14th. Int. Conf. on 

Image Analysis and Processing (ICIAP) 11-13 September 2007, (Modena, 2007), p. 279-284 (IEEE Computer 

Society). 
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V. DE INHOUD VAN HET HANDSCHRIFT EN DE OMGANG VAN ADEMAR 

      MET TEKSTEN EN TEKENINGEN 

 

 

     V.I. ASPECTEN VAN ADEMARS SCHRIJVERSCHAP 
 

       

 

 WERKWIJZE  VAN ADEMAR: EXCERPEREN EN COMBINEREN 
 

 

   De inhoud van VLO 15 bestaat niet uit originele composities van de hand van Ademar, 

misschien met uitzondering van het lofdicht op Christus (nr. 32). Alle andere teksten en 

tekeningen komen ons op de een of andere wijze bekend voor uit het werk van klassieke en 

laat-antieke christelijke schrijvers of van hun Karolingische epigonen. In de bewerkingen van 

Ademar, zoals we die bijeengebracht vinden in VLO 15, kunnen we allerlei gradaties 

onderscheiden in de mate en de vorm waarin hij voorbeeldteksten overneemt. Het scala aan 

mogelijkheden loopt van een, naar vorm en inhoud representatieve en getrouwe kopie van het 

voorbeeld, zoals de hoofdtekst van de Psychomachia (36) ons laat zien, naar een uiterlijk 

vormeloze en grammaticaal vrije bewerking van Beda’s Expositio apocalypseos (40). Maar 

ook de Psychomachia, mogelijk vervaardigd toen Ademar nog aan het begin van zijn 

onderwijscarrière stond, wordt uiteindelijk met twee lagen glossen en met een apart katern 

met tekeningen verrijkt.276 In alle gevallen in VLO 15 verandert hij het een of ander aan een 

tekst. Soms betekent de verandering dat in het voorbeeld wordt gesneden, met als resultaat 

dus minder tekst, maar in een aantal gevallen betekent de verandering dat het 

uitgangsmateriaal wordt vermeerderd. 

   De verandering betreft bijna altijd de lay-out. Zelden dwingt Ademar zich er toe om bij een 

gedicht voor iedere versregel één schrijflijn te gebruiken.277 De teksten worden in lange regels 

afgeschreven, soms in een continue opeenvolging van zinnen, soms met twee versregels op 

één schrijflijn. Dit proces is duidelijk zichtbaar in schriftje II en in schriftje XII bij de 

Enigmata van Aldhelmus (49). Illustratief is de wijze waarop Ademar een gedicht van Paulus 

Diaconus (4) overneemt van een model dat zich in BnF lat. 528 bevindt. De lay-out uit het 

voorbeeld wordt niet overgenomen, alleen de pure tekst, en dan nog in afgekorte vorm waar 

dat mogelijk is. Maar het verwaarlozen van de uiterlijke presentatie van het gedicht gaat niet 

gepaard met een slordig kopiëren van de inhoud. Integendeel, Ademar corrigeert sommige 

lezingen uit BnF lat. 528, al dan niet met behulp van een tweede handschrift. 

   Het meest door Ademar toegepaste procédé in de omgang met teksten is het excerperen van 

teksten, dat wil zeggen: hij selecteert  passages die voor hem belangrijk zijn en laat de 

bijkomstigheden of het reeds bekende achterwege. Zo gaat hij te werk in de astrologische 

verhandeling In principio (26), die ons via een uitgebreidere versie in MS Londen, BL, 

Egerton 821 (s. XIIex) bekend is. Evenzo zijn de Glossae Biblicae (16) naar alle 

waarschijnlijkheid een ingekorte weergave van een oorspronkelijk omvangrijker voorbeeld. 

Het excerpt van De metrica arte van Aldhelmus (50) is vermoedelijk gebaseerd op de 

                                                 
276 LANDES, Relics, p. 97, acht het mogelijk dat dit werk dateert uit Ademars vroege leerperiode in Angoulême, 

dus van vóór 1010. 
277 Het gedicht Carmen in Christi honorem (32) is een bijzonder geval dat precies de lengte bezat om een lege 

ruimte op te vullen. 
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complete tekst in BnF lat. 2339. En wat te denken van het meest opvallende voorbeeld van de 

wijze waarop Ademar een tekst fileert en herstructureert: de Etymologiae van Isidorus van 

Sevilla (46)? In zijn rigoureuze bewerking van deze encyclopedie van kennis, verwijdert 

Ademar alle verbale overbodigheid en hij vervangt de lopende zinnen van Isidorus door een 

streng schematisme waarin woord en woordverklaring hiërarchisch geordend worden. Om een 

indruk te krijgen van Ademars bewerking is het voldoende om een blik te werpen op het 

notenapparaat bij de editie in Deel II. In dat apparaat heb ik namelijk alle woordverklaringen 

ondergebracht die Ademar in marginale en boven- én ondergeschreven notities aan de 

lemmata heeft toegevoegd. Wanneer Isidorus bijvoorbeeld twee paragrafen nodig heeft om 

het bestaan van de vijf mystieke letters van het Griekse alfabet uit te leggen (Etym. I, iii, 8-9), 

dan vat Ademar dit als volgt samen: “ΥΘΤΑΩ misticę”.278  

  Wat uit deze manier van recipiëren in ieder geval duidelijk wordt, is dat Ademar zich de 

inhoud van de teksten eigen maakt. Door de tekst in een andere vorm weer te geven toont 

Ademar dat hij de tekst begrepen heeft (of begrepen denkt te hebben). De vorm die Ademar 

kiest, is geschikt, juist omdat het de uitdrukking is van zijn begrip. En ‘geschikt’ wil hier 

zeggen dat het excerpt fungeert ter ondersteuning van het geheugen om zich het grotere 

geheel waaruit de samenvatting genomen is, te herinneren.  

   Echter, de wijze waarop Ademar sommige andere teksten bewerkt, wijst erop dat hij méér 

nastreeft dan het voor zichzelf begrijpelijk maken van een tekst. Ik doel hierbij op het 

omvormen van  een bestaande tekst, of door er bestanddelen aan toe te voegen zodat er 

feitelijk een nieuwe tekst ontstaat. 

   Het eerste voorbeeld neem ik uit Ademars redactie van de De astronomia van Hyginus (54), 

waarin tekst en illustraties één geheel vormen. Deze eenheid is door Ademar zelf tot stand 

gebracht. Op de plaatsen waar in de tekst van Hyginus de mythologische sterrenbeelden 

worden beschreven, voegde Ademar tekeningen van die mythologische figuren toe, 

tekeningen die uit een ander handschrift waren genomen en die tot dan toe deel uitmaakten 

van een andere tekst, waarschijnlijk een Aratus latinus recensio interpolata.279 

Het tweede voorbeeld sluit hierbij aan, omdat de tekst van (waarschijnlijk) dezelfde Aratus 

latinus recensio interpolata door Ademar gebruikt werd om één geheel te vormen met enkele 

hoofdstukken uit Beda, De natura rerum (55).  

Een derde voorbeeld is interessant omdat het laat zien hoe Ademar de paragraaf De divisione 

definitionum uit zijn versie van de Etymologiae II, 29 (fol. 119r) gebruikt, namelijk om te 

dienen als inleiding tot een door hem samengestelde glossenverzameling. De 

glossenverzameling zelf bestaat uit een samenvoegsel van een deel van de Scholica 

Graecarum glossarum, glossen bij Beda, recepten en formules, en tenslotte de Glossae 

Biblicae.280  Een vierde voorbeeld van tekstvermeerdering of tekstverrijking wordt 

gepresenteerd in een unieke versie van de fabels van Aesopus (64).281 Eigenlijk zou men van 

‘beeldverrijking’ moeten spreken, want hier gaat het vooral om de tekeningen die op de 

voorgrond treden en waar omheen een ondersteunende tekst is geweven.  Hoe, wanneer en 

door wie het proces van versmelting hier precies zijn beslag heeft gekregen is een complexe 

aangelegenheid, maar in ieder geval is wel duidelijk dat een uitzonderlijke reeks tekeningen in 

de hand van Ademar werd verenigd met een eveneens bijzondere tekstredactie die was 

gecomponeerd uit een samenvoeging van twee teksttradities (Romulus en Phaedrus).  

Als vijfde voorbeeld van tekstverrijking mogen de tekeningen bij de Psychomachia (30) 

gelden die Ademar in een afzonderlijk katern, los van de tekst en uit een ander handschrift 

                                                 
278 Deel II, p. 956. Ademar gebruikt in zijn tekst voor majuskel Ω, de minuskelvorm: ω.  
279 Deel II, p. 1044 e.v. 
280 Dit tekstgeheel werd, verspreid over de schriftjes in VLO 15, schijnbaar in één proces afgeschreven, zie 

teksten 15, 15a, 15b en 16. 
281 Het is de vroegst bekende geïllustreerde Esopus, Deel II, p. 1203 en 1206 e.v. 
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dan de tekst, kopieerde. Het is een poging om de kennis die de tekst leverde, via een ander 

medium beschikbaar te stellen. Door de gescheiden presentatie kon de beeldinformatie náást 

de tekst, maar ook zelfstandig gebruikt worden.  

Als zesde voorbeeld van hoe twee oorspronkelijk gescheiden teksten in de ogen van de 

gebruiker toch een eenheid kunnen gaan vormen door ze in elkaars fysieke nabijheid te 

brengen, beschouw ik de astrologische tekst In principio (26), welke onmiddellijk en zonder 

enige cesuur gevolgd wordt door een aantal apotropeïsche formules (27). Deze spreuken 

kunnen beschouwd worden als praktische instrumenten voor diegene die in staat is om de 

astrologische tekens te interpreteren.  

Een laaste cluster van teksten, die naar mijn mening niet toevallig samen in één katern worden 

aangetroffen, wordt gevormd door de prognostica (59) die vergezeld gaan van computistische 

teksten en tabellen (57 en 58). Voor het interpreteren van de prognostica was het immers 

noodzakelijk dat men inzicht had in het verloop van de maan- en zonnecyclus. 

 

   In bovengenoemde gevallen geschiedt de navolging van voorbeeldteksten door Ademar op 

een zeer individuele wijze, waarbij de oorspronkelijke teksten bijna altijd van gedaante 

veranderen, zodat het de vraag is of we nog wel over dezelfde tekst mogen spreken. De 

teksten en tekeningen van Ademar zijn niet in de eerste plaats interessant voor de 

reconstructie van de originelen, maar vooral vanwege hun intrinsieke waarde als bewerking, 

omdat de behandeling van de leggers iets kan zeggen over het doel dat Ademar met de 

verzameling in VLO 15 voor ogen had. Welke functie deze teksten, tekeningen en 

bewerkingen hebben vervuld zal in hoofdstuk V.II aan de orde worden gesteld.   
 
 

LATIJN   

 
   Over het Latijn dat Ademar in VLO 15 gebruikt, valt niet zo heel veel te zeggen, omdat het 

dikwijls een reproductie is van de stijl uit zijn voorbeeldtekst. En in die gevallen waarin het 

om een parafrase of een excerpt van het voorbeeld gaat, kan men niet echt spreken van een 

litteraire stijl, omdat de veranderingen ten opzichte van het model vooral functioneel bepaald 

zijn. Deze aspecten van het taalgebruik worden daarom behandeld in het slothoofdstuk, over 

de functie die de teksten en tekeningen vervuld hebben. Zijn soepele omgang met de 

voorbeeldteksten verraadt wel een excellente beheersing van het literaire erfgoed. Een 

geleerde als Ademar is blijkbaar zó bekend met passages uit de Bijbel of met de werken van 

klassieke dichters als Vergilius, dat hij bij het citeren volstaat met het aangeven van de 

beginletters van het citaat.282   

  Voor wat betreft zijn originele composities staat Ademar bekend om een verzorgd gebruik 

van het Latijn, maar met een opmerkelijke veranderlijkheid in de gehanteerde stijl. De stijl in 

het Chronicon wordt door Pascale Bourgain gekarakteriseerd als recto tono: “Il semble 

indéniable qu’Adémar a cherché à donner plus d’éclat à son texte (...) Quand il soigne son 

style, sa façon d’écrire est assez équilibrée et organisée (...) dans les passages 

émotionellement tendus il retrouve les symétries et les équilibres du style émotif, et la rime y 

fait une apparition fonctionelle et moderée.”283 Nu heeft Ferruccio Bertini beweerd dat het 

                                                 
282 Bijvoorbeeld het citaat uit Terentius, Andr. 68: “hoc tempore obsequium amicos veritas odium parit”, wordt 

door Ademar in de Etymologiae (II, p. 834) als volgt genoteerd: “hoc tempore obsequium am. u. o. p.”. 
283 P. BOURGAIN,  “La compositio et l’équilibre de la phrase narrative au onzième siècle”, in: Michael W. 

HERREN et al. (eds.), Latin culture in the eleventh century. Proceedings of the third international conference on 

medieval latin studies, Cambridge, September 9-12, 1998 (Turnhout, 2002), p. 83-108, hier p. 94. Zie ook haar 

analyse van het proces van herschrijving dat Ademar ten opzichte van zijn bronnen uitvoert, BOURGAIN (éd.), 
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redacteurschap van de de fabels van Phaedrus en Romulus in VLO 15 aan Ademar 

toegeschreven moet worden omdat hij in dit werk dezelfde techniek  zou hebben toegepast als 

die welke hij gebruikt in het Chronicon, namelijk de “tecnica plagiario-compilatoria”.284 Het 

lijkt mij echter moeilijk in zo’n algemene vaardigheid van ‘paste and copy’  de stem van 

Ademar te herkennen.  

  Voor de preken die Ademar schreef in MS Berlijn, SPK Phillipps 1664, is de originaliteit 

minder een probleem, omdat de thematiek alleen al direct aan Ademar  doet denken. Zijn 

theologische bespiegelingen over de eenheid van het geloof (de catholica fide) en de 

daaropvolgende bewerkingen van de Pseudo-Isidorische decretalen worden doorspekt met 

verwijzingen naar de apostoliciteit van Sint Martialis. Ademar hanteert een vrijwel foutloos 

Latijn, maar zijn schrijfwijze bevat in dit handschrift weinig karakteristieke elementen omdat 

hij de stijl uit de pauselijke brieven van zijn voorbeeld imiteert.285 Bourgain spreekt van een 

“style théologique”.286 

   Een persoonlijke stijl valt wel te ontdekken in zijn andere verzameling van preken in BnF 

lat. 2469. De preken werden geschreven voor alle belangrijke feesten in Saint-Martial en voor 

de concilies gehouden in Limoges en Bourges (1031). In deze preken gebruikt Ademar een 

keur aan argumenten om de apostoliciteit van Sint Martialis te bewijzen.  Voor deze 

argumentatie zet hij zijn kennis als grammaticus in. Hij hanteert een typologische lezing van 

de Bijbel met een centrale rol voor Martialis, die immers Christus in levenden lijve had 

meegemaakt, en hij legt de nadruk op het belang van de liturgie als de belichaming van het 

dogma van het geloof. Bourgain meent dat Ademar in het beschrijven van de liturgische 

gebruiken niet altijd de werkelijkheid beschreef, maar de werkelijkheid zoals hij dacht dat die 

zou moeten zijn.287 Hij was zichzelf blijkbaar niet bewust van zijn a priori en bekeek de 

eerste eeuw van Christus met de ogen van iemand die heilig gelooft in zijn eigen reconstructie 

van het leven van Martialis in de Vita prolixior. Ademar gebruikt genealogische constructies, 

logische redeneringen (ook ad absurdum), chronologie, analogie, ironie, etymologie en soms 

verkettering van tegenstanders om zijn argumenten kracht bij te zetten.  

   De stijl die hij hanteert in BnF lat. 2469 is erg gericht is op effectbejag. Naast een pedant 

gebruik van zeldzame woorden valt vooral het stijlmiddel van de hyperbaton op. Hieronder 

verstaat men de pogingen om delen van een zin te verplaatsen zodat ze buiten het syntactisch 

verband komen te staan. Bij Ademar gaat dit soms zover dat Bourgain spreekt van een 

maniërisme en een “tendance aux hyperbates acrobatiques”.288 Waarschijnlijk heeft Ademar 

de eentonigheid van zijn preken willen doorbreken met het gebruik van dit stijlmiddel dat hij 

misschien had afgekeken van zijn tijdgenoten Aimoin en André van Fleury.289  

   

 

 

 

GRIEKS 

 
                                                                                                                                                         
Chronicon, Introduction, p. XCII-XCIX. Ademars werkwijze in de Sermo Girberti philosophi de informatione 

episcoporum wordt geanalyseerd door F. NUVOLONE, “Il ‘Sermo pastoralis’ Pseudoambrosiano”. 
284 Ademaro di Chabannes, Favole, p. 33. 
285 P. BOURGAIN, “La culture et les procédés littéraires dans les sermons d’Adémar de Chabannes”, 424-427, in: 

C. ANDRAULT-SCHMITT (éd.), Saint-Martial de Limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIe 

siècles).  Actes du colloque tenu à Poitiers et Limoges du 26 au 28 mai 2005 (Limoges 2005), 411-428, hier p. 

412. 
286 Ibidem, p. 421. 
287 Ibidem, p. 417. 
288 Ibidem, p. 426. 
289 Ibidem, p. 427. 
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  Ademar interesseerde zich voor het Grieks, zoveel wordt duidelijk uit zijn pogingen in VLO 

15 om deze taal recht te doen. Zonder nu meteen te stellen dat hij het Grieks beheerste, wil ik 

laten zien dat hij zich ook op dit vlak leergierig toonde en allerlei aspecten van het Grieks 

exploreerde. Wanneer we het fundamentele onderscheid dat Bernhard Bischoff maakte tussen 

“Interesse für Wortschatz und Schrift ‒ das sich höchtstens ein Bild des Griechischen nach 

dem Lateinischen formt ‒ und echten Sprachstudien, die zum mindesten auf dem Fundament 

der elementaren Grammatik aufbauen,” op Ademar toepassen, dan hoort hij waarschijnlijk in 

de eerste categorie thuis, maar met aanzetten tot serieuze taalstudie.290  

 

 

De Griekse taal. 
 

   Alle lettervormen van het Griekse majuskel-alfabet waren aan Ademar bekend uit zijn kopie 

van de Etymologiae I, iii, 6 in VLO 15 (fol. 142v). Hij kopieerde het Griekse alfabet 

nogmaals in BnF lat. 2400, onderaan fol. 182v, nu met de Latijnse equivalenten, de fonetische 

transcriptie en met de corresponderende getallen.291 Deze kennis kwam hem van pas bij het 

kopiëren van de  Griekse woordvormen in de De astronomia van Hyginus.292 Zijn assistent 

die voor hem Priscianus’ Praeexercitamina en De figuris numerorum kopieerde, kreeg de 

opdracht om de tekst integraal, dat wil zeggen inclusief de tiroonse tekens en de Griekse 

woorden, uit het voorbeeld over te nemen.293 Uit het Grieks dat in deze teksten wordt 

gereproduceerd (vaak is er sprake van fantasie-Grieks), kan men geen conclusies trekken over 

Ademars beheersing van het Grieks, juist omdat het om een navolging van het voorbeeld gaat. 

De passage bijvoorbeeld in de De astronomia waarin Ademar een citaat van Aratus in Griekse 

letters opschrijft, ziet er indrukwekkend uit maar het is een vorm van schijn-weten: 

ΚΕΙΝΚΙΤΟΥΚ ΦΑΛΗΗΙΝΕΙCΕΤΑΙ ΚΙΧΜΕΡΑ. ΚΡΑΙΜΙCΤΟΝΤΑΑ. ΙCΙΕCΤΕ ΚΑΙ 

ΑΝΤΟΛΑ ΑΜΑ.294 Maar hoe had hij de juiste lezing, laat staan de betekenis ervan, moeten 

achterhalen? Om dat resultaat te bereiken is in de eerste plaats het bezit van een goed 

handschrift vereist en verder het vermogen om van het Grieks naar het Latijn te kunnen 

vertalen. Uit het voorbeeld blijkt dat het handschrift van Ademar, althans wat het Grieks 

betreft, corrupt moet zijn geweest.  

   In een korte tekst die gevonden wordt in VLO 15, blijkt dat Ademar in staat is om het 

Grieks uit de voorbeeldtekst kritisch te benaderen. Hij kopieerde uit het in Saint-Martial 

aanwezige handschrift BnF lat. 528 enkele uitspraken van Griekse wijsgeren, de Sententiae 

septem sapientium (5), op de hem kenmerkende, verkortende manier. In het gelatiniseerde 

Grieks van de voorbeeldtekst wordt enkele keren ten onrechte th geschreven, dat door 

Ademar prompt wordt verbeterd in t.  Opmerkelijker echter is het, dat de onzinnige weergave 

in het voorbeeld van de wijsheid van Democritus, locus ergustii, door Ademar wordt 

verbeterd in het correcte logos ergasti. Hoe kwam Ademar aan deze kennis? Uit een ander 

handschrift?  

  Wat niet onvermeld mag blijven is de aanwezigheid van een fragment van het eerste 

leerboekje Grieks-Latijn, het zogenaamde ΤΙ ΕCTIN doctus, in hetzelfde BnF lat. 528 (fol. 

                                                 
290 Bernard BISCHOFF,  “Das griechische Element in der abendländische Bildung des Mittelalters” in: ID., 

Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte (Stuttgart, 1967) Band 

II, 246-275, hier p. 247. 
291 Vergelijk afbeelding 2, Formae litterarum secundum Grecos (799), in Walter BERSCHIN, “Greek Elements in 

Medieval Latin Manuscripts”, in: Michael W. HERREN (ed.), The Sacred Nectar of the Greeks. The Study of 

Greek in the West in the Early Middle Ages (Londen, 1988). 
292 Cf. fol. 159v, 161r, 179v, 183r.  
293 Cf. fol. 108rv, 109v, 111r, 112v, 113r, 114v. 
294 Fol. 183r; Deel II, p. 1125; eigenlijk moet er staan: “Κείνη ηου χεφαλὴ τῇ νείσεται ἤχί περ ἄχραι μίσγνται 

δύσιές τε χαὶ ἀντολαὶ ἀλλήλῃσιν”, éd. LE BOEUFFLE, Hygin, L’astronomie, p. 121. 
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134v-135r), direct na de door Ademar gekopieerde Sententiae septem sapientium.295 Ademar 

moet deze summiere grammatica gekend hebben, gezien zijn vertrouwdheid met dit 

handschrift, al blijft het ongewis in hoeverre hij er studie van heeft gemaakt.   

   Ademar verrichtte ook inspanningen om zijn Griekse woordenschat uit breiden. Hij deed 

zelfs een poging tot het samenstellen van een Grieks-Latijnse woordenlijst. Als inleiding nam 

hij de paragraaf De divisione definitionum uit zijn kopie van de Etymologiae (fol. 119r). De 

gelatiniseerde Griekse termen voor de definities probeerde hij terug te zetten in het Griekse 

alfabet. Vervolgens voegde hij aan deze inleiding Grieks-Latijnse woordverklaringen toe, die 

genomen werden uit de Scholica Graecarum glossarum en uit de bijbelexegese van Beda en 

Hieronymus.  

  In zijn verslag van het Concilie van Limoges van 1031, een concilie waarop over de 

apostoliciteit van Martialis werd gedelibereerd, haalde Ademar een Griekse zegsman aan die 

vertelde dat Martialis door de Grieken altijd al als een apostel werd beschouwd met de 

aanspreektitel ho agios Martialios.296 Dit is waarschijnlijk een vondst van Ademar zelf, maar 

wel gebaseerd op het daadwerkelijke contact dat hij heeft gehad met de monniken Simeon en 

Cosmas van het Catharinaklooster in de Sinaï tijdens hun oponthoud in Angoulême in 

1026/27.297 

  Tenslotte is er het Grieks dat als magische geheimtaal gebruikt werd in spreuken om de 

zieken te genezen of om onheil af te weren (27). Tussen een aantal bezweringsformules 

noteert Ademar de volgende betekenisloze Griekse majuskelletters: ΦΡΕC. ΘΗΦΡΗC. 

ΠΗΡΦΡΗC. Misschien was de werking van deze letters wel gebaseerd op de analogie met het 

Grieks dat als heilige taal werd beschouwd, omdat de bijbel uit het Grieks in het Latijn was 

vertaald, of vanwege het Grieks dat werd gebruikt in de liturgie (Kyrie eleison).   

 

Griekse literatuur. 
 

    Kennis van de Griekse literatuur ontleende Ademar aan zijn kopie van een fragment uit de 

Institutio oratoria van Quintilianus in BnF lat. 7231, fol. 60r-61v. Hij neemt juist dát 

hoofdstuk van Quintilianus in zijn verzameling op, dat handelt over de Griekse schrijvers, 

dichters en filosofen, en over hun invloed op de Romeinse literatuur. Het fragment begint met 

Homerus in hoofdstuk X, 1, par. 46, geeft vervolgens een overzicht van de Griekse schrijvers, 

en eindigt met een kritische waardering van de Romein Seneca.298 In dit hoofdstuk betoogt 

Quintilianus, en deze gedachte moet bij Ademar op vruchtbare bodem beland zijn, dat de 

grote succesvolle voorbeelden uit het verleden nagevolgd dienen te worden. 

 

 

VOLKSTALEN 
 

   Op verschillende plaatsen in VLO 15 noteert Ademar volkstalige woorden waarvan de 

herkomst te herleiden valt tot Zuid-Frankrijk/Spanje en het Duitse taalgebied. De reden 

waarom hij deze, mogelijk voor hem onbegrijpbare, informatie toch opnam in zijn 

geschriften, is tweeledig. Enerzijds, in het geval van bezweringsformules (charms, 27) die 

uitgesproken moeten worden, gaat het vooral om het behoud van de klanken, ongeacht de 

betekenis van de formule. De astrologische tekst In principio (26) die aan de formules 

                                                 
295 H. OMONT, “Grammaire grecque du IXe siècle”, in: Bibliothèque de l’Ècole des chartes 42 (1881), p. 126-

127; W. BERSCHIN, Griechisch-Lateinisches Mittelalter, p. 46; BISCHOFF, “Das griechische Element”, p. 259. 
296 Cf. Robert L. WOLFF, “How the news was brought”, p. 182. 
297 Acta concilii Lemovicensis II, in: PL 142, col. 1354-1400,  hier col. 1363-1364; cf.  WOLFF, “How the News 

was brought”, p. 181-182. 
298 Er volgt nog tot het katerneinde een passage uit hoofdstuk XII, 10, par. 10-16, over de spreekstijlen. 
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voorafgaat is waarschijnlijk uit Arabisch Spanje afkomstig, getuige de Arabische namen van 

de hemellichamen in de oorspronkelijke tekst. De genezende, of ziekte en onheil afwerende 

recepten die op de astrologie volgen, zijn ongetwijfeld met deze tekst meegereisd van Spanje 

naar Saint-Martial. Woorden en zinsneden als enfossura en aria lena encontreras a retro te 

retorna wijzen op een Spaanse herkomst. 

     Anderzijds, in het geval van verklarende glossen in de volkstaal, gaat het wél om de 

betekenis. Ademar (en zijn kopiisten) nemen de glossen, gesteld in het Oud-Hoogduits, uit het 

voorbeeld over, omdat er kennis in verborgen zit; het is een venster dat, zij het op een kiertje, 

uitzicht biedt op een voor hen vreemd taalgebied. De Duitse synoniemen die in eerste 

instantie lezers met het Duits als moedertaal behulpzaam zijn geweest om de betekenis van de 

Latijnse lemmata te verhelderen, bieden Ademar nu omgekeerd de mogelijkheid om de 

betekenis van Duitse woorden te achterhalen met de oorspronkelijke Latijnse lemmata in de 

bemiddelende rol van verklaringsmodel.299 Een soortgelijke opening naar terra incognita 

bieden de Arabische namen van de hemellichamen waarvan de Latijnse naam 

bovengeschreven wordt toegevoegd. Een bewijs dat Ademar, als het om het vergaren van 

kennis gaat, de grenzen aftastte van de bekende wereld.  

     De schrijver die voor Ademar het glossarium Haec quicumque legis (17a) kopieerde, 

werkte waarschijnlijk naar een Duits model, gelet op de Oud-Hoogduitse woordverklaringen. 

In de Glossae Biblicae (16), geschreven door Ademar zelf, zijn woorden te vinden in een 

volkstaal die ik nog niet heb kunnen localiseren (grapela, fetgis, calsa, brasagia, vairo, kinete 

en baureca). Waarschijnlijk heeft Ademar hier volkstalige woorden in zijn commentaar 

opgenomen omdat hij voor de Latijnse woorden een equivalent probeerde te vinden dat de 

leerlingen door het dagelijks gebruik of uit eigen aanschouwing zouden herkennen.300 In het 

interlineaire commentaar bij de Psychomachia (36) geeft Ademar enkele synoniemen die 

verwijzen naar een Duitstalige bewerker: bendis voor vittis, osbergo (halsberga) voor loricae, 

elmus voor cassis, spitum voor missile, speronibus voor calcaribus en borsis voor crumenis.  

  Wonderlijk is het voorkomen van een Duitstalig (?) woord in de uittreksels die Ademar 

maakte van oorkonden met betrekking tot Saint-Cybard. Bij de betaling in natura wordt 

melding gemaakt van friskingas, dat wil zeggen pas geboren biggetjes of lammeren.301 Men 

vraagt zich af waarom men in een lokale Franse oorkonde het woord voor een algemeen 

voorkomend dier moest ontlenen aan een andere taal. Werden deze oorkonden oorspronkelijk 

geschreven door een monnik afkomstig uit Duitsland?  

    Behalve door het overnemen van vreemdtalige woorden uit handschriften, is het zeker niet 

uitgesloten dat er ook uitwisseling van taal en kennis plaatsvond middels bezoek van 

anderstalige monniken aan Saint-Martial. Dat de Zuidduitse naam Engilpolt prominent in de 

astrologische tekst wordt vermeld, wijst al op een verbinding met Duitsland. Engilpolt zou 

een monnik uit Reichenau geweest kunnen zijn die, op doorreis van Spanje naar zijn 

moederklooster in Duitsland, een bezoek aan Saint-Martial heeft gebracht.302 Reeds vroeger 

                                                 
299 Hier is dus sprake van een functieverandering van het oorspronkelijke glossarium. 
300 Fibulę. in pectore feminarum. uel quę tenent pallia uirorum in humeris .i. grapela (Ex 26.11); Lagana. farina 

in aqua postea in oleo frixa .i. compellus uel calsa (Ex 29.2); Iecur. Fetgis (Ex 29.13); Noctua. nocte pascens .i. 

brasagia (Lev 11.16); Fulica. est uairo. similis kinete sed minor (Lev 11.19); Gurgustium. casa breuissima. uel 

baureca piscium.(Iob 40.26). Het zijn woorden die betrekking hebben op voedsel, kleding, vogels en vissen, dus 

waarschijnlijk ontleend aan het dagelijks leven. Suzanne REYNOLDS, Medieval reading. Grammar, rhetoric and 

the classical text (Cambridge, 1996), p. 64, merkt over de glossen met volkstalige woordverklaringen op: “All of 

these terms are distinctly domestic in character, and the vernacular is used to define them because the objects to 

which they refer would have been known to the pueri in their mother tongue.” De vraag is nu: over welke 

moedertaal hebben we het hier? Naar René Stuip mij vriendelijk meedeelde, komt het Oudfrans niet in 

aanmerking.  
301 Zie deel II, p. 1019; tekst 51, 8. 
302 Zie II, p. 481; 485. 
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bestond er een contact tussen Saint-Martial en Reichenau, hetgeen afgeleid mag worden uit 

MS Karlsruhe LB Aug. perg. 136, met daarin een Vita s. Marcialis (fol. 21r-24r) die in de 

eerste helft van de negende eeuw op de Reichenau was gekopieerd.303 Contacten met het 

Duitse taalgebied werden ook door andere cultuurcentra onderhouden. Zo werd kennis van het 

Duits in een eerdere periode al gewaardeerd door Lupus van Ferrières (ca. 805-862).304 Hij 

studeerde zelf in Fulda en stuurde later als abt zijn studenten naar Prüm om Duits te leren, 

“een taal waarvan het belang door iedereen wordt ingezien”, aldus Lupus.305 En Abbo van 

Fleury telde Berno, de latere abt van Reichenau, tot zijn leerlingen,306 terwijl Duitse schrijvers 

deelnamen aan het kopiëren van handschriften in Fleury.307  

Evenzo veronderstelt men dat Ademar voor de passage over Bamberg in het Chronicon III, 

37, ingelicht werd door een Duitse informant.308 

   Ongeacht het functioneel gebruik dat Ademar van andere talen maakte, als grammaticus 

beschouwde hij het Latijn toch als normatief; de volkstaal kon hooguit als tijdelijk hulpmiddel 

voor het verwerven van de Zielsprache, het Latijn, benut worden. Wanneer een volleerd 

grammaticus zich bediende van de volkstaal kon hij op de spot van Ademar rekenen. Zijn 

opponent in de apostolische kwestie, de hoogopgeleide monnik Benedictus van Chiusa di San 

Michele, wordt door Ademar gehekeld wanneer deze in een discussie zijn Latijn doorspekt 

met allerlei barbarismen.309 

   Uit de verzameling teksten in VLO 15 waarin verschillende taalgebieden vertegenwoordigd 

zijn (Spaans, Arabisch, Grieks en Duits), zou men kunnen concluderen dat Saint-Martial 

fungeerde als een soort knooppunt met betrekking tot de receptie en de verdere transmissie 

van kennis, waarbij Ademar een bemiddelende rol speelde. 

   

                                                 
303 Bernard BISCHOFF, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts I, (Wiesbaden, 

1998), no. 1661. Het gaat hier om de Vita antiquior die uitgegeven werd door B. ARBELLOT, “Étude historique 

de l’ancienne Vie de Sint Martialis”, in: BSAHL 40 (1893), p. 213-260, op basis van een ander handschrift, 

Parijs, BnF lat. 3851A (Saint-Martial, s. X), fol. 30-33. 
304 John CONTRENI, “The Pursuit of Knowledge”, p. 119. Het feit dat de vader van Lupus van Beierse oorsprong 

was, zal ook van invloed geweest zijn op deze belangstelling. 
305 Geciteerd in A. GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 135-136. 
306 Marco MOSTERT, The Library of Fleury, p. 26, n. 50. 
307 MOSTERT, The Library, nr. 501 (‘Sewardus’) en 707 (‘Teutherus’). Over het aandeel van ‘buitenlanders’ in de 

intellectuele ontwikkeling van Fleury, cf. Jacques VULLIEZ, “Les centres de culture de l’Orléanais. Fleury, Micy-

Saint-Mesmin, Orléans et leur rayonnement aux alentours de l’an mil”, in: Dominique IOGNA-PRAT en Jean-

Charles PICARD (éds.), Religion et culture autour de l’an mil: royaume capétien et Lotharingie (Parijs, 1990), p. 

125-132, hier p. 126.  
308 Cf. Chronicon (éd. BOURGAIN), Introd., p. LXIX. 
309 “...non latinitatem mecum disceptans in eodem loco ridiculis barbarismis corrumperet. Nam ego latialiter 

loquens, latialiter ipsum compellebam loqui, et barbare quasdam dictiones proferentem dissimulans patienter 

caelabam circumstantibus”, BnF lat. 5288, fol. 52vb, r. 2-4 (“...hij sprak daar geen zuiver Latijn met me, maar 

een Latijn dat gecorrumpeerd was met belachelijke barbarismen. Omdat ik Latijns sprak, dwong ik hem om ook 

Latijn te spreken en terwijl ik zijn volkstalige uitspraken negeerde, hield ik deze stil voor de omstanders”).  Naar 

mijn mening wordt hier het Latijn als de lingua franca voorgesteld terwijl de streektaal van de uit Italië 

afkomstige Benedictus van Chiusa voor Ademar blijkbaar wel begrijpelijk was, maar niet voor de groep 

omstanders uit Limoges. Door Benedictus te dwingen om Latijn te spreken, zou de discussie ook voor anderen te 

volgen zijn. In de context van Ademars vijandschap tegenover Benedictus, is het duidelijk dat Ademar 

Benedictus hier neer wilde zetten als een onbeschaafde tegenstander. LANDES, Relics, p. 241, meent dat hier het 

tegenovergestelde aan de hand is: het gebruik van de volkstaal door Benedictus zou er op gericht zijn om zich bij 

het gewone volk van Limoges verstaanbaar te maken (“he was addressing the crowd”). Ademar wilde deze 

communicatie voorkomen door hem, Benedictus, te dwingen om Latijn te spreken, een taal die voor het vulgus 

onverstaanbaar was. De gevolgtrekking van Landes kan alleen maar juist zijn als je met hem veronderstelt dat: 

a.) met “circumstantibus” het gewone volk is bedoeld, en b.) dat dit volk de barbarismen van Benedictus begreep 

(of dat Benedictus het dialect van Limoges sprak, p. 241, n. 54). Hoe sterk of zwak geleek in die tijd het patois 

van de Limousin op dat van Piëmont? 
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TIROONS SCHRIFT310 
 
     Het veelvuldig gebruik van tiroonse noten in door Ademar geschreven teksten, werd reeds 

opgemerkt door Léopold Delisle voor de handschriften Berlijn SPK Phillipps 1664, Parijs 

BnF lat. 2469, BnF lat. 6190, BnF lat. 3784 en Leiden VLO 15.311 Later werd daar door Jean 

Vezin de autograaf MS Parijs BnF lat. 7231 aan toegevoegd. 312  

   In BnF lat. 7231 is de De musica van Augustinus in de hand van Ademar geschreven (fol. 

62-84r). De tekst wordt op karakteristieke wijze besloten met  “(deo) gratias amen” in 

tiroonse noten. Bij de bestudering van deze tekst heeft Ademar van fol. 62r tot 66v in de 

marges en interlineair rijkelijk commentaar geleverd, een commentaar dat vrijwel uitsluitend 

uit tiroonse tekens bestaat. In dit geval, waar de bladzijden dichtbeschreven zijn, denk ik dat 

de aantekeningen in tiroons schrift zeer op zijn plaats zijn, omdat een in gewoon alfabet 

uitgeschreven tekst sterk te lijden zou hebben gehad onder plaatsgebrek.   

  In BnF lat 5943A bevindt zich een tekst van Cassianus,  Libri de collationibus Patrum, in de 

hand van Ademar. Het schrift is vergelijkbaar met dat in BnF lat. 7231, fol. 60 e.v. Het katern 

met het begin van de tekst van Cassianus ontbreekt in BnF lat. 5943A, maar kan 

teruggevonden worden aan het einde van een ander handschrift met autografen van Ademar, 

namelijk BnF lat. 2400. Op fol. 83v  van BnF lat. 5943A maakt Ademar veelvuldig gebruik 

van tiroonse noten in de lopende tekst, zoals hij dat bijvoorbeeld ook deed in BnF lat. 2469.313  

     Ademar moet een van die bijzondere geleerden uit de 11e eeuw zijn geweest die nog 

vertrouwd waren met het tiroonse schrift. Ik baseer mij hierbij op het oordeel van Martin 

Hellmann over de toestand van de stenografie in die tijd:  “In Handschriften des 10. 

Jahrhunderts allerdings findet man kaum noch tironische Noten. Wenn sie in diesem oder den 

folgenden Jahrhunderten noch auftauchen, ist das spezielle Interesse einzelner Gelehrter der 

Grund.”314  Desalniettemin kan Ademar niet in een vacuüm gewerkt hebben. Het veelvuldig 

gebruik van tiroonse tekens door hemzelf (en incidenteel ook door andere schrijvers van 

Saint-Martial) duidt er al op dat deze kennis in de scholen van Saint-Eparchius en Saint-

Martial aanwezig moet zijn geweest. Het bewijs hiervoor vinden we in het voorkomen van 

tiroonse noten in vroege handschriften uit het bezit van Saint-Martial zoals in MS Parijs, BnF 

lat. 2034 (s. VIII-IX). Dit handschrift met voornamelijk werken van Augustinus (Enchiridion, 

Hypomnesticon) en van Caesarius van Arles (De gratia), vertoont vanaf fol. 12v  regelmatig 

tiroonse noten in de marge. De Angelsaksische kenmerken van het schrift duiden op een 

insulaire herkomst van de codex, of althans van de schrijver ervan. Tekst en commentaar 

dateren uit dezelfde periode, dat wil zeggen uit de 8e/9e  eeuw.315 Wanneer dit handschrift in 

het bezit is gekomen van Saint-Martial is niet met zekerheid te zeggen, maar op grond van de 

tweede laag aantekeningen die zich bevindt in de marge van bijvoorbeeld fol. 10v, meen ik te 

kunnen zeggen dat dit handschrift eind 10e,  begin 11e eeuw in Limoges werd bestudeerd.  

En in BnF lat. 528 (or. Saint-Denis, s. IXin ), een handschrift dat via Massay in Limoges 

arriveerde, heeft een latere annotator zich op fol. 105r van tiroonse noten bediend in een 

interlineaire glosse. Het is dezelfde hand die ook elders in het handschrift de Hebreeuwse,  

Griekse en computistische marginalia schreef.  

                                                 
310 In  Deel II, Appendix 1 zijn alle in VLO 15 voorkomende tiroonse noten opgenomen. 
311 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 278 en afbeelding II. In BnF lat. 3784, voor een groot deel 

toegeschreven aan de hand van Ademar, heeft Ademar op fol. 97v, kolom B, een gedeelte van Ps 144, 19 in 

tiroonse noten in de tekst opgenomen (“... eorum exaudiet et salvos ...”). 
312 Zie ook Jean VEZIN, “Un manuscrit nouveau”, p. 50 en Paul LEGENDRE, Études tironiennes, p. 61. 
313 Cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, afb. II. 
314 HELLMANN, Supertextus notarum tironianarum. Die Vorgeschichte. (www.martinellus.de) 
315 HELLMANN, Tironische Noten, p. 244 (Index tironianorum). 
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Verder is er nog Aberystwyth 735C waarin zich op fol. 2v een schema bevindt met accidentia: 

Summum bonum, Magnum bonum, Bonum, Creat et non creatur, Creatur et non moritur, 

Creatur et moritur, Movet et non movetur, Movetur tempore et non loco, Movetur tempore et 

loco, met links daarvan de betekenis in tiroonse tekens. 

  In Saint-Martial moet er dus een bepaalde traditie  op het gebied van het specifieke  

kennisdomein der tiroonse tekens bestaan hebben, in die zin dat er in ieder geval een leraar 

aanwezig moet zijn geweest die in staat was om de geheimen van  dit “typische 

Gelehrtenschrift” voor Ademar te ontsluieren.316 Bijvoorbeeld iemand als Bonebertus, de 

schrijver van de Eerste Bijbel van Saint-Martial die op het einde van dit werk in tiroonse 

noten zijn naam vermeldt alsmede het aantal verzen dat de voorafgaande Apocalyps bevat 

(BnF lat. 5 II, fol. 219v).317 

   

   Ten tijde van Ademars werkzaamheden in Saint-Martial zijn er nog andere schrijvers 

geweest die in staat waren om met tiroons schrift om te gaan. Ik vermoed dat het hier om 

kopiisten gaat die in opdracht van Ademar werkten. Zo toont de kopiist van de 

Praeexercitamina in VLO 15 zijn niet geheel vlekkeloze bekwaamheid in het schrijven van 

eenvoudige tiroonse noten. En zoals we hierboven hebben gezien, bevinden zich ook in MS 

Wolfenbüttel Gud. 79 enkele simpele tiroonse noten in de Satyrae van Persius, een tekst die 

later door een andere hand van leestekens en verder verklarend commentaar is voorzien:318  

 

 
 

Afb. V.1. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 93ra, regel 3 supra: “dicit luxuria” 

 

 

    De tiroonse noten die in VLO 15 voorkomen, zijn vlot geschreven en verraden een 

geoefende hand. Twee teksten in het bijzonder vallen op door de aanwezigheid van talrijke 

tiroonse tekens: de Praeexercitamina met de De figuris numerorum van Priscianus en de 

Etymologiae van Isidorus. In de teksten van Priscianus nemen de tiroonse tekens vooral in 

aantal toe ná de paleografische cesuur op fol. 114r, r. 9, waar het tekstgedeelte over de 

getallen (nomina numerorum) begint. De kopiist geeft door het vloeiende schriftbeeld de 

indruk een zekere vertrouwdheid met het gebruik van tiroonse noten te bezitten. Desondanks 

maakt hij ook opmerkelijke fouten: herhaaldelijk wordt het non-teken omgekeerd 

(spiegelbeeldig) geschreven, bijvoorbeeld fol. 110r, lin. 1, 10 en 31, en voor esse en habet 

gebruikt hij enkele van het standaardrepertoire afwijkende tekens.319 In de samenstelling per 

se schrijft hij abusievelijk het tiroonse teken voor pro (fol. 110r, lin. 26). Ook in enkele 

andere gevallen blijkt het gebruikte tiroonse teken niet te kloppen met de grammaticale 

betekenis, bijvoorbeeld wanneer hij voor het woord res telkenmale het teken voor re 

schrijft.320 Terwijl de vergissing met non in de Praeexercitamina vijf keer wordt begaan, 

wordt hetzelfde teken in de Etymologiae, bij veelvuldig gebruik, geen enkele keer verkeerd 

                                                 
316 Ibid., p. 20 
317 Cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration, p. 176-177. Dit handschrift kwam tot stand in de tweede helft der 10e 

eeuw. Bonebertus kan dus op oudere leeftijd betrokken zijn geweest bij de opleiding van Ademar. 
318 Het schrift van Persius’ Satyrae bevat vele kenmerken van Ademars hand, maar de verschillen met het 

voorafgaande Carmen paschale zijn naar mijn mening te groot om beide teksten aan één en dezelfde hand toe te 

kunnen schrijven. De tweede hand in de interlineaire glossen is dezelfde die bij de Psychomachia in VLO 15 de 

tweede laag glossen schrijft. Deze tweede hand gebruikt in de tekst van Persius het tiroonse teken voor oportet. 
319 habet, 114v, 23; esse, 109v, 22 
320 En ook in de volgende gevallen: quod, fol. 112v, 6; uirum, fol. 110r, 29; graecos, fol. 114r, 26. 
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geschreven. De afwijkende schrijfwijze van sommige van de notae tironianae in de 

Praeexercitamina bevestigt mijn paleografische waarneming dat in deze tekst een andere 

schrijver dan Ademar in het geding is, en wel dezelfde die in Gud. 79 meewerkte aan het 

kopiëren van De metrica arte van Beda.321 Het arsenaal aan tiroonse tekens dat in Priscianus 

wordt gebruikt, blijft beperkt tot eenvoudige en veelvoorkomende woorden (est, autem, enim, 

etiam, ab, ad, ex, pro, uel, quod, unde, post) en enkele werkwoordsvormen (sequitur, habet, 

habent, inveniuntur, dicit, dicitur) en soms alleen de uitgang (-untur in ponuntur en 

accipiuntur, iunguntur, fol. 114v r. 14). 

    Helemaal foutloos schrijft Ademar in de Etymologiae ook niet. Hij gebruikt de tiroonse 

noot voor homine terwijl uit de context blijkt dat hij telkens hominem bedoelt.322 De plaatsing 

van de eindnoten (voor uitgangsvormen van een woord)  komt niet altijd overeen met die in 

de Commentarii Notarum Tironianarum (CNT), maar mogelijk is hier sprake van een 

bepaalde voorkeur die Ademar ontwikkelde.323 

  Men kan zich intussen wel afvragen welk voordeel het Ademar opleverde om dit kortschrift 

te gebruiken. Uit een telling blijkt dat hij slechts een klein gedeelte van zijn normale Latijnse 

woordenschat in tiroonse tekens omzet. Ongeveer 200 woorden met hun verbuigingen en 

vervoegingen komen in VLO 15 in kortschrift voor. Logisch gevolg van deze beperkte 

woordvoorraad is, dat hij zich verplicht voelt om het merendeel van de tekst in het normale 

alfabet te schrijven, regelmatig afgewisseld met woorden in kortschrift. In het verloop van het 

werk aan de Etymologiae zien we naar het einde toe de tiroonse noten in aantal afnemen, alsof 

het Ademar extra inspanning kost om zich van dit schrift te bedienen. Blijkbaar beheerste hij 

het tiroons toch niet in die mate dat hij het gebruik ervan in alle omstandigheden prefereerde 

boven zijn normale notitieschrift.324  

  Ademars actieve beheersing van het tiroonse schrift is, ondanks de tekortkomingen, van een 

niveau waaruit men kan afleiden dat hij inzicht had in de structuur van de stenografie en aldus 

in staat was om Karolingische teksten en commentaren met tiroons schrift te ontcijferen. Voor 

een geleerde als Ademar was het van wezenlijk belang om in ieder geval via een goede 

passieve beheersing van de stenografie toegang te hebben tot teksten die anders een gesloten 

boek voor hem zouden blijven.  

  Ademar past het tiroons schrift niet systematisch toe. Soms, zoals in de De musica van 

Augustinus, werkt het gebruik ervan ruimtebesparend, en dat voordeel heeft misschien ook 

meegewogen bij het verwerken van tiroonse tekens in de Etymologiae.  In andere gevallen 

lijken de tiroonse tekens naar willekeur te worden toegepast. Wel staat vast dat de 

toegankelijkheid van een tekst voor anderen, die de tironiastiek niet machtig zijn, door de 

tiroonse tekens ernstig wordt beperkt. Het eigenlijke doel van kortschrift is toch om de 

stenograaf behulpzaam te zijn bij het op een overzichtelijke manier weergeven en 

becommentariëren van een tekst.325 Het voorkomen van tiroonse tekens in het commentaar bij 

de Psychomachia van Prudentius in VLO 15 en bij de Satyrae van Persius in Gud. 79, lijkt 

een extra aanwijzing op te leveren voor de veronderstelling dat dit commentaar was bedoeld 

voor mededeling door de leraar en niet zozeer voor lezing door de leerling.  

                                                 
321 Zie hierboven, p. 97-99.  
322 Zie hierover HELLMANN, Tironische Noten in der Karolingerzeit, p. 79-80: “…dass in ein und derselben 

Handschrift verschiedene Schreibungen übereinstimmender Flexionsformen vorkommen.”  
323 HELLMANN, o.c., p. 47: “Man sollte annehmen, daß wenigstens bei haüfigen Wörtern jeder Schreiber seine 

Vorlieben entwickelt”. Zie ook: Wilhelm SCHMITZ, Commentarii notarum tironianarum cum prolegomenis 

adnotationibus criticis et exegeticis notarumque indice alphabetico (Leipzig, 1893). 
324 Twijfel aan het praktisch nut van tachygrafisch schrift wordt uitgesproken door Denis MUZERELLE,  “Aperçu 

sommaire (et perspectives nouvelles) sur les notes tironiennes”, in: N. ANDRIEUX-REIX, S. BRANCA, Chr. PUECH 

(red.), Écritures abrégées (notes, notules, messages, codes…) : l’abréviation entre pratiques spontanées, 

codifications, modernité et histoire (Parijs, 2004),  p. 191-210.  
325 HELLMANN, Tironische Noten in der Karolingerzeit, p. 3. 
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V.II. FUNCTIE VAN TEKSTEN EN TEKENINGEN 

 
   

  

 

                    INLEIDING 
 

 

   Onderwijs definieer ik als een relatie tussen leermeester en leerling(en), een relatie die, 

gezien vanuit het perspectief van de leraar, gericht is op het overdragen van kennis. 

Onderwijsteksten of -tekeningen beschouw ik in dit kader als instrumenten die ten dienste 

staan van de leraar en/of leerling om de kennisoverdracht te effectueren. Dat kan dus om een 

werkexemplaar van de leraar gaan, om een beeldverhaal voor de leerling of om een klassikaal 

te lezen tekst.   

   Maar hoe bepaal je of een zekere tekst een onderwijskundige functie heeft uitgeoefend? 

Voor de heiligenlevens bijvoorbeeld, die Ademar in BnF lat. 3784 optekende, geldt dat deze 

niet speciaal voor de leerlingen bedoeld waren, maar meer als stichtelijke literatuur voor de 

gehele kloostergemeenschap, als voorwerp van een ‘éducation continue’. De kerkrechtelijke 

teksten, concilieverslagen en brieven van kerkvaders (o.a. in BnF lat. 2400), werden opgesteld 

en verzameld vanwege hun praktisch nut voor het reilen en zeilen van het klooster of voor het 

verdedigen van bepaalde politiek-kerkrechtelijke standpunten, of voor het bevorderen van de 

promotiecampagne die was opgezet ter ere van Sint Martialis. Een gedeelte van deze kennis 

zal zeker in onderwijsteksten doorgesijpeld zijn, omdat het van belang was om de nieuwe 

generaties met de voor het klooster meest profijtelijke overtuigingen op te voeden. In deze 

opgerekte, indirecte betekenis moeten bijna alle teksten wel enige sporen in het onderwijs 

hebben nagelaten. In mijn opzet wil ik echter achterhalen welke teksten als onderwijskundig 

in engere zin aangemerkt kunnen worden, dat wil zeggen: die teksten en tekeningen die in 

Ademars collectie werden opgenomen met de uitdrukkelijke bedoeling om kennis over te 

dragen, of in ieder geval met de bedoeling om bij die kennisoverdracht behulpzaam te zijn. 

Hiertoe kunnen we vier criteria aanleggen, welke elkaar in het ideale geval overlappen. Een 

tekst is een schooltekst: 

 

1.  indien de tekst of auteur tot de canon behoort van schoolteksten, met andere woorden: 

die teksten van christelijke of klassieke dichters die als voorbeelden van dichtkunst 

aan de leerlingen werden voorgezet bij het taalonderwijs;  

2. indien uit het uiterlijk blijkt dat de tekst een gebruikstekst is, bijvoorbeeld in 

dialoogvorm geschreven, in de vorm van een excerpt ten behoeve van de leraar, of is 

voorzien van pedagogisch getinte glossen; 

3. indien de tekst in een handschriftelijke context voorkomt die gekwalificeerd kan 

worden als zijnde gericht op het onderwijs;1  

4. indien de teksten binnen het kader passen van de disciplinae liberales, dat wil zeggen 

de vakken betreffen die in het middeleeuwse onderwijs werden aangeboden. Vanuit 

dit perspectief gaat het om de vakinhoudelijke kennis die in een tekst aanwezig is, 

bijvoorbeeld een tekst die handelt over het metrum of over de accentleer, of over 

maten en gewichten, over tijdrekening, astronomie, geografie, etc. 

                                                 
1 De libri manuales van SANFORD, “The Use of Classical Latin Authors in the Libri Manuales”,  in: Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association 55 (1924), p. 190-248. 
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   Wanneer we de inhoud van VLO 15 nader bekijken dan worden we geconfronteerd met een 

overstelpende hoeveelheid tekst- en beeldmateriaal, handelend over de meest uiteenlopende 

onderwerpen en afkomstig van een bonte stoet klassieke en christelijke auteurs, dit alles 

bovendien gegoten in een grote verscheidenheid aan presentatievormen. Welke 

overkoepelende gedachte, zo die al te ontdekken valt, ligt aan deze verzameling ten 

grondslag?2  

    Uit de codicologie en paleografie van het handschrift is naar voren gekomen dat het hier 

gaat om een stapeltje katernen dat alle uiterlijke kenmerken vertoont van een verzameling 

voor persoonlijk gebruik.3 Met dit gegeven in de hand dient de volgende vraag zich aan: voor 

welk gebruik waren de teksten en tekeningen die Ademar bijeen plaatste dan wel bedoeld? De 

diversiteit en de omvattendheid van de verzameling vormt op zich al een indicatie voor de 

context waarbinnen de teksten en tekeningen moeten hebben gefunctioneerd. Bij de 

inventarisatie van de inhoud van VLO 15 ga ik namelijk uit van de veronderstelling dat deze 

inhoud in grote lijnen een afspiegeling biedt van de vakken die in het jaren durende, algemeen 

vormende onderwijs aan de kloosterschool aan bod kwamen. Niet alleen de verscheidenheid 

aan vakken waaruit het middeleeuwse onderwijs bestond, is in de lijst zichtbaar, maar ook de 

verschillende onderwijsniveaus  (elementair, gevorderd en specialistisch) zijn erin 

vertegenwoordigd. En daarnaast kan men dan nog een scala aan onderwijsmethodieken 

onderscheiden: het beeldverhaal, teksten die door de leraar voorgelezen werden en waarvan 

de leerlingen dictaat maakten, teksten die door de leerlingen zelf werden gelezen en 

samenvattingen die als uitgangsmateriaal dienden voor de behandeling van een onderwerp 

door de leraar. Daarmee is niet gezegd dat de inhoud van VLO 15 het gehele 

onderwijsprogramma in St.-Martial en St.-Cybard beslaat: aangetoond zal worden dat VLO 

15 slechts één, weliswaar belangrijk, onderdeel vormde van het door Ademar samengestelde 

onderwijscurriculum aan deze instellingen.  

 

   Dat Ademar leraar was, dat wordt door niemand betwist, maar wat dit leraarschap feitelijk 

inhield? Daarover is tot nu toe nauwelijks iets bekend. Nergens worden ons directe 

mededelingen gedaan over zijn onderwijspraktijk, noch door hemzelf, noch door zijn directe 

omgeving. Welke onderwerpen hij doceerde en op welke wijze hij dat deed, daarover probeer 

ik in het hiernavolgende iets naders te zeggen op grond van de inhoud van VLO 15 en van de 

andere onderwijshandschriften waarover hij de beschikking had.  

 

 

                                                 
2 In de literatuur wordt VLO 15 wel eens beschouwd als een poging tot het opbouwen van een 

kloosterbibliotheek: LANDES, Relics, p. 89:  “Seen as an effort in library building in early eleventh-century 

Angoulême...”. Ademar zou in deze visie zijn verblijf in Limoges (ca. 1010-1014) benut hebben om zoveel 

mogelijk teksten uit het rijk voorziene scriptorium van Saint-Martial te kopiëren ten behoeve van zijn minder 

bedeelde moederklooster Saint-Cybard te Angoulême. Deze suggestie kan snel van tafel. Het gaat inderdaad om 

teksten die in geen enkele bibliotheek zouden misstaan, en zeker niet in een bibliotheek in opbouw zoals die van 

Saint-Cybard. Maar dan is het wel wenselijk dat de teksten in gestandaardiseerde vorm worden aangeleverd en 

niet, zoals Ademar bij het merendeel van de teksten in VLO 15 heeft gedaan, in een zeer persoonlijke en vaak 

geëxcerpeerde vorm gegoten. Ook als kladversie voor latere afschriften zou VLO 15 zijn doel grotendeels 

voorbij geschoten zijn, omdat uit de veranderde tekst onmogelijk de standaardversie  is te reconstrueren. Hoe 

ziet men dit proces voor zich bij bewerkingen als die van Beda’s Expositio apocalypseos of bij de Etymologiae 

van Isidorus? 
3Ik wil er hier nogmaals, en wellicht ten overvloede, op wijzen dat de katernen die nu samen deel uitmaken van 

VLO 15, weliswaar thematisch en produktietechnisch gezien, bijeen horen, maar desalniettemin ten tijde van hun 

gebruik door Ademar als losse eenheden functioneerden en dus niet noodzakelijkerwijs samen en tegelijkertijd 

werden gebruikt. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat Ademar voor zijn onderwijskundige taken steeds wisselende 

samenstellingen koos uit zijn verzameling onderwijskundige teksten, waartoe naast VLO 15 ook Gud. 79 en BnF 

lat. 7231 hebben behoord. 
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HET ONDERWIJSCURRICULUM 
 

    De elementaire vorming van de monniken was erop gericht om zich te kunnen wijden aan 

een leven dat in het teken stond van de dienst aan God.4 Daarvoor was het noodzakelijk dat 

men leerde lezen en zingen in het Latijn, want in de getijden en de mis werd het Woord van 

God gebruikt, vooral de Bijbel en het Psalter, en dit Woord was gesteld in het Latijn. Tot de 

opleiding van de jeugdige monnik behoorde ook zijn opvoeding: dat wil zeggen hij werd 

onderwezen in de Regel van Benedictus en hij kreeg lessen in zedelijke vorming. De monnik 

was in staat om heilige teksten en gezangen in klanken om te zetten, zonder dat dit bij ieder 

noodzakelijkerwijs gepaard ging met een begrip van het voorgedragene. Met andere woorden: 

voor een volwaardig geestelijk leven kon men volstaan met een minimale beheersing van het 

Latijn. Kennisoverdracht vond voor een groot deel mondeling plaats door de leraar, terwijl de 

leerlingen tijdelijke aantekeningen maakten op hun wastafeltjes. Het geheugen speelde in het 

leerproces een cruciale rol, want het werd zodanig getraind dat het in staat was om de lesstof 

definitief op te slaan. Het gebruik van perkament om het geleerde op schrift te stellen als een 

soort ‘back-up’, was vrij zeldzaam.5 Schrijven en educatie waren dus niet zo onlosmakelijk 

met elkaar verbonden als heden ten dage het geval is.6 Teksten, ook als ze op schrift waren 

gesteld, waren bedoeld om uitgesproken te worden. Het metrum, het ritme, de klemtonen, de 

pauzes, dat alles was bepalend of de gesproken tekst begrepen en onthouden werd. De 

wisselwerking tussen het op de juiste manier uitspreken en het goed horen was beslissend 

voor deze mondelinge vorm van kennisoverdracht. De leerlingen werden geoefend in het 

kunnen decoderen van de informatie die de leraar verschafte zodat zij op den duur in staat 

zouden zijn om een tekst op de juiste manier te lezen en uiteindelijk om zelf een gedicht 

volgens de regels der kunst te maken. 

   De getalenteerden onder de monniken kregen na de basisvorming (Psalter, Regel van 

Benedictus) een verdere opleiding, omdat het klooster behoefte had aan schrijvers die 

liturgieboeken kopieerden, aan zangers die in het koor konden zingen, en aan leraren die voor 

de continuïteit in het onderwijs zorgden. De literair begaafden maakten een diepere studie van 

de taal, het Latijn dus, met behulp van grammaticaboeken die geschreven waren door 

klassieke auteurs als Donatus en Priscianus, en door hun latere uitleggers, waaronder Beda, 

Murethach, Smaragdus en vele anderen. De taalstudie bestond daarenboven voor een groot 

deel uit de bestudering en navolging van de gedichten van de zogenaamde schoolauteurs aan 

de hand waarvan de leraar aan zijn leerlingen de finesses van de dichtkunst onderwees. 

Gedurende de Middeleeuwen kristalliseerde zich een vrij stabiele canon uit van klassieke 

dichters, zowel heidense als christelijke, die bij voorkeur in het grammatica-onderwijs werden 

gebruikt.7  

  De in de taal gevorderde leerlingen werden in het ideale geval verder onderwezen in de  

septem artes (de zeven vrije kunsten), waaronder men de volgende ‘wetenschappen’ 

                                                 
4 Jean LECLERCQ, “Les monastères du Xe au XIIe siècle”, p. 110, omschrijft de monastieke vorming in al zijn 

bondigheid aldus: “une formation à la prière par la connaissance amoureuse de l’Écriture Sainte.” 
5 Een zeldzaam geval waarbij de lesaantekeningen bewaard zijn gebleven, is dat van Notker Labeo door zijn 

leerling Ekkehard IV, cf. EISENHUT, “Ekkehart IV. von St. Gallen”, p. 102. GROTANS, Reading in Medieval St. 

Gall, p. 70, noemt ook nog de leerlingen van Smaragdus die aantekeningen maakten op stukjes perkament (“in 

membranulis”). 
6 Alhoewel ook nu, met de toenemende rol van de computer in het onderwijs, het steeds minder vanzelfsprekend 

wordt dat men de basisvaardigheid van het schrijven vloeiend beheerst.  
7 Cf. Günter GLAUCHE, Schullektüre im Mittelalter. Entstehung und Wandlungen des Lektürekanons bis 1200 

nach den Quellen dargestellt (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 5, München, 

1970); ID., “Die Rolle der Schulautoren im Unterricht von 800 bis 1100”, in Ernesto SESTAN et al., La scuola 

nell’occidente latino dell’alto medioevo (Settimane di studio del centro italiano di studi sull’alto medioevo XIX, 

Spoleto, 1972), p. 617-636. 
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rangschikte: grammatica, retorica en dialectica (het trivium), en aritmetica, astronomie, 

geometrie en muziek (het quadrivium). Voor de dagelijkse gang van zaken in het klooster zelf 

en voor het onderhouden van de contacten met de buitenwereld had men behoefte aan 

geletterden die zoveel mogelijk disciplines beheersten. In de praktijk kwam dit vaak neer op 

monniken die de posities bekleedden van abt, cantor (voorzanger), armarius (leider van het 

scriptorium) en grammaticus (leraar). Het onderwijs dat men kon volgen was niet alleen 

afhankelijk van de persoonlijke aanleg van de leerling, maar evenzeer van het aanbod, dat wil 

zeggen van het aanwezige lesmateriaal (de voorraad schoolboeken) en van de capaciteit van 

de leraar, de grammaticus of magister. In de periode waarin Ademar leefde was het zeker 

geen vanzelfsprekendheid, en misschien zelfs een uitzondering, wanneer er een gelukkige 

combinatie optrad van een rijk gesorteerde kloosterbibliotheek met aan het hoofd een 

deskundig leraar, zoals het geval was in bijvoorbeeld Fleury (St.-Benoît-sur-Loire) ten tijde 

van Abbo van Fleury ((940-1004)8 en in het klooster van Sankt Gallen met zijn rijke traditie 

aan bekwame leraren zoals Iso († 871), Notker Balbulus († ca. 912), Tuotilo († ca. 912), 

Notker Labeo (ca. 950-1022)9 en Ekkehard IV (ca. 980-1060).10    

  Kan Ademar in dit rijtje van illustere leraren bijgezet worden? Over welk onderwijskundig 

materiaal had hij de beschikking en hoe zag zijn onderwijsprogramma eruit? Welke 

methodieken paste hij in het leslokaal toe? Om op deze vragen een antwoord te krijgen is het 

zinvol om de inhoud van VLO 15 vanuit een onderwijskundig perspectief te bekijken en het 

een plaats te geven temidden van de andere onderwijskundige teksten in de bibliotheken van 

Saint-Martial en Saint-Cybard.  

 

   Om te beginnen kunnen we uit het colofon op fol. 141v opmaken dat Ademar door de 

kloostergemeenschap van Saint-Martial een generatie na zijn dood herdacht werd als een 

gevierd grammaticus.11 De term grammaticus mag in dit geval opgevat worden in zijn brede 

betekenis als leraar zonder meer.12 Het colofon zegt verder dat Ademar meer boeken bezat 

dan dit ene schriftje met de Etymologiae waarin het colofon is opgenomen. Met de aanduiding 

ex libris  kan dus het stapeltje katernen en libelli van VLO 15 bedoeld zijn, dat later door 

Bernard Itier in één band werd samengebonden en dat vandaag de dag weer in afzonderlijke 

schriftjes bewaard wordt  in de Universiteitsbibliotheek van Leiden.  

Er is bewijs dat Ademar zichzelf ook als grammaticus en geleerde beschouwde. In een preek, 

bedoeld om  voorgedragen te worden op een concilie gehouden te Limoges in het jaar 1032, 

en door Ademar genoteerd in Phillipps 1664, wordt gerefereerd aan uitspraken gedaan op het 

voorgaande concilie van Limoges in 1031. Ademar voert de spreker op dit laatste concilie op 

als “ille grammaticus” en “contionator grammaticus”,13 waarmee hij mijns inziens naar 

zichzelf verwijst.  

 

                                                 
8 MOSTERT, The Library of Fleury, p. 24-27; Cora LUTZ, Schoolmasters of the Tenth Century, p. 41-52.   
9 LUTZ, Schoolmasters of the Tenth Century, p. 83-91. 
10 GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 50. Ondanks de waarschijnlijke uitzonderlijkheid van hoog 

geletterde leraren als Ademar, vallen er enkele opvallende tijdgenoten te noemen die een vergelijkbare carrière 

doorliepen: Odorannus van Sens, Fromund van Tegernsee, Ekkehard IV van St.-Gallen, Oliva van Ripoll. Zij 

waren de directe opvolgers van de leraren uit de 10e eeuw, geportretteerd door Cora LUTZ, Schoolmasters of the 

Tenth Century (Hamden, Connecticut, 1977). 
11 “... ex libris bonę memorię Ademari grammatici.” 
12 In de aanhef van de rondzendbrief die Ademar ná 3 aug. 1029 schreef, worden vijf geadresseerden met het 

epitheton grammaticus voorzien, soms nog aangevuld met doctissimus (BnF lat. 5288, fol. 51ra). Dat doet 

vermoeden dat Ademar contact had met een netwerk van geleerden, en logenstraft in ieder geval de uitspraak 

van zijn tegenstander Benedictus van Chiusa dat er in Aquitanië geen gecultiveerde personen rondliepen (“in 

Aquitania nulla sapientia est, omnes sunt rustici”, PL 141, col. 107D).  
13 Fol. 94r, lin. 4 en lin. 48; zie ook de editie van deze passage in DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 260-

261.  
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Afb. V.2. Berlijn, Phillipps 1664, fol. 94r: “ille grammaticus qui faciebat sermonem de 

altitudine sanctae trinitatis”. 

 

In het verslag van het concilie uit 1031, introduceert Ademar “een zekere geleerde monnik uit 

Angoulême”, waarna een bewijsvoering omtrent de apostoliciteit van Martialis volgt. Deze 

geleerde (“quidam eruditus ex ipsis Engolismensibus clericis”) is niemand anders dan Ademar 

zelf die het woord neemt.14  

  Behalve het colofon bevindt zich in VLO 15 nog een andere (indirecte) getuigenis van het 

didactische karakter van VLO 15, namelijk de genealogie van leraren, opgesteld door een 

zekere Gauzbertus en door Ademar gekopieerd, direct na zijn bewerking van de Etymologiae 

van Isidorus van Sevilla (fol.147v-148r).  Gauzbertus beschrijft in beknopte vorm hoe een 

ketting van leraren een onafgebroken onderwijstraditie vertegenwoordigt, beginnend met 

Theodorus van Tarsus en Hadrianus van Canterbury (vanaf ca. 670 in Engeland actief), en via 

Aldhelmus, Beda, Alcuinus, Hrabanus, Smaragdus, etc., eindigend met de leergierige 

Gauzbertus in de tweede helft der 10e eeuw. Het vereist niet veel inbeeldingskracht om in te 

zien dat Ademar zich als voortzetter van dit lerarengeslacht beschouwde, evenals Gauzbertus 

zich lavend aan eeuwen van kennis en evenals deze, staande op de schouders van het 

voorgeslacht van grammatici, de verworven kennis weer doorgevend aan zijn leerlingen.15 

Tekenend is ook Ademars uitgesproken bewondering voor geleerde tijdgenoten zoals Abbo 

van Fleury, die hij als een sieraad voor de kerk beschouwde en die zijn wijsheid had 

gebaseerd op de zeven pilaren van de vrije kunsten.16  

 

 

HET ONDERWIJSCURRICULUM BIJ ADEMAR: THEORIE EN PRAKTIJK  
 

    Zoals iedere leraar zal ook Ademar zich niet alleen afgevraagd hebben hóe hij iets moest 

onderwijzen, maar ook wát hij zijn leerlingen voor moest zetten. Dus een zekere bezinning 

over doel en methode van het onderwijs zal hem niet vreemd zijn geweest. Er zijn enkele 

plaatsen in zijn werken aan te geven waaruit men kan afleiden dat men er in Saint-Martial en 

Saint-Cybard een welomschreven wetenschapsopvatting op nahield.  

                                                 
14 Het verslag van dit concilie is fragmentarisch overgeleverd in een autograaf van Ademar, BnF lat. 2469, fol. 

97r-112. Editie van de concilietekst in MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Vol. XIX 

(Venetië, 1774; herdruk Graz, 1960), cols. 507-548, en als Acta concilii Lemovicensis II, in: PL 142, col. 1354-

1400. De passage van de geleerde monnik in col. 1362.  De vraag wat feit is en wat fictie in dit verslag, en of dit 

concilie überhaupt wel heeft plaatsgevonden, dat is inzet van een langdurige en moeilijk te beslissen discussie 

omdat het ons aan bronnen omtrent dit concilie ontbreekt, afgezien van die die door Ademar zelf geschreven 

werden. Een recente interpretatie door Anna TRUMBORE JONES, “Discovering the Aquitanian Church in the 

Corpus of Ademar of Chabannes”, in: The Haskins Society Journal  19 (2007), p. 82-98. 
15 Na de opsomming van de gerenommerde grammatici vervolgt Gauzbertus: “E quorum fontibus hi qui 

hodieque studere dinoscuntur, eruditionis eorum rivulos exhauriunt ac sitibundis doctrinȩ pocula refundunt.” 
16 Over Abbo schrijft Ademar in een preek ter gelegenheid van de wijding van de Sint Petruskerk in Limoges 

(BnF lat. 2469, fol. 37rv), cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 286, en RICHÉ,  Abbon de Fleury, p. 270-

271; editie in PL, 139, col. 111-112: Fragmentum sermonis Ademari. Geheel onpartijdig zal deze panegyriek niet 

zijn geweest, maar zij geeft naar mijn mening wel een mooi ideaalbeeld van hoe Ademar zelf door de 

buitenwacht beschouwd wilde worden: als een geleerde die in allerlei zaken door hoogwaardigheidsbekleders 

om advies wordt gevraagd en in wiens autoriteit men een groot vertrouwen stelde. In het Chronicon III, 39 (éd. 

BOURGAIN) spreekt Ademar eveneens, en niet minder  lovend, over Abbo: “summe philosophie abbas Sancti 

Benedicti Floriacensis, nomine Abbo”. 
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   Op de plaats waar men een wetenschapstheorie zou verwachten, namelijk in zijn bijna 

complete bewerking van de Etymologiae, daar ontbreekt deze. Ademar had echter een goede 

reden om het hoofdstuk De definitione philosophiae (Boek II, 24) uit zijn samenvatting van de 

Etymologiae weg te laten, want dezelfde thematiek, nu in de bewerking van Alcuin, bevond 

zich al in zijn tekstverzameling als inleiding tot een glossarium dat hij door één van zijn 

assistenten had laten maken.17 In deze inleiding tot het glossarium Haec quicumque legis 

wordt philosophia begrepen als het onderzoek (inquisitio) naar de menselijke en goddelijke 

dingen en als het streven (studium) naar het goede leven (deugdzaamheid). Filosofie als de 

liefde voor wijsheid heeft twee verschijningsvormen: enerzijds is er de kennis die verkregen 

wordt door middel van het gebruik van de rede (scientia), en anderzijds is er het terrein van de 

mening (opinio), waar de kennis onzeker is en niet duidelijk gedefinieerd. In de filosofie kan 

men drie kengebieden onderscheiden: ethica, physica en logica. De ethica (philosophia 

moralis) bestaat uit prudentia, fortitudo, temperantia en iustitia. De physica (philosophia 

naturalis) valt uiteen in arithmetica, geometria, astronomia en musica.18 De logica 

(philosophia rationalis) heeft als object de waarheid zelf en heeft twee vertakkingen: de 

dialectica en de rethorica. De Bijbel (eloquia divina) is ook opgebouwd uit deze drie vormen 

van filosofie: ethica, physica en logica. Dus wat ligt voor de wetenschap meer voor de hand, 

zo lijkt deze inleiding te suggereren, dan om met hulp van het wereldlijke kennen tot een beter 

begrip van de Bijbel te komen? De begrippen artes liberales, trivium en quadrivium komt 

men hier niet tegen.   

   In Ademars bewerking van de Etymologiae I, 1, worden slechts drie termen aan de orde 

gesteld: disciplina wordt geannoteerd met “vera disputat”, scientia met “a virtute” en ars 

liberalis met “verisimilia”. Alleen een disciplina leidt tot kennis (scientia) omdat zij werkt 

met ware argumenten; een ars daarentegen lijkt op de waarheid, want zij is gebaseerd op een 

mening (opinio).19  De volgende paragraaf (I, 2) waarin Isidorus spreekt over de septem 

liberalibus disciplinis, wordt niet door Ademar gereproduceerd. Het wetenschapsmodel van 

Isidorus bestaat uit de ‘zeven vrije kunsten’: grammatica, rhetorica, dialectica, arithmetica, 

musica, geometria en astronomia. In dit model komt de eerste plaats toe aan de grammatica 

en valt dialectica samen met logica.  

    Dat Ademar de voorkeur gaf aan de wetenschapsindeling van Alcuin, kan opgemaakt 

worden uit een interessante passage die voorkomt in de door Ademar geschreven Vita 

Amantii, een hagiografie waarin men autobiografische trekken heeft herkend.20 Wanneer 

Ademar te spreken komt over de opleiding van de jonge Amantius, begint hij over diens 

inwijding in de philosophia met haar driedeling in physica, logica en ethica. Op het eerste 

gezicht lijkt de indeling van de philosophia van Alcuin herhaald te worden, maar dan blijkt 

dat de physica niet uit vier wetenschappen bestaat maar uit zeven: astrologia, mechanica en 

medicina voegen zich bij het bekende viertal arithmetica, astronomia, musica en geometria. 

Bij nader inzien is het niet Alcuin die hier door Ademar wordt nagevolgd, maar de 

Differentiae van Isidorus van Sevilla.21 De zevenvoudige indeling van de physica was een 

                                                 
17 Cf. Alcuinus, De dialectica, I, “De philosophia et partibus eius”, ed. PL 101, col. 951D-953A; Isidorus, 

Etymologiae 2, 24: “De definitione philosophiae”.  
18 De kopiist die voor Ademar werkte, vergeet geometria te vermelden. 
19 Etym. I, 1, 3. 
20 Georges PON, “La culture d’Adémar de Chabannes”, p. 408. De Vita Amantii in BnF lat. 3784, fol. 86rv en 

87r-92va. Volgens LANDES, Relics, p. 106-107, schreef Ademar dit heiligenleven in opdracht van graaf Willem 

van Angoulême toen deze besloot om het klooster van Saint-Amand over te plaatsen van Boixe naar Montignac 

in de jaren 1018-1020.  Amantius werd door Ademar beschreven als een leerling van St. Eparchius, zijn patroon. 

Het vermoeden bestaat dat Ademar de vorming die hij genoten heeft in Limoges, projecteerde op de intellectuele 

ontwikkeling van Amantius, in feite een kluizenaar waarvoor geavanceerd onderricht overbodig was.  
21 De passage over de indeling van de wetenschap in BnF lat. 3784, fol. 87vab; cf. Isid., De differentiis rerum 2, 

39, par. 150 (ed. PL 83, col. 94, lin. 1).  
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erfenis van de Ierse wetenschappelijke traditie, zo heeft Bisschoff vastgesteld.22 In Fleury 

werd deze indeling waarschijnlijk op school onderwezen, omdat men in drie handschriften 

schemata met deze wetenschapsindeling heeft teruggevonden.23 Ook in Sankt-Gallen moet 

deze ruime wetenschapsopvatting bekend geweest zijn.24 We zullen bij de behandeling van de 

afzonderlijke vakken zien of Ademar een praktisch gevolg heeft gegeven aan zijn theoretisch 

beleden concept van een wetenschapsmodel waarin een grote plaats is ingeruimd voor de 

logica (dialectica) en waarin physica is uitgebreid met astrologia, mechanica en medicina. 

 

 

DE SCHOOLBOEKEN25
  

 

    Welke boeken, behalve VLO 15, stonden Ademar  in Limoges en Angoulême ter 

beschikking bij de uitoefening van zijn taak als leraar? Om deze vraag te beantwoorden 

zouden we een overzicht van het boekenbezit van deze kloosters rond het jaar 1000 moeten 

bezitten. Dat overzicht bestaat helaas (nog) niet.26 Omtrent de bibliotheek van Saint-Cybard 

zijn nauwelijks gegevens beschikbaar, afgezien van de boeken uit dit klooster die via Ademar 

in Saint-Martial terecht zijn gekomen. De vroegst bekende catalogus van Saint-Martial dateert 

van ná 1132 en bestaat uit 139 items. De daaropvolgende inventaris van Bernard Itier bevat 

151 ingangen, terwijl de catalogus van ná 1225 reeds 372 titels kent.27 De gegevens uit deze 

catalogi, die werden gepubliceerd door Delisle en Duplès-Agier,28 zijn moeilijk te 

interpreteren, omdat de bibliografische methodiek uit de tijd van de samenstellers niet de onze 

is en omdat we niet weten welk deel van de bibliotheek uit de catalogus van ná 1132 reeds in 

Ademars tijd aanwezig was. Wel kan men vermoeden dat de handschriftenlijst uit  de 12e 

eeuw niet compleet is want er ontbreken vooral klassieke auteurs en schoolteksten waarvan 

                                                 
22 B. BISSCHOFF,”Eine verschollene Einteilung der Wissenschaften”, in ID., Mittelalterliche Studien I (Stuttgart, 

1966), p. 276-280. 
23 Het gaat om MSS Bern, Burgerbibliothek 336, 351 en B 56. Een afbeelding uit het laatste handschrift, fol. 

183v, bij MOSTERT, The political theology, p. 164, die het schema dateert rond het jaar duizend (p. 163, n. 23). 

Zie ook JONES, Pseudepigrapha, p. 84, voor toevoeging van astrologia, mechanica en medicina aan de 

bestaande kennisvoorraad in Ellwangen.  
24 MS Brussel, KB 10666-67, fol. 5r, vermeld door G. PON, “La culture d’Adémar de Chabannes”, p. 401, n. 64. 
25 ‘Schoolboek’ wordt hier gebruikt in de betekenis van een schriftdrager die materiaal bevat waarin kennis ligt 

besloten die door bemiddeling van een leraar aan zijn leerlingen wordt overgedragen. Onder ‘schriftdrager’ 

versta ik iedere mogelijke samenstelling van één of meerdere bladen perkament: dat kan een verzameling 

katernen zijn die in één band werden samengebonden, maar ook een boekje dat slechts uit één katern bestaat. De 

algemene term ‘materiaal’ wordt hier gebruikt om de mogelijkheid van andere dan tekstuele onderwijsvormen, 

zoals het beeldverhaal, open te houden. Dat dit materiaal ook werkelijk in het onderwijs werd gebruikt kan niet 

zonder meer uit het soort tekst of van de presentatievorm afgeleid worden. Daarvoor is bijkomend bewijs uit de 

handschriftelijke context, de inhoud van de glossen, het samen voorkomen van teksten, etc., noodzakelijk.  

Kenmerk van de communicatie tussen leraar en leerling is immers dat deze voornamelijk mondeling geschiedt en 

meestal geen schriftelijke sporen heeft nagelaten. Zie voor een case study: Michael BALDZUHN, “Avian im 

Gebrauch. Zur Verwendung von Schulhandschriften im Unterricht” in: Christel MEIER, Dagmar HÜPPER, Hagen 

KELLER (Hrsgb.), Der Codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Kolloquiums 11.-13. Juni 1992) 

(München, 1996) 183-196. Een overzicht van de status quaestionis in verband met schoolboeken: ID., 

“Schoolbooks”, in: Franz-Josef ARLINGHAUS et al. (eds.), Transforming the Medieval World. Uses of Pragmatic 

Literacy in the Middle Ages (Utrecht, 2006: USML 6), p. 259-285, en ID., “Schoolbooks”, in: Albrecht CLASSEN 

(ed.), Handbook of Medieval Studies. Terms, Methods, Trends (Berlijn/New York, 2010), Vol. 3, p. 2061-2069.   
26 LEMAITRE, “La bibliothèque de Saint-Martial”, p. 365, maakt melding van een dergelijk lopend onderzoek. 
27 Cf. LEMAITRE, “Les inventaires médiévaux des bibliothèques monastiques et canoniales limousines”, in: 

BSAHL 125 (1977), p. 23-44; ID., “La bibliothèque de Saint-Martial aux XIIe et XIIIe siècles”, p. 364-366. 
28 DELISLE,  Le cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale, II (herdruk Amsterdam, 1969), p. 493-504 

(= Appendix XIII: “Bibliothèque de l’abbaye de Saint-Martial de Limoges. – XIIe et XIIIe siècle”); DUPLÈS-

AGIER, H.,  Chroniques de Saint-Martial de Limoges (Parijs, 1874), p. 323- 355; naast deze catalogi raadpleegt 

men ter aanvulling GOTTLIEB, Über Mittelalterliche Bibliotheken (Leipzig 1890), p. 113-117. 
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we uit andere bron weten dat ze toch aanwezig moeten zijn geweest. Onder welke 

omschrijving verschuilt zich bijvoorbeeld VLO 15? We ontdekken in de lijst van ná 1132 

geen enkel aanknopingspunt voor dit handschrift, maar misschien bevindt VLO 15 zich als 

nummer 85 in de lijst van Bernard Itier onder de titel “Isidorus ethimologiarum”?29 En waar 

staat Wolfenbüttel Gud. 79 vermeld? Onder nummer 65 van Itier met de titel “Beda de 

metrica arte”? Of is hier het andere handschrift uit Saint-Martial met een kopie van Beda’s 

De metrica arte bedoeld, het huidige BnF lat. 7551? Of staat dit laatste handschrift onder  

nummer 104 “Smaracdus de arte gramatica” vermeld?30 Op grond van de gebrekkige 

informatie die we tot op heden bezitten van het boekenbestand van Saint-Martial en Saint-

Cybard ten tijde van Ademars aanwezigheid in die kloosters, kunnen we ons geen volledig 

beeld vormen van de schoolboeken waarover hij toen kon beschikken. Maar het lesmateriaal 

dat ons wél is overgeleverd, hetzij door hemzelf geschreven (VLO 15, Gud. 79 en BnF lat. 

7231), hetzij door een ander gekopieerd maar voorkomend in een door hem aangelegde 

verzameling (zoals sommige teksten in VLO 15 en verhandelingen in Gud. 79) of 

voorkomend in verzamelingen waarvan we zeker weten dat die door Ademar geconsulteerd 

werden omdat hij er zijn sporen in heeft achtergelaten (BAV Reg. lat. 1332 en Princeton, 

Garrett 115), dit alles is ruim voldoende om een idee te krijgen van Ademars leskundige 

activiteiten en, als afgeleide daarvan, om een indruk te krijgen van het onderwijsprogramma 

en het opleidingsniveau in Saint-Martial en Saint-Cybard aan het begin van de 11e eeuw.   

    Bij het samenstellen van onderstaande lijst van schoolboeken ben ik arbitrair te werk 

gegaan, in die zin dat ik het historische werk van Ademar, zijn canoniekrechtelijke 

verzamelingen, de liturgische boeken en de hagiografieën uitgezonderd heb van opname in de 

lijst met schoolteksten.31 Dat wil niet zeggen dat deze werken niet bij het onderwijs gebruikt 

zullen zijn, vermoedelijk zelfs wel (daarover later meer),32 maar naar mijn mening heeft de 

educatieve functie van deze teksten niet aan de oorsprong van hun bestaan gelegen. De 

teksten (en tekeningen) die hieronder worden opgesomd, werden daarentegen vervaardigd met 

het speciale doel om ingezet te worden bij het onderwijs.33  De educatieve bibliotheek in 

Limoges/Angoulême in de tijd van Ademar heeft dientengevolge minimaal bestaan uit de 

volgende werken:34 

 

 

Wolfenbüttel, Gud. 79 

 

Arator, Historia apostolica (slot in de hand van A*).35  

Sedulius, Carmen paschale* en Hymnen *. 

Persius, Satyrae (met interlineair en marginaal commentaar). 

                                                 
29 DELISLE, Le cabinet des manuscrits, II, p. 500; dit is nummer 64 in de lijst van ná 1132 (p. 494). 
30 Ibidem, p. 499 en 500. 
31 In de marges van VLO 15 komen neumen en historische notities voor die naar mijn mening buiten de 

onderwijskundige context van het handschrift vallen. Zij zijn toevalligerwijs in VLO 15 beland, dus letterlijk 

marginaal, en moeten ook als zodanig beoordeeld worden. 
32 Zo merkt James GRIER, The Musical World, p. 48, voor de liturgische handschriften BnF lat. 1120, 1121 en 

909 op: “...they served probably as pedagogical references and aids for study”. 
33 We stuiten hier op een afbakeningsprobleem, omdat sommige teksten een dubbel doel gediend kunnen hebben. 

Het eenvoudigste voorbeeld doet zich voor bij de Bijbel of het Psalter: teksten die zeer intensief werden gebruikt 

tijdens de liturgieviering maar even intensief in het onderwijs. Deze bi-functionaliteit komt niet tot uitdrukking 

in mijn lijst. Wel heb ik geprobeerd om rekenschap af te leggen van veranderingen die eventueel in het 

curriculum zijn opgetreden onder invloed van nieuwe kennis, bijvoorbeeld in astrologie en geneeskunde. 
34 Teksten met een asterisk zijn in de hand van Ademar zelf. 
35 Cf. ORBÁN (ed.), Historia apostolica I; zie in het bijzonder de inleiding waarin Arator wordt geplaatst in de 

onderwijskundige context: “ Arator als Schulautor” (p. 14-17) en “Die Historia apostolica und die Schulautoren-

codices” (p. 17-24).  
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Beda, De metrica arte. 

Murethach, In Donati artem maiorem. 

Beda, De schematibus et tropis. 

Marius Victorinus (?), De accentibus uit De arte grammatica.  

Recapitulacio de accentibus.  

Boethius, De institutione musica (bewerking door Ademar)*. 

 

Parijs, BnF lat. 7321 

 

Ps.-Cicero, Liber de synonymis (ad Beturium)*. 

Julius Severianus, Praecepta artis rhetoricae summatim collecta de multis ac sintomata*. 

Fabius Quintilianus, Institutio oratoria qui auctores grecorum maxime legendi (fragment)*. 

Rhetorica ad Herennium*.  

Cicero, Partitiones oratoriae*. 

Solinus, Polyhistor  (Collectanea rerum memorabilium)*. 

Augustinus, De musica*.  

 

Princeton, Garrett 115 

 

Boethius, Commentaar op de Isagoge van Porfyrius.  

Boethius, De syllogismo categorico. 

Boethius, De hypotheticis syllogismis. 

 

Vaticaanstad, BAV Reg. lat. 1332 

 

Tweede commentaar van Boethius op de Isagoge van Porfyrius. 

Isagoge van Porfyrius in de vertaling van Boethius.  

 

Leiden, VLO 15 

 

Gauzbertus, Genealogie van grammatici.* 

Praefatio in arte Donati. 

Ars Donati gramatici (fragment). 

Priscianus, Praeexercitamina (inleidend tot de retorica). 

Priscianus, De figuris numerorum. 

Cassiodorus, De artibus ac disciplinis (toonsoorten).*  

Bepalingen van tijd.* 

 

Nieuwe Testament: tekeningen.* 

Glossae Biblicae.* 

Beda, Expositio apocalypseos.* 

Anon., Expositio in Cantica Canticorum.* 

Hilarius van Poitiers, De martyrio Maccabeorum.* 

 

Avianus, Fabulae.* 

Phaedrus/Romulus, Fabulae  + tekeningen.* 

Ps.-Cato, Dicta Catonis (Prol.).* 

Psychomachia: tekeningen.* 

Prudentius, Psychomachia (tekst).* 

Ps.-Prosper Aquitanus, Carmen ad uxorem.* 
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Remmius Favinus, De ponderibus et mensuris.* 

Priscianus, Periegesis.* 

Isidorus van Sevilla, Etymologiae.* 

 

Alcuinus, Propositiones ad acuendos iuvenes.* 

Aldhelmus,  De metrica arte (= De septenario).* 

 

Aldhelmus, Aenigmata.* 

Symphosius, Aenigmata.* 

Anon., Aenigmata.* 

Prosper Aquitanus, Epigrammata. 

 

 

Glossarium (Scholica graecarum glossarum).* 

Glossae miscellaneae.* 

Glossarium: Haec quicumque legis. 

 

De spera caeli.*  

Priscianus, De signi caeli.* 

Hyginus, De astronomia + tekeningen.* 

Beda, De natura rerum + Rev. Aratus latinus (fragm.).* 

Computus.* 

Bisschopslijsten Limoges, Tours.* 

Ps.-Beda, Martyrologium.* 

Cycli decennovenales.* 

 

In principio (astrologie).* 

Prognostica.* 

Recepten / bezweringsformules (I).* 

Recepten en formules (II).* 

Kruisdiagram met vier windstreken.* 

Mensurae crucifixi.* 

 

Ausonius, Sententiae septem sapientium.* 

Ausonius, De aerumnis Herculis.* 

Ausonius, De est et non.*36 

Paulus Diaconus, Versus in laude S. Benedicti.* 

Odo van Cluny, De sancto Benedicto abbate.* 

Anon., Carmen in Christi honorem.* 

Porfyrius, Carmen XXV.* 

Alcuinus, Conflictus veris et hiemis.* 

Epitaphia Virgilii.* 

Versus scottorum.* 

Huwelijksoorkonden (modellen).* 

 

 

                                                 
36 Ausonius, Opuscula Omnia, Œuvres complètes, ed. B. COMBEAUD (2010). 

In de Middeleeuwen werd Vergilius voor de auteur van De est et non en van De aerumnis Herculis gehouden 

(cf. Appendix Vergiliana). 
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  Dit zijn dus de schrijvers en de onderwerpen, in bewerkte en onbewerkte vorm, waarmee 

Ademar zich in ieder geval heeft beziggehouden.  

Om het beeld van de onderwijskundige bronnen waarvan Ademar zich kon bedienen, 

compleet te maken wil ik de aandacht vestigen op een vijftal handschriften die zich (zeer) 

waarschijnlijk in Saint-Martial hebben bevonden in de periode dat Ademar daar werkzaam 

was. Omdat de teksten van klassieke auteurs als Vergilius, Terentius en Servius reeds in deze 

afzonderlijke handschriften waren opgenomen, was het voor Ademar overbodig om ze 

nogmaals in zijn persoonlijke tekstverzameling op te nemen.  

   Het eerste handschrift is BnF lat. 7551 met de grammatica van Smaragdus van Saint-Mihiel 

(ca. 760-† 825), dat wil zeggen diens bewerking van de Ars maior van Donatus, gevolgd door 

De metrica arte van Beda, een tekst die we ook in Gud. 79 aantreffen. Het handschrift dateert 

uit de 9e eeuw en is vermoedelijk niet in Saint-Martial geproduceerd maar daar waarschijnlijk 

wel gebruikt omdat in de marge van fol. 110r een vroeg 11e-eeuwse hand een correctie heeft 

geplaatst die ontleend kan zijn aan de wel volledige tekst van De metrica arte in Gud. 79: “et 

vocalem esse non posse quia sequitur illam vocalis”.37  

Het tweede handschrift, BnF lat. 7903, bevat de Comoediae van Terentius Afer (2e eeuw v. 

Chr.), een geliefd schoolauteur in de Middeleeuwen. Het handschrift werd geschreven in 

Noord-Frankrijk en is via Fleury in Saint-Martial terecht gekomen.38 De tekening op fol. 36v 

is volgens Gaborit-Chopin in het midden van de 11e eeuw in Saint-Martial aan de tekst 

toegevoegd.39 De veronderstelling dat Ademar met dit handschrift in contact is geweest, moet 

dus met enige voorzichtigheid worden betracht.  

Het derde handschrift betreft BnF lat. 7927, met de werken van Vergilius (Eclogae 

(Bucolica), Georgica en de Aeneïs) in een schrift uit de 9e-10e eeuw. Een latere hand uit de 

12e eeuw heeft correcties aangebracht en grote gedeelten ontbrekende tekst toegevoegd.40  

Het vierde handschrift dat mijns inziens van nut geweest kan zijn voor Ademar is het huidige 

Leiden VLO 80, met de commentaren van Servius op de Bucolica en de Georgica van 

Vergilius, geschreven in een negende eeuwse hand. Volgens Pierre Daniel was dit handschrift 

afkomstig uit Limoges, dus mogelijk vroeger toebehorend aan Saint-Martial.41  

In het vijfde en laatste handschrift, BnF lat. 1154 (s. X), is, naast de Synonyma van Isidorus, 

een groot aantal gedichten opgenomen, onder andere van Boethius (uit De consolatione 

Philosophiae), Venantius Fortunatus, Gottschalk van Orbais en Paulinus van Aquilea.42  

 

 

INDELING VAN DE TEKSTEN/TEKENINGEN PER VAK 
  

   De grammatica  is de wetenschap van het juiste taalgebruik (scientia recte loquendi), die 

voor de monnik die het talent ervoor heeft en die God wil dienen, van even groot belang is als 

                                                 
37 Voor dit handschrift zie GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 210. In de catalogus van na 1225 

staat onder nr. 65: “Beda de metrica arte” (DELISLE, Cab. des mss. II, p. 499; DUPLÈS-AGIER, Chronique,  p. 

342), maar deze vermelding kan dus ook op Gud. 79 slaan, en onder nr. 104: “Smaracdus de arte gramatica” 

(DELISLE, Cab. des mss. II, p. 500; DUPLÈS-AGIER, Chronique, p. 344). 
38Cf. MOSTERT, The Library, p. 221 (BF 1132-1134) en  L’art roman de Saint-Martial de Limoges (Jean 

PORCHER), p. 65, nr. 30.   
39 La décoration des manuscrits, p. 210, afb. 82. 
40 Het is niet zeker of dit handschrift in Saint-Martial is geproduceerd, cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des 

manuscrits, p. 211; DELISLE, Cab. des mss. II, p. 502; DUPLÈS-AGIER, Chronique, p. 350. 
41 Voor dit handschrift zie hierboven, p. 73. In de oude bibliotheekcatalogi, gepubliceerd door Delisle en Duplès-

Agier, heb ik geen enkele verwijzing naar Servius kunnen vinden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit boekje 

(165 x 105 mm.) niet tot het bezit van Saint-Martial behoord kan hebben. 
42 Cf. Jacques CHAILLEY, L’école musicale de Saint-Martial de Limoges, p. 73-78; GABORIT-CHOPIN, La 

décoration des manuscrits, p. 188. 
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het naleven van de kloosterregels. Dat is ongeveer de strekking van de Epistola de litteris 

colendis (ca. 780-800), een brief die Karel de Grote aan abt Baugulf van Fulda schreef in het 

kader van zijn onderwijsoffensief.43 Deze circulaire is in werkelijkheid waarschijnlijk 

opgesteld door Alcuin en weerspiegelt dan ook diens opvattingen omtrent nut en noodzaak 

van het grammatica-onderwijs: 

 

sicut regularis norma honestatem morum, ita quoque docendi et discendi instantia 

ordinet et ornet seriem verborum ut, qui Deo placere appetunt recte vivendo, ei etiam 

placere non neglegant recte loquendo...44    

 

   Het belangrijkste uitgangspunt voor het Karolingische educatieve programma is de 

overtuiging dat kennis aan het handelen voorafgaat.45  Kennis zorgt ervoor dat de geest 

begrijpt wat gedaan moet worden en maakt het mogelijk dat gedachten op de juiste wijze 

worden uitgedrukt. In zijn brief spreekt Karel de Grote de wens uit dat de besten onder de 

monniken als leraar zullen worden uitverkozen om de tenuitvoerlegging van deze belangrijke 

taak op zich te nemen.46  

   Tweehonderd jaar na de invoering van de onderwijshervormingen door Karel de Grote lijkt 

de cruciale educatieve rol van het taalonderwijs ook bij Ademar nog steeds onaangetast. Bijna 

de gehele inhoud van Gud. 79 en BnF lat. 7231 en een groot deel van VLO 15, is gewijd aan 

grammatica en rhetorica, twee vakken waartussen een onduidelijke scheidslijn bestond. Het 

is mogelijk dat de grammatica door Ademar niet als een echte wetenschap werd beschouwd, 

maar veeleer als een propedeuse en mogelijkheidsvoorwaarde tot het vergaren van kennis, dat 

wil zeggen: om samen met behulp van ethica, physica en logica te streven naar het goede en 

het ware.47  

   

   De grammatica is in het lesprogramma van Ademar vertegenwoordigd met de leerboeken 

van Beda, De metrica arte en De schematibus et de tropis; Murethach, In Donati artis 

maiorem en Marius Victorinus, De accentibus, allen uit Gud. 79, en met Isidorus, 

Etymologiae, Boek I: De grammatica en het fragment van de Ars Donati grammatici uit VLO 

15. Voor het belangrijke onderdeel van het ervarend leren met behulp van teksten van 

klassieke en christelijke dichters had Ademar talrijke modellen in VLO 15 verzameld: 

Ausonius, Sententiae septem sapientium, het aan Vergilius toegeschreven De aerumnis 

Herculis en De est et non, Paulus Diaconus, Versus in laude S. Benedicti, Odo van Cluny, De 

sancto Benedicto abbate, het anonieme Carmen in Christi honorem, Porfyrius, Carmen XXV, 

Alcuin, Conflictus veris et hiemis, de Epitaphia Virgilii, Versus scottorum en de voorbeelden 

van huwelijksoorkonden. Aan deze verzameling kunnen we nog de teksten toevoegen die 

afkomstig zijn van de algemeen als schoolauteurs erkende schrijvers. In VLO 15 behoren 

daartoe de Psychomachia van Prudentius, de fabels van Avianus, de enigmata van Aldhelmus 

                                                 
43 Ed. Alfred BORETIUS, MGH, Capitularia regum Francorum 1 (1883), p. 78-79. 
44 “... want zoals door naleving van de kloosterregels zuiverheid van gedrag wordt bevorderd, zo zal op eenzelfde 

wijze de ijver in het leren en onderwijzen richting geven aan, en leiden tot versiering van de taal,  teneinde dat 

diegenen die God willen welgevallen door zuiver te leven, hem niet zullen afvallen door onzuiver te spreken”. 

(Voor de vertaling, cf. R. WRIGHT, Late Latin and Early Romance in Spain and Carolingian France (Liverpool, 

1982), p. 112-113). 
45 Ibid., “quamvis enim melius sit bene facere quam  nosse, prius tamen est nosse quam facere” (ed. BORETIUS). 
46 Ibid., “tales vero ad hoc opus viri eligantur, qui et voluntatem et possibilitatem discendi et desiderium habeant 

alios instruendi” (ed. BORETIUS). 
47 De bestudering van de profane wetenschappen als voorbereiding op, en toegang tot de heilige teksten, werd al 

aanbevolen door Augustinus in zijn invloedrijke De doctrina christiana (cf. RICHÉ, Écoles et enseignement, p. 

27-28 en p. 378-379). In feite was alle kennis uiteindelijk gericht op de uitleg van de bijbel en het kunnen 

uitoefenen van de dienst van het Woord. 
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en van Symphosius, de epigrammen van Prosper Aquitanus, de Dicta Catonis en de fabels 

van Phaedrus/Romulus. De collectie wordt compleet gemaakt door de Historia apostolica van 

Arator, de gedichten van Sedulius en de Satyrae van Persius in Gud. 79. Indien we 

geschiedenis en geografie ook tot de grammatica rekenen, dan behoort Solinus, Polyhistor uit 

BnF lat. 7321 en de Periegesis van Priscianus uit VLO 15 eveneens tot de lesstof die Ademar 

in het kader van het taalonderwijs behandelde.48  

    

    De rhetorica werd vaak in samenhang met de grammatica behandeld, met dezelfde teksten 

van klassieke auteurs als model, maar met andere leerboeken. De rhetorica handelde over het 

zich kunnen uitdrukken, in het Latijn natuurlijk, waaronder het schrijven van preken, brieven 

en contracten en het voeren van een gesprek werd begrepen. Tot de beschikbare leerboeken 

behoorden de Praeexercitamina van Priscianus en Boek II, 1-21 van de Etymologiae uit VLO 

15, en vooral de volgende werken uit BnF lat. 7321: Julius Severianus, Praecepta artis 

rhetoricae, Fabius Quintilianus, Institutio oratoria (fragment), de aan Cicero toegeschreven 

Rhetorica ad Herennium en Cicero, Partitiones oratoriae. Om zijn leerlingen de techniek van 

het disputeren bij te brengen kan Ademar het gesprek tussen lente en winter van Alcuin (nr. 

20) ten tonele hebben gevoerd of uit BnF lat. 2400 de altercatio tussen Apollinius en Zacheus 

ten voorbeeld hebben gesteld.  

   

   In de dialectica werd de logica van een redenering geanalyseerd, waarbij de vraag naar de 

waarheid werd gesteld. De taal waarvan men zich bediende moest gebaseerd zijn op precieze 

definities en gebruikmaken van logische argumenten. Eind tiende eeuw neemt het belang van 

de dialectica in het trivium toe, omdat het op de juiste wijze organiseren en analyseren van 

gedachten beschouwd werd als een stap die voorafging aan het zich op een correcte manier 

uitdrukken in taal. De personen die verbonden worden met deze paradigma-wisseling zijn 

Gerbert van Reims (ca. 946-1003) en Abbo van Fleury.49  In VLO 15 schijnt de fusie tussen 

grammatica en dialectica gestalte te krijgen in de inleiding tot het glossarium Haec 

quicumque legis. De belangstelling van Ademar voor de dialectica blijkt vooral uit 

aantekeningen die in zijn hand worden aangetroffen tussen, of in de marge van 

tekstverzamelingen met de Isagoge van Porfyrius ‒ in de vertaling van Boethius ‒, het 

(tweede) commentaar van Boethius op de Isagoge en Boethius’ eigen filosofische werken (De 

syllogismo categorico en De hypotheticis syllogismis). Deze teksten bevinden zich nu in 

Princeton, Garrett 115 en in BAV Reg. lat. 1332. Ondanks het feit dat de notities van Ademar 

geen verband houden met het onderwerp van de teksten, toch geven ze aan dat Ademar het 

filosofische werk van Boethius gekend moet hebben en dit werk waarschijnlijk in zijn 

hoedanigheid van leraar voor onderwijsdoeleinden heeft gebruikt. Omdat deze handschriften 

met Boethiusteksten in de 10e, begin 11e eeuw zijn ontstaan, is het mogelijk dat Ademar de 

handschriften ook al vóór 1029 heeft bestudeerd, ongeacht het feit dat zijn aantekeningen van 

na die datum dateren.  

   

   Het quadrivium vangt aan met de arithmetica, een vak dat Ademar onderwees aan de hand 

van de Propositiones ad acuendos iuuenes, rekenraadsels die hij soms met eenvoudige 

tekeningen verduidelijkte, en met behulp van de simpele berekeningstabellen in de computus 

uit VLO 15. De verdeling van getallen werd behandeld in de Etymologiae III, 5-8. Over 

maten en gewichten werden de leerlingen ingelicht via De ponderibus et mensuris van 

                                                 
48 Cf. RICHÉ, Écoles et enseignement, p. 252. Overigens wordt de geografische kennis van Ademar door Georges 

PON, “La culture d’ Adémar de Chabannes”, p. 397, niet hoog ingeschat. Pascale BOURGAIN, “Les procédés 

littéraires”, p. 421, n. 41, meent zelfs dat “la géographie est une des faiblesses d’Adémar.” 
49 Zie GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 79-88. 
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Remmius Favinus. In het tractaat van Aldhelm, De septenario, wordt uitgeweid over de 

(bijbelse) betekenis van het getal zeven. 

  Voor de geometria heb ik geen leerstof in  de werken van Ademar kunnen ontdekken, 

afgezien van de passages uit de Etymologiae III, 10-12, met verduidelijkende tekeningen van 

geometrische figuren. 

  Voor het derde vak, de astronomia, kon Ademar over enkele opmerkelijke teksten 

beschikken die zich allemaal in VLO 15 bevinden: in de eerste plaats een geïllustreerde De 

astronomia van Hyginus met het daaraan gerelateerde anonieme gedicht De spera caeli; 

verder van Priscianus De signi caeli en tenslotte enkele fragmenten uit Beda, De natura rerum 

en uit de Revised Aratus latinus. Als voorbeelden van toegepaste astronomische kennis 

fungeren de in de computus opgenomen cycli decennovenales met daaraan voorafgaand 

allerlei hulptabellen voor de te maken berekeningen. 

 De vierde afdeling van het quadrivium betrof het theoretische muziekonderwijs. Ook hierin 

was Ademar goed onderlegd. Zijn prestaties als componist en uitvoerend musicus zijn hier 

niet aan de orde:50 het gaat om mathematisch-filosofische beschouwingen over muziek die 

Ademar bestudeerde middels Augustinus’ De musica (in BnF lat. 7321) en via zijn bewerking 

van De institutione musica van Boethius (in Gud. 79).  

     

   Naast deze standaardvakken, die aan de begaafde monniken werden onderwezen, werd in 

VLO 15 ook nog de bijbelstudie zelf aan de orde gesteld. Een beter begrip van de Bijbel was 

immers het uiteindelijke doel van alle voorbereidende studies. In het bijzonder de 

Bijbelglossen, Beda’s Expositio apocalypseos, de anonieme Expositio in cantica canticorum 

en De martyrio Maccabeorum waren bedoeld als commentaar en uitleg bij een lezing van de 

bijbel. 

   

   Buiten het kader van de traditionele zeven ‘vrije kunsten’ valt het cohort teksten met een 

astrologische en medisch-magische inslag, voornamelijk bedoeld om ziekte af te weren, soms 

om ziekte te bezweren en een enkele keer, bij het ingrijpen van een heilige, om ziekte uit te 

roeien. Op de vraag of dit nu ook teksten zijn die onderwezen werden, ben ik geneigd om 

bevestigend te antwoorden. Niet alleen hun codicologische context geeft daar aanleiding toe ‒ 

zonder enige overgang worden deze teksten opgenomen temidden van andere schoolteksten ‒ 

maar ook de uitbreiding van de zeven ‘vrije kunsten’ met de vakken medicina en astrologia 

zoals door Ademar werd gepropageerd in de hierboven besproken Vita Amantii, geeft 

aanleiding genoeg om deze meer op de praktijk gerichte disciplines tot het door Ademar 

onderwezen curriculum te rekenen. Deze belangrijke en gevoelige kennis zal Ademar niet met 

het merendeel van de leerlingen hebben gedeeld, maar waarschijnlijk hebben voorbehouden 

aan een select groepje van zijn vertrouwelingen. Het derde praktische vak, mechanica, houdt 

zich bezig met het maken van alle dingen (rerum omnium fabricam). Een toepassing van dit 

vak heb ik in VLO 15 niet gevonden, of het moet de beschrijving zijn ter vervaardiging van 

een kruisbeeld op het laatste blad van VLO 15.51 

 

   Ademars wetenschapsopvatting blijkt dus niet geheel te beantwoorden aan het gebruikelijke 

schema van de septem disciplinae liberales. Er is ruimte voor vernieuwing. Men kan zelfs 

beweren dat het onderwijscurriculum in Limoges in zekere zin met de maatschappelijke en 

intellectueel-theologische ontwikkelingen is meegegroeid. In de dagelijkse praktijk was het 

klooster niet een zelfvoorzienende, van de buitenwereld afgesloten  instelling met een louter 

spirituele levenswijze, maar een extraverte organisatie met veelvuldige externe contacten. Het 

                                                 
50 Dat aspect van Ademars werkzaamheden wordt uitvoerig behandeld in de editie en studies van de hand van 

James Grier. 
51 Ik geef echter de voorkeur aan een apotropaeïsche interpretatie van deze tekst. 
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klooster speelde  een rol van betekenis in het politieke krachtenveld van die tijd, en de abten 

waren vaak gelieerd aan de wereldlijke machthebbers, de burggraven van Limoges.52 

Daarnaast stond het klooster in aanzien vanwege het bezit van de relieken van Martialis, een 

heilige die door een actieve propagandapolitiek van de zijde van de monniken een toenemend 

aantal pelgrims naar Limoges trok. Ik denk dat het uitgebreide takenpakket van een midden in 

de wereld staand geestelijk instituut,  wat Saint-Martial in die periode zeker was, 

onherroepelijk zijn weerslag zal hebben gevonden in het onderwijsprogramma.53 Het klooster 

had de plicht om de monniken op te leiden, niet alleen voor de dienst aan God in de strikte zin 

(liturgie, zang, bijbelkennis), maar ook om ‒ tenminste een deel van de monniken ‒ voor te 

bereiden op taken die voortvloeiden uit het contact met de buitenwereld. Hierbij denk ik aan 

de verzorging van de pelgrims, het sluiten van contracten, het leveren van teksten op 

bestelling, het deelnemen aan concilies, etc. Teksten die Ademar in zijn collectie opnam en 

die betrekking hadden op zaken als astrologie, geneeskunde, kerkelijk recht en geschiedenis ‒ 

onderwerpen die niet in de traditionele septem artes voorkwamen ‒ kunnen wel degelijk (ook) 

een rol gespeeld hebben in het onderwijs.54 Ik sluit niet uit dat Ademar zijn leerlingen, zeker 

in de jaren kort voor en na het apostolische jaar 1029, ook de teksten heeft laten bestuderen 

waarin de apostolische status van Martialis werd ‘bewezen’. Het zou vreemd zijn wanneer 

zijn ijveren voor de apostolische zaak niet in het onderwijs tot uitdrukking zou zijn gekomen. 

Teksten als het Martyrologium van Beda en de bisschopslijst van Limoges, teksten die door 

Ademar in apostolische zin waren veranderd, zullen ongetwijfeld volgens de ‘nieuwe stijl’ 

aan de leerlingen voorgeschoteld zijn geweest.  

  De volgende paragraaf zal worden gewijd aan de reikwijdte van de ‘nieuwe’ kennisterreinen 

van geneeskunde en astrologie zoals die vertegenwoordigd worden in de handschriften uit 

Limoges en Angoulême. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de bijdragen van de nieuwe 

kennis in VLO 15, en naar hun rol in het door Ademar voorgestane uitgebreide 

onderwijsprogramma.  

 

 

NIEUWE KENNIS: GENEESKUNDE EN PROGNOSTICA  
 

    Deze paragraaf handelt over een kennisterrein waar verschillende disciplines elkaar 

ontmoeten: geneeskunde, computus, astrologie en christelijke dogmatiek gaan soms de meest 

wonderlijke verbintenissen met elkaar aan om ziekte en rampspoed te bezweren. Voor de 

vroegmiddeleeuwse Kerk kan men spreken van een officiële politiek, vertegenwoordigd in de 

geschriften van de kerkvaders en in het canonieke recht, die er op gericht was om de antieke 

en heidense rituelen en magische praktijken buiten te sluiten. Tegelijkertijd blijkt echter dat in 

het dagelijkse leven de grens tussen de goedgekeurde christelijke wonderen en de magische 

handelingen die afkeuring verdienen, vaak een vloeiende is.55 Deze dubbele houding 

                                                 
52 Cf. Andreas SOHN, Der Abbatiat, p. 34, par. 6.6: “Das Verhältnis des vizegräflichen Geschlechts zur Abtei bis 

zum Jahre 1062”.  In Saint-Cybard gold een vergelijkbare situatie. Daar werd in 1027 Amalfredus, een protégé 

van de graaf van Angoulême, tot abt verkozen (zie p. 161 n. 24).  
53 Denk alleen al aan de concilies die regelmatig in Limoges werden gehouden en waar geestelijke en wereldlijke 

hoogwaardigheidsbekleders goed vertegenwoordigd waren, cf. HOFFMANN, Gottesfriede, p. 35-40. 
54 Geschiedenis vormt bij Isidorus, Etym. I, 41-44, onderdeel van de grammatica, “Haec disciplina ad 

Grammaticam pertinet quia quidquid dignum memoria est litteris mandatur” (ed. Lindsay, Etym. I, 41,2; cf. 

Deel II, fol. 147v, lin. 3-4). Ik acht het voorstelbaar dat Ademar zijn leerlingen ook onderwees in het door 

hemzelf opgetekende Chronicon  om hun eigen tijd te leren begrijpen. Pierre RICHÉ, Écoles et enseignement, p. 

252,  meent dat geschiedenisonderwijs louter op het verleden was gericht: “L’école est coupée du monde.” 
55 Zie het overzichtshoofdstuk “Christian doctrine and practice”, met de nadruk op textuele amuletten, in: Don C. 

SKEMER, Binding Words. Textual Amulets in the Middle Ages (Pennsylvania, 2006), p. 22: “In a church that 

fervently believed in sacred miracles and mysteries, it is not surprising that many clerics were willing to produce 
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tegenover niet-christelijke magie komt bij uitstek tot uitdrukking in de persoon van Ademar 

van Chabannes. De gebruiken van heidenen worden door hem ten strengste veroordeeld, zie 

bijvoorbeeld de veroordeling van heidense gewoontes in de Praeexercitamina van Priscianus 

en in het Chronicon,56 terwijl er van de andere kant in VLO 15 voldoende voorbeelden te 

vinden zijn waaruit blijkt dat Ademar zelf gebruik maakt van aan het heidendom ontleende 

methoden en technieken om ziekte te voorkomen (prognostica) en te bestrijden (recepten en 

formules).  

 

TEKENEN AAN DE HEMEL 

 
   In het Chronicon laat Ademar zich op verschillende plaatsen uit over voortekenen aan de 

hemel en over medisch-magische praktijken.  Een voorbeeld van het eerste doet zich voor bij 

de troonsbestijging en bij het overlijden van Lodewijk de Vrome (Chronicon III, 16, 45-58). 

Bij diens aantreden verschijnt er een kruis in de maan en een kroon wordt om de zon zichtbaar 

als tekenen van een gunstige toekomst. In de historische aantekeningen op fol. 130v van BnF 

lat. 3784 maakt Ademar gewag van deze astronomische waarnemingen:   

 

 
 

Afb. V.3. BnF lat. 3784, fol. 130v: “Signum crucis in luna apparuit (...) hoc modo:... 

                                        Corona mirabilis in circuitu solis apparuit”. 

 

Het overlijden van Lodewijk de Vrome gaat gepaard met een zonsverduistering: “Tunc 

luctuosa mors Ludovici figurata est in aere”. Verderop in het Chronicon (III, 61-62) neemt 

Ademar tekenen aan de hemel waar die de dood aankondigen van zijn oom Roger († 1025), 

van armarius Aldebertus in het klooster van Saint-Martial, van paus Benedictus, van de 

Griekse keizer Basilius II en van Rooms keizer Hendrik II. En twee sterren, een grote en een 

kleine, representeren de opvolgingsstrijd die na Hendrik II plaatsvond tussen Koenraad de 

Oude en Koenraad de Jonge.57  

In het jaar 1009 werd de streek rond Limoges getroffen door allerlei natuurrampen terwijl 

Ademar het visioen kreeg van een wenende Christus aan het kruis, verschijnend aan de 

nachtelijke hemel in een kleur van vuur en bloed (III, 46, 1-16). Het ligt voor de hand om het 

optreden van deze verschijnselen in verband te brengen met de verwoesting van het Heilig 

Graf in Jeruzalem dat jaar door de kalief al-Ha̅kim, een gebeurtenis waarover Ademar in de 

volgende paragraaf rapporteert (III, 47).58  

                                                                                                                                                         
and distribute textual amulets, just as they championed Christian miracles and dispensed sacred power through 

spoken words and consecrated objects”.  
56 Zie II, tekst 44 en Chronicon (éd. BOURGAIN), III, 59. 
57 III, 62, 40-42: “Hec profecto videbantur indicio stellarum majoris et minoris inter astra significari.” 
58 Deze en andere waarnemingen van Ademar worden door een groep historici, waaronder Landes en Frassetto, 

geïnterpreteerd als indicaties dat Ademar leefde in het besef van het naderende einde. Zie bijvoorbeeld 

FRASSETTO, “The writings of Ademar of Chabannes, the Peace of 994, and the ‘Terrors of the Year 1000’”, in: 

Journal of Medieval History 27 (2001), p. 241-255. Inderdaad ontleent Ademar in zijn preken een deel van zijn 

retoriek aan de Openbaring van Johannes maar dat is een stijlfiguur die hij, goed thuis in de bijbel, herhaaldelijk 

gebruikte bij het beschrijven van natuurrampen die als een straf van God werden gezien. In een preek in 

Phillipps 1664 zegt Ademar dat op de dag des oordeels een kruis aan de hemel zal verschijnen als teken van 

Gods overwinning: “Nam et in die quando iudicabit Dominus mundum apparebit signum crucis in caelo in 

testomonio victoriae Christi et gloriae sanctae ecclesiae suae” (fol. 72v onderaan). Deze passage wordt door 

FRASSETTO, “The writings of Ademar”, p. 247, in apocalyptische zin geïnterpreteerd.  In de praktijk blijkt echter 

dat telkens wanneer Ademar een kruis aan de hemel waarneemt, deze verschijning weliswaar samenvalt met een 
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Het laatste levensteken dat ons van Ademar bekend is, bestaat uit een notitie in de marge van 

Boethius’ werk; het betreft zijn waarneming van een zonsverduistering op vrijdag 29 juni 

1033. Dit natuurverschijnsel wordt door hem niet in verband gebracht met een bepaalde 

gebeurtenis, hoewel de datum, de dag vóór het feest van Sint Martialis op 30 juni, zeker van 

betekenis kan zijn. En de afbeelding van een menselijk hoofd die Ademar in de verduisterde 

zon waarneemt, zou dat niet Martialis geweest kunnen zijn?59  

   De gedachte dringt zich op dat er in het wereldbeeld van Ademar een bepaalde samenhang 

bestond tussen de sfeer van de natuur (de makrokosmos) en de menselijke geschiedenis 

(mikrokosmos) en dat God, die aan de oorsprong van alles ligt, zich kenbaar maakt door 

tekens in de natuur. In de christelijke zienswijze is de gehele schepping het werk van God. 

Deze schepping is volmaakt in die zin dat er geen plaats is voor het toeval, met alles heeft 

God zijn bedoeling. Omdat de schepping is afgestemd op de mens, is deze ook in staat om de 

bedoelingen van God met de mens waar te nemen in de natuurverschijnselen. Zoals we 

hierboven hebben gezien geeft Ademar er in zijn aantekeningen blijk van dat hij erg gevoelig 

is voor natuurwaarnemingen, vooral voor de dramatische verschijningen aan de hemel. In zijn 

lesmateriaal over astrologie heeft de kennis van de leeftijd van de maan en van de constellatie 

van de sterren betekenis voor het doen en laten van de mens. Diegene die kennis over dit 

regelmatig verlopend en zich herhalend bewegingspatroon van de kosmos bezit, kan optreden 

als adviseur voor toekomstige handelingen. Het is juist deze regelmaat die zich leent voor het 

geven van voorschriften.  

   Behalve deze regelmatigheden zijn er ook de inbreuken hierop, de natuurrampen en de 

verschijningen aan de hemel, die beschouwd kunnen worden als tekens van God om de mens 

zijn bedoelingen duidelijk te maken. Het is opvallend dat Ademar deze tekens telkens achteraf 

vermeldt, en door het gelijktijdige optreden ervan met belangrijke gebeurtenissen in de 

menselijke geschiedenis een verband tussen beide suggereert. Het is de taal van God die de 

mens naar het goede wil leiden. Dominique Barthélemy zegt dat Ademar “est un visionnaire 

plus qu’un interprète”, als zou hij zijn ogen meer op de hemel gericht hebben dan op de 

gebeurtenissen op aarde, en als zou zijn helderziendheid geen kwestie van interpreteren zijn.60 

Volgens mij is er in het holistische wereldbeeld van Ademar geen plaats voor een 

tegenstelling tussen hemel en aarde; het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En Ademar is 

alleen maar visionair omdat hij door zijn gevoeligheid en met behulp van zijn kennis in staat 

is om de taal van God, die spreekt via de natuur, te duiden.  

 

 

HET GENEZEN VAN ZIEKEN 
 

   Afgezien van een zekere gevoeligheid voor het waarnemen en interpreteren van 

natuurverschijnselen en hemeltekens, bezat Ademar ook een voorkeur voor de wonderdoende 

kracht van heiligen, waaronder de thaumaturgische verrichtingen van Sint Martialis en Sint 

Eparchius zijn speciale aandacht genoten. Toen in het jaar 994 de Limousinstreek getroffen 

werd door sacer ignis, in feite een moederkorenvergiftiging, zorgden de relieken van 

Martialis ervoor dat “omnis infirmitas ubique cessavit” (Chronicon, III, 35, 30-35). Het 

lichaam van Martialis laat de regens ophouden (III, 16, 23-26) en de rust weerkeren in 

Aquitanië (III, 56, 43-50). Tijdens de translatie van Sint Eparchius naar Saint-Jean-d’Angély 

                                                                                                                                                         
bijzondere gebeurtenis, maar niet de aankondiging betekent van de apocalyps. En in 1033, het tweede jaar van 

het einde der tijden (naast het jaar 1000), neemt Ademar een zonsverduistering waar, zonder een kruis (zie de 

aantekening hierna).  
59 “... et figuram capitis humani in nigrante sole usque ad mamillas”. De marginale aantekening in MS 

Vaticaanstad, BAV Reg. lat. 1332, fol. 43v (zie hiervoor, p. 41-42). 
60 BARTHÉLEMY, “L´an mil et la paix de Dieu”, p. 360. 
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verschijnt er aan de hemel een vuur in de vorm van de staf van Eparchius terwijl door hem 

zieken worden genezen (III, 56, 75-82). Toen ter gelegenheid van de inzegening in 1028 van 

de herbouwde Salvatorkerk in Limoges het lichaam van Martialis werd overgebracht naar de 

kapel Montjovis, was een grote menigte rond de relieken verzameld. Op dat moment werd een 

helder licht uit de hemel gezien dat de omgeving voor lange tijd verlichtte: “En diegenen 

onder de aanwezigen die ziek waren, zij werden genezen”.61  

   In een preek uit 1032 maakt Ademar, naar aanleiding van Gen 2,21, melding van het feit dat 

medici in staat waren om te snijden in het menselijk lichaam dankzij de verdovende werking 

van kruiden.62 Tegenover deze positieve waardering voor de geneeskunde, staat in hetzelfde 

handschrift een preek die een passage bevat waarin het bijgeloof veroordeeld wordt. Er is 

sprake van ongelovigen die boeren (rustici) verleidden om een medicinaal poeder, gemaakt 

van de botten van overledenen, in hun eten te mengen. Er volgde echter geen genezing maar 

waanzinnigheid en geloofsafval.63 Een soortgelijk verhaal presenteert Ademar in zijn 

Chronicon over de kanunniken van Orléans, die in 1022 als ketters werden verbrand. Zij 

waren volgens Ademar het slachtoffer van een boer uit de Périgord die hen met een poeder, 

gemaakt uit de botten van gestorven kinderen, betoverd had, waardoor zij de duivel gingen 

vereren.64 Misschien dat zulke heftige reacties als in Orléans werden uitgelokt door het 

ontbreken van een christelijk fundament voor een geneeskundige praktijk, die bovendien door 

een leek werd uitgeoefend. 

   En dan is er nog de geheimzinnige ziekte van graaf Willem IV van Angoulême die, volgens 

Ademars versie in het Chronicon, het slachtoffer werd van een tovenares die, via betoverde 

figuren van klei die begraven werden in de holtes van kadavers, de krachten van de graaf 

langzaam deed afnemen tot de dood erop volgde. Deze tovenares met haar kwaadwillende 

praktijken kon op de veroordeling van Ademar rekenen (“quaedam malefica mulier”, III, 66, 

11-17).65 Monica Blöcker beschouwt de beschrijving van ziekte en dood van de graaf door 

Ademar als een rationalisatie achteraf, ingegeven door theologische opvattingen over lijden 

en sterven en door zijn kennis van magische praktijken uit de (klassieke) literatuur.66  

 

 

PROGNOSE, DIAGNOSE EN THERAPIE 
 

      Uit enkele teksten in VLO 15 blijkt dat Ademar een studie van de astronomie/astrologie 

en van de computus maakte, mede met het oog op het kunnen duiden van observaties aan de 

hemel. In de eerste plaats heeft Ademar één schriftje, namelijk XIII, bijna geheel gewijd aan 

de astronomie en de computistiek. Naast De astronomia van Hyginus en allerlei computistisch 

materiaal, heeft hij temidden van de tijdrekenkundige hulptabellen drie teksten opgenomen 

                                                 
61 “et valde coruscans lumen de caelo totum ipsum montem gaudii diutius tercio inlustrasse visum est, et qui ibi 

erant infirmi sanati sunt.” Dit is de ‘aangeklede’ tekst uit een preek in BnF lat. 2469, fol. 91v. De weergave van 

de plechtigheid in VLO 15, fol. 187r, is veel zakelijker en droger (zie tekst 60). Voor de preek, cf. LANDES, 

Relics, p. 199-204. Zie ook Édina BOZOKY, “Les miracles de Saint Martial et l’impact politique de son abbaye”, 

in: Claude ANDRAULT-SCHMITT (dir.), Saint-Martial de Limoges. Ambition politique et production culturelle 

(Xe-XIIIe siècles) (Limoges, 2005), p. 59-69. 
62 MS Berlijn, Phillipps 1664, fol. 93r; cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 285. Ademar maakt in zijn 

Epistola de apostolatu Martialis  ook melding van de Lombardische monnik en medicus Bernardus, die voor de 

uitoefening van zijn beroep door Frankrijk reisde, PL 141, col. 102A. 
63 MS Berlijn, Phillipps 1664, fol. 75r; cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 285-286.  
64 Chronicon III, 59 (éd. BOURGAIN, p. 180). 
65 Cf. M. BLÖCKER, “Ein Zauberprozess im Jahre 1028”, en LANDES, Relics, p. 179-193 en Appendix I, p. 374-

376. BLÖCKER, “Ein Zauberprozess”, p. 548 en n. 73, denkt dat Ademar zich bij de beschrijving van de beelden 

van klei, liet inspireren door Servius’ Commentaar op Vergilius, Ecloga VIII, v. 80, in VLO 80.  
66 Uit de vermeldingen in VLO 15 komt naar voren dat Ademar over méér dan alleen literaire bronnen voor 

tovenarij beschikte (BLÖCKER, p. 552). Ademar legde in VLO 15 ook de mondelinge traditie op schrift vast. 
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die zich bezighouden met het voorspellen van de toekomst. De voorspellingen in deze teksten 

zijn gebaseerd op de invloed van de (beweging der) hemellichamen op het aardse leven en ze 

bevinden zich daarmee op het snijvlak van computus, geneeskunst en magie, zonder met een 

van deze gebieden samen te vallen. Voor de prognostica die Ademar hier kopieert, is het 

noodzakelijk dat men kennis heeft van de maan- en zonnecyclus. Om die reden fungeert de 

computus ‒ niet alleen hier maar ook in veel andere handschriften ‒ als een soort natuurlijke 

habitat voor prognostica. Het is mogelijk om met dezelfde gegevens als waarmee men de 

paasdatum berekent, ook voorspellingen te doen omtrent de gezondheid van personen of 

levende have. Tijdrekening en prognose zijn immers beide afhankelijk van een exacte 

waarneming of berekening van een astronomische werkelijkheid. Diegene die kennis van 

kosmos en tijd heeft, is niet alleen in staat om de data voor de liturgische feesten te berekenen, 

maar via de prognostica bezit hij de macht “to address the anxieties which arise from the 

universal uncertainty of life”.67  Deze vorm van preventieve (profylactische) geneeskunde was 

des te belangrijker in een tijd waarin de mogelijkheden om ziektes daadwerkelijk te genezen 

zeer beperkt waren.68   

     De drie prognostische teksten die Ademar in dit schriftje XIII heeft opgenomen, betreffen 

een droomlunarium, een samengesteld lunarium en een jaarprognose, de zogenaamde 

Revelatio Esdrae. 69 De lunaria doen voorspellingen waarbij de leeftijd van de maan de 

bepalende factor is. Bij de jaarprognose is het een vereiste om te weten op welke weekdag de 

eerste dag van het jaar (de Kalende van januari) valt. Op basis van de tijdrekenkundige 

hulpmiddelen die Ademar aan de voorspellingen laat voorafgaan, kan men de weekdag van 1 

januari vinden én de leeftijd van de maan vaststellen voor elke willekeurige dag van het jaar, 

ook als een bewolkte hemel waarnemingen van de maan onmogelijk maakt. 

    In het wereldbeeld van Ademar lijkt er een samenhang, of in ieder geval gelijktijdigheid, te 

bestaan tussen de gebeurtenissen in de makrokosmos, en de verwikkelingen in de menselijke 

geschiedenis.70 Alleen onder die voorwaarde is het mogelijk om in de verschijningen aan de 

hemel de toekomst te kunnen waarnemen. Het kruisdiagram dat Ademar tekende op fol. 44v 

(tekst 35) geeft een goede samenvatting van deze wereldbeschouwing: de vier windstreken 

omvatten in kruisvorm het heelal, daarnaast vormen de Griekse beginletters van de vier 

windstreken samen de naam ADAM: de eerste mens en de voorafschaduwing van Christus de 

Verlosser die in syndesmoshouding de wereld omvat. In het kruis zit dus alles: het heelal, de 

mens en de Verlossing. Het kruis is hier een teken van de zich naar alle windstreken 

uitstrekkende macht van Christus om door middel van dit kruis samen te binden, bijeen te 

houden en te herstellen.71 Het kruis is een symbool van de harmonie tussen mikrokosmos (de 

mens, Adam) en makrokosmos (het heelal, God).72  

    

   De prognostica in schriftje XIII staan echter niet op zichzelf, maar maken deel uit van een 

grotere verzameling prognostische en medisch-magische teksten die Ademar zelf gekopieerd 

                                                 
67 Roy M. LIUZZA, Anglo-Saxon Prognostics, p. 60. 
68 WALLIS, “Medicine in Medieval Calendar Manuscripts”, p. 117. 
69 Over de handschriftelijke context van ‒ vooral − Angelsaksische prognosticateksten, cf. LIUZZA, Anglo-Saxon 

Prognostics, p. 69; 76-77, en CHARDONNENS, Anglo-Saxon Prognostics, p. 44-45. 
70 Giselle de NIE, “Roses in January: a neglected dimension in Gregory of Tours’Historiae” in: Journal of 

Medieval History 5 (1979), p. 259-289,  onderzoekt het concept van niet-oorzakelijke synchroniteit tussen 

geschiedenis en natuur in de Historiae van Gregorius van Tours en besluit met de vaststelling dat voor Gregorius 

“history is theophany” (p. 288).  Iets dergelijks moet ook voor Ademar gegolden hebben: in de natuur maakt 

God zijn bedoelingen met de mens duidelijk.  
71 Aldus ESMEIJER, Divina quaternitas, p. 103. 
72 Ik acht het goed mogelijk dat deze tekening op perkament werd gekopieerd om door mensen als amulet bij 

zich gedragen te worden. 



134 

 

heeft of waarover hij in Limoges en Angoulême via raadpleging van andere handschriften dan 

VLO 15  kon beschikken. Tot dit conglomeraat behoren: 

 

1. In principio. Deze astrologische tekst die Ademar aan VLO 15 had toegevoegd (tekst 

26), bevat voorspellingen omtrent gezondheid, gekoppeld aan de stand der sterren en hun 

conjuncties:                                                                                                                          

 

Si uis scire ubi habet dolores infirmus. computa in quales casas sunt iunctas ii. aut iii. de 

ipsis stellis. Si in casa de uento. dolores habet in capite Si in fogo. in pectore. aut 

scapulis. Si fuerint iunctas in aqua. in femore. Si in terra. in crura aut pedibus. Si non 

fuerint iunctas. ii. aut iii. in una casa de ipsis vii. stellis. habet dolores per totum corpus 

(fol. 32r, 43-46).  

 

De tekst maakte deel uit van een voor die tijd unieke verzameling Arabische astrologie, 

de zogenaamde Alchandreana. Vijf andere onderdelen van dit corpus bevinden zich in 

BnF lat. 17868 (s. X, ná 978),73 een handschrift waarover Ademar vanaf zijn vroege 

leerperiode in Limoges kon beschikken.74 Dit betekent dat in de periode dat Ademar in 

Limoges en Angoulême actief was, hij een ruime sortering astrologische kennis binnen 

handbereik had, een wetenschap waarvan de onderliggende techniek tot dan toe in het 

Westen nog niet bekend was. De astrologische voorspellingen waren gebaseerd op de 

beweging van de hemellichamen gecombineerd met de numerieke waarden van de naam 

van een individu (en met die van de naam van zijn of haar moeder). Dit numerologisch 

procédé (onomatomantie) werd op fol. 20v van BnF lat. 17868 geadstrueerd aan de hand 

van de naam Ademar(us) en zijn moeder Adaliard.75 Deze “horoscoop” is weliswaar niet 

in de hand van Ademar geschreven, maar mogelijk is hij het werk geweest van één van 

zijn ooms, Roger en Adalbert, die vooraanstaande posities in het klooster van Saint-

Martial bekleedden. In ieder geval is deze onomatomantie een bewijs dat in Ademars 

directe omgeving astrologische kennis daadwerkelijk in praktijk werd gebracht. 

2. Direct aansluitend op de Arabische astrologie van In principio volgen in VLO 15, fol. 

32v, geneeskundige recepten en bezweringsformules (wellicht ook als amulet bedoeld), 

waardoor aan de voorspellingen een curatieve en therapeutische dimensie wordt 

toegevoegd (tekst 27). 

3. Verder heeft Ademar in VLO 15, in de marge van fol. 12r-v, een aantal recepten (Ad 

splenis dolorem...) en magische formules verzameld,  die klaarblijkelijk zijn 

belangstelling hadden en die duidelijk een praktisch doel dienden: de recepten om bereid 

te worden en de formules om uitgesproken te worden of om op een amulet geschreven te 

worden (tekst 15b). 

4. Het is zeer goed mogelijk dat de Koefische lettertekens op fol. 210v gebruikt werden als 

tekst op een amulet, in de verwachting dat de geheimzinnige, religieuze betekenis van de 

letters de gebruiker ervan voor ziekte en onheil zou behoeden.  

5. In tekst 69, op het laatste blad van het handschrift, doet Ademar een precieze opgave van 

de maten van het kruis en van die van het lichaam van Christus. Zeer waarschijnlijk was 

                                                 
73 BnF lat. 17868 bevat ook De ratione spere van Abbo van Fleury, een werk dat niet vóór 978 door hem werd 

samengesteld. Dit jaar vormt dus de datum post quem voor de productie van BnF lat. 17868, cf. VAN DE VYVER, 

“Les plus anciennes Traductions latines médiévales”, p. 667. 
74 Voor dit handschrift raadpleegt men het beste de beschrijving in de editie van David JUSTE, Les Alchandreana, 

p. 364-367; tussen de Arabische astrologie is ook een Cirkel van Petosiris opgenomen, cf. G. TOLLES, “The Latin 

Tradition of the Epistola Petosiridis”, in Manuscripta 26 (1982), p. 50-60.   
75 In het Chronicon, III, 45 (éd. BOURGAIN), gebruikt Ademar voor zijn moeder de variante naam Aldeardis 

(Hildegard). 
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deze tekst bedoeld als middel om ziekte en kwaad af te weren, “...les mesures de 

dévotion ayant une fonction prophylactique.”76  

 

De apotropaeïsche formules die Ademar verzameld heeft in VLO 15, functioneren meestal 

binnen een christelijke context die hun verleend wordt door het toevoegen van heiligennamen, 

door het gebruik van liturgische of bijbelse citaten en door het tekenen van een kruis.77 Dit 

laatste veronderstelt dat sommige formules niet alleen uitgesproken werden maar ook 

toepassing vonden als amulet, gedragen op het lichaam.78 

   

    Naast VLO 15 en BnF lat. 17868 bestaat er een aantal andere handschriften, afkomstig uit 

Limoges en Angoulême, met prognostische en medische teksten waarvan Ademar op de 

hoogte was of waarvan hij in ieder geval kennis kán hebben genomen. In de catalogus van 

medische handschriften in Franse bibliotheken, opgesteld door Wickersheimer, valt het 

relatief grote aandeel uit Limoges op:79 

 

6. Parijs, BnF lat. 528 (s. IX): Signa mortiferia (fol. 80r), recepten, dies caniculares 

(Wickersheimer, XXXVII). Dit handschrift is door Ademar gebruikt (zie tekst 4 en 5). 

7. Parijs BnF lat. 822 (s. X): recept Ad caliginem oculorum (Wickersheimer, XXXIX). 

8. BnF lat. 1338 (s. XI, Saint-Martial), fol. 139v-140r: Isti sunt dies egyptiaci. De Dies 

Aegyptiaci zijn de ‘donkere, kwade’ kalenderdagen waarop bijvoorbeeld geen aderlating 

of medicatie mocht plaatsvinden (Wickersheimer, XL). 

9. Parijs, BnF lat. 2328 (s. IX): lapidarius (Wickersheimer, XLIII). 

10. BnF lat. 5239 (s. Xmed., Saint-Martial): Dies Aegyptiaci en voorschriften m.b.t. 

aderlatingen (fol. 2v). Op fol. 166v een Cirkel van Apuleius/Petosiris die behulpzaam 

was bij het voorspellen van de uitkomst van een ziekte, vandaar de alternatieve naam 

Cirkel van Leven en Dood (Wickersheimer, LIV).80 Het handschrift bevat aantekeningen 

van Ademar.81 

11. Parijs, BnF lat. 5240 (s. XI, Saint-Martial), fol.116r, geeft een medicijn tegen koorts: De 

febribus (Wickersheimer, LV). Van dit handschrift werd het eerste katern door Ademar 

zelf  gevuld met een computus (19-jarige cycli) en met een door hem vervalste pauselijke 

brief waarin de apostolische status van Sint Martialis werd erkend. Het recept wordt 

toegeschreven aan Ademar.82 

12. BnF lat. 5600 (s. X, Saint-Martial), fol. 173r: Dies Aegyptiaci (Wickersheimer, LVII). 

13. Strasbourg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 326 (s. X-XI, Angoulême / 

Limoges): fol. 119r, De macrocosmo et microcosmo; fol. 199v-200r, Dies Aegyptiaci.83 

                                                 
76 BOZOKY, Charmes et prières apotropaïques, p. 53. 
77 Een inventarisatie van de betekenis van het kruis in het werk van Ademar begint met zijn visioen van het 

wenende kruisbeeld aan de nachtelijke hemel,  vervolgens het kruis in de maan als teken van voorspoed, het 

kruis met de vier windstreken als teken dat makro- en mikrokosmos omvat (fol. 44v), het kruis in de medisch-

magische formules (fol. 12rv), de afbeelding van de kruisiging op fol. 3v, en tenslotte de beschrijving van de 

afmetingen van het kruisbeeld  (fol. 212r) als voorbeeld van het geloof dat woorden de macht hebben om het 

voorgestelde werkelijkheid te laten worden.  
78 Zie de recepten in tekst 15b waar het kruisteken (†) vaak gebruikt wordt en waar de laatste spreuk vergezeld 

gaat van de opdracht: “... scribes carta uirgine et liga.” 
79 De referenties zijn volgens Ernst WICKERSHEIMER, Les manuscrits latins de médecine du haut moyen âge dans 

les bibliothèques de France (Parijs, 1966).  
80 Cf. de beschrijving in R. DEROLEZ, Runica manuscripta. The English tradition (Brugge, 1954), p. 329-332; 

voor de Cirkel van Petosiris zie de editie van Tolles in noot 74 hierboven.  
81 Cf. LANDES, Relics, p. 99, n. 119 en p. 347. 
82 LANDES, “A Libellus from Saint Martial of Limoges”, p. 200.  
83 Straatsburg 326 is een uitgebreid en goed verzorgd computushandschrift met o.a. Beda, De natura rerum en 

De temporum ratione,  het anonieme Duo sunt extremi vertices mundi, Germanicus’Aratea met de Scholia 
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    Uit dit handschriftelijk materiaal mag men concluderen dat Ademar in een 

kloostergemeenschap werkzaam was waar men min of meer gewend was aan het gebruik van 

astrologie en prognostica, en waar men blijkbaar een pragmatische houding aannam tegenover 

rituelen en praktijken met een heidense oorsprong. Bovendien duidt de aanwezigheid van een 

representatieve verzameling van voorspellingen, recepten en bezweringsformules, met soms 

een duidelijk orale oorsprong, in de aantekenboekjes van Ademar erop, dat medicinale 

praktijken onderwerp vormden van codificatie en kennisoverdracht, samen met ‘klassieke’ 

teksten zoals Hyginus’ De astronomia en de van Beda afgeleide computus.84 En het hoeft ons 

niet te verbazen wanneer zou blijken dat deze veelzijdige monnik zijn medische kennis in het 

druk door pelgrims bezochte Limoges ook eigenhandig in praktijk heeft gebracht. Al met al 

lijkt Saint-Martial niet voorop gelopen te hebben in de officiële kerkelijke strijd tegen 

‘bijgelovige’ opvattingen en praktijken.85 

   Naar mijn mening leidt dit astrologisch-prognostisch-medisch materiaal ook tot de conclusie 

dat Ademar in het kloosterleven een belangrijke positie innam als bemiddelaar tussen de 

goddelijke voorzienigheid (het hemelse bereik) en het aardse leven. Hij was degene die de 

kosmische tekens kon duiden en indien nodig, in geval van ziekte, de hulp kon inroepen van 

hemelse krachten via gechristianiseerde formules en amuletten.  

De handschriftelijke context maakt het aannemelijk dat Ademar de magische formules wilde 

inbedden in een ‘wetenschappelijke’ context van computus en astrologie/astronomie, een 

manoeuvre waardoor deze teksten ook meteen geschikt werden gemaakt als onderwerp van 

kennisoverdracht in het schoolcurriculum.  

      Ademars bekendheid en omgang met prognostica was in het begin van de elfde eeuw 

overigens geen zeldzaamheid. Van minstens drie tijdgenoten hebben we het goed 

gedocumenteerde bewijs van een soortgelijke belangstelling. De in zijn tijd vermaarde leraar 

Abbo van Fleury (ca. 940-1004) schreef wetenschappelijke werken over arithmetica, 

astronomie en de daarmee verbonden computistiek, waarin hij ook blijk gaf van zijn interesse 

voor prognostische teksten zoals de Revelatio Esdrae en de cirkels van leven en dood 

(Petosiris/Apuleius/Pythagoras). Omdat dit voorspellend materiaal begeleid werd door allerlei 

computistische hulpteksten om het gebruik ervan mogelijk te maken, dienden Abbo’s 

prognostica volgens David Juste een duidelijk praktisch doel.86  

Wetenschap en bijgeloof waren ook geen onverenigbare grootheden voor de monnik 

Aelfwine, die in 1031/1032 abt werd van New Minster in Winchester. In zijn persoonlijk 

gebedenboek, MS Londen, BL Cotton Titus D xxvi + xxvii (1023-1031), wordt een 

                                                                                                                                                         
Strozziana (en uitgespaarde ruimtes voor tekeningen), computistische tabellen, een kalender, astronomische 

figuren, etc. In de kalender staat Sint Martialis als confessor vermeld en 1 juli wordt genoemd als feestdag van 

St. Eparchius; WICKERSHEIMER, Les manuscrits latins de médecine, p. 174, beroept zich op Jean Porcher die het 

handschrift plaatst in de elfde eeuw, afkomstig uit het gebied van Angoulême / Limoges. Voor een uitgebreide 

inhoudsopgave, cf. Ernst WICKERSHEIMER, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de 

France,  T. XVII: Manuscrits de la bibliothèque universitaire et régionale de Strasbourg, p. 139-143. De 

parallellen tussen BnF lat. 5239 en Straatsburg 326 worden belicht door R. DEROLEZ, Runica manuscripta, p. 

329-335. De inhoudelijke verwantschap tussen beide handschriften pleit ook voor een gedeelde herkomst.  
84 Volgens Valerie FLINT, “Transmission of astrology”, p. 25, komt het, enige uitzonderingen daargelaten, niet 

voor dat (gechristianiseerde) magische recepten en lunaria worden aangetroffen in één verband met 

‘gerespecteerde’ astrologische teksten zoals van Hyginus, Beda, Liber Alchandreus, en dergelijke. DI TOMASSO, 

“Greek, Latin and Hebrew manuscripts”, p. 2-3, weerspreekt dit: “Both texts [Somniale Danielis en Lunationes 

Danielis, vE]…frequently appear bound together with other astronomical or astrological texts”. 
85 De officiële veroordeling van waarzeggerij werd verwoord door invloedrijke theologen als Augustinus, 

Isidorus van Sevilla en Hincmar van Reims en blijkt daarnaast uit preken, concilieteksten en boeteboeken.  
86 D. JUSTE, “Comput et divination chez Abbon de Fleury” in B. OBRIST (éd.), Abbon de Fleury. Philosophie, 

sciences et comput autour de l’an mil (Parijs, 20062), p. 95-127, hier vooral p. 115-116. 
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computistische verzameling gelardeerd met prognostische teksten zoals lunaria, de Somniale 

Danielis, dies aegyptiaci, dies caniculares, de Revelatio Esdrae en een brontologie.87  

Tenslotte kan uit het handschrift MS Bonn UB S. 218 (or. Trier, 1021-1075) geconcludeerd 

worden dat voor het schoolgebruik niet alleen teksten uit de artes liberales in aanmerking 

kwamen, maar ook medische verhandelingen, recepten, prognostica en “Heilsegen”.88   

    Al deze overeenkomsten laten onverlet dat Ademar op één gebied een uitzonderlijke 

voorsprong op zijn geleerde collega-monniken bezat, namelijk op dat van de Arabische 

astrologie, die zich vermoedelijk vanuit Limoges over  de rest van Frankrijk verspreidde.89  

    

 

 

 

 DE ONDERWIJSMETHODIEK: TEKSTEN 
 

a. VLO 15 in het onderwijscurriculum 

 

    De vormgeving van de meeste teksten in VLO 15 laat er geen twijfel over bestaan dat ze 

waren bedoeld voor gebruik door de schrijver zelf. Gedichten die normaal gesproken een 

klassieke lay-out bezaten (één regel per vers), werden door Ademar in lange regels 

afgeschreven, zodat hij in één katern een substantiële collectie van onderwijsteksten (en 

tekeningen) tot zijn beschikking had. Het uiterlijk van het merendeel der teksten verraadt al 

meteen dat het niet de bedoeling was dat zij door anderen, laat staan leerlingen, gelezen 

werden. Het opsporen van een bepaalde tekst in het stapeltje katernen waaruit VLO 15 

bestond, was voor een oningewijde gebruiker geen eenvoudige taak, laat staan het op de juiste 

wijze lezen en interpreteren van een continu doorlopende ‘kale’ tekst met onregelmatige 

woordscheiding en een minimum aan tekstgeleding. Deze delen van VLO 15, bijvoorbeeld 

schriftje II, zijn duidelijk bedoeld voor de leraar die de tekst aan de leerlingen dicteerde.90 

Tijdens zijn voordracht kon Ademar zichzelf onderbreken om taalkundig of zakelijk 

commentaar te leveren. De tekst zoals die door Ademar op het perkament was geschreven, 

bestond in feite uit een reeks tekens op basis waarvan hij, als kenner van de materie, een 

betekenisvolle presentatie kon verzorgen met een correcte zinsconstructie, de juiste uitspraak, 

tijdige pauzes, de goede accenten en het toepasselijke ritme. Vermoedelijk maakten de 

leerlingen aantekeningen op wastafeltjes van het dictaat met commentaar van Ademar.91 

                                                 
87 Beate GÜNZEL, Ælfwine’s Prayerbook (London, British Library, Cotton Titus D. xxvi + xxvii) (Londen, 1993) 

en de prognostica uit dit handschrift opgenomen in CHARDONNENS, Anglo-Saxon Prognostics, passim. 
88 Rainer REICHE, Ein rheinisches Schulbuch aus dem 11. Jahrhundert. Studien zur Sammelhandschrift Bonn 

UB. S 218 mit Edition von bisher unveröffentlichten Texten (München, 1976: Münchener Beiträge zur 

Mediävistik und Renaissance-Forschung, 24), inhoudsopgave op p. 211-215.  
89 JUSTE, Les Alchandreana primitifs, p. 262. Voor de toestand van de astrologische kennis in het Latijnse 

Westen tot het einde van de 10e  eeuw, Ibid., p. 15-26. Voor de houding van de kerk tegenover astrologie, zie 

LAISTNER,  “The Western Church and Astrology during the Early Middle Ages” in: The Harvard Theological 

Review 34 (1941), p. 251-275. 
90 Nikolaus HENKEL,  “Glossierung und Texterschließung. Zur Funktion lateinischer und volkssprachiger 

Glossen im Schulunterricht” in: Rolf BERGMANN en Stefanie STRICKER (hg.), Die althochdeutsche und 

altsächsische Glossographie. Ein Handbuch, 2 Dln. (Berlijn/New York, 2009), Dl. I, p. 468-496, hier p. 472, 

verwoordt het gebeuren in de klas als volgt: “Das Studium der Texte erfolgte in einem Prozess mündlicher, 

schriftgestützter Unterweisung.” 
91 Hoewel het mogelijk is om uit de uiterlijke presentatie van een tekst de bedoeling van een schrijver af te 

leiden, het blijft de vraag of het daadwerkelijke gebruik ook aan deze bedoeling beantwoordt. “Use cannot be 

simply extrapolated from design”, aldus REYNOLDS, “Glossing Horace”, p. 103. 
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  Soms echter geeft Ademar door zijn ingrijpen in de tekst een directer inkijkje in zijn 

werkwijze in de klas dan deze deducties ons toestaan.92 Aan de hand van drie teksten zal ik 

proberen om aan te tonen dat het in deze gevallen om bewerkingen gaat die hun bestaan te 

danken hebben aan de didactische inspanningen van Ademar.   

 

   In het eerste geval gaat het om de Glossae Biblicae, een verzameling glossen die uitleg 

geven bij het lezen van de bijbel, en die door Ademar aangepast werden met de bedoeling om 

beter aansluiting te vinden bij het begripsniveau van zijn leerlingen, zo luidt mijn 

veronderstelling.93 

De lay-out van het glossarium, of liever gezegd het ontbreken daarvan, laat vermoeden dat de 

bijbel chronologisch werd gelezen (van Genesis tot Openbaring) en dat het glossarium 

synchroon met de tekst van de bijbel werd gebruikt.94 Het bewandelen van de omgekeerde 

weg, dat wil zeggen het thematisch lezen van de bijbel en de daarbijbehorende uitleg telkens 

opzoeken in het glossarium, lijkt mij de moeilijke weg, want door het vrijwel ontbreken van 

grafische onderscheidingstekens moet het ook voor een uitmuntend bijbelkenner als Ademar 

niet meegevallen zijn om een willekeurig lemma uit de bijbel in het glossarium terug te 

vinden. Een dergelijke zoektocht wordt verder bemoeilijkt door het ontbreken van lemmata 

bij verschillende glossen, terwijl bij weer andere glossen lemma en uitleg onderling van plaats 

werden verwisseld, zodat het trefwoord niet vooraan, maar achteraan de glosse teruggevonden 

wordt. Alle andere vergelijkbare glossaria, in ieder geval die welke uitgegeven werden door 

Paolo Vaciago, hebben een uiterlijk waardoor de relatie met de te ontsluiten tekst veel 

gemakkelijker te leggen is.95 Al met al is het alleen al vanwege de vormgeving duidelijk dat 

dit glossarium enkel door de samensteller zelf, in dit geval Ademar, met vrucht kon worden 

geraadpleegd. Maar voor wie was deze uitleg van de bijbel bedoeld? Tot wie richtte Ademar 

zich met de kennis die in dit bijbelcommentaar lag opgeslagen? Waren het aantekeningen die 

voor persoonlijk gebruik waren bestemd of wilde hij zijn leerlingen er de helpende hand mee 

bieden? Om op deze vraag een antwoord te krijgen moeten we naar het soort ingrepen gaan 

kijken dat Ademar in de oorspronkelijke tekst pleegde. 

   Wat betreft de inkortingen ten opzichte van de tekst die in vergelijkbare handschriften wordt 

aangetroffen, in casu de handschriften Fulda, Bern, Karlsruhe en de Ambrosiana,96 is het 

duidelijk dat de tekst in VLO 15 niet een embryonaal stadium vertegenwoordigt van een 

glossarium dat later tot volwassenheid is uitgegroeid, maar dat VLO 15 is ontstaan door het 

actief snijden in een reeds uitgedijd glossarium. De volgende vraag is dan, of Ademar zelf 

verantwoordelijk gesteld kan worden voor het excerperen van de glossen of dat hij een reeds 

ingekort exemplaar kopieerde. Wat betreft het selecteren van de glossen is het moeilijk te 

zeggen of Ademar daartoe zelf het initiatief nam of dat die selectie al in zijn model had 

plaatsgevonden. Welke reden zou Ademar gehad moeten hebben om waardevolle uitleg bij de 

bijbel in zijn glossarium te schrappen? Plaatsgebrek zal niet zo gauw een motief zijn geweest, 

                                                 
92 ‘Klas’ is hier overdrachtelijk bedoeld en duidt op iedere situatie waarin van een leraar-leerling verhouding 

sprake is. Dit kan zich in een apart lokaal afspelen tussen een leraar en meerdere leerlingen, zoals wij ons de 

klassieke klas voorstellen, maar dat hoeft in de middeleeuwse situatie niet noodzakelijkerwijs het geval geweest 

te zijn.  
93 Voor de functie van glossaria, zie ook: Claudia WICH-REIF, Studien zur Textglossarüberlieferung, 250-256. 
94 De citaten in deze paragraaf zijn ontleend aan de editie van tekst nr. 16 in Deel II. 
95 Cf. P. VACIAGO, (ed.), Glossae Biblicae.Pars I/II (Turnhout 2004), CCCM 189A-B. De belangrijkste 

handschriften (o.a. Fulda, Bern, Ambrosiana en Karlsruhe) vermelden allemaal  in een kopje het begin van een 

Bijbelboek, soms zelfs in kapitalen. Bovendien komt het in deze glossaria minder vaak voor dat lemmata worden 

weggelaten. 
96 Fulda = Fulda, Hessiche Landesbibliothek Aa.2 (856, Bodensee); Ambrosiana = MS Milaan, Bibliotheca 

Ambrosiana M. 79 sup. (s.XIex) ; Bern = MS Bern, Burgerbibl., 258, fols. 16-47 (s. X of s. XI, Fleury); 

Karlsruhe  = Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. IC (s. VIII, Reichenau). Voor deze handschriften, zie 

verder de inleiding tot de Glossae Biblicae in Deel II, p. 323. 
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want we hebben eerder al gezien dat Ademar bijzonder inventief is als het erop aankomt om 

perkament te regelen wanneer de noodzaak zich voordoet.  

   In tegenstelling tot de onzekerheid omtrent de selectie van de glossen, denk ik wel dat 

Ademar verantwoordelijk gesteld kan worden voor het inkorten, c.q. vereenvoudigen van de 

glossen. Dit vermoeden is gebaseerd op zijn werkwijze ten aanzien van andere teksten die hij 

ook inkortte zonder dat essentiële informatie verloren ging.97 Bij het lemma anaglaua 

(anaglyfa, III Reg 6.32) noteert Ademar als uitleg: “dicitur sedes ubi papa sedet dum populum 

communicat”. Met deze uitleg heeft Ademar geprobeerd om duidelijkheid te scheppen voor 

zijn leerlingen. Zijn model bevatte namelijk een dubbelzinnige interpretatie van het lemma 

anaglyfa, veroorzaakt door een foutieve tekstoverlevering:98 “Anaglifa. alibi anaglaua dicitur. 

quod superius sint sculpta; Grece enim dicitur sedes ubi papa sedet. quando communicat 

populum”.  Ademar koos voor de laatste, hier onderstreepte, uitleg; helaas met het verkeerde 

resultaat ... . Een ander voorbeeld van inkorting, is de glosse bij Est 8.17 op fol. 18v, lin. 20: 

“Religio. qua religamus nos deo”. Ademar heeft het onderstreepte gedeelte uit de 

voorbeeldtekst (Fulda 30.60) behouden: “Religio appellata quod per eam uni deo religamus 

animas nostras. ad cultum diuinum”. 

We zien dat, met de inkorting, de strekking van een glosse nauwelijks wordt gewijzigd. Zo 

luidt de glosse in Fulda bij I Reg 2.25: Si in domino peccauerit. quis orabit pro eo?: 

Difficultatem in hoc ostendit non inpossibilitatem ut oretur pro eo. Non ut ipse sacerdotali 

more oret pro ceteris. Aliter quis orabit: quis hic accipitur pro nullo. Ademar verkort deze 

uitleg en interpreteert aldus: … difficulter aut raro quia prope omnes sacerdotes mali erant 

qui debuerant pro populo orare. 

   Een tweede activiteit van Ademar bestaat uit het ‘normaliseren’ van de schrijfwijzen in 

lemma en uitleg. Wanneer zijn model de bijbel op de voet volgt en voor lemma en uitleg de 

genitivus, accusativus of ablativus gebruikt, dan verandert Ademar dit regelmatig in de 

nominativus (bijvoorbeeld in Gen 1.1, 12.6, 40.22, 41.5, Ex 2.3, 37.16, I Reg 10.5, etc.). Voor 

de leerlingen is het immers belangrijke informatie om het woord in de eerste naamval 

enkelvoud, de standaardvorm, gepresenteerd te krijgen. Soms wordt ook de werkwoordsvorm 

omgezet: in Num 13.33 wordt perf. 1pl. veranderd in praesens 1sing.; in Ios 18.3 praesens 2pl. 

in de infinitivus en in Idc 7.19 de infinitivus in praesens 1sing.  

   De derde verandering die Ademar in de glossen aanbrengt is het veranderen van de 

zinsconstructie en woordvolgorde. Het gevolg hiervan is vaak dat het lemma niet vooraan 

maar achteraan in de glosse terecht komt (bijvoorbeeld II Reg 1.18, Ps 118.171 en Sir 8.14). 

Deze werkwijze paste Ademar ook in andere teksten toe, bijvoorbeeld in zijn hierna te 

behandelen exemplaar van de Expositio apocalypseos van Beda in fasc. IX van VLO 15. 

Enkele voorbeelden van zijn manier om een glosse te vereenvoudigen: 

De glosse bij Ex 25.29 luidt in de glossaria: “Acitabulum: quarta pars. eminę est. xii dracmas 

appendens”. Ademar verandert dit in: “iiiior. acitabula est emina. xii. dragmę. est 

acitabulum”. 

In Fulda en Bern krijgt het lemma veru uit Est 10.3 de volgende uitleg: “Veru. uirga. In 

plurali numero uerua facit. Et est neutri generis. Sunt autem uirgeę ferreę laniorum”; bij 

Ademar wordt dit: “Virgae ferreę lanionum. est ueru”.  Inkorting en omkering van de 

woordvolgorde blijkt ook uit de glosse bij het lemma quadrans uit Mc 12.42. De glossaria 

hebben hier: “Quadrans genus nummi. Quarta pars sicli id est v obolum”, wat door Ademar 

veranderd wordt in: “v. oboli .i. quadrans”. 

                                                 
97 Zie zijn werkwijze met het kopiëren van twee teksten uit BnF lat. 528,  de Versus in laude S. Benedicti en de 

Sententiae septem sapientium. 
98 Zie deel II, p. 325. 
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   Uit deze voorbeelden blijkt dat er geen sprake is van slaafs kopiëren. Alleen de informatie 

die voor hem nuttig is, wordt door Ademar overgenomen, en in bewoordingen die verraden 

dat hij de tekst herschreef met een bepaald publiek in gedachte. De normalisering en 

vereenvoudiging van het Latijn moet door Ademar ontwikkeld zijn als didactische methode 

om de kennis die bemiddeld wordt door de bijbelglossen toegankelijker te maken voor zijn 

leerlingen. 

 

    De tweede tekst die ik hier wil behandelen en die ons iets kan vertellen over de bedoelingen 

van de bewerker (Ademar) en over het publiek dat hij met zijn bewerkingen op het oog had, 

betreft de Psychomachia,99 geschreven door de christelijke dichter Aurelius Clemens 

Prudentius (348-413) en veel gelezen in het middeleeuwse onderwijs.100   

Het gedicht van de Psychomachia wordt door Ademar in een verzorgde lay-out gepresenteerd, 

hetgeen er op wijst dat hij er rekening mee hield dat de tekst ook door anderen dan hijzelf zou 

worden gebruikt. Van belang in ons kader zijn vooral de notities die Ademar (en zijn 

medewerker) interlineair en marginaal aan de tekst toevoegde. In mijn optiek waren deze 

glossen bedoeld om hem erop attent te maken dat bepaalde passages nadere toelichting 

behoefden.101 De verklaringen zijn vooral, maar zeker niet uitsluitend, taalkundig van aard, 

dat wil zeggen dat zij lexicografische, grammaticale en syntactische uitleg geven bij het Latijn 

van Prudentius. Ook hier geldt weer dat we uit het soort glossen af kunnen leiden dat ze niet 

bedoeld waren voor een in de taal geverseerde lezer als Ademar, maar voor personen die wat 

hulp nodig hadden bij het ontraadselen van de geheimen der Latijnse taal. De  zinsbouw van 

het Latijn is voor iemand die de volkstaal gewend is, immers geen vanzelfsprekendheid.  

 Om zichzelf eraan te helpen herinneren dat de zinsconstructie uitgelegd moet worden, heeft 

Ademar op verscheidene plaatsen ‘construe marks’ gebruikt, dit zijn symbolen die boven, 

soms ver van elkaar verwijderde, maar grammaticaal bijeenhorende zinsdelen, werden 

geplaatst.102 Het symbool boven het woord secreta (Praef. r. 42) en boven het woord origo 

(Praef. r. 41), geeft bijvoorbeeld aan dat secreta als adjectief van origo fungeert (“de 

geheimzinnige geboorte”):  

 

 
 

Afb. V.4. VLO 15, fol. 45rb. Psychomachia. 

 

                                                 
99 Voor de citaten wordt verwezen naar de editie van tekst nr. 36 in Deel II. 
100 Cf. GLAUCHE, “Schullekture im Mittelalter”, p. 5 e.v. 
101 Suzanne REYNOLDS,  “Glossing Horace: Using the Classics in the Medieval Classroom”, in: Claudine A. 

CHAVANNES-MAZEL en Margaret M. SMITH (eds.), Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and 

Use (Londen, 1996), p. 103-117, hier p. 104, spreekt over de functie van glossen “as the mnemonic triggers for 

the teacher’s exposition”. 
102 Voor ‘construe marks’ zie Maartje DRAAK, “Construe marks in Hiberno-Latin MSS” in: Mededelingen der 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 20, nr. 10 

(1957), p. 261-282; en verder vooral de studies van WIELAND, The Latin Glosses, p. 98-107 en GROTANS, 

Reading in Medieval St. Gall, p. 200. 
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Op dezelfde manier worden de vocativusvormen Xpiste (Psych., r. 1) en rex noster, vier regels 

verder (Psych., r. 5), met elkaar verbonden.103 Soms worden de letters van het alfabet gebruikt 

om de relatie tussen twee woorden uit te drukken, zoals de letter a boven de woorden sera en 

puerpera in Praef. 67.  In Psych. 15-16 zijn de woorden armas en ingenium beide van de 

letter a voorzien, waarmee Ademar aangeeft dat ingenium lijdend voorwerp is bij het 

werkwoord armas: “jij bewapent je geest met...”.104  

  Een aparte categorie glossen wordt gevormd door de stijlfiguren. De stijlfiguur van het 

tussenwerpsel wordt behandeld aan de hand van Psych. 3-4, bij welke regels Ademar de 

glosse parentesis heeft toegevoegd.105 Een andere stijlfiguur, die van de antifrase, is 

geannoteerd bij raucos in Psych. 317: “antifrasin. claros”.106 Boven virago (Psych. 194) 

noteert Ademar: “per ironiam”. Op het verschijnsel diaeresis, dat wil zeggen wanneer het 

metrum vereist dat één lettergreep in tweeën wordt gesplitst, wordt opmerkzaam gemaakt in 

Psych. 163 boven “iob: diheresis”.107 

    De vragende vorm tene in Psych. 58, wordt verduidelijkt door een komma te plaatsen 

tussen te en ne; bovendien voegt Ademar bovengeschreven toe: “num te?” . 

De declinaties komen aan de orde in de aanduiding van de genitivus (Praef. 63, “Trinitatis 

hospitae: genitivus”); in de uitleg van de ablativus door de voorzetsels de en a (Praef. 41 

boven “fonte: s. de”); het gebruik van de accusativus wordt verduidelijkt met het voorzetsel 

per in Psych. 23: “intonsa comas: .i. per comas”. De vocativus wordt aangegeven met de 

glosse o: in Psych. 156 boven “vitium: o ira”, en met “o xpistiani” boven vobis (Psych. 220); 

“o superbia” boven loqui (Psych. 285); “o homo” boven quisquis in Psych. 288.  

In Psych. 89, “tu princeps ad mortis iter”, ontbreekt het werkwoord waarvan verondersteld 

wordt dat het uit het zinsverband kan worden afgeleid. Voor zijn leerlingen verduidelijkt 

Ademar de zin door er bovengeschreven: “s. es”, aan toe te voegen. 

De regel in Psych. 285: “magna cadunt, inflata crepant, tumefacta premuntur”, geeft een 

mooie aanleiding om het zelfstandig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en deelwoorden 

in het Latijn te behandelen. Ademar heeft daarom boven alle drie de gevallen de aantekening 

verba geplaatst (neutrum pluralis).  

    Om de verhaallijn te kunnen volgen wordt er regelmatig notitie van gemaakt wie er op het 

stijdtoneel aanwezig zijn: in Psych. 46  staat boven “furiae: libidinis”, in Psych. 118 boven 

“ait: s. ira”. Even verderop, Psych. 160, legt Ademar uit dat vesania een synoniem is voor ira. 

Veel van deze glossen vallen onder de zogenaamde “suppletive glosses” van Wieland, die ik 

aanvullende of verklarende glossen zou willen noemen.108 

   Vermoedelijk heeft Ademar de tekst van de Psychomachia aan zijn leerlingen voorgelezen, 

woord voor woord en regel na regel, onderwijl het Latijn verduidelijkend. Uit het feit dat de 

                                                 
103 Voor het gebruik van symbolen  als syntactische glossen, zie F.C. ROBINSON, “Syntactical Glosses in Latin 

Manuscripts of Anglo-Saxon Provenance” in: Speculum 48 (1973), p. 443-475 en Gernot WIELAND, The Latin 

Glosses, p. 98 e.v. Dit symbool werd ook gebruikt door Martinus van Laon (819-875) in MS Laon 468, wanneer 

de kopiist het begin van een nieuwe paragraaf niet, of verkeerd in de lay-out tot uitdrukking brengt, cf. John J. 

CONTRENI (ed.), Codex Laudunensis 468. A Ninth-Century Guide to Virgil, Sedulius, and the Liberal Arts 

(Turnhout 1984: Armarium Codicum Insignium, Vol. III), fol. 9r, 17v, 53v en 53r. Een ander, hiervan licht 

afwijkend symbool wordt tweemaal in de Psychomachia gebruikt om twijfelachtige lezingen in de tekst aan te 

geven. We zien op deze plaatsen dat de tweede hand, waarschijnlijk met behulp van een ander handschrift, de 

correcte lezing noteert: behalve op fol. 60r ter correctie van “habens” (= “albens”), ook op fol. 60v, r. 12, ter 

correctie van “cordibus” (= “concordibus”). 
104 Bovendien staat boven “armas” de notitie “verbum”, naar mijn mening een aanwijzing voor de leraar om de 

leerlingen erop te wijzen dat het hier om het werkwoord armas gaat (2 sing. praes.), en dat ze dit niet moeten 

verwarren met het plurale tantum arma, -orum (N). 
105 Isid., Etym. I, 37, 18, zie ook Deel II, p. 975, fol. 146v, lin. 26. 
106 Isid., Etym. I, 37, 24, zie ook Deel II, p. 976, fol. 147r, lin. 9.  
107 Isid., Etym. I, 35, 4, zie ook Deel II, p. 971, fol. 145v, lin. 12 
108 Cf. WIELAND, The Latin Glosses, p. 109-143. 
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Latijnse wijze van zinnen construeren aan de orde wordt gesteld, kan men afleiden dat de 

uitleg bedoeld was voor leerlingen wier moedertaal een andere dan het Latijn was. Maar er 

zijn ook niet-taalkundige glossen aan te wijzen waaruit men kan concluderen dat Ademar ook 

graag wilde dat de leerlingen de inhoud en de strekking van het gedicht begrepen. Daartoe 

voegde hij enerzijds verduidelijkende, meestal repetitieve glossen toe, bedoeld om de draad 

van het verhaal vast te houden (zie hierboven), en anderzijds glossen die de christelijke teneur 

van het verhaal benadrukken met een letterlijke exegese. Zo vindt in Psych. 402 een bijbelse 

verwijzing plaats: “vel patris Saul”; de eigen tijd, “tempora nostra” (Psych. 67) krijgt de 

annotatie “christianitatem”; boven Trinitatis (Praef. 63) staat de uitleg “p. et f. et sps.” (= 

pater et filius et spiritus) en wanneer in Psych. 420 sprake is van het strijdwapen van 

Sobrietas, zet Ademar er ter verduidelijking ornamentum met een kruisteken (†) boven. Het 

metaforisch gebruik van woorden zoals gladium (Psych. 99: “verbum dei”) komt aan de orde 

en de godgelijkheid van de mens wordt in Psych. 76, “inde omnis iam diva caro est quae 

concipit illum”, gepreciseerd met: “ex illo tempore sancta [caro est quae concipit] Christum 

s. mente”.  

  

    De derde onderwijstekst die de werkwijze van Ademar in het grammatica-onderwijs kan 

verduidelijken is Beda’s Expositio apocalypseos. 

Volgens de tekstbezorger van Beda’s tekst, Roger Gryson, is het exemplaar van de Expositio 

in VLO 15 een vrije bewerking van de versie die Ademar zelf, ondertekend en wel, al eerder 

had gekopieerd in MS Berlijn Phillipps 1664, fol. 17v-37r.109  Een vergelijking van de 

Expositio in VLO 15 met de standaardtekst zoals die door Gryson werd uitgegeven, leert dat 

Ademar in VLO 15 soms tekstgedeeltes weglaat en verkort, maar ook komt het voor dat hij 

een citaat uit de bijbel juist uitvoeriger weergeeft dan in het origineel het geval is. Het meest 

opvallende kenmerk van de bewerking wordt echter gevormd door het veranderen van 

zinsconstructies, zoals wanneer bijvoorbeeld het activum wordt omgezet in het passivum of 

de accusativus cum infinitivus in de ablativus absolutus. Van deze ingrepen in de syntaxis van 

het origineel wordt de omkering van de woordvolgorde het meest toegepast. Ademar laat in 

zijn bewerking de zin meestal beginnen met onderwerp+werkwoord, gevolgd door het lijdend 

voorwerp. Evenzo worden de woorden die grammaticaal bijeen horen ook in elkaars fysieke 

nabijheid gebracht. Om van deze laatste aanpak, de veelvuldig toegepaste woordinversie, 

enkele voorbeelden te geven, vergelijken we de gezaghebbende tekst zoals die in de meeste 

handschriften en in Ademars model, Phillipps 1664,  teruggevonden wordt, met de bewerkte 

vorm in VLO 15. Eerst wordt de lezing in Phillips 1664 gegeven, daarna die in VLO 15: 

 

Apc 1,1:  

 

id est quae in praesenti tempore sunt ecclesiae uentura.110  

 

.i. quæ uentura sunt ecclesiæ in presenti tempore.111  

 

Apc 9, 20: 

 

Quia falsos xpistianos et haereticos descripserat. nunc ut corpus omne diaboli 

circumscribat. gentilium quoque commemorat errorem. quibus nihil prodest his plagis 

                                                 
109 GRYSON (éd.), Expositio Ap., 48; 122: “…un abrégé très libre du commentaire de Bède, réalisé sur la base de 

13 (= Phillipps 1664, vE)”. De tekst in Phillipps 1664 is volgens Gryson een rechtstreekse kopie van een uit 

Zuidwest Duitsland afkomstig archetype γ2.  
110 Phillipps 1664, fol. 18v, 16-17; ed. GRYSON, p. 235.  
111 VLO 15, fol. 63r, 24-25. 
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non occidi. cum constet eos in gentili tunc quoque perdurare malitia. Neque enim in 

illa persecutione cogentur gentiles supra dictis consentire. sed in sua incredulitate 

morientur.112 

 

.i. descripserat falsos xpistianos et hæreticos nunc dicit gentilium errorem. quibus 

nihil prodest non occidi his plagis quia perdurant in gentili malicia. quia gentiles non 

cogentur consentire supra dictis in illa persecutione. sed morientur in sua 

incredulitate. et ita circumscribit omne corpus diaboli.113  

 

Apc 16, 15: 

 

qui turpitudinem uitae reprehensibilis ante iustorum oculos in iudicio subsequentis 

boni operis tegmine uelant. Et in euangelio dominus exemplo furis cauendi seruos 

uigilare praecipit.114  

 

qui turpitudinem peccatorum ante oculos iustorum in iudicio uelant tegmine boni 

operis subsequentis. Et dominus precipit uigilare seruos exemplo furis cauendi.115  

 

Apc 22,2: 

 

Hunc fluuium puto iordanem figurasse ultra quem moyses populis monita salutis et 

intra quem terram repromissionis hiesus aperuit.116 

 

Hunc fluuium figurauit iordanis ultra quem moises deuteronomium explanauit. et 

quem ihesus aperuit ingressurus terram repromissionis.117 

 

   Uit deze vergelijkingen blijkt dat Ademar de woordvolgorde van Beda in zijn 

schoolbewerking aan een totale hergroepering onderwerpt. Bovenstaande voorbeelden kan 

men, zo men wil, met talloze andere vermeerderen. De werkwijze van Ademar is te 

vergelijken met die van Notker Labeo, met dien verstande dat Notker aan zijn leerlingen, wier 

moedertaal het Duits was, ook nog een vertaling van de Latijnse tekst verschaft. Deze stap 

was voor de Romaanstalige pupillen van Ademar overbodig, omdat hun moedertaal nog dicht 

bij het Latijn stond. In haar studie naar het (grammatica-)onderwijs van Notker Labeo  laat 

Anna Grotans  zien hoe Notker de te behandelen teksten voorbereidde, en hoe de lessen van 

Notker er in de dagelijkse praktijk van het klaslokaal moeten hebben uitgezien. In haar 

analyse van Notkers lesstof toont zij aan dat Notker de Latijnse zinsconstructies met hun 

ingewikkelde syntaxis en stijl (ordo artificialis) voor zijn leerlingen ontleedde en herordende 

volgens een voor hen natuurlijke (taalkundige) ordening (ordo naturalis), die meestal 

overeenkomt met de sequentie onderwerp, werkwoord en lijdend voorwerp. Een tweede 

ordening werd op logisch niveau aangebracht om de betekenis van de zin te ontleden met de 

categorieën subject, predicaat en bijwoordelijke bepaling (ordo rerum).118 Naast het 

                                                 
112 Phillipps 1664, fol. 25r, 54-56, -fol. 25v, 1; ed. GRYSON, p. 359. 
113 VLO 15, fol. 69r, 15-19. 
114 Phillipps 1664, fol. 30v, 27-28; ed. GRYSON, p. 457.  
115 VLO 15, fol. 73v, 44-47. 
116 Phillipps 1664, fol. 36v, 13-14; ed. GRYSON, p. 565. 
117 VLO 15, fol. 79r, 17-19. 
118 GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 11. In de preken van Ademar  in BnF lat. 2469 is er ook sprake 

van een afwijkende woordvolgorde, maar nu in tegenovergestelde richting. Niet de ordo naturalis is beoogd 

maar de ordo artificialis: de grammaticale exercities van Ademar in zijn sermones leiden niet zelden tot een 
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analyseren van de Latijnse zinsstructuur werd de tekst door Notker soms voorzien van 

leestekens om de leerlingen behulpzaam te zijn bij het hardop voorlezen van de tekst. Voor de 

leerlingen was het ontleden van het Latijn in betekenisvolle eenheden (discretio) een 

noodzakelijke oefening (praelectio) voordat de zinnen met begrip gelezen konden worden 

(lectio). 

   In de tekst van de Expositio apocalypseos in VLO 15 past Ademar precies dezelfde methode 

toe als Notker Labeo bij het toegankelijk maken van het Latijn. Hij herordent de zinsdelen op 

een wijze waardoor de constructie van het Latijn voor de leerlingen inzichtelijk wordt 

gemaakt. Om dezelfde pedagogische reden heeft Ademar in zijn werkexemplaar van de 

Expositio de citaten uit de Apocalyps in kleinere eenheden opgeknipt: zo voorkomt hij dat het 

commentaar bij een uitgebreide bijbelpassage te omvangrijk wordt en dat de leerlingen de 

relatie met de uit te leggen tekst (het explanandum) uit het oog verliezen.Wat Grotans zegt 

over Notkers behandeling van het Latijn kan direct toegepast worden op Ademars manier van 

werken: 

 

The scattered constituents of phrases are united, often the subject and verb are moved 

to the beginning of the clause and are followed by any objects or adverbials; relative 

pronouns stand at the head of the relative clause, adjectives are placed before the 

nouns they modify and genitive modifiers follow their nouns; understood subjects, 

verbs and/or objects are occasionally supplied. When studied in conjunction with the 

original Latin, this sparsed text could be used as a bridge to understanding the 

original Latin and to help students gain insight into the intricacies of Latin style.119 

 

    Waarschijnlijk heeft Ademar de tekst met het formele Latijn van Beda uit Phillipps 1664, 

gebruikt naast de gereconstrueerde versie in VLO 15. Eerst werd de tekst van Beda uit 

Phillipps 1664 zin voor zin uitgelegd met behulp van het voor de leerlingen transparant 

gemaakte Latijn uit VLO 15. Was deze praelectio eenmaal succesvol afgerond dan zal 

Ademar het begrip van zijn pupillen getest hebben door ze te vragen om de formele tekst van 

Beda uit Phillipps 1664 hardop voor te lezen. Uit de accenten, pauzes en toonhoogte kon 

Ademar dan opmaken of ze het Latijn begrepen hadden.  

   Ademars bewerking van de Expositio apocalypseos bestaat, behalve uit de veranderde 

syntaxis, verder uit inkorting, uitweiding en suspensie,120 allemaal ingrepen die er op wijzen 

dat het hier om een werktekst gaat en niet om een tekst die als een letterlijke kopie van het 

model bedoeld is. Bovendien maken deze ingrepen, naast het ontbreken van enige 

tekstgeleding, eens te meer duidelijk dat de tekst niet voor de leerlingen maar voor de leraar is 

bedoeld: alleen hij is in staat om zich in de tekst te oriënteren en om de  afkortingen met zijn 

kennis in te vullen.  

 

 

  b. Wolfenbüttel Gud. 79 in het schoolcurriculum 
 

   Het handschrift Gud. 79 is een goed voorbeeld van een verzameling teksten die enerzijds de 

grammaticaleer behandelt middels leerboeken van Beda, Murethach en Marius Victorinus, en 

anderzijds drie gerenomeerde dichters aan bod laat komen om als voorbeeld van dichtkunst te 

dienen.  

                                                                                                                                                         
kunstmatig aandoende woordvolgorde (hyperbaton), cf. P. BOURGAIN, “La culture et les procédés littéraires”, p.  

424-427. Zie hiervoor p. 106. 
119 GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 97. 
120 Onder suspensie versta ik het met de beginletters weergeven van een citaat, in dit geval meestal uit de bijbel. 
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  De klassieke dichter Persius is vertegenwoordigd met een rijk geannoteerde versie van zijn 

Satyrae. De glossen zijn syntactisch van aard (letters als symbolen die de woordvolgorde 

herstructureren), grammaticaal (aangeven van de declinatie, woordverklaringen, synoniemen, 

etc.) en semantisch op die plaatsen waar de betekenis wordt verklaard. Met leestekens is in de 

tekst aangegeven waar de stem moet rusten en op sommige plaatsen wordt met dunne 

verticale streepjes op woordscheidingen attent gemaakt.121 De meeste glossen werden 

waarschijnlijk door de leraar gebruikt om, zoals in de Psychomachia, de tekst taalkundig aan 

de leerlingen uit te leggen. De onderscheidingstekens waren bedoeld om de beginnende 

leerling te helpen om zich al lezend door de tekst heen te worstelen.  

   De Historia apostolica van Arator was in de Middeleeuwen een veelgebruikte schooltekst 

en werd vaak samen met andere klassiekers zoals Sedulius, Prudentius, Persius, Avianus en 

Boethius aangetroffen in zogenaamde Autoren-Sammelcodices (of libri manuales).122 De tekst 

in Gud. 79 is slechts spaarzaam voorzien van glossen. Het gaat vooral om alternatieve 

lezingen, aangekondigd met “aliter...”, en om de marginale aanduiding “figura mystica” bij 

passages die om een uitleg van de leraar vragen. Zo wordt in Boek I, 145-147, de allegorie 

van water en vuur benoemd als figura mystica wanneer Jezus’ leerlingen gedoopt worden en 

zij door de Heilige Geest aangespoord worden om het geloof met één stem te verkondigen 

(water, de doop in de Jordaan) én met liefde en hartstocht (het vuur van de Heilige Geest).123 

   De tekst van Arator is verder voorzien van een complete, later aangebrachte interpunctie: 

punctus elevatus, punctus versus en de punctus circumflexus, met daarnaast de punt op halve 

letterhoogte (de media distinctio) en de punt op hele letterhoogte (ultima distinctio). Deze 

leestekens waren bedoeld om onervaren lezers te helpen met het structureren van de zin in 

betekenisvolle eenheden.124 Arator werd in het taalonderwijs behandeld om het metrum en de 

stijlfiguren aan de hand van voorbeelden aan de leerlingen te verduidelijken. Maar ook voor 

de exegese van de geschiedenis der apostelen werd hij gebruikt, hetgeen voor Ademar zeker 

niet zonder belang moet zijn geweest met het oog op de status van Sint Martialis als één van 

Christus’ apostelen.125  

  Sedulius is de derde schoolauteur die in Gud. 79 voorkomt. In het Carmen paschale, dat 

grotendeels door Ademar is geschreven, laat deze zien hoe datgene wat geleerd is in de 

grammatica-les, geadstrueerd kan worden aan de hand van voorbeelden uit Sedulius. In de 

marge van het Carmen paschale maakt Ademar aantekeningen op plaatsen waar een bepaalde 

stijlfiguur wordt aangetroffen: sincopa, afaresis, antonomasia, sinecdoche, perifrase, 

metonimia, zeugma, metafora, dialiton, omoioteleuton, etc.126  

 

                                                 
121 Bijvoorbeeld fol. 90r, kolom B. 
122 Cf. ORBÁN (ed.), Historia apostolica, I, p. 17-18. De terminologie is van GLAUCHE, Schullektüre im 

Mittelalter, p. 31, en van SANFORD, “The Use of Classical Latin Authors in the Libri Manuales”,  in: 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association 55 (1924), p. 190-248.  
123 Gud. 79, fol. 64vb, 9-11; cf. Lc 3, 16; Hnd 1, 5; 19, 6. 
124 Volgens GROTANS, Reading in Medieval St. Gall, p. 179, bracht de leraar deze tekens aan om de jonge 

leerlingen te helpen met de lectio, het mondeling voordragen van de tekst. 
125 Cf. ORBÁN (ed.), Historia apostolica I, p. 13.  
126 Cf. Isid., Etym., I, 36: De schematibus. Zie ook Deel II, p. 971-72; fol. 145v-146r, en Beda, De schematibus, 

Gud. 79, fol. 56r-59r. 
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Afb. V.5. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 81r. Grammaticale aantekeningen in de marge van 

Sedulius’ Carmen paschale (in Ademars hand): zeugmata, omoioteleuton en dialiton. 

 

Uitgezonderd het vraagteken en de lage punt en de punt op halve letterhoogte ontbreken in 

deze tekst de hulptekens om het lezen te vergemakkelijken. 

    Behalve de goed verzorgde grammatica-teksten, bevat Gud. 79 ook nog een andere 

schooltekst, namelijk een bewerking van de De institutione musica van Boethius door 

Ademar.127 Voor deze bewerking heeft Ademar alle mogelijke lege ruimtes benut van een 

katern dat als oorspronkelijke inhoud een, overigens keurig verzorgde, computus en kalender 

voor gebruik in Saint-Martial bezit. De samenvatting en parafrase van Boethius is op een zeer 

persoonlijke wijze vormgegeven, zodat waarschijnlijk alleen de samensteller zelf, dat wil 

zeggen Ademar, in staat moet zijn geweest om met vrucht deze tekst te raadplegen. De manier 

waarop de tekst werd geparafraseerd en in talloze schema’s ondergebracht,  is nog het best te 

vergelijken met de wijze waarop Ademar de Etymologiae in VLO 15 onder handen heeft 

genomen: er worden geen nieuwe inzichten geëxploreerd, maar de overgeleverde kennis 

wordt zo bondig en adequaat als mogelijk opgetekend met de bedoeling dat bij de 

(mondelinge) overdracht van deze muziekleer het geheugen voldoende houvast vindt om zich 

het grotere geheel te herinneren.  

 

 

c. BnF lat. 7231 in het schoolcurriculum  
 

   Het derde handschrift met schoolteksten dat tot Ademars verzameling behoorde en waarin 

iets van Ademars onderwijsmethodiek zichtbaar zou moeten zijn, stelt ons op dat vlak teleur. 

Ongetwijfeld zullen de teksten van BnF lat. 7231 gebruikt zijn voor het onderwijs in de 

retorica, muziek en geschiedenis, maar naar de sporen van dit gebruik zoekt men tevergeefs. 

Alle teksten werden in lange regels afgeschreven op de voor Ademar karakteristieke, 

bladvullende wijze. Nergens is er commentaar toegevoegd, met uitzondering van de notities 

in tiroonse tekens (vanwege plaatsgebrek) in De musica van Augustinus, en marginale 

paragraafaanduidingen in de Rhetorica ad Herennium.  Misschien kan een gedetailleerde 

studie naar de teksttransmissie nog iets opleveren met betrekking tot Ademars omgang met 

deze teksten, maar voor zover ik kan zien heeft hij geen didactische ingrepen toegepast in dit 

tekstmateriaal. Wellicht werden deze teksten door Ademar voorgelezen en mondeling van 

commentaar voorzien. De eerste vijf boeken van de De musica waren overigens door 

Augustinus in de pedagogisch verantwoorde dialoogvorm van vraag en antwoord geschreven.  

                                                 
127 Nader onderzoek zal tot een betere identificatie van de tekst moeten leiden.  
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DE ONDERWIJSMETHODIEK: TEKENINGEN  
 
    Een kenmerk van het handschrift dat tot de verbeelding spreekt − en dat reeds veel 

belangstelling onder vooral kunsthistorici heeft gewekt − wordt gevormd door de tekeningen. 

Ademar was blijkbaar erg visueel ingesteld, want een groot deel van de inhoud van VLO 15 

bestaat uit illustraties. Soms staan de tekeningen op zichzelf en hebben een geïsoleerd 

voorkomen, maar meestal is er op een of andere manier een verband met een tekst aanwezig 

en vaak maken de afbeeldingen deel uit van een betekenisvolle serie. De relatie met de tekst, 

ook in die gevallen waar tekst ontbreekt, bestaat eruit, dat de tekeningen hetzelfde verhaal 

vertellen of dezelfde boodschap uitdragen als het geschreven woord, maar dan op een 

beeldende wijze. De tekeningen fungeren als beelden bij, naast, of in plaats van een verhaal. 

Hun functie kan dus worden uitgedrukt in termen van het verhaal (of het onderwerp) waarvan 

zij de verbeelding vormen. Met dit functiebegrip kunnen we de illustraties in VLO 15 als 

volgt catalogiseren: 

 

1. De cyclus bij de Psychomachia;  

2. De cyclus bij De astronomia; 

3. De cyclus bij de fabels van Phaedrus en Romulus; 

4. De Nieuw-Testamentische cyclus; 

5. Schemata (vier windstreken,  Etymologiae en Propositiones ad acuendos iuuenes); 

6. De losse schetsen: versieringen, oefeningen. 

 

 

1. De Psychomachia-cyclus 

 

   De 90 tekeningen waaruit de serie van de Psychomachia is opgebouwd, bevinden zich in 

een apart katern (8), los van de tekst van de Psychomachia die in katernen 9 en 10 is 

opgenomen. De tekeningen zijn voor het merendeel voorzien van korte bijschriften die als een 

soort tekstballonnetjes bij een stripverhaal fungeren. In alle andere ons bekende handschriften 

van de Psychomachia maken de tekeningen integraal onderdeel uit van de tekst.  Welke 

betekenis moeten we aan het gescheiden voorkomen van tekst en tekeningen hechten? De 

gangbare opvatting onder kunsthistorici wordt het beste verwoord door Kurt Weitzmann . Hij 

beschouwt de presentatie van de tekeningen, los van de tekst, als een indicatie voor het feit 

dat Ademar de bedoeling had om “a pattern book” voor andere kunstenaars te ontwerpen:  

“The isolation of the Prudentius scenes from the text may have been prompted, in part, by the 

miniaturist’s desire to provide more easily accessible iconographic models for artists working 

in other media.” 1 Dit idee werd overgenomen en verder uitgewerkt door Robert Scheller in 

zijn overzichtswerk van middeleeuwse modellenboeken.2 

   Naar mijn mening echter is het gescheiden optreden van tekst en tekeningen in 

werkelijkheid niet het resultaat van doelbewust overleg bij Ademar, maar het gevolg van 

toevalligheden die optraden bij de handschriftelijke overlevering. Ademar kreeg eerst een 

exemplaar van de Psychomachia in handen met alleen de tekst, kopieerde die in katern 9 en 

                                                 
1 WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex, p. 95. 
2 SCHELLER, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 

900-ca. 1470) (Amsterdam 1995); hoewel BLUME, “Ademar von Chabannes – ein zeichnender Mönch und seine 

Bilder”, p. 375-376, het concept van een “model-book” verwerpt, houdt ook hij vast aan het idee dat Ademar in 

dit geval bewust  tekeningen en tekst van elkaar scheidde. 
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10, en legde daarna pas beslag op een handschrift met tekst én tekeningen. Omdat de tekst 

zich op dat moment reeds in zijn collectie bevond, besloot hij om in een apart katern 8 alleen 

de tekeningen over te nemen. Dat de tekeningen nu aan de tekst voorafgaan wil dus niet 

zeggen dat dit een weerslag is van hun ontstaansvolgorde.3 Waarschijnlijk bezaten deze 

katernen oorspronkelijk een voorlopige binding.4 Op het moment dat Ademar in de katernen 

werkte was hun volgorde inwisselbaar; de huidige volgorde is pas enkele eeuwen later door 

de definitieve binding tot stand gekomen.  

    Een nauwkeurige studie naar de oorsprong van teksten en tekeningen in VLO 15, leert ons 

dat de tekst van de Psychomachia uit een geheel andere handschriftengroep afkomstig is dan 

de tekeningenserie. Dit gegeven ondergraaft de stilzwijgende veronderstelling die aan de 

scheidingshypothese van Weitzmann et al. ten grondslag ligt, namelijk dat tekst en tekeningen 

oorspronkelijk één geheel zouden hebben gevormd, een eenheid die door Ademar  

weloverwogen in delen zou zijn opgesplitst. Het is echter veeleer zo dat tekst en tekeningen 

op van elkaar gescheiden plaatsen in VLO 15 terecht zijn gekomen omdat beide zich nu 

eenmaal oorspronkelijk in twee verschillende handschriften bevonden die door Ademar na 

elkaar werden gekopieerd.5  

    De bedoeling die Ademar met het kopiëren van de tekeningen voor ogen stond, kan 

aanvankelijk geen andere geweest zijn dan de overweging om zijn tekst van de Psychomachia 

compleet te maken.  Op het moment echter dat de tekeningen eenmaal in een apart katern zijn 

opgenomen en bovendien voorzien van tekstballonnetjes, is de mogelijkheid geschapen om de 

reeks afbeeldingen als een zelfstandig beeldverhaal, los van de tekst, te laten functioneren. 

Maar ook bij deze afgeleide functie zal Ademar naar mijn mening niet zozeer aan een 

modellenboek gedacht hebben  ‒ daartoe is te weinig aandacht aan de uiterlijke vorm besteed 

‒ maar aan een prentenboek voor de jongste leerlingen om de inhoud van de Psychomachia 

op een beeldende manier onder hun aandacht te kunnen brengen. De tekstballonnetjes deden 

dienst als geheugensteun voor de leraar om het bijbehorende verhaal te vertellen. 

 

   

2. De cyclus bij De astronomia6 

 

    De tekst van Ademar is de vroegst bekende versie van De astronomia van Hyginus waarin 

tekeningen zijn opgenomen. Uit de lay-out van de tekst blijkt dat de tekeningen van elders 

werden geïmporteerd en door Ademar zelf in het tekstverloop werden ingepast. Het directe 

voorbeeld dat door Ademar voor de tekeningen werd gebruikt is niet bekend, maar de 

iconografie van de afbeeldingen en het tekstfragment dat op De astronomia volgt, maken het 

aannemelijk dat de afbeeldingen van de mythologische sterrenbeelden ontleend werden aan 

een geïllustreerde Aratus latinus recensio interpolata (ook bekend onder de naam Revised 

Aratus latinus). De astronomia is een tekst die bij voorkeur in het onderwijs werd gebruikt. 

Het besluit van Ademar om zijn astronomie te illustreren moet hem ongetwijfeld zijn 

ingegeven door de overtuiging dat het didactisch gehalte van de tekst door deze ingreep 

aanmerkelijk vergroot zou worden.  

 

 

                                                 
3 Een misvatting die steeds in de literatuur terugkeert, laatstelijk in BLUME, “Ademar von Chabannes – ein 

zeichnender Mönch und seine Bilder”, p. 376. 
4 Het katern 8 bevat tekeningen die over de vouw doorlopen of door een gat in het perkament gedeeltelijk op de 

onderliggende bladzijde terecht zijn gekomen. Dat kan alleen wanneer het katern tijdens het schrijven een 

voorlopige binding bezat.  
5 De inleidingen bij tekst nr. 30, 34 en 36 geven een uitvoerige onderbouwing van mijn argumentatie. 
6 Zie de inleiding bij tekst 54 en 55. 
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3. De tekeningen bij de fabelcompilatie van Ademar7 

 

  De verzameling esopeïsche fabels die Ademar in tekst nr. 64 heeft bijeengebracht, bestaat uit 

een wonderlijke vermenging van de fabels van Phaedrus met die van Romulus, in een redactie 

die de creatieve hand van Ademar verraadt. Materieel gezien is de tekst op een inventieve, 

maar vaak onnavolgbare wijze, om, en soms door, de tekeningen gevlochten.  Uit de lay-out 

van het geheel blijkt dat de tekeningen op de eerste plaats komen ‒ hun positie is 

overheersend ten opzichte van de tekst ‒ en het kan niet anders dan dat éérst de tekeningen op 

het perkament werden aangebracht en dat pas daarna de tekst werd toegevoegd. Zoals 

algemeen bekend werden de fabels van Phaedrus en Romulus in de Middeleeuwen gebruikt 

voor het onderwijs aan de jongere leerlingen, vooral met het oog op hun zedelijke vorming en 

taalkundige ontwikkeling. Ik stel me voor dat de doeltreffendheid van dit onderwijs toeneemt 

wanneer het verhaal geadstrueerd wordt met tot de verbeelding sprekende afbeeldingen. De 

secundair toegevoegde tekst diende als steun voor Ademar om de latijnse tekst, die bij de 

tekeningen hoort, aan zijn pupillen voor te dragen.  

 

 

4. Afbeeldingen van scènes uit het Nieuwe Testament 

 

   De tekeningen die zich in katern 2 bevinden, samen met de stilistisch verwante tekeningen 

op fol. 43v van katern 8, zijn voornamelijk  uitbeeldingen van scènes uit het Nieuwe 

Testament, althans voor zover een identificatie mogelijk is.8 Hoewel ik de mogelijkheid niet 

geheel wil uitsluiten dat het hier gaat om modeltekeningen,9 acht ik het toch waarschijnlijker 

dat deze afbeeldingen door Ademar gebruikt werden ter illustratie van mondelinge 

vertellingen uit het NT. Niet alleen de werkwijze die Ademar volgde bij de andere, 

bovengenoemde, onderwijsteksten pleit voor de educatieve inzet van de bijbeltekeningen, 

maar ook de aanwezigheid van drie andere teksten in VLO 15, teksten die rechtstreeks 

verband houden met het onderwijs in de bijbel, vormt een argument voor een gelijktijdig 

didactisch gebruik van de tekeningen als illustraties bij het bijbelverhaal.10  

   Een interessante voetnoot in dit verband wordt gevormd door een anecdote die Ademar 

opdist in zijn Epistola de apostolatu Martialis.11 In deze brief doet Ademar verslag van de 

discussie die er was ontstaan, na de viering van de apostolische mis voor Martialis op 3 

augustus 1029, omtrent de historische waarheid van de bewering dat Martialis een leerling 

van Christus was geweest. Één van de manieren waarop Ademar de tegenstanders van deze 

waarheid probeerde te overtuigen, was het tonen van eeuwenoude handschriften waarin 

beschreven stond dat Martialis in de nabijheid van Jezus had verkeerd. Dit waren bewijzen 

geschikt voor hen die lezen konden. Voor ons wordt dit relaas belangwekkend wanneer 

Ademar een voorval beschrijft waar een picturaal bewijs voor de apostolische stelling de 

hoofdrol speelt. Rond het jaar 1019 kwam namelijk een leraar van elders (grammaticus 

alienus) in het klooster van Saint-Martial op bezoek. Deze geleerde uitte zijn twijfels omtrent 

de apostoliciteit van Martialis tegen de ongeletterde monnik Donadeus en hij vroeg hem om 

opheldering. Donadeus kon hem niet naar de oude boeken brengen want die begreep hij zelf 

                                                 
7 En voor een deel doorlopend in de raadsels van de Propositiones ad acuendos iuuenes (65). 
8 Zie de toelichting bij tekst 2 in Deel II, p. 223 e.v. 
9 Zie SCHELLER, Exemplum, p. 112 en 116. Bij sommige voorstellingen treedt een zodanige vereenvoudiging van 

de verhaallijn op, dat men zich inderdaad kan afvragen of zulk een tekening gebruikt kan worden ter illustratie 

van een vertelling. 
10 Het gaat hier om de Glossae Biblicae (16), de Expositio apocalypseos van Beda (40) en de anonieme Expositio 

in Cantica Canticorum (41). 
11 BnF lat. 5288, fol. 55rb; ed. PL 141, col. 101D-102A. Zie ook SALTET, “Une discussion”, in: Bulletin de 

littérature ecclésiastique 26 (1925), p. 282-283. 
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niet. Schrander als hij niettemin was, leidde hij de leraar naar de eeuwenoude Verlosserskerk 

‒ die kort daarna gesloopt en herbouwd zou worden ‒ en toonde hem de schilderingen waarop 

Jezus met zijn leerlingen was afgebeeld. De leraar zag nu dat Martialis zich onder de 

discipelen bevond, onder andere bij de voetwassing, precies zoals in de Vita s. Martialis 

beschreven stond.12  

   Of Ademar dit voorval uit zijn duim gezogen heeft of niet (waarschijnlijk wel), doet hier 

niet zo ter zake. Het gaat erom dat dit verhaal laat zien dat afbeeldingen niet alleen gebruikt 

werden voor instructieve doeleinden ten behoeve van ongeletterden als Donadeus, maar ook 

dat de geletterden aan afbeeldingen evenveel bewijskracht toekenden als aan woorden. 

  

 

5. Schemata 

 

   Naast de plastische uitbeelding van verhalen middels tekeningen, heeft Ademar nog een 

ander visueel instrument achter de hand, namelijk dat van de schemata en geometrische 

figuren. Behalve dat deze lijnvoorstellingen een didactisch doel dienden,13 denk ik dat ze 

aanvankelijk ook fungeerden als een hulpmiddel voor Ademar zelf om zich de zaken helder 

en geordend voor de geest te halen, alvorens deze kennis op een overzichtelijke wijze aan de 

leerlingen aan te bieden. Zo zijn er voorbeelden van meetkundige figuren te vinden in de 

Propositiones ad acuendos iuuenes (65, fol. 205v) en vooral in de Etymologiae (46) op fol. 

120v-121r. In dit laatste werk maakt Ademar ook gebruik van tabellen om er de 

verwantschapsrelaties in onder te brengen (fol. 122rv) en van een aantal diagrammen, 

bijvoorbeeld die op fol. 138r, met een schematische voorstelling van Gods werken gedurende 

de eerste zes scheppingsdagen.  

    De schematische voorstelling van het kruis met de namen van de vier windstreken in het 

Latijn en in het Grieks op fol. 44v, geeft uitdrukking aan een wereldbeeld waarin de mens, de 

kosmos en God een eenheid vormen. Deze voorstelling kan onderwerp van bespreking in het 

onderwijs zijn geweest, maar mogelijk heeft de afbeelding ook een apotropaeïsche functie 

uitgeoefend.14   

 

 

6. Losse schetsen: figuren, versieringen en oefeningen 

 

   Verspreid door het handschrift vinden we op enkele plaatsen schetsen die vanwege hun 

geïsoleerde en soms gefragmenteerde voorkomen hetzij als oefenschetsen bedoeld lijken te 

zijn, hetzij als model om elders uitgevoerd te worden. 

De geometrische randen, ook wel Griekse randen genoemd, die we in verschillende vormen 

op fol. 43v-44r en op fol. 211v aantreffen, zijn typische elementen die in kerken en boeken ter 

versiering werden gebruikt. Datzelfde geldt voor de rozetten en het aquitaans loofwerk op fol. 

211r-v. De testamentische figuren die op 211v zijn afgebeeld kunnen een zelfstandige 

betekenis hebben (Adam en Eva), maar ze kunnen ook als voorstudies voor andere werken 

gediend hebben.15 Het Koefisch schoonschrift op fol. 210v werd door Ademar letterlijk 

                                                 
12BnF lat. 5288 rb, lin. 18-20: “Ille videns Marcialem ministrantem domino ad mandatum et ceteras picturas 

sicut legitur in eius vita.” 
13 Celia CHAZELLE, The Crucified God in the Carolingian Era, p. 125, stelt het aldus: “This essential 

pedagogical concern encouraged masters to try to make scientific principles visual in the form of graphs and 

charts.” 
14 Zie tekst nr. 35 in Deel II. 
15 Hetzelde geldt voor de moeilijk te identificeren tekeningen op de versozijde van het buitenblad van het 

handschrift. 
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geïmiteerd, wat er op kan duiden dat de geheimzinnige Arabische tekens geacht werden een 

profylactische werking uit te oefenen. 

    

    In het kader van het pedagogische gebruik dat Ademar van tekeningen maakt, is het 

informatief om dit toepassingsbereik te koppelen aan de discussie die onder kunsthistorici  

gevoerd wordt over het nut van afbeeldingen, met als centrale inzet de interpretatie van de 

woorden van paus Gregorius de Grote dat een schildering bedoeld is om ‘gelezen’ te worden 

door de ongeletterden, “qui litteras nesciunt”.16 De hoofdrolspelers in dit debat zijn Lawrence 

G. Duggan en Herbert L. Kessler,17 waarbij Duggan de positie inneemt dat beelden alleen, dus 

op zichzelf, niet in staat zijn om precieze betekenis over te dragen. Tekeningen spreken alleen 

tot het verstand wanneer er reeds kennis aanwezig is bij de beschouwer of wanneer een leraar 

de bijbehorende uitleg geeft.18 Hij citeert Dr. Samuel Johnston: “Painting, Sir, can illustrate, 

but not inform.”19 Kessler daarentegen meent dat beelden wel degelijk zelfstandig tot het hart 

(het gevoel) en het verstand kunnen spreken, omdat  ze beschouwd kunnen worden als 

“material embodiments of the spiritual doctrine”, ook toegankelijk, en zelfs speciaal bedoeld 

voor de ongelovigen.20  

   Zonder een positie in dit debat in te willen nemen constateer ik dat de tekeningen in VLO 

15 optreden in combinatie met het gesproken of geschreven woord. In het geval van De 

astronomia wordt de relatie tussen afbeeldingen en tekst in een commentaar op fol. 188v 

expliciet aan de orde gesteld: 

  

Daarom (d.w.z. voor een beter begrip van de heidense mythologie, vE) hebben wij er 

ook naar gestreefd om hen (de sterrenbeelden) door middel van tekeningen te 

veraanschouwelijken zodat de positie (ordo) en aantal van de sterren, alsof zij aan de 

betreffende lichaamsdelen worden vastgemaakt, duidelijker door de leerling kunnen 

worden waargenomen.21  

 

   Volgens dit citaat treden de tekeningen op in symbiose met de tekst, en wel met de 

bedoeling om de betekenis van het geschreven woord te verduidelijken. Het is een treffende 

illustratie van het adagium van Macrobius dat de boodschap (sermo) gemakkelijker door het 

verstand begrepen wordt wanneer het door de ogen wordt gezien.22  Deze overtuiging omtrent 

de explicerende waarde van afbeeldingen kan ook ten grondslag hebben gelegen aan Ademars 

motivatie om een wereldbeeld weer te geven in het macrokosmos-microkosmosdiagram, of  

                                                 
16 S. Gregorii Magni registrum epistularum libri VIII-XIV, ed. D. NORBERG, (Turnhout 1982, CCSL 140A), IX, 

209 en XI, 10, p. 768, 873-876, aangehaald door L.W. DUGGAN, “Was Art Really the “Book of the Illiterate”?”, 

in: Mariëlle HAGEMAN en Marco MOSTERT (eds.), Reading Images and Texts. Medieval Images and Texts as 

Forms of Communication (Turnhout, 2005), p. 63-107, hier p. 63 en n. 2. 
17 Zie het in voorgaande noot genoemde artikel van Duggan en zijn reactie op de kritiek in “Reflections on ‘Was 

art Really the ‘Book of the Illiterate?’” in: Ibidem, p. 109-119, en de reactie hierop van H.L. KESSLER, “Aliter 

enim videtur pictura, aliter videntur litterae: Reading Medieval Pictures” in: Guglielmo CAVALLO et al., 

Scrivere e leggere nell’alto medioevo (Spoleto, 2012: Settimane di studio della fondazione centro Italiano di 

studi sull’alto medioevo, 59 (Spoleto, 28 aprile- 4 maggio 2011), deel 2, p. 701-736. 
18 DUGGAN, “Reflections on ‘Was art Really the ‘Book of the Illiterate?’”, p. 95. 
19 ID., “Reflections on ‘Was art Really the ‘Book of the Illiterate?’”, p. 119. 
20 KESSLER, “Aliter enim videtur pictura”, p. 725-726.  
21 “Idcirco igitur et figuris ea depingere studuimus. ut stellarum ordo uel numerus quasi quibusdam membris 

infixus euidentius a discente cernatur”, zie hierna Deel II, tekst nr. 55 (VLO 15, fol. 188v).  
22 “Et quia facilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo descripsit visus adsignet.” (Macrobius, 

Commentarii in Somnium Scipionis, 1.21.3, ed. J. WILLIS, p. 185). “Since our eyes often open the way for 

understanding a problem, it would be well to draw a diagram.” (Bruce EASTWOOD, Gerd GRASSHOFF ,  

“Planetary Diagrams for Roman Astronomy in Medieval Europe, 800-1500” (Philadelphia, 2004), p. 54).  
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om de erfzonde te verbeelden in de tekening van Adam en Eva en de slang.23 Esmeijer legt er 

de nadruk op dat de visueel-exegetische methode niet alleen beïnvloed werd door het 

pedagogisch-didactisch aspect maar zeker ook door een mystieke component, juist vanwege 

de macht van het beeld om de geest van het zichtbare naar het onzichtbare te leiden. Ik heb de 

indruk dat Kessler vooral dit laatste vermogen van de afbeelding op het oog heeft wanneer hij 

spreekt over “pictures (...) engaging a process of interpretation”.24 Daarom denk ik dat het 

belangrijk is om te weten in welke context een tekening wordt ingezet. In het kader van de 

schoolboekjes van Ademar van Chabannes ligt het voor de hand om tekst en afbeelding in 

wisselwerking met elkaar te denken. Het gaat niet om het opwekken van een esthetische of 

mystieke ervaring, maar om het bevorderen van de kennisoverdracht. In een meer 

beschouwende, meditatieve context van de persoonlijke lectio zouden we aan het mystieke 

aspect, zo daar sprake van is, van een afbeelding de voorkeur kunnen geven.25  

 

 

CONCLUSIE 
 

   De samenvattende conclusie uit het voorkomen van de tekeningencycli in VLO 15 kan geen 

andere zijn dan dat Ademar niet, of slechts in incidentele gevallen, de bedoeling had om 

tekeningen uit hun context te isoleren om ze als model voor andere kunstvormen beschikbaar 

te stellen. Hij verkende de mogelijkheden die tekeningen hem konden bieden wanneer ze in 

een onderwijskundige omgeving werden geplaatst, met als resultaat dat afbeeldingen soms 

geïntegreerd werden in een tekst waar beide voorheen een gescheiden bestaan hadden geleid. 

De tekst van De astronomia werd door de tekeningen niet alleen aantrekkelijker gemaakt voor 

de leerlingen, maar in zekere zin ook wetenschappelijker, omdat Ademar moeite heeft gedaan 

om beide, tekst en tekeningen, met elkaar in overeenstemming te brengen.26 In het voorbeeld 

van De astronomia dienden de afbeeldingen ter ondersteuning van de tekst.  

Naar mijn mening was Ademar echter vooral revolutionair  in die gevallen waar hij de 

tekeningen op de voorgrond plaatste en zo een beeldverhaal ontwierp dat bedoeld was ter 

instructie van zijn leerlingen (Phaedrus, Psychomachia, wellicht de bijbelschetsen). 

Misschien was de ontdekking van het beeldverhaal in het geval van de Psychomachia het 

gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden, maar uit de andere illustratiecycli 

blijkt dat Ademar doelbewust op zoek was naar verbeelding van onderwijskundige themas. 

Hoewel de afbeeldingen soms in plaats van de tekst lijken te komen, moet men wel bedenken 

dat de tekeningen niet zonder begeleidend commentaar hun pedagogische functie konden 

uitoefenen. In de ene onderwijsvorm werd de tekst voorgedragen door de leraar met 

                                                 
23 Cf. Ank ESMEIJER, Divina quaternitas. Een onderzoek naar methode en toepassing der visuele exegese 

(Utrecht, 1973), p. 32 e.v. (Deze studie verscheen in 1978 onder de Engelse titel Divina Quaternitas. A 

Preliminary Study in the Method and Application of Visual Exegesis (Assen-Amsterdam)).  Het belang van 

horen, lezen en zien voor het middeleeuwse onderwijs, werd verder uiteengezet door Anton van RUN, “Quia 

facilior ad intellectum per oculos via est. Over ‘uitleg’op school en in de kunst”, in: R.E.V. STUIP en C. 

VELLEKOOP (eds.), Scholing in de Middeleeuwen (Hilversum, 1995), p. 127-158, hier p. 131. 
24 KESSLER, “Aliter enim videtur pictura”, p. 725. 
25 In alle gevallen ben ik echter van mening, met Duggan, dat de informatieve waarde die afbeeldingen bezitten, 

bemiddeld is, of bemiddeld moet worden, door een woordelijke uitleg. 
26 Naar mijn mening wordt de ‘wetenschappelijke’ en didactische grondhouding van Ademar bij het integreren 

van tekst en tekeningen, het best verwoord door Kristen LIPPINCOTT, “Exploring differing notions of scholarship 

in the eleventh century: the two earliest extant illustrated manuscripts of Hyginus’s De astronomia”, in: Source. 

Notes in the History of art, XXXIII, 3 (2014), p. 11-18: “In his illustrations of the De astronomia, though, 

Adémar shows himself unusually adept at understanding, interpreting, and re-creating pictorial formulas” (p. 14-

15), en: “In conclusion, the Leiden manuscript (i.e. VLO 15, vE) seems to reveal an academically inclined, 

artistically competent scholar whose primary aim was to create an “accurate” copy of a classical text to which he 

might add his own erudite insights.”(p. 17). 
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gelijktijdige aanschouwing van de tekeningen door de leerlingen, zoals bij de Psychomachia 

en Phaedrus, terwijl in de andere onderwijsvorm de leerlingen zelfstandig de tekst lazen, 

waarbij ze geholpen werden door de toegevoegde tekeningen (De astronomia). De 

rudimentaire en voor een leek nauwelijks leesbare tekst die Ademar aan de tekeningen van 

Phaedrus en de Psychomachia had toegevoegd, was secundair ten opzichte van de 

tekeningen, en had waarschijnlijk geen andere functie dan die van gedachtensteun voor de 

leraar bij het voordragen van de tekst. Alhoewel men reeds bij Macrobius en Isidorus een 

theoretische onderbouwing van de instructieve kracht van het beeld aan kan treffen, zal 

Ademar waarschijnlijk proefondervindelijk op de effectiviteit van beeldende kennisoverdracht 

als didactische methode vertrouwd hebben.27 Het is overigens saillant dat onlangs nog 

wetenschappelijk werd bewezen dat visuele informatie beter beklijft dan kennis die alleen via 

het gehoor binnenkomt.28    

   Het streven van Ademar om kennisoverdracht op verschillende manieren en op 

verschillende niveaus te laten plaatsvinden, is heel goed verenigbaar met zijn persoonlijke 

behoefte om een tekst beter te begrijpen door varianten, tekstueel en iconografisch, uit 

verschillende handschriften naast elkaar te plaatsen.29 Het feit dat hij aan zijn teksten en 

tekeningen bleef schaven door een voortdurende vergelijking van handschriften, kan als 

bewijs gelden voor de aanwezigheid van een kritisch bewustzijn en van de overtuiging dat 

teksten toelichting en interpretatie behoeven. De verschillende varianten die Ademar 

bijvoorbeeld raadpleegde om de tekst van de Psychomachia te collationeren, laten zien dat 

een leraar zoals hij, voortdurend bezig is met het op peil houden van zijn kennis en met de 

vraag hoe deze kennis op de meest geschikte wijze overgedragen kan worden.  

 

   

   

 

  

 

 

 

   

                                                 
27 Voor Macrobius, zie boven n. 21. Isidorus, Etym., I, 41: “Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam 

quae auditione colligimus” (“wij nemen gebeurtenissen beter waar met onze ogen dan hetgeen door het gehoor 

wordt verzameld”). 
28 Cf. Michael A. COHEN, Todd S. HOROWITZ en Jeremy M. WOLFE, “Auditory recognition memory is inferior 

to visual recognition memory”, in: Proceedings of the National Academy of Sciences 106, nr. 14 (7 april 2009), 

p. 6008-6010.  
29 Cf. REYNOLDS,  “Glossing Horace”, p. 104. 
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VI. SLOTBESCHOUWING: WIE WAS ADEMAR?  

 
   Ter afsluiting zou ik enkele interpretaties over Ademars biografie opnieuw tegen het licht 

willen houden.1 Naar mijn mening is het beeld dat van Ademar in de historiografie wordt 

geschetst eenzijdig en te negatief. Vanuit een (patho-)psychologische invalshoek 

karakteriseert men Ademar als een streber die telkens in zijn ambities werd gefrustreerd. 

Maar ondanks zijn geletterdheid en overijverig karakter, bezat hij blijkbaar niet het aanzien 

dat een monnik van zijn statuur verdiende. En zo hij al enige status bezat aan het begin van 

zijn carrière, dan verspeelde hij die door het overspelen van zijn hand in de apostolische 

campagne voor Sint Martialis. Toen dit project, waaraan hij zijn ziel en zaligheid had 

verbonden, eind 1029 dreigde te mislukken, sloot hij zich op in een waanwereld waarin zijn 

held, Martialis apostolus, alsnog triomfeert. Door iedereen in de steek gelaten fabriceert 

Ademar daarna, in de eenzaamheid van de kloosterlijke cel in Saint-Cybard, talrijke teksten 

die zijn gelijk moesten bewijzen. Hij schrijft echter niet meer voor het heden maar met het 

oog op toekomstige generaties die zijn waarheid, zo is zijn hoop, wél zullen accepteren. Op 

het moment dat hij zijn opdracht voltooid achtte, vertrekt hij uit Angoulême, laat zijn 

geschriften achter in Saint-Martial en gaat op weg voor zijn laatste reis naar het Heilige Land.  

    Ik denk dat het beeld dat in dit reductionistisch verklaringsmodel van Ademar wordt 

geschetst, geen recht doet aan de complexiteit van de historische werkelijkheid en van 

Ademar als persoon. Het is niet de bedoeling om hier een ander model tegenover te stellen, 

maar wel om, tegen de achtergrond van wat ons de studie van VLO 15 heeft opgeleverd, 

suggesties te doen om leven en werk van Ademar vanuit een breder perspectief te benaderen. 

 

  

DE POSITIE VAN ADEMAR ALS AUTEUR, BEWERKER EN KOPIIST 

 
   Een kopiist heeft als taak om een tekst (of tekening) zó te reproduceren dat een treffende 

gelijkenis met het voorbeeld ontstaat. Meestal wordt verondersteld dat hij in opdracht van een 

ander handelt, hoewel dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn in die gevallen waar opdrachtgever 

en kopiist verenigd zijn in één en dezelfde persoon. Maar over het algemeen gaat men er 

vanuit dat een leraar of een schrijver (de auteur) niet zelf teksten afschrijven. Voor die 

inspannende klus werd een scriptor aan het werk gezet, dat is degene die een tekst uit een 

voorbeeld overneemt of aan wie de tekst wordt gedicteerd (door de dictator, vaak in de 

persoon van de auteur). In bijna alle handboeken wordt de nadruk gelegd op het schrijven als 

een vorm van vermoeiende en minderwaardige handenarbeid, waarbij de vaker in colofons 

voorkomende klacht wordt gereproduceerd: “Qui scribere nescit nullum putat esse laborem. 

Tres digiti scribunt, duo oculi vident. Una lingua loquitur. totum corpus laborat.”2 

                                                 
1 De heldere analyse van Saltet beziet alle vervalsingen van Ademar in het licht van de vernedering die hem was 

toegebracht door Benedictus van Chiusa. De geestelijke verwarring die deze deconfiture bij hem teweegbracht, 

werd door Ademar  beschreven in zijn open brief van 1029. Hoofdstuk 13 van LANDES, Relics, p. 267, is dan ook 

getiteld: “Birth of a solitary forger: confection of the apostolic corpus.” Over zijn ondergeschikte positie, Ibid., p. 

114 en p. 116 ‒ dit in schijnbare tegenspraak met de eerdere suggestie, op p. 103, dat Ademar een grammaticus 

was met gezag in het scriptorium. 
2  WATTENBACH, Das Schriftwesen im Mittelalter (1896), p. 279 en het citaat op p. 495: “Wie niet kan schrijven, 

gelooft niet dat het zware arbeid is. Drie vingers schrijven, twee ogen kijken. Één tong spreekt, het hele lichaam 

zwoegt”. Cf. Michael T. CLANCHY, From Memory to Written Record. England 1066-1307 (Oxford, 20133),  p. 

118, en M.-C. GARAND, “Auteurs latins et autographes”, p. 79, n. 8, die een nog hardvochtigere variant citeert uit 

A. DONDAINE, “Post-scriptum” in: Scriptorium 32 (1978), p. 55.  
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     Het is de vraag hoe we de werkzaamheden van Ademar in deze context in moeten 

schatten: bewijst het vele door hemzelf geschreven materiaal dat hij een ondergeschikte 

positie in het klooster innam? Richard Landes neigt er inderdaad toe om aan het feit dat 

Ademar zijn teksten zelf schreef, negatieve connotaties te verbinden. Zo zou het op een 

nederige status in het scriptorium duiden, in die zin dat Ademar blijkbaar niet in de positie 

verkeerde om anderen te commanderen. Ik denk dat ook een andere beoordeling van Ademars 

schrijfactiviteiten is te maken, waarin er plaats wordt ingeruimd voor het coöperatieve en 

constante karakter van zijn werkzaamheden.  

     De uitspraak dat Ademar geen andere kopiisten voor zich inschakelde, is incorrect. In 

VLO 15 bevinden zich enige teksten die door leerlingen of assistenten van Ademar zijn 

geschreven, namelijk de Epigrammata van Prosper Aquitanus, Priscianus’ Praeexercitamina 

en het glossarium Haec quicumque legis. In de Psychomachia is in de glossen de 

samenwerking zichtbaar tussen Ademar en een assistent-leerling. En de onderwijsteksten in 

Wolfenbüttel Gud. 79 zijn het overtuigende resultaat van een gezamenlijk project waarvan 

Ademar vermoedelijk de coördinator was. De grammatica die er behandeld wordt, is over 

verschillende katernen verspreid maar telkens, met uitzondering van Murethach, lopen de 

teksten door, over de katerngrens heen. Ademar zelf begint in Gud. 79 met het schrijven van 

het slot van Arators Historia apostolica, om meteen daarna te vervolgen met de werken van 

Sedulius. In het Carmen paschale wordt hij enkele keren voor korte tijd afgelost door een 

andere kopiist. De kopiist van Beda, De metrica arte, in dit handschrift, is ook de schrijver die 

voor Ademar de Praeexercitamina van Priscianus aan de verzameling in VLO 15 toevoegde, 

en de tweede hand in de Psychomachia is ook degene die meewerkt aan de Epigrammata van 

Prosper. De samenwerking is in enkele gevallen dus aanwijsbaar hechter dan men op grond 

van een gelegenheidscombinatie zou verwachten. In muziekhandschriften als BnF lat. 1121 en 

BnF lat. 909 zijn ook andere handen dan die van Ademar werkzaam geweest, zodat het 

eindproduct als resultaat van een gezamenlijke inspanning beschouwd mag worden.3 

  Andere handschriften zoals Parijs BnF lat. 7231 en Phillipps 1664 laten daarentegen een veel 

eenvormiger beeld zien: hier is louter Ademar aan het werk, in het van hem bekende schrift, 

met het kopiëren van teksten in een lay-out die het best gekarakteriseerd kan worden als sober 

en economisch. Pagina na pagina worden gevuld met teksten in lange, dicht opeengepakte 

regels die nagenoeg de gehele bladzijde beslaan, maar waarvan de vormgeving duidelijk en 

overzichtelijk is.4 Naar mijn mening is dit een manier van schrijven die Ademar zich van 

jongs af eigen heeft gemaakt. Het motief voor dit kleine schrift is gelegen in zuinigheid: niet 

in een persoonlijke zuinigheid, maar geboren vanuit het besef dat perkament schaars en 

kostbaar is en dat een kwistig gebruik ervan ten nadele zou gaan van de reserves van het 

klooster. Bijna nergens gaat het kleine schrift ten koste van de leesbaarheid ervan. Alleen in 

VLO 15, waar het perkamentgebruik tot de grens van het mogelijke wordt opgerekt ‒ alweer 

vanuit een altruïstisch motief ‒ heeft de leesbaarheid er soms onder te lijden. 

   De reden voor het feit dat Ademar veelvuldig zelf de pen ter hand neemt, moet daarom niet 

gezocht worden in zijn veronderstelde marginale positie, maar in de persoonlijke aard van zijn 

bezigheden: originele composities zoals het Chronicon, de apostolische liturgie, het 

apostolisch dossier, en aangepaste teksten voor gebruik in het onderwijs. Dit zijn allemaal 

                                                 
3 In het handschrift met de apostolische liturgie voor Sint Martialis, BnF lat. 1121, wordt in het colofon 

tweemaal de naam van Daniël vermeld door Ademar ‒ volgens James Grier als uitdrukking van Ademars achting 

voor de monnik Daniël. De vermeldingen moeten niet opgevat worden als bewijs van samenwerking tussen 

Ademar en Daniël, want het libellus waarin de naam Daniël voorkomt werd volgens Grier geheel geschreven 

door Ademar, muziek én tekst: cf. GRIER, “The Musical Autographs”, p. 135-140; HUGLO, “Codicologie et 

musicologie”, p. 79, houdt  Daniël verantwoordelijk voor de tekst en Ademar voor de muzieknotatie. Dat neemt 

niet weg dat de overige tekst in BnF lat. 1121, die níét in Ademars hand is, geschreven kan zijn door Daniël. 
4 In Phillipps 1664 is voldoende ruimte opengelaten voor de rubricator, die echter alleen tot fol. 22v is 

langsgeweest. 
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geschriften die meer van een schrijver verlangen dan de zuivere duplicatietechniek van een 

kopiist. De eigen composities waren het resultaat van een creatief denkproces dat Ademar 

combineerde met het schrijfproces, mogelijk gebruik makend van kladaantekeningen op een 

wastafeltje. Dat geldt ook voor de uittreksels, samenvattingen en bewerkingen die Ademar als 

lesmateriaal in VLO 15 verzamelde. Alleen degene die deze teksten ging gebruiken wist 

precies wat van waarde was, waar de nadruk op moest komen te liggen, en in welke gedaante 

de lesstof gegoten kon worden om als basis te kunnen dienen voor een of andere vorm van 

kennisoverdracht. Zulke overwegingen zijn niet gemakkelijk over te brengen op een kopiist, 

hoewel Ademar, zoals we hierboven gezien hebben, in voorkomende gevallen wel degelijk 

van kopiisten gebruik maakte.  

    Maar wat zou de reden geweest kunnen zijn dat hij standaardteksten met vrij eenvoudige 

vormvereisten, zoals de schoolteksten in BnF lat. 7231, of Beda’s Expositio actuum 

apostolorum en diens  Expositio apocalypseos in Phillipps 1664, niet door een kopiist heeft 

laten afschrijven? Het is mogelijk dat Ademar op deze momenten niet kon beschikken over 

een assistent, maar even zo goed acht ik het mogelijk dat hij van mening was dat hij het zelf 

beter en sneller kon.5 Bovendien is het de vraag of Ademar de opvatting deelde dat het zelf 

afschrijven van een tekst beneden zijn waardigheid was. In de door hem geschreven Vita s. 

Amantii prijst hij de instelling van Amantius die door simpele handenarbeid (hij werd 

schoenmaker) in zijn levensonderhoud voorzag. Ademar citeert daar Paulus in diens brief aan 

de Efeziërs: “Magis autem laboret operando manibus suis quod bonum est, ut habeat unde 

tribuat necessitatem petienti.”6 Heeft Ademar het kluizenaarsideaal van vrijwillige armoede 

en het verrichten van handenarbeid dat Amantius nastreefde, op zichzelf betrokken? 

 

 

ADEMAR ALS SOLITAIRE VERVALSER? 
 

    Niet alleen in Saint-Martial poogde men de status van de patroonheilige te verhogen. Dat 

gebeurde bijvoorbeeld ook in het naburige St.-Jean-d’Angély toen daar in 1016 de schedel 

van Johannes de Doper werd gevonden.7 De verheffing van Martialis tot apostel in de 

liturgieviering van 1029 was echter geen plotselinge gebeurtenis zoals de ontdekking in St.-

Jean-d’Angély, maar vormde het culminatiepunt van een langdurig proces waarin de biografie 

van Martialis stap voor stap werd veranderd totdat hij ten slotte in de Vita prolixior werd 

omschreven als een apostel in de strikte zin van het woord, die aanwezig was bij de 

voetwassing van Christus.8 De apostolische campagne in Limoges heeft misschien een extra 

impuls gekregen door de gebeurtenis in St.-Jean-d’Angély, onder invloed waarvan de 

intellectuele elite van Saint-Martial, Roger de cantor en Hildebertus de armarius, 

mogelijkheden zag om hun eigen klooster in aanzien te doen stijgen. Ademar, die na zijn 

studietijd in Limoges vooral in zijn moederklooster Saint-Cybard verbleef, is naar mijn 

mening weer actief bij Saint-Martial betrokken geraakt, toen in het jaar 1025 niet alleen zijn 

                                                 
5 REYNOLDS, “Glossing Horace”, p. 108,  haalt Riché aan voor haar waarneming dat de rol van schrijver, in de 

betekenis van scriptor, en leraar dikwijls verenigd is in één persoon: “... in many foundations, there is a very 

close relationship between scriptorium and school”, cf. Pierre RICHÉ, “Apprendre à lire et à écrire dans le haut 

Moyen-Age”, in: Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France (1978-79), p. 193-203. 
6 Eph 4, 28: “Het is beter dat men met de handen goed werk verricht zodat men de behoeftige iets kan geven.” 

Het citaat vindt men in PON, “La culture d’Adémar de Chabannes”, p. 409. 
7 Chronicon, III, 56. 
8 “absolute et simpliciter”, dat wil zeggen behorend tot de testamentische apostelen. Voor het verschil tussen de 

aposteltitel minus proprie et ad similitudinem apostolorum voor de eerste missionarissen, en de titel absolute et 

simpliciter, die is voorbehouden aan de Twaalf apostelen plus Paulus, cf. SALTET, “Une discussion sur Saint 

Martial”, in: Bulletin de littérature ecclésiastique 26 (1925), p. 169. 
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oom Roger stierf, maar ook Hildebertus en de abt Hugo.9 In het kader van zijn regelmatige 

bezoeken aan Saint-Martial zien we Ademar enige tijd later niet alleen meewerken aan het 

vervaardigen van liturgische manuscripten voor Saint-Martial, maar zelfs de leiding nemen bij 

het schrijven van de muziek voor de apostolische liturgie die op 3 augustus 1029 werd 

uitgevoerd. In de jaren die hierop volgden produceerde Ademar nog vele teksten waarvan de 

meeste de bedoeling hadden om de apostoliciteit van Martialis geloofwaardig te maken.  

Nu wordt het meestal zo voorgesteld dat er tussen de Ademar van vóór 1029 en die van ná 

1029 een wereld van verschil bestaat, veroorzaakt door een mentale ommekeer die werd 

uitgelokt door de kritiek die Benedictus van Chiusa juist voor en na de uitvoering van de 

apostolische mis had verkondigd. Benedictus schoffeerde Ademar door te beweren dat 

Martialis niet meer was dan een missionaris uit de derde eeuw. Hij vroeg Ademar om te 

bewijzen dat Martialis werkelijk een apostel uit het Nieuwe Testament was. Volgens de 

historici veroorzaakte de aanval van Benedictus (en nog enkele anderen) in de maanden die 

volgden op 3 augustus 1029, een totale verzaking aan wat voorheen door de gehele 

gemeenschap (abt, bisschop en hertog) vurig werd nagestreefd. Wat eerst als een 

geloofswaarheid werd beschouwd, kwam nu in een kwaad daglicht te staan: alleen Ademar 

volhardde in zijn strijd voor het apostelschap. Door iedereen verguisd, geraakte hij in een 

sociaal isolement. En teruggeworpen op zichzelf construeerde hij via talrijke teksten een 

schijnwereld voor zichzelf en voor komende generaties die misschien wel geloof zouden 

hechten aan een nieuw-testamentische Martialis.  

    Ik heb er moeite mee om deze voorstelling van zaken zonder meer te accepteren als 

historische werkelijkheid. Hoe is het mogelijk dat een groot en langlopend project dat brede 

steun genoot onder de gemeenschap van Limoges ‒ alleen bisschop Jordanus en zijn 

kanunniken hadden aanvankelijk bezwaren ‒ na de kritiek van een Italiaanse bezoeker, als het 

ware zonder slag of stoot werd opgegeven? En degene die trouw bleef aan wat jarenlang als 

een dierbare veritas beleden was, namelijk Ademar, werd door de geschiedkundigen opeens 

als een maniakale vervalser afgeschilderd. In zijn isolement zou hij stiekem perkament 

verzameld hebben om teksten te fabriceren die de apostoliciteit van Sint Martialis 

bevestigden. Wat ik niet bestrijd is dat Ademar teksten vervalst zou hebben om van de 

historische Martialis een metgezel van Christus te maken.10 En ik bestrijd ook niet dat de 

kritiek van Benedictus van Chiusa hem in het begin als een mokerslag moet hebben 

getroffen.11 Wat ik wél bestrijd is dat er tussen de apostolische campagne van vóór 1029 en 

die van ná 1029 een radicale cesuur ontstaan zou zijn door het optreden van Benedictus van 

Chiusa; verder dat Ademar in een sociaal en geestelijk isolement zou zijn geraakt en dat de 

apostolische campagne een totale mislukking zou zijn geweest. Ik bestrijd ook dat Ademar 

zijn apostolische vervalsingen voor de toekomst gemaakt zou hebben, zoals Saltet en Landes 

beweren. Ik bestrijd ook dat Ademar zijn werk hier op aarde voltooid achtte nadat hij zijn 

apostolische vervalsingen in geordende toestand in Saint-Martial had achtergelaten. Zijn 

onderwijskundige activiteiten zijn er immers het bewijs van dat hij zich, náást zijn door de 

gemeenschap gewaardeerde werk aan het apostolisch project, ook bezighield met de 

dagelijkse gang van zaken: in zijn geval betekende dit het verzorgen van onderwijs.  

   Mijn hypothese luidt, dat de apostoliciteitscampagne niet in totale ontreddering is gestrand, 

maar dat deze, zij het met enige terugslag door de geuite kritiek, ook na 3 augustus 1029 

doorgang heeft gevonden, met Ademar als de intellectuele roerganger aan het hoofd.  

                                                 
9 Chronicon, III, 61. 
10 Dat is immers sinds de analyse van Saltet en Landes niet meer mogelijk. Voor een helder overzicht van de 

argumenten van Saltet, cf. HOOREMAN, “Saint-Martial de Limoges au temps de l’abbé Odolric (1025-1040)”, in: 

Revue belge de musicologie 3 (1949), 5-36, hier p. 17-21. 
11 Zie zijn Epistola de apostolatu in BnF lat. 5288,  ed. PL 141, col. 87-112. 
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Het belangrijkste argument ontleen ik aan een materiële omstandigheid. Het is moeilijk voor 

te stellen dat Ademar het veeleisende werk, wat tijd en perkament betreft, dat gemoeid was 

met het verdedigen van de apostoliciteit van Sint Martialis, zonder steun, laat staan zonder 

medeweten van zijn superieuren zou hebben kunnen vervaardigen. Ik zou de argumentatie 

daarom om willen draaien: dat Ademar deze verdediging op zich heeft kunnen nemen, vormt 

het bewijs dat hem door de leiding van het klooster (of liever van de beide kloosters: in 

Angoulême én Limoges), medewerking werd verleend. Ik acht het zelfs niet uitgesloten dat 

hij in opdracht van abt Odolricus en bisschop Jordanus heeft gehandeld. Door de openlijke 

betrokkenheid bij de apostolische campagne van deze twee hoogwaardigheidsbekleders waren 

zij tenslotte degenen die het meest gecompromitteerd werden door de twijfels die aan de 

apostoliciteit van Sint Martialis waren gerezen. Ademar had de apostolische liturgie immers 

vervaardigd onder het gezag van abt Odolricus, en de mis werd op 3 augustus opgedragen 

door bisschop Jordanus in de St. Stefanuskathedraal. Hun gezichtsverlies zou enorm geweest 

zijn indien de kritiek van Benedictus van Chiusa ongestoord zijn werk had kunnen doen.12 

Zelfs in het onwaarschijnlijke scenario dat Ademar alle teksten op eigen gezag samenstelde, 

dan nog kan men daaruit concluderen dat hij in beide kloosters een positie hors catégorie 

moet hebben bekleed. Aan welke onaanzienlijke monnik zou de tijd en het perkament 

vergund zijn om zich in alle rust aan een dergelijk omvangrijk oeuvre te kunnen wijden? 

Anders dan Landes zie ik de enorme productie van Ademar derhalve niet als een teken van 

zijn ondergeschikte positie in het scriptorium ‒ hij zou niet het aanzien gehad hebben om zijn 

teksten aan een kopiist te dicteren ‒ of als het werk van iemand die door de abt voor straf tot 

de monotonie van de eindeloze kopieerarbeid wordt veroordeeld;13 nee, ik beschouw de grote 

hoeveelheid bladen perkament die door Ademar werd beschreven juist als een indicatie voor 

zijn grote zeggenschap over het scriptorium en voor zijn centrale rol als leraar en 

tekstschrijver van het klooster. Het lijkt me, kortom, ondenkbaar dat het imposante dossier dat 

in BnF lat. 2469 en in Phillipps 1664 was verzameld, tot stand zou zijn gebracht door een 

vernederde, en een in eenzaamheid en in het geheim opererende monnik.14 Het rustige, 

gelijkmatige en zeer goed leesbare schrift in deze codices geeft eerder aan dat hier een 

geestelijk evenwichtig schrijver aan het werk is, die zich bovendien gesteund weet door de 

boven hem gestelden, dan dat hier een ziekelijke vervalser zijn pen in de inkt heeft gedoopt.  

   Zoals eerder gezegd, vervulde Ademar gedurende zijn gehele actieve loopbaan een 

spilfunctie in het intellectuele leven van Angoulême en Limoges. Zijn veelzijdige talent werd 

op alle fronten te baat genomen door hoogwaardigheidsbekleders als bisschop Roho van 

                                                 
12 Uit de oorkonden van Saint-Martial blijkt dat er na 1029,  in ieder geval op plaatselijk niveau, geen breuk 

optrad in het geloof in de apostoliciteit van Martialis: “Es ist festzuhalten, daß etwa von 950 an bis zum Beginn 

des 11. Jahrhunderts in den Urkunden von Saint-Martial der Klosterpatron als ‘discipulus Christi’ und unter den 

Äbten Odolrich und Petrus I. fast durchgehend als ‘apostolus’ angeführt wird”, SOHN, Der Abbatiat, p. 283. 

GRIER, The Musical World, p. 308, is de tegengestelde opvatting toegedaan: “The embarrassment he (bisschop 

Jordanus, vE) felt at his participation in Adémar’s scheme would have prohibited him from tolerating any 

express acknowledgement of Adémar or Martial’s apostolicity anywhere in the city, including the abbey of Saint 

Martial”. Grier, p. 304, suggereert ook, dat pas na de dood van abt Odolricus (1040) de monniken van Saint-

Martial weer voorzichtig Martialis als apostel gingen vereren. Vóór die tijd “official policy required the 

maintenance of the episcopal liturgy” (Ibid., p. 307). Dit hoeft niet in tegenspraak te zijn met mijn overtuiging 

dat de apostolische verering  gewoon voortgang vond na Ademars vertrek, zij het op een minder uitgesproken, 

minder ostentatieve wijze dan dat onder Ademars leiding gebeurde.  
13 Omdat hij zich blijkbaar niet aan de kloosterorde wilde onderwerpen, cf. LANDES, Relics, p. 253. 
14 Dit is de strekking van de reeks artikelen die Louis SALTET aan de vervalsingen van Ademar wijdde, zie 

hiervoor p. 13, n. 3. Zie ook WOLFF, “How the News was brought”, p. 175 e.v.; LANDES, “A Libellus from Saint 

Martial of Limoges”, p. 197, doet een onderzoek naar “... the depths of Ademar’s isolation in this last period of 

his life, and the extent of his disgrace.”   
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Angoulême en bisschop Jordanus van Limoges (1024-1052).15 Ook zijn geschiedschrijving, 

waarvan hij gedurende de jaren 1025-1029 drie versies produceerde, moet, gezien de teneur, 

bijzonder in de smaak zijn gevallen bij graaf Willem IV van Angoulême (988/89-1028) en bij 

Willem de Grote, graaf van Poitou en hertog van Aquitanië (ca. 996-1030). Het hoogtepunt in 

zijn carrière werd waarschijnlijk bereikt met het componeren van de apostolische liturgie voor 

Sint Martialis in BnF lat. 909. De teksten die Ademar na 1029 schreef, laten zien dat hij, 

ondanks de ogenschijnlijke cesuur veroorzaakt door de kritiek van Benedictus, nog steeds de 

man was die optrad als tekstschrijver voor het klooster. De teksten verzameld in VLO 15 

vormen een illustratie van de continuïteit in Ademars biografie en van zijn positie in het 

klooster. Vanaf het voltooien van zijn opleiding in Angoulême en Limoges rond de jaren 

1010-1014, tot aan zijn vertrek naar het Heilige Land, moet hij het vak van leraar uitgeoefend 

hebben. Zoals de bewerking van Beda’s Expositio apocalypseos bewijst, heeft Ademar zich 

namelijk ook ná 1029 van zijn onderwijskundige taken gekweten.16 En zijn late aantekeningen 

in dialectica-handschriften laten zien dat hij tot vlak voor zijn vertrek naar Jeruzalem, terwijl 

zijn hoofd nog vol was van de apostoliciteitskwestie, steeds belangstelling bleef koesteren 

voor didactische teksten.17 Zo kan het onderwijs beschouwd worden als een constant 

aanwezige factor in Ademars leven, dat verder gevuld werd met het uitvoeren van 

aansprekende projecten waarin zijn intellectuele en creatieve talenten en vooral zijn 

ontembare energie volledig werden benut. 

   Het is de grote verdienste van Saltet en Landes dat zij het frauduleus karakter van Ademars 

apostolische teksten hebben ontrafeld, maar Trumbore Jones heeft er, naar aanleiding van 

Ademars verslag van het Concilie van Limoges in 1031, mijns inziens terecht op gewezen dat 

we voorbij de waarheidsvraag moeten kijken:  

 

After all, Ademar was a forger, but a forger deeply embedded in the debates and 

movements of the church in his time and place. (...) Medieval forgers, although much 

of what they created was fiction, did not work in a vacuum, but generally forged 

documents related to real situations, documents that were intended to persuade.18  

 

Vanuit deze invalshoek beschouwd, zijn de vervalsingen van Ademar niet het werk van een 

geïsoleerd individu, opgesloten in zijn waanvoorstellingen, maar van iemand die deel 

uitmaakte van een groep gelijkgestemden met een realistisch doel voor ogen. Het valt niet te 

ontkennen dat met deze vervalsingen de bevordering van het eigenbelang van het klooster van 

Saint-Martial gemoeid was. Maar voor Ademar  moet er ook iets groters in het spel geweest 

zijn: het rotsvaste geloof in de waarheid dat zijn dierbare heilige een metgezel van Christus is 

geweest, waardoor hijzelf, in de aanbidding van Sint Martialis, zo dicht als mogelijk was, in 

contact trad met Christus, de alpha en omega van het geloof. Het mes sneed aan twee kanten: 

men fraudeerde uit vroomheid (pro pietate) en werd daarvoor met een groei in aanzien en 

macht beloond (of niet als de opzet mislukte).  

      

 

 

 

                                                 
15 Voor het Liber pontificalis dat Ademar voor bisschop Roho schreef, zie hierboven p. 34, n. 87, en voor het 

dossier dat hij aanlegde ter gelegenheid van de omstreden bisschopsbenoeming van Jordanus, zie hierboven p. 

19, n. 20. 
16 Het is namelijk een bewerking van een originele tekst die kort na augustus 1029 moet zijn gemaakt. Zie Deel 

II, tekst nr. 40.  
17 Het gaat hier om Vat. Reg. lat. 1332 en Garrett 115, zie hierboven, resp. p. 41 en 36. 
18 TRUMBORE JONES, “Discovering the Aquitanian Church in the Corpus of Ademar of Chabannes”, in: The 

Haskins Society Journal 19 (2007), p. 98.  
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CHRONOLOGIE 
 

   En dan is er nog een andere, intrigerende omstandigheid die de positie van Ademar in beide 

kloosters raakt, namelijk de veronderstelde vrijheid die hij zich permitteerde in de omgang 

met handschriften. Niet alleen voelde hij zich gerechtigd om in waardevolle handschriften zijn 

marginale aantekeningen achter te laten (BnF lat. 5239),19 maar volgens James Grier nam hij 

na het mislukken van het apostolisch avontuur in augustus 1029, ook een viertal liturgische 

handschriften uit Saint-Martial met zich mee naar zijn ‘verbanningsoord’ in het klooster van 

Saint-Cybard: BnF lat. 909, 1118, 1120 en 1121.20 Deze werken waren in feite onmisbaar 

voor de liturgieviering in Saint-Martial, want alleen het verouderde BnF lat. 1240 en het niet 

toepasselijke BnF lat. 1084 waren volgens Grier in Saint-Martial achtergebleven. In de jaren 

die volgden werkte Ademar in Angoulême verder aan deze handschriften ter vervolmaking 

van zijn apostolische vervalsingen. Pas in 1033, zo gaat de reconstructie van Grier verder, 

toen Ademar op weg ging naar het Heilige Land en een tussenstop maakte in Limoges, 

deponeerde hij bij die gelegenheid de aangepaste liturgieboeken in Saint-Martial, nu 

vermeerderd met handschriften die tot het bezit van Saint-Cybard gerekend werden (BnF lat. 

2469, Phillipps 1664, BnF lat. 3784 en BnF lat. 2400).    

    Volgens deze gangbare chronologie neemt men aan dat Ademar na 1029 niet meer welkom 

was in Saint-Martial en dat hij derhalve van 1029 tot aan zijn vertrek naar Jeruzalem in 1033 

continu gehuisvest was in Saint-Cybard en daar al zijn apostolische werken schreef. In mijn 

optiek heeft Ademar weliswaar enkele jaren, maar niet de gehele periode 1029-1033 in 

Angoulême doorgebracht.  Op het moment dat hij in Angoulême arriveerde beschouwde hij 

zich nog als een monnik van Saint-Cybard. De ondertekeningen in de Epistola de apostolatu, 

het eerste deel van Phillipps 1664 met de exegetische werken, en de preken in het begin van 

BnF lat. 2469, later er geen twijfel over bestaan dat deze teksten geschreven werden in 

Angoulême.21 In het eerste deel van Philipps 1664 (tot fol. 57) ondertekent Ademar  met 

“Ademarus indignus monacus engolismensis in egolisma hunc librum conscripsit”: 

 

 

 
 

Afb. V.6. Berlijn, Phillipps 1664, fol. 37r. 

 

En op fol. 57r van hetzelfde handschrift ondertekent hij nogmaals met “apud egolismam 

scripsit’:  

 

 

                                                 
19 Zie LANDES, Relics, p. 346-348. 
20 GRIER, The Musical Autographs, p. 154-156, en ID. (ed.),  Ademarus Cabbanensis. Opera liturgica et poetica, 

Introd., p. XXIII-XXIV. 
21 Een deel van BnF lat. 2469 moet in ieder geval in Angoulême geschreven zijn omdat Ademar in de vijfde 

preek zich als volgt uitlaat: “Nos qui in hac parva urbe Egolisma assidue commorantes Deo deservire 

gliscimus.” (fol. 75r), cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 284. 
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Afb. V.7. Berlijn, Phillipps 1664, fol. 57r. 

 

De rest van het handschrift Phillipps 1664 is gevuld met apostolisch materiaal en bevindt zich 

in discrete katernen die later met het eerste deel samengevoegd kunnen zijn. Het tweede deel 

hoeft dus niet per se óók in Angoulême geschreven te zijn. Wat wel vaststaat is dat het tweede 

deel van het handschrift na 1029 moet zijn ontstaan omdat het, zoals de preken in BnF lat. 

2469, Sint Martialis voortdurend als apostel kwalificeert, én omdat aan concilies wordt 

gerefereerd die in 1031-1032 in Limoges en Bourges werden gehouden. Omdat het 

handschrift uit twee codicologisch onderscheiden delen bestaat, is het ontoelaatbaar om de 

bevindingen uit het eerste deel onverkort van toepassing te verklaren op het tweede deel. Dat 

Ademar het eerste deel van Phillipps 1664 in Angoulême schreef, wil dus niet 

noodzakelijkerwijs zeggen dat hij het apostolisch materiaal uit het tweede deel óók in 

Angoulême schreef. Datzelfde geldt eveneens voor de preken in BnF lat. 2469. 

    Zoals Ademar voorheen gewend was, reisde hij ook na 1029 vanuit Angoulême naar 

Limoges, onder andere om het concilie van 1031/1032 bij te wonen;22 en hij moet daar ook 

gestudeerd en/of onderwezen hebben, getuige de bovengenoemde aantekeningen in twee 

dialectica-handschriften van Saint-Martial. Gezien deze gang van zaken wordt de 

veronderstelling van Grier dat Ademar vier liturgische handschriften van Saint-Martial 

meenam naar Angoulême om er daar verder in te werken, steeds onwaarschijnlijker. Naar 

mijn idee ligt het veel meer voor de hand om aan te nemen dat Ademar bij zijn vertrek naar 

Angoulême in 1029 de liturgiehandschriften netjes in Limoges achterliet, om er pas tijdens 

zijn latere verblijf in Limoges veranderingen in aan te brengen.  

   Ik acht het zelfs mogelijk dat Ademar vanwege de vijandigheid van sommige monniken van 

Saint-Cybard jegens hem, op een gegeven moment besloten heeft om, eenmaal in Limoges, 

niet meer terug te keren naar Saint-Cybard.23 Nadat hij Saint-Cybard definitief de rug had 

toegekeerd, moet hij vol overtuiging zijn nieuwe identiteit in het liturgiehandschrift BnF lat. 

1121 genoteerd hebben: “Ademarus monachus sancti marcialis” (fol. 58r).24  

 

 
 

Afb. V.8. BnF lat. 1121, fol. 58r. 

 

                                                 
22 Cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 260: “Ce fut apparemment Adémar qui fut chargé de prêcher au 

synode de 1032.”  Op deze synode verwijst Ademar waarschijnlijk naar zichzelf wanneer hij spreekt over “ille 

grammaticus” die op het concilie van 1031 het woord voerde. 
23 Volgens zijn eigen uitlatingen werd hij daar bij zijn terugkeer in augustus 1029 niet met onverdeelde 

sympathie welkom geheten (zie zijn bekentenis op fol. 7v en 8v van BnF lat. 2469, geciteerd door LANDES, 

Relics, p. 269, n. 1). De oorzaak was waarschijnlijk dat de monniken van Saint-Cybard hem zijn loyaliteit aan 

het klooster van Saint-Martial kwalijk namen. 
24 GRIER, “The Musical Autographs”, p. 142, dateert deze ondertekening rond 1027/28 omdat zij uitdrukking zou 

geven aan Ademars teleurstelling nadat niet hij maar Amalfredus werd geïnstalleerd als nieuwe abt van Saint-

Cybard in juni 1027. Er bestaat echter geen enkele reden om aan te nemen dat het Ademars ambitie was om abt 

Richard op te volgen. Tot ca. 1031 ondertekent Ademar nog steeds met “apud engolismam” en dergelijke. 
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   Overigens vermoed ik wel dat hij ‒ door hemzelf geschreven ‒ handschriften in omgekeerde 

richting van Saint-Cybard met zich mee heeft genomen naar Saint-Martial. Dit hoeft geen 

bewuste diefstal te zijn geweest, maar het zegt misschien wel iets over zijn gezag over het 

scriptorium en over zijn gewoonte om bij het pendelen tussen Limoges en Angoulême 

handschriften van het ene klooster met zich mee te nemen naar het andere.25  Omdat hij niet 

meer terugkeerde naar zijn vroegere klooster bleven de handschriften achter in de laatste 

halteplaats voor hij naar Jeruzalem vertrok.  

 

 

DE ERFENIS VAN ADEMAR 
 

    Men heeft gemeend uit het colofon op fol. 141v van VLO 15 op te kunnen maken dat 

Ademar in 1033 naar Jeruzalem vertrok “with no intention of returning”.26 Terwijl hij nog 

steeds in Angoulême verbleef, zo gaat de redenering, besloot Ademar om een pelgrimsreis 

naar Jeruzalem te maken als boetedoening voor zijn leugenachtige optreden tijdens de 

apostoliciteitscampagne. Om zijn werken, dat wil zeggen diezelfde vervalsingen waarover hij 

zich zo schuldig zou voelen, veilig te stellen voor het nageslacht, maakte hij een tussenstop in 

Limoges en deponeerde daar de handschriften in geordende toestand. Vooral die laatste 

toevoeging is van belang want “putting one’s library in order before departure suggests 

intimations of not returning.”27  

   Deze gedachtengang lijdt om meerdere redenen schipbreuk. Ten eerste was, zoals we 

hierboven hebben gezien, Ademar al enige tijd vóór zijn vertrek naar Jeruzalem weer 

werkzaam in Saint-Martial. In de tweede plaats is het motief voor zijn pelgrimsreis niet 

gelegen in een schuldgevoel over zijn optreden als vervalser. Daarvoor was zijn verering voor  

Martialis apostolus te groot, terwijl hij bovendien in dat geloof nog gesteund werd door de 

abdij van Saint-Martial. En hoe zou hij, lijdend onder dat schuldgevoel, jarenlang hebben 

kunnen doorgaan met het fabriceren van teksten ten faveure van de apostel Martialis? Van een 

getroubleerde geest die niet in Saint-Martial werd geaccepteerd,  is mijns inziens dan ook 

geen sprake. In de derde plaats zet ik vraagtekens bij de gevolgtrekking dat Ademar zijn 

boeken in geordende toestand in Saint-Martial zou hebben achtergelaten en dus niet van plan 

zou zijn geweest om terug te keren. Ik heb aangetoond dat Ademar voornamelijk met libelli 

werkte, schriftjes bestaande uit één of meerdere katernen die voorzien waren van een 

voorlopige binding.28 Dat geldt niet alleen voor VLO 15, maar ook voor andere handschriften 

van Ademar, die pas later de ordening kregen middels een definitieve binding. De 

aanwezigheid van een voorlopige binding, wijst erop dat de katernen open staan voor nieuwe 

ontwikkelingen: op ieder moment kan hun onderlinge volgorde veranderd worden en kan er 

iets aan toegevoegd of uitgenomen worden. Een dergelijke conditie van de handschriften leidt 

dus tot de tegenovergestelde conclusie: omdat Ademar zijn schriftjes met een open einde 

achterliet kan men zeggen dat hij was vertrokken met de intentie om na terugkeer van de 

pelgrimstocht zijn activiteiten weer op te nemen op het punt waar hij gebleven was.  

 

 

                                                 
25 Het gaat hier om BnF lat. 3784, 2469, 2400 en Phillipps 1664. 
26 Deze tekst wordt besproken in Deel II, nr. 52. Het colofon werd enkele decennia na Ademars vertrek in VLO 

15 genoteerd. De schrijver die verklaarde dat Ademar niet zou terugkeren, bezat dus de wetenschap dat Ademar 

inderdaad niet was teruggekeerd. Een wijsheid achteraf die men niet zo maar mag interpreteren als een gedachte 

die bij Ademar zelf op dat moment leefde. 
27 Deze redenering wordt aangehangen door LANDES, Relics, p. 279-281, hierin grotendeels gevolgd door GRIER, 

The Musical World, p. 296-297. 
28 A. van ELS, “A flexible unity”, p. 52-58, i.h.b. noot 113, en zie hierboven, p. 51-53. 
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APPENDIX bij deel I 
 

MS Wolfenbüttel, Herzog Augustbibliothek Guelf. 79 Gud. lat. 2o:  

Een onbekende autograaf van Ademar van Chabannes. 
 

 

 

A. BESCHRIJVING VAN HET HANDSCHRIFT 
 

 

BINDING 
 

   De band bestaat uit hardkartonnen platten die bekleed zijn met perkament van een wit-

geelachtige kleur. De kapitaalbinding is met blauw gekleurd garen doorstoken. Waarschijnlijk 

dateert deze band uit de 17e eeuw.1 De afmetingen van het perkament bedragen 28-29 x 19-

19,5 cm. 

Op vele plaatsen is zichtbaar dat het perkament werd bijgesneden, waarschijnlijk bij 

gelegenheid van een herbinding. 

 De afstanden tussen de naaiposities in de huidige binding bedragen: 4-9-18-23 en het 

oorspronkelijk naaigaren, met een variabele dikte, is nog aanwezig. Er is, voor zover 

zichtbaar, gebruik gemaakt van de korte steek waarbij uit- en intreden van het garen op 

dezelfde naaipositie plaatsvindt. De laatste steek is een binnensteek, d.w.z. deze loopt door de 

vouw en keert over het katerneinde heen aan de achterzijde van het katern terug.  

  Aan de binnenzijde van het voorplat en van het achterplat zijn, tegen het boekblok aan, twee 

smalle stroken perkament geplakt. De tekst op deze stroken maculatuur is moeilijk leesbaar, 

maar volgens Patrizia Carmassi stamt hij mogelijk uit de 15e eeuw.2 Vermoedelijk zijn deze 

twee stroken in een vroeger stadium via de rug van het boekblok met elkaar verbonden 

geweest en hebben ze zo als rugversteviging gediend. De strook in het voorplat vertoont 

bovenaan twee roestvlekken die het perkament geperforeerd hebben. Als gevolg daarvan zijn 

op de corresponderende plaatsen op het voorliggende blad van het eerste katern (= fol. 0r) óók 

twee roestvlekken zichtbaar. De opgeplakte strook op het achterplat vertoont geen 

roestplekken maar hier zijn in de rug van het handschrift zelf wel twee roestplekken zichtbaar, 

resp. op 21 en 27 cm van boven.  

   Deze twee roestplekken corresponderen met die welke we aantreffen op een andere strook 

perkament, momenteel losliggend in het handschrift, en die naar alle waarschijnlijkheid ook 

eens als maculatuur in de rug was meegebonden.3 Behalve de roestvlekken heeft deze strook 

namelijk ook naaigaten die zich op dezelfde onderlinge afstanden bevinden als die van de 

                                                 
1 Sommige handschriften die eens met zekerheid in het bezit waren van Paul Petau, hebben dezelfde grijs-gelige 

boekband als Gud. 79. Deze boekbanden vertonen eveneens kapitaalbindingen met blauw draad doorstikt.  Van 

twee van deze handschriften (VLQ 15 en 119) is de rugvouw op dezelfde manier met maculatuur verstevigd als 

het geval is in Gud. 79, ook beschreven met tekst uit de 15e eeuw. DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 31, 

acht het mogelijk dat deze banden op initiatief van Paul Petau zelf werden vervaardigd.  
2 Mondelinge mededeling, jan. 2012. 
3 Wat betreft de roestvlekken is het moeilijk om een bevredigende verklaring te vinden. Indien het overblijfselen 

zijn van een vroegere binding, dan vraagt men zich af welke functie het ijzerbeslag had in de nabijheid van de 

rug van het handschrift. Indien Bernard Itier degene was die deze katernen voor het eerst in deze samenstelling 

bijeen bond, dan moet er een tweede herbinding gevolgd zijn waarbij de rugversteviging met de 15e eeuwse tekst 

werd aangebracht. En misschien is op dat moment ook de band met ijzerbeslag bevestigd. Een derde herbinding, 

dat wil zeggen de huidige binding, zou dan uitgevoerd zijn in opdracht van Paul Petau. 
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huidige binding (4-9-18-23). Dit reepje perkament dateert volgens Bischoff uit de 9e eeuw en 

is afkomstig uit Italië.4 Van de tekstregels zijn telkens slechts de eerste twee à drie letters 

leesbaar. Door Bischoff is deze tekst geïdentificeerd als een preek van Alanus.5 

 

   De Alanus-maculatuur heeft één onregelmatige en rafelige rand – dit is het gedeelte dat zich 

in de rug van het handschrift bevond – en één perfect rechte rand die in een eerder stadium 

waarschijnlijk deel heeft uitgemaakt van de vouw van een dubbelblad. In deze vouw zijn 

namelijk de restanten van naaigaten te zien op de volgende afstanden: 5-12,5-19 cm. 

Daarnaast zijn er, enkele millimeters naar binnen gericht, aan de bovenzijde en onderzijde van 

het perkament nog enkele kleine, langwerpige tacket-gaatjes te zien die waarschijnlijk met 

een scherp mesje werden gemaakt: 2 cm. van de bovenrand bevinden zich naast elkaar twee 

gaatjes, en 2 à 3 cm. van de onderzijde bevindt zich één gaatje.  

Indien deze overblijfselen van naai- en bindgaatjes afkomstig zijn van de oorspronkelijke 

binding waarin de Alanus-preek zich bevond, dus vóórdat het blad werd uitgesneden om 

hergebruikt te worden als rugbekleding in Gud. 79, dan zou dit betekenen dat het gebruik van 

tackets om katernen voorlopig te binden, ook al in het Italië van de 9e eeuw bekend was.  

   

 

 GESCHIEDENIS 
 

    Het handschrift is afkomstig uit Saint-Martial, getuige de teksten in de hand van Ademar 

van Chabannes, de liturgie ten behoeve van Saint-Martial en een notitie van Bernard Itier op 

fol. 0v.  De teksten in Gud. 79 dateren waarschijnlijk van vóór 1028-1033: dit is de periode 

waarin achter de naam Martialis op rasuur apostoli werd toegevoegd (fol. 34r). 

Er is een gerede kans dat het handschrift in de huidige samenstelling werd bijeengebonden 

door Bernard Itier, dat wil zeggen: hij bond het middengedeelte met de schoolteksten (fol. 21-

93) samen met drie liturgische katernen, fol. 1-20 en fol. 94-97.  

  Wat er met het handschrift gebeurde na de behandeling door Bernard Itier is onzeker. De 

eerste aanwijzing voor een verandering van eigenaar treffen we aan in de rechterbovenhoek 

van fol. 1r. Daar staat de hoofdletter X gevolgd door het nummer 30, hetgeen wil zeggen dat 

dit handschrift onder “X 30” in de bibliotheek van Paul Petau was opgenomen.6 Het is 

mogelijk dat het handschrift voordien in het bezit was van Pierre Daniel.7 Het boekenbezit 

van deze jurist en handschriftenverzamelaar werd na zijn dood verdeeld tussen Paul Petau en 

Jacques Bongars. In de bibliotheekcatalogus van Alexandre Petau, de zoon en erfgenaam van 

Paul, staat de inhoud van Gud. 79 telkens vermeld onder het nummer 464.8 De eerste hand die 

                                                 
4 BISCHOFF, B., “Über mittelalterliche Handschriften in Wolfenbüttel” in: ID., Mittelalterliche Studien. 

Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte (Stuttgart 1967) Band III, 298-309, hier p. 308. 
5 De opmerking van Bischoff  “…man erkennt ein ‘membrum disiectum’ zu jenen Blättern und Streifen aus 

einem in Saint-Martial makulierten Alanus-Homiliar, die sich in den Pariser Bänden gefunden haben” (p. 308), 

heeft betrekking op Colbert 1730, het huidige BnF lat. 7158.  
6 Cf. DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 30. 
7 Hierboven, p. 73, bij de bespreking van VLO 15, heb ik de mogelijkheid geopperd dat een groep(je) 

handschriften uit Limoges via Pierre Daniel en vader en zoon Petau in handen is gekomen van Isaac Vossius en 

van daar hun reis langs verschillende wegen verder hebben voortgezet. 
8 Cf. Karel DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 153. De teksten uit Gud. 79 staan in de catalogus  van 

Alexandre Petau (= VLQ 76) onder het nr. 464 vermeld op de volgende bladzijden:  

13r: Sedulii presbiteri poetae opera. Eiusdem epistula ad macedonium presbiterum  

23rv: Aratoris subdiaconi Libri duo in actus apostolorum  

39r: Martyrologium antiquum 

48v: Auli Persii vita 

77r: Auli Persii satyrae 

77v: Bedae Venerabilis De arte metrica  
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in Gud. 79 de index noteert (fol. 1r), is vermoedelijk één van de secretarissen van Alexandre 

Petau.9 Alexandre Petau verkocht het grootste deel van zijn bibliotheek in 1650 aan Isaac 

Vossius die in opdracht handelde van koningin Christina van Zweden. Naar mijn mening is 

het onbetwistbaar dat Vossius de Gudianus met zich meenam toen hij vanuit Zweden 

terugkeerde naar Holland. In een veilingcatalogus, in 1666 gepubliceerd door Pieter Leffen, 

bevindt zich onder de folio-formaten een manuscript met het nummer 225, waarvan de 

beschrijving grotendeels overeenkomt met de inhoud van Gudianus 79: “Diversi tractatus 

Sedulii, Aratoris, Persii, Musica antiqua, de ludo aleae, anonymus de tropis & figuris 

Rhetoricis, variorum epigrammata, &c. Omnia MS. in membranis antiquissimis.”10 Opvallend 

is de overeenkomst in de combinatie van de teksten en de vermelding van ludo aleae, een 

verder anonieme en onbekende tekst over een kansspel, die correspondeert met de Expositio 

huius aleae op fol. 37v in Gud. 79. Astrid Balsem heeft onlangs overtuigend aangetoond dat 

de bovengenoemde anonieme veiling georganiseerd werd door Is. Vossius in een poging om 

een aantal boeken uit zijn bibliotheek te gelde te maken.11 Zij heeft ook een lijst gevonden 

waarop de titels staan die de Leidse bibliothecaris Johannes Fredericus Gronovius (1611-

1671) voor de universiteitsbibliotheek bij die gelegenheid heeft aangekocht. Daaronder 

bevindt zich niet nr. 225. Zeer waarschijnlijk heeft Gronovius zijn leerling en protégé 

Marquhard Gude  (Rendsburg 1635-Glückstadt 1689) op de veiling attent gemaakt. Ten tijde 

van de veiling verbleef Gude in Nederland in dienst van Samuel Schaers (ook wel Schass), 

een dienstverband dat Gude aan Gronovius te danken had. De vriendschappelijke band tussen 

Gude en Schaers duurde van 1659 tot de dood van Schaers in 1675. Ten tijde van de veiling 

woonde Gude met Schaers in Den Haag en beiden waren verwoede 

handschriftenverzamelaars.  Het is tot nu toe niet te bewijzen of Gude zelf op deze veiling 

actief is geweest en zo dit handschrift (en misschien ook nog andere?) verwierf, of dat er nog 

een tussenpersoon in het spel is geweest, maar het is misschien niet zonder betekenis dat een 

kopie van deze veilingcatalogus zich in de Wolfenbütteler bibliotheek bevindt.12 

   Marquehard Gude completeerde na zijn aanschaf de index van Gud. 79 door titels en 

folionummers toe te voegen. Hij was ook degene die bij het begin van de teksten in de marge 

van het handschrift de titel in initialen noteerde, voorzien van een golvend kader.  

  

 

 

                                                 
9 Dat blijkt uit een vergelijking van de index met de catalogus van Alexandre Petau, VLQ 76. 
10 Het is echter opmerkelijk dat Vossius in zijn catalogus  Beda niet vermeld als auteur van De tropis et figuris 

rhetoricis. Ook is het de vraag wat hij bedoelde met de omschrijving variorum epigrammata? Een dergelijke 

tekst bevindt zich niet in Gud. 79 en kan zich ook niet op een vroeger tijdstip in dit handschrift bevonden 

hebben, omdat de oude binding nog intact is. Omvatte het lotnr. 225 soms meer dan één handschrift of was hier 

sprake van een verkoopstrategie?  
11 Cf. Astrid BALSEM, “Collecting the Ultimate Scholar’s Library: the Bibliotheca Vossiana”, in: Eric JORINK 

and Dirk van MIERT (eds.), Isaac Vossius (1618-1689) between Science and Scholarship (Leiden/Boston, 2012), 

p. 281-310, hier p. 284-289,  met de veilingcatalogus in appendix 1. Gud. 79 staat beschreven op p. 299 onder nr. 

225. De bibliotheek van Wolfenbüttel bezit een kopie van  de veilingcatalogus van 1666 (Wolfenbüttel, Herzog 

August Bibliothek, Be Kapsel 1:14). Wellicht dat deze catalogus via Gude in het bezit van de bibliotheek is 

gekomen en dat Gude mogelijk meer titels op die veiling heeft gekocht, zoals bijvoorbeeld de editie van Helias 

Putsch (1605) die bij BALSEM,  o. c., op  p. 286 wordt vermeld en waaraan in de marge van Gud. 79, fol. 61v, 

wordt gerefereerd. 
12 Zie voorgaande noot. Cf. BALSEM, “The Bibliotheca Vossiana”, p. 286, n. 11. 
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Afb. Ap. 1. MS Wolfenbüttel Herzog Augustbibliothek, Guelf. 79 Gud. Lat. 2o, fol. 1r, 

inhoudsopgave. 

Twee handen: de eerste hand is afkomstig van één van de secretarissen van Alexandre Petau 

(cf. VLQ 76), waarschijnlijk niet Dom Anselme Le Michel;13 de tweede hand is afkomstig 

van Marquhard Gude.14  

  

                                                 
13 Vergelijk de afbeeldingen I, II, III en VI in Jeanne BIGNAMI ODIER, “Le Fonds de la Reine à la Bibliothèque 

Vaticane”, in: Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda (Vaticaanstad, 1962: Studi e testi 

219), p. 159-189. 
14 Voor de hand van Gude vergelijk ook het titelblad van Annales Michaelis Glycae in MS Guelf. 54 Gud. graec. 

4o (“...usque ad imperatorem Jovianum. Cetera desunt in hoc codice”) en de aantekening in de ondermarge van 

Guelf.  79 Gud. lat 2o, fol. 28v. 
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KATERNBESCHRIJVING 

 

 

   Katern 1 (fol. 0-11) is een senio, samengesteld uit zes dubbelbladen die een regelmatige 

H/F afwisseling laten zien. In de opening van het centrale middenblad (fols. 5-6) bevinden 

zich aan de onderzijde van de vouw twee gaatjes op kleine afstand van elkaar die mogelijk 

een draadje hebben bevat om het katern voorlopig te binden. 

De eerste rectozijde van het katern, tevens het eerste blad van het handschrift, is niet 

gefolieerd. Er loopt een diepe scheur dwars over het midden van het perkament. De tekst is 

moeilijk leesbaar door de donkere verkleuring, wat doet vermoeden dat het katern lange tijd 

onbeschermd met deze zijde boven op een stapel heeft gelegen. 

Dwars op de schrijfrichting is de tekstafdruk zichtbaar die de rugbevestiging heeft 

achtergelaten. 

Op de versozijde van dit eerste blad heeft Bernard Itier een aantekening gemaakt met de 

vermelding van het overlijden van koning Phillip II Augustus (1223). Links van deze 

aantekening heeft een latere bibliothecaris de omvang van het handschrift vermeld: “Cont. 97 

fol.”. Op het tweede blad, genummerd als fol. 1, staat in de rechter bovenhoek de signatuur 

“X 30”, die verwijst naar de plaats die dit handschrift innam in de bibliotheek van Paul 

Petau.15  Daarnaast heeft de secretaris van Alexandre Petau een index van het handschrift 

genoteerd. In de bibiliotheekscatalogus van Alexandre Petau die volgens De Meyier 

geschreven werd door zijn bibliothecaris of secretaris, nu VLQ 76, herkennen we deze hand, 

en ook de teksten die in de index worden opgesomd worden in de catalogus aangetroffen 

onder het handschriftnummer 464. 

   De index is door een latere hand aangevuld met enkele titels, die bij die gelegenheid tevens 

genummerd werden, met toevoeging van de folionummers waar de teksten in het handschrift 

gevonden kunnen worden. De hand die deze aanvullingen maakte, heeft ook de folionummers 

in het handschrift zelf aangebracht en in de marges van het handschrift de titel van de teksten 

in capitalis genoteerd. Het vermoeden bestaat dat Marquhard Gude verantwoordelijk is voor 

de verdere ontsluiting van het handschrift. 

  

 

   Het eerste katern bevat prosulen bij het Alleluia die zonder onderbreking doorlopen in het 

tweede katern.16 De prosulen zijn aan het begin van het eerste katern en aan het einde van het 

tweede katern defect. 

De tekst is naar alle waarschijnlijkheid door één hand geschreven. Deze hand vertoont 

insulaire trekken (bv. de letter a).  

 

                                                 
15 Zie DE MEYIER, Paul en Alexandre Petau, p. 29-30. 
16 Cf. Eva ODELMAN, (ed.), Les prosules limousines de Wolfenbüttel. Édition critique des prosules de l’alleluia 

du manuscrit Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek Cod. Guelf. 79 Gud. lat. (Stockholm 1986: Corpus 

Troporum 6, Prosules de la messe 2); zie ook de recensie van M. Huglo in: Script. 1988, Bull. cod., p. 384. 
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Afb. Ap.2. Gud. 79, fol. 8r. Prosulen bij het Alleluia. 

 

   Omdat de initialen in het tweede katern voor een deel niet zijn ingevuld en omdat de 

neumen voor het grootste deel ontbreken, is het mogelijk dat deze twee katernen reeds vóór 

voltooiing uit hun oorspronkelijke context werden uitgenomen. 

Of deze katernen ook tot het bezit van Ademar hebben behoord, weten we niet zeker, maar 

omdat Bernhard Itier ze later samenbond met een verzameling schoolteksten die naar alle 

waarschijnlijkheid wél uit Ademars bibliotheek stamden, is het zeker niet uitgesloten dat er 

een relatie bestaat tussen Ademar en de aanwezigheid van de prosulen in Gud. 79. 

 

 

   Katern 2 (fol. 12-20) is een quaternio met een enkelblad toegevoegd (= fol. 14) waardoor 

de regelmatige H/F afwisseling wordt verstoord. 

In de ondermarge van fol. 12r bevindt zich de katernsignatuur: “II”. Dezelfde hand die in 

katern 1 de tekst schreef, gaat zonder onderbreking verder in katern 2. Vanaf fol. 11r zijn de 

initialen niet meer ingevuld. De neumen, waarvoor interlineaire ruimte is uitgespaard, zijn 

spaarzaam genoteerd. In de marge soms muzieknotities (bv. ondermarges fol. 5r, 10v en 15r).  

   Beide katernen hebben dezelfde lay-out. De prikjes voor de horizontale regellijnen zijn 

gemaakt in de buitenmarge, er werd dus gelinieerd op een opengeslagen dubbelblad. Voor de 

verticale lijnen zijn de prikjes soms zichtbaar in de uiterste buitenrand van het perkament. 

Liniëring: twee verticale lijnen voor buitenmarge, en twee voor de binnenmarge, van rand tot 

rand. Horizontaal: negentien regels welke zich tussen de twee binnenste verticale lijnen 

bevinden, behalve de bovenste en onderste twee regels die vanaf de tweede verticale lijn tot in 

de vouw doorlopen. De tekst bevindt zich aanvankelijk tussen de twee binnenste verticale 

lijnen, maar vanaf fol. 10v wordt de tekst ook regelmatig binnen de twee buitenste lijnen 

geschreven. Er werd geschreven on topline. 

 

   Katern 3 (fol. 21-28), quaternio met regelmatig afwisseling H/F. Gezien de geringe afstand 

van de tekst tot de bovenrand van het perkament, bestaat er een vermoeden dat dit katern aan 

de bovenrand is bijgesneden (zie ook de afbeelding van fol. 21r hieronder).  

Dit katern bevat het begin van Murethach, In Donati artem maiorem (Inc. Partes orationis 

sunt VIII. Partes sunt dictae a parilitate…; Expl. …significationem habet nouus).17 

Waarschijnlijk heeft dit katern oorspronkelijk deel uitgemaakt van een groter geheel en is het 

                                                 
17 Ed. L. HOLTZ, Turnhout 1977 (CCCM 40); Louis HOLTZ, “Sur trois commentaires irlandais de l’Art majeur de 

Donat au XIe siècle”, in: Revue d’histoire des textes 2 (1972), p. 45-72, hier p. 51, n. 1, neigt ertoe om het 

ontstaan van dit handschrift eerder in Parijs dan in Limoges te plaatsen. 
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aan de schoolteksten in Gud. 79 als geïsoleerde eenheid  toegevoegd, misschien reeds door 

Ademar.  

De tekst is geschreven in een regelmatige, verzorgde hand die verder niet voorkomt in dit 

handschrift. De kopiist van Murethach kent enkele opvallende eigenaardigheden: afkorting  

um, de letter f met een stok die ver door de regellijn zakt, grote overbrugging bij ligatuur st, 

soms eind s, soms uncialis d, driehoekige scherpe a. 

In rechtermarge van fol. 27v bevindt zich muzieknotatie. 

In de gedecoreerde begininitiaal met een hoogte van 15 regels is een menselijk gezicht en een 

dierenhoofdje herkenbaar. De stijl is verwant aan andere letterversieringen in handschriften 

uit Saint-Martial aan het begin van de 11e eeuw.18  

 

  
 

Afb. Ap.3. Gud. 79, fol. 21r. 

 

 

In het midden van de ondermarge staat de katernsignatuur “III”, op dezelfde wijze uitgevoerd 

als in het vorige katern. Een grote letter Q is tweemaal met dunne pen toegevoegd. 

   On-line pricking: op de voorkantlijn geprikt voor 35 regellijnen. Bovenste en onderste 

regellijn loopt door. Binnenkantlijn waarschijnlijk uit de hand getrokken. 

Tekst on topline; rubricatie van titels. 

Er zijn twee tacketgaatjes aan onderzijde van het katern in de middenvouw zichtbaar, onder 

het aanwezige garen.   

 

   Katern 4 (fol. 29-38), quinio. Het perkament is van goede kwaliteit, H/F afwisseling is 

moeilijk te onderscheiden. Katernsignatuur is niet aanwezig of men moet de gedeeltelijk 

weggesneden tekens in de onderrand van fol. 33v als zodanig beschouwen. 

Dit katern is in zijn geheel geprikt en gelinieerd voor ruitjesliniëring. De prikjes zijn soms nog 

– gedeeltelijk – zichtbaar (fol. 37), maar meestal weggesneden. Op fol. 37v werd de bestaande 

                                                 
18 Cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits à Saint-Martial de Limoges et en Limousin du IXe au 

XIIe siècle (Parijs/Genève, 1969), afb. 54, 55, 56 (BnF lat 5301 en 1120, beide begin 11e eeuw). 
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ruitjesliniëring vermeerderd met een liniëring die het mogelijk maakte om tekst met een 

kleinere regelafstand te ontvangen.  

  Het perkament is aan alle zijden ietwat bijgesneden, hetgeen te zien is aan de gecoupeerde 

De musica-tekst in de marges. Bovendien vertoont fol. 34 in de bovenhoek een snijoortje van 

enkele millimeters hoog. In de vouw van de katernopening (fol. 33v-34r) bevinden zich aan 

de bovenzijde, onder het bestaande naaisel, twee tacketgaatjes. 

 

    Het gehele katern is duidelijk ontworpen voor een kalender, onder de titel Martyrologium 

de circulo anno, en een aantal bijbehorende computistische tabellen. De lijnen voor de 

tabellen en alle ingangen en rubrieken zijn uitgevoerd in rode inkt, de overige gegevens in 

zwart. Voor zover vast te stellen, is het tijdrekengedeelte oorspronkelijk door één hand 

gemaakt, maar misschien bestond er een werkverdeling tussen rubricator en kopiist. Uit 

gegevens in de kalender blijkt dat dit katern ná 1007 werd vervaardigd om spoedig daarna 

weer uit roulatie te worden genomen, waarschijnlijk vóór 1029.19 

  Het wekt bevreemding dat de computistiek pas met het tweede blad van het katern begint 

(fol. 30r). Op het oorspronkelijk leeggebleven eerste blad heeft Ademar een tekst gekopieerd 

die uittreksels bevat van De institutione musica van Boethius.20 Aangekomen bij het reeds 

bestaande computistisch gedeelte, wordt het excerpt van De musica in alle beschikbare 

marges van de kalender voortgezet en bovendien ook nog in de lege ruimtes van de 

kalendertabellen. Vermoedelijk was Ademar ook degene die eerder al veranderingen in de 

kalender had aangebracht om Martialis te promoveren tot apostel. 

   De hand die de De Musica-tekst heeft geschreven vertoont veel gelijkenissen met de hand 

van Ademar in VLO 15, en dan vooral met die van het bijbelglossarium en die van de 

Propositiones ad acuendos iuuenes. Ook het paragraafteken, veelgebruikt door Ademar, heeft 

in Gud. 79 dezelfde vorm. Ik meen dus op paleografische gronden te kunnen stellen dat 

Ademar het bijbelglossarium in VLO 15 ongeveer terzelfder tijd noteerde als het excerpt van 

De institutione musica van Boethius in Gud. 79. Beide teksten werden gekopieerd in open 

ruimtes van met een ander doel geprepareerd perkament. Blijkbaar had Ademar op dat 

moment niet de beschikking over nieuw, maagdelijk perkament. 

 

                                                 
19 1007: dood Adalbertus, oom van Ademar;  18 nov. 1028 derde translatie van Sint Martialis niet vermeld. 
20 Het volmaakte toonsysteem van Boethius wordt op fol. 29r gecombineerd met het planetair systeem, cf. 

Christian MEYER, Les traités de musique (Turnhout, 2001: Typologie des sources du Moyen Âge occidental 85), 

p. 26, n. 34. 
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Afb. Ap.4. Gud. 79, fol.34v. Kalender met in de marges een bewerking van Boethius’ De 

institutione musica. 

 

   
       

Afb. Ap.5. Gud. 79, fol. 29v. (detail De musica). 

 

 

 
 

Afb. Ap.6. VLO 15, fol. 18r (Bijbelglossen). 

 

 
 

Afb. Ap.7. VLO 15, fol. 207v (Propositiones ad acuendos iuvenes). 
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   Ik vermoed dat Ademar dit katern 4 heeft hergebruikt door het omliggende buitenblad om te 

vouwen zodat de tabellen waarmee het katern oorspronkelijk opende nu achterin het katern 

kwamen te liggen, terwijl het lege blad waarmee het katern oorspronkelijke eindigde, nu het 

begin van het katern vormde. Het procédé door Ademar hier toegepast, lijkt op zijn 

reconstructie van het eerste katern in MS Paris BnF 5240.21 

  De reden waarom Ademar dit katern, dat oorspronkelijk in een liturgische context 

functioneerde, een andere bestemming toekende, moet waarschijnlijk gezocht worden in 

verwikkelingen opgeroepen door de apostoliciteitscampagne die in 1029 onder druk kwam te 

staan, gecombineerd met zijn bijna onstilbare behoefte aan beschrijfbaar materiaal. 

  

Inhoud katern 4: 

a. Kalender en tabellen (oorspronkelijk); 

b. Later toegevoegde bewerking van De institutione musica van Boethius (in margine).22 

 

Hoogstwaarschijnlijk gebruikte Ademar de gecomprimeerde bewerking van Boethius als 

uitgangspunt voor het muziekonderwijs in het kader van het quadrivium. Het is reeds bekend 

dat Ademar competent was als grammaticus, historicus en componist,23 maar op basis van 

deze tekst kan men hem nu ook als een bekwaam muziektheoreticus beschouwen, zeker in 

combinatie met de meer filosofische verhandeling van Augustinus’ De musica die Ademar, 

met talrijke tiroonse aantekeningen, in BnF lat 7231 kopieerde.  

   De bewerking lijkt qua methode en vormgeving op het excerpt van de Etymologiae in VLO 

15. Het samenvatten van de tekst met het gebruik van andere formuleringen en de schijnbaar 

willekeurige opeenvolging van tekstfragmenten, typeert zowel de bewerking van Boethius’ 

De institutione musica als ook de bewerking van Isidorus’ Etymologiae. Vergelijkbaar is ook 

het vervangen van tekst door een schematische weergave met verbindingsstreepjes (zie bv. 

fol. 35v linksonder: driedeling van de musica in mundana, humana en instrumentalis (ed. 

Friedlein, p. 187). De aanwezigheid van De institutione musica van Boethius kan verklaren 

waarom dit katern deel uitmaakte van de verzameling schoolteksten waaruit een groot deel 

van Gud. 79 bestaat. 

 

    Katern 5 (fol. 39-50), regelmatig senio. Tekst: Beda, De arte metrica.24 Inc.: “Beda Dei 

famulus hunc fecit rite libellum. Ars in quo metrica perspicitur facile. [Q]uicumque noticiam 

metricae artis habere desiderat.” Expl.: “…habere credimus sempiternam. Explicit De arte 

metrica Liber Vnus” (fol. 56r). 

Regelmatige H/F afwisseling. 

In de ondermarge van fol. 39v is een restant zichtbaar van de afgesneden katernsignatuur “V”. 

Online pricking op de buitenkantlijnen. Voor de binnenkantlijnen is in de boven- en 

benedenmarge een prikje gemaakt. Er zijn twintig horizontale regellijnen getrokken die zich 

tussen de verticale lijnen bevinden. De bovenste twee en onderste twee regellijnen lopen door 

tot in de vouw. 

  De regelafstand laat ruimte voor interlineaire glossen, maar daar is slechts sporadisch 

gebruik van gemaakt. Bij het schrijven worden er meestal één of twee regels in de 

bovenmarge toegevoegd (fol. 39v, 40r) en soms ook in de ondermarge (fol. 42v). Verderop 

                                                 
21 Cf. R. LANDES, “A libellus from Saint Martial of Limoges written in the time of Ademar of Chabannes (989-

1034). Un faux à retardement.” in Scriptorium 37 (1983), p. 178-203, vooral het katerndiagram op p. 179. 
22 G. FRIEDLEIN (ed.), Boetii De institutione musica. Libri quinque (Leipzig, 1867: Teubner; ongewijzigde 

herdruk: Frankfurt a. M., 1966),  p. 175-371.   
23 Zie respectievelijk: A. van ELS, “A flexible unity”, P. BOURGAIN (éd.), Chronicon, Introd., en J. GRIER, The 

Musical World. 
24 Ed. C.B. KENDALL (1975), CCSL 123A, p. 82-141. 



174 

 

worden 24 tot 25 regels op een blad geschreven, en dit wordt gerealiseerd door niet óp de 

lijnen maar tussen de lijnen te schrijven (bv. fol. 47rv) De binnenkantlijnen worden bij het 

schrijven overschreden. 

   De eerste hand is dezelfde als de hand die voor Ademar een katern heeft gemaakt met de 

tekst van Priscianus’ Praeexercitamina en De figuris numerorum. Wisseling van hand op fol. 

48r. De kopiist die in regel 8 begint te schrijven is weer dezelfde als diegene die verderop de 

Historia apostolica van Arator kopieert. De begininitiaal is niet gemaakt. Op enkele plaatsen 

zijn de initialen en titels door de kopiist zelf in zwarte inkt ingevuld, maar in een aantal 

gevallen is de ruimte leeg gebleven. De rubricator heeft alleen op fol. 43v gewerkt. 

 

 
 

Afb. Ap.8. Gud. 79, fol. 48r. Wisseling van hand in r. 3 en r. 8. 

 

Katern 6 (fol. 51-58), quaternio. Regelmatige afwisseling H/F. Tekst: fol. 51-56r, Beda, De 

arte metrica (vervolg); fol. 56r-58r, Beda, De schematibus et tropis,25 Inc. “Solet aliquoties 

inscripturis ordo verborum.”; Expl.: “Memores estote uxoris loth” (fol. 61v, in katern 7). 

Topje van afgesneden katernsignatuur is nog zichtbaar in ondermarge van fol. 51r. 

In de bovenhoek van fol. 57r is boven het getal 57 het getal 56 zichtbaar, misschien een 

verschrijving. 

Zelfde prikjes- en liniëringsschema als in katern 5. Liniëringen bevinden zich vaak niet op 

dezelfde hoogte, wat bewijst dat de binding heeft plaatsgevonden ná het liniëren. 

Hoewel in de overgang van het vijfde naar het zesde katern een wisseling van hand optreedt, 

loopt de tekst van De metrica arte gewoon door. Initialen en koptitels zijn door kopiist zelf 

ingevuld en soms gedecoreerd. 

                                                 
25 Ed. C. B. KENDALL (1975), CCSL 123A, p. 142-171. 
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Afb. Ap.9. Gud. 79, fol. 51v, versierde initiaal.26  

 

 
 

Afb. Ap.10. Gud. 79, fol. 54r. Kopiist in katern 6 met typerende ra-ligatuur (abraham, tetra) 

en re-ligatuur. 

 

Katern 7 (fol. 59-62), binio. H/F afwisseling is moeilijk te onderscheiden. Katernsignatuur 

VII in ondermarge van fol. 59r. Het perkament is van een geheel andere kwaliteit dan de twee 

voorgaande katernen: gerimpeld, donkere verkleuringen vanwege de aanwezige velranden, en 

niet voldoende ontvet. De tekst van Beda’s De schematibus et tropis loopt echter gewoon 

door van katern 6 naar katern 7,27 steeds geschreven in dezelfde hand. Het prikjes- en 

liniëringsschema is ook hier weer hetzelfde als in katernen 5 en 6. Vanwege deze 

codicologische en paleografische continuïteit is het geoorloofd om te veronderstellen dat deze 

drie katernen in één gang werden geproduceerd. Omdat in dit katern de regelafstand 

beduidend wordt verkleind, is er plaats voor meer dan 35 regels op één blad. De opzet hiervan 

is, om de geplande tekst binnen dit katern af te kunnen ronden. Dat lukt inderdaad, mede 

doordat op fol. 62rv de ondermarges ook worden benut.  

 

Inhoud: 

Op fol. 61v, r. 23 eindigt Beda’s De schematibus et tropis met “Memores estote uxoris loth”.  

Een nieuwe tekst begint met het hoofdstuk De accentibus uit De arte grammatica van Marius 

Victorinus (?).28 Daarna volgt op fol. 62r, regel 14 tot fol. 62v een Racapitulacio (sic) de 

                                                 
26 Cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, afb. 39-43. 
27 Alleen is bij de overgang van katern 6 naar 7 het woordje salvatoris vergeten (cf. ed. KENDALL, 1, 148). 
28 Ed. H. KEIL (Teubner), GL VI, p. 192,14 – 193,27; cf. P.J. ENK, “The Latin Accent”, in: Mnemosyne 6 (1953) 

p. 93-109. 
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accentibus. Inc.: “Int<errrogatio>: ac<c>entus quid est?”; Expl.: “in unum redactarum 

repperitur; Finitur.”. Volgens Lucian Müller is Caesius Bassus (1e eeuw n.Chr.) de mogelijke 

bron voor het tweede gedeelte van deze tekst.29 Gedeelten hieruit komen ook overeen met 

Sedulius Scotus’ In Donati artem maiorem.30   

 

   Katern 8 (fol. 63-70), quaternio. Regelmatige H/F afwisseling. Katernsignatuur VIII in 

ondermarge van fol. 63r (de afdruk van katernsignatuur “VIIII” van fol. 71r is 

terechtgekomen op fol. 70v). In katernopening 66v-67r zijn (tacket-)gaatjes zichtbaar onder in 

de vouw. Bovenrand en voorrand van het katern werden bijgesneden. In de ondermarge zijn 

de prikjes voor de verticale lijnen nog zichtbaar. 

Geprikt en geliniëerd voor twee kolommen, prikjes voor horizontale regellijnen alleen in de 

buitenmarge, er is dus waarschijnlijk met opengevouwen bladen gewerkt. 43 regellijnen, 6 (2-

2-2) verticale lijnen. On topline. 

 

Inhoud:  

Arator, Historia apostolica.31 Iedere versregel begint met een hoofdletter en ieder hoofdstuk 

met een versierde initiaal van twee regels hoog. De hand die de Historia apostolica schrijft, 

hebben we reeds ontmoet in de De metrica arte van Beda (zie bij katern 5). De tekst is 

voorzien van talrijke, later aangebrachte correcties en van een complete interpunctie om het 

correct lezen van de tekst te bevorderen.  

 

 
 

                                                 
29 Ed. Lucian MÜLLER, “Ein Beitrag zur lateinischen Accentlehre aus dem Altherthum”, in: Rheinisches Museum 

für Philologie 18 (1863), p. 169-177. Müller baseert zijn editie op een Leids handschrift met een tekst van Paulus 

en Nonius uit de 9/10e eeuw, “über die ich mir weitere Mittheilungen vorbehalte”. Om welk handschrift gaat het 

hier?  
30 Ed. B. LÖFSTEDT (Brepols, Turnhout 1977), CCCM 40B.  
31 Ed. A.P. ORBÁN (Brepols, Turnhout 2006), CCSL 130 en 130A. Handschrift Gud. 79 is niet gecollationeerd. 
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Afb. Ap.11. Gud. 79, fol. 63v. Arator, Historia apostolica. 

 

   Katern 9 (fol. 71-77), onregelmatig: drie dubbelbladen en één enkelblad (fol. 76) met kim 

tussen fol. 71 en 72. Katernsignatuur VIIII in ondermarge van fol. 71r. Het centrale 

dubbelblad 73^74 heeft afwijkende afmetingen. Preparatie van het perkament op dezelfde 

wijze als in katern 8 (twee kolommen, 43 regels), en tekst eveneens geschreven in dezelfde 

hand. Gebruik: on topline. 

 

Inhoud: 

Vervolg van Historia apostolica tot fol. 77v, kolom A: “Explicit Historiae apostolicae Liber 

primus” (“primus”gecorrigeerd door de tweede hand van de index in “secundus”. Hierna 

vervolgt een andere hand, te weten die van Ademar, met een Testimonium bij Arator:32 

 

Temporibus uigilii papę obsessa est urbs roma 

a gothis. uel langobardis. in qua erat arator sub- 

diaconus qui hoc opus composuit. qui captus ab hostibus 

ductus est ad aulam eiusdem regis qui predictam urbem 

obsidebat ad seruiendum. In ipsa autem captiua- 

tione tale fecit uotum beatis apostolis petro et paulo 

ut si eum liberarent. actus eorum metrico carmine 

componeret. quod et fecit. Edito uero libro fecit ar- 

gumentum floriano abbati. ut eum sua auctori- 

tate corroboraret; EXPLICIT.   

 

Ademar vervolgt dan in dezelfde lay-out met het “Incipit Ars Sedulii Poetae”, het begin van 

een verzameling teksten toegeschreven aan Sedulius (5e eeuw).33 Deze teksten beginnen dus 

op de laatste versozijde van katern 9 in aansluiting op Arator, en worden voortgezet in 

katernen 10 en 11, waar opnieuw een codicologische continuïteit optreedt, nu met de Satyrae 

van Persius. De teksten van Sedulius omvatten:  

 

a. Incipit Ars Sedulii Poetae qui primo laicus in Italia 

philosophiam didicit. Postea cum aliis metrorum 

generibus haeroicum metrum Macedonio consu- 

lente docuit. In achaia libros suos scripsit. 

In tempore imperatorum minoris Theodosii. 

filii Archadii. Et Valentiniani filii Constan- 

tii. hos versus Sedulius composuit. (fol. 77va) 

 

b. “Romulidum ductor clari lux altera solis” (fol. 77vab) 

Een 15-regelig gedicht geschreven door Faltonia Betitia Proba (fl. 385-387) en 

opgedragen aan keizer Arcadius (383-408) waarin christelijke poëzie en Vergiliaanse 

inspiratie samenvloeien.34 

  

                                                 
32 Cf. de Testimonia in ORBÁN (ed.) Historia apostolica I, p. 108-154, in het bijzonder Testimonium 106, p. 145 

(Conrad van Hirsau, ca. 1070-1150). 
33 Cf. Johannes HUEMER (ed.), Sedulii opera (CSEL 10, Wenen, 1885); Carl E. SPRINGER, The manuscripts of 

Sedulius. A provisional handlist (Philadelphia, 1995), i.h.b. 9-10 en 111-112 (= Gud. 79); ID., The Gospel as 

Epic in Late Antiquity: the Paschale Carmen of Sedulius (Leiden, 1988). 
34 Cf. Jan ZIOLKOWSKI en Michael PUTNAM (eds.), The Virgilian tradition: the first fifteen hundred years (2008), 

p. 475-476. 
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c. Brief gewijd aan Macedonius en bedoeld als inleiding tot het Carmen paschale. Inc.: 

“Sancto ac beatissimo patri Macedonio presbytero Sedulius in xpisto salutem. 

Priusquam me venerabilis pater operis nostri de curso volumine censeas” (fol. 

77vb)”.35 Expl.: “Paschalis carminis nomen imposui quia pascha nostrum immolatus 

est xpistus” (fol. 78v). 

 

d. Carmen paschale , inc.: “Paschales quicumque dapes conuiua requiris” (fol. 78v); 

expl. “Sufficeret densos per tanta uolumina libros. Haec de euangeliis nunc himni rite 

canantur” (fol. 88v).36 

 

e. “A solis ortus cardine” (fol. 88v), Hymne II van Sedulius.37  

 

f. “Cantemus socii domino cantemus honorem” (fol. 89r), Hymne I van Sedulius.38 Expl. 

“Hos versus Rufinus Asterius consul Constantinopoleos composuit” (fol. 89v).39 

 

g. “Sedulius xpisti miracula uersibus edens” (fol. 89vb).  

Acrostichon Sedulius antistes aan Bellesarius toegeschreven.40  

 

h. “Sedulius domini per cuncta (sic) noualia pergens” (fol. 89vb).  

Acrostichon Sedulius antistes aan Liberatus toegeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Ed. HUEMER, p. 1-13. 
36 Ibid.,  p. 14-146; cf. NORBERG, An Introduction to Medieval Latin Versification, p. 31, over de assonanties in 

dit en het volgende gedicht. 
37 Ibid., p. 163-168.  
38 Ibid., p. 155-162. 
39 Meestal Rufius Asterius genoemd, Consul van Rome en uitgever van de poëzie van Vergilius. Hij publiceerde 

na 495 het Paschale carmen van Sedulius, cf. C. SPRINGER, The Gospel as Epic in Late Antiquity, p. 25 en noot 

7. De toevoeging “constantinopoleos” is mij niet uit andere bronnen bekend. 
40 Dit en het volgende acrostichon in ed. HUEMER, p. 307-310.  
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Afb. Ap.12. Gud. 79, fol. 77v, kol. A: Incipit ars Sedulii. 

 

 

   Katern 10 (fol. 78-85), quaternio. Regelmatige H/F afwisseling. 

Katernsignatuur X in ondermarge van fol. 78r. Geprikt en gelinieerd voor twee kolommen, 

identiek aan de voorafgaande katernen met de Historia apostolica. Titels en initialen werden 

gerubriceerd. Op de afbeelding hieronder is zichtbaar dat de rubricator, waarschijnlijk 

Ademar zelf, éérst de rode initialen invulde en daarna pas de tekst. De berekening bleek 

echter niet te kloppen, omdat door een defect in het perkament de opzet om op iedere regel 

één vers te plaatsen, niet gerealiseerd kon worden. Na “Hi sunt mundo” wordt Ademar door 

plaatsgebrek gedwongen om met de tekst te gaan schuiven. Aan dit voorbeeld zien we dus dat 

de algemeen heersende vooronderstelling dat de rubricator zijn werk deed nádat de tekst 

gekopieerd is, niet altijd opgeld hoeft te doen.41  

 

                                                 
41 In de tekst van de Psychomachia in VLO 15 is te zien dat de rubricator zijn werk deed nádat de tekst gereed 

was gekomen. Op sommige plaatsen was door de tekstschrijver/binder geen ruimte opengelaten voor de initiaal, 

zodat de rubricator naar elders moest uitwijken.  
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Afb. Ap.13. Gud. 79, fol. 87r. Conflict tussen rubricator en kopiist. 

 

Het perkament werd aan de bovenzijde bijgesneden; zie bovenrand fol. 84. De brief aan 

Macedonius wordt op fol. 78rv in lange regels geschreven, de overige tekst van het Carmen 

paschale in twee kolommen. 

  

 
 

Afb. Ap. 14. Gud. 79, fol. 78v. Brief gewijd aan Macedonius. 

 

Handen:  

    Naar mijn mening staat het vast dat het werk van Sedulius in deze katernen (het slot van 9; 

10 en 11) in hoofdzaak door Ademar werd afgeschreven. En meteen kan vastgesteld worden 

dat Ademar deze tekst gebruikte voor zijn grammaticalessen. In de marge worden 

voorkomende stijlfiguren benoemd volgens Isid., Etym. Boek I, De grammatica: metoniemen, 

aforesis, parentesis, elipsis, perifrase, polisindoche, etc.  

Op enkele plaatsen wordt Ademar voor korte tijd afgelost door een andere kopiist. In kolom B 

van fol. 79r zijn de eerste 38 regels geschreven in een andere hand, die overigens niet veel van 

die van Ademar afwijkt. Ditzelfde doet zich voor op fol. 81v, waar in kolom A en kolom B tot 
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regel 10 een van Ademar afwijkende hand aan het werk is. In kolom A op fol. 82r worden de 

eerste 21 regels waarschijnlijk door een andere hand geschreven, vervolgens weer Ademar, 

waarna de laatste 4 regels van deze kolom door weer een andere hand werden geschreven. 

   De voornaamste moeilijkheid betreft echter de vraag of de kopiist die op fol. 77v (dus nog 

in katern 9, zie afbeelding Ap. 12 hierboven) begint met het kopiëren van Sedulius, óók met 

Ademar te identificeren is. Men kan zien dat hij hier minder letterverbindingen maakt dan wij 

van Ademar gewend zijn. Toch is herhaaldelijk een naar rechts hellende letter s of een 

karakteristieke re –verbinding waar te nemen (zie afb. hierboven). Merk bijvoorbeeld de 

gelijkenis op van dit schrift met een tekst in MS Paris, BnF lat. 13220 die met zekerheid aan 

Ademar kan worden toegeschreven.42 Daarom houd ik het voor mogelijk dat ook op fol. 77v 

Ademar aan het werk is, misschien wat onwennig aan de tekst begonnen. 

   De hand die we elders in Sedulius’ tekst tegenkomen kan als een specimen beschouwd 

worden van het standaardschrift van Ademar. Dit blijkt uit een vergelijking met andere 

handschriften die teksten van Ademar bevatten.43 Als extra bewijs voor het schrijverschap van 

Ademar kunnen we het tiroonse teken voor Amen beschouwen, een teken dat door Ademar 

elders meermalen wordt gebruikt om een tekst af te sluiten.44 Deze tiroonse noot komt ook in 

de tekst van Sedulius tweemaal voor: een keer aan het eind van de inleidende brief aan 

Macedonius op fol. 78v: 

 

 
 

Afb. Ap. 15. Gud. 79, fol. 78v. 

 

en eenmaal aan het einde van de slottekst van Sedulius op fol. 89v, kolom A: 

 

 
 

Afb. Ap.16. Gud. 79, 89va. 

 

   Katern 11 (fol. 86-93), quaternio. Regelmatige H/F afwisseling. 

Katernsignatuur XI in ondermarge van fol. 86r. 

Geprikt en gelinieerd zoals in de voorgaande katernen voor 2 kolommen. De hymnen van 

Sedulius worden in vier kolommen geschreven (een gedeelte van fol. 88v en fol. 89r). 

Om de gehele tekst van Persius in dit katern op te kunnen nemen worden de laatste 7 regels 

van fol. 93vb samengeperst. 

 

Inhoud: 

  

1. fol. 86-89v, vervolg Carmen paschale, Hymnen van Sedulius en twee acrosticha 

(Sedulius antistes);  

2. fol. 89v-93v: Persius, Satyrae met interlineaire en marginale glossen.  

                                                 
42 Cf. CMD-F III, p. 319; Pl. XVII. 
43 Cf. bijvoorbeeld Paris BnF lat 2469 (CMD-F II, p. 119, Pl. XI) en Berlin, SPKB Phillipps 1664, afbeeldingen I 

en II in DELISLE, “Les manuscrits originaux”; vergelijk ook VLO 15, passim.   
44 Bijvoorbeeld te zien op de afbeelding van BnF 2469 in DELISLE, “Manuscrits originaux”, als hierboven. 
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3. fol. 93v, kolom B: Incipit Vita Aulis Persii Flacci de commentario Probi Valerii 

sublata: Aules persius flaccus natus est – ne hoc in se Nero dictum arbitraretur.45  

 

Handen: 

  

De teksten van Sedulius zijn voor het grootste deel geschreven in de hand van Ademar.  De 

onmiddellijk daaropvolgende tekst van Persius is in een veel kleiner schrift geschreven, met 

gedrongen, compacte letters (andere modulus), zonder naar rechts overhellende elementen. 

Interlineair en in de marge zijn drie handen te onderscheiden: twee contemporaine en één 

latere hand die ook vele ‘correcties’ in de tekst aanbrengt.46 Eén contemporaine hand schrijft 

in lichtbruine inkt en gebruikt enkele eenvoudige tiroonse noten (bv. dicit in de afbeelding 

hieronder), de andere contemporaine hand schrijft scherpe letters in zwarte inkt en noteert, 

onder veel meer, ook één Oud-Hoogduitse glosse (casaget in de afbeelding hieronder).47 

 

 
 

Afb. Ap.17. Gud. 79, fol. 93ra, regel 3. 

 

    Het is niet uitgesloten dat de schrijver van Persius’ tekst en de eerste glossenhand met 

Ademar geïdentificeerd kunnen worden, ondanks het vrijwel ontbreken van naar rechts 

overhellende letters. Vergelijk de hand in Gud. 79 met die van Ademar in diens versie van de 

Etymologiae in de Vossianus 15 uit Leiden met in de marge historische notities.  

 

                                                 
45 Ed. W. V. CLAUSEN, A. Persi Flacci Saturarum liber (1956); zie ook VLQ 18, Limoges? 
46 De tekst werd voorzien van interpunctie, een nieuwe laag glossen, woordscheiding en verlenging van de 

stokletters. 

Waaronder vele verticale streepjes om woordscheidingen te markeren, zie afbeelding hierboven. 
47 Cf. Klaus SIEWERT, “Unbekannte althochdeutsche Glossen in zwei Wolfenbütteler Handschriften der 

Sammlung Gude” in: Rudolf SCHÜTZEICHEL (Hrsg.), Addenda und Corrigenda (III) zum althochdeutschen 

Wortschatz (Göttingen, 1991), p. 262-264. 
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Afb. Ap.18. Gud. 79, fol. 90r (Persius, Satyrae, met marginale en interlineaire glossen). 
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Afb. Ap.18. VLO 15, fol. 139v: historische notities in de marge van de Etymologiae. 

 

 
 

Afb. Ap.19. VLO 15, fol. 120r, Etymologiae (voorbeeld van een ‘gedrongen’ schriftbeeld, dat 

wil zeggen met een minimum aan verticale elementen zoals ook in Persius zichtbaar is). 

 

    Katern 12 (fol. 94-97), binio. Regelmatige H/F afwisseling.  

    Zoals het eerste katern in deze verzameling, zo heeft ook het laatste katern geen 

katernsignatuur. 

De tekst is aan het begin en aan het einde defect, waaruit blijkt dat dit katern oorspronkelijk 

uit een ander handschrift afkomstig is, waar het ongetwijfeld deel heeft uitgemaakt van een 

groter geheel (een breviarium). Het laatste blad is in de marge zwaar beschadigd door vraat 

(?). De laatste versozijde is donker verkleurd (zoals de eerste rectozijde van dit handschrift) 

en heeft dus waarschijnlijk langere tijd onbeschermd de buitenzijde van het handschrift 

gevormd. 

De rubricator is niet langs geweest; mogelijk werd de tekst dus reeds vóór gebruik terzijde 

gelegd.  
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Inhoud katern 12: 

    Gedeelte van een breviarium in gebruik in Limoges (fol. 96v: “<B>eatissima igitur Valeria 

Lemivocensis pagi”). Een bibliothecaris uit de 17e eeuw (Gude?) noteerde in de bovenmarge: 

“Hymni quidam cum notis musicis” en in de marge van fol. 96r: “De Sancta Valeria 

quaedam”.48 Het breviarium is fragmentarisch aan het begin en aan het einde: het bevat alleen 

de lezingen, antifonen, hymnen, psalmen e.d. voor de periode van de eerste zondag tot de 

derde zondag van de advent. Omdat het liturgisch jaar met de eerste zondag van de advent 

begint, is het duidelijk dat de tekst die aan het begin ontbreekt, hooguit één folio in beslag 

genomen kan hebben.49  

  In dit katern is één hand werkzaam, die echter van twee lettertypen gebruik maakt om een 

onderscheid aan te geven tussen tekst die gelezen werd en tekst die gezongen moest worden. 

Voor de gedeelten met de lezingen gebruikt de kopiist een grotere letter en hier is vaak de 

ruimte, opengelaten voor de initialen, niet ingevuld. Dezelfde hand noteert ook de incipits van 

de muziektekst, maar nu in een duidelijk kleinere letter, waarschijnlijk met de bedoeling om 

ruimte te maken voor de neumen die hij boven de gezangen plaatst.50 

  Voor de datering en voor de connectie met Ademar is het van belang te melden dat deze 

zelfde hand in de aantekenboekjes van Ademar een preek van Augustinus kopieert, volgend 

op een astrologische tekst die gedateerd is op post 1014 (vergelijk de afbeeldingen 

hieronder).51 Dit zou kunnen betekenen dat een medewerker van Ademar het breviarium heeft 

geschreven in de jaren tijdens de apostoliciteitscampagne (1028-29) omdat de Martialis die in 

het opgenomen fragment uit de Vita S. Valeriae voorkomt, analoog aan de Vita prolixior, 

getransformeerd is van een 3e eeuwse missionaris van Frankrijk, in een Hebreeuwer uit de 

stam van Benjamin en een verwant van St. Petrus en behorend tot de 72 leerlingen van 

Christus. Op het zogenaamde Concilie van Limoges, gehouden in 1031 – en waarvan de 

besluiten alleen overgeleverd zijn in een tekst geschreven door Ademar zelf –, werd immers 

bevestigd dat Martialis deel uitmaakte van deze apostelschare.52  

 

 

 

                                                 
48 Vergelijk ook dezelfde hand  (Gude?) die toevoegingen maakt in de index op fol. 1r. 
49 Cf. de vergelijkbare situatie in MS Paris, BnF lat. 1121, beschreven in: J. GRIER, “The Musical Autographs of 

Adémar of Chabannes (989-1034)”, in: Early Music History 24 (2005), p.125-168, hier p. 145-146. 
50 Cf. Michel HUGLO en Christian MEYER, The Theory of Music. Vol. III: Manuscripts from the Carolingian Era 

up to c. 1500 in the Federal Republic of Germany (D-Brd) (München 1986), p. 212: “Parties de bréviaire avec 

incipit des chants notés avec points superposés sans guidon: Semaine avant Noël; 96: office de ste. Valérie, soeur 

de Saint Martial (cf. Paris BnF lat. 909); 97: office de ste. Lucie (13 dec).”   
51 Cf. MS Leiden, VLO 15, fol. 33-35r. 
52 Cf. Daniel CALLAHAN, “The Sermons of Adémar de Chabannes and the Cult of Sint Martialis of Limoges”, in: 

Revue Bénédictine 86 (1976), p. 267-269; LANDES, Relics, p. 57, vermeldt dat de Vita S. Valeriae uit 985 geen 

enkel spoor van de apostolische status  van Martialis bevat. Dat zou betekenen dat de tekst in Gud. 79 een 

aangepaste versie van de Vita S. Valeriae betreft, vervaardigd in opdracht van Ademar en conform de 

apostolische propaganda zoals verwoord in de recente Vita s. Martialis prolixior, cf. LANDES, Relics, p. 9. Zie 

ook de aanpassing van de Vita S. Valeriae in BnF lat. 2768A  door Ademar zelf, Ibid., p. 224. 
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Afb. Ap. 20. Gud. 79, fol. 95r. 

 

 
 

Afb. Ap. 21. VLO 15, fol. 34r. 

 

 

 

 

 

De tekst in katern 12: 

 

94r: Het katern begint met een fragment van het commentaar van Hieronymus op Lc 19, 29 

(deum nostrum et seruos eius uenisse…),53 gevolgd door de antifonen Confortamini manus en 

Civitas Hierusalem noli flere voor de eerste zondag van de advent.54  

  Daarna wordt Mt 21, 1-9 gelezen met de antifonen In illa die, Iocundare filia, Ecce dominus 

ueniet, Omnes sicientes, Ecce ueniet propheta. Vervolgens Ecce uirgo concipiet (Is 7, 14-15), 

woensdag na de eerste zondag van de Advent, met de antifoon Super te hierusalem orietur 

dominus. 

                                                 
53 PL 26 (Parijs, 1845), col. 147A. 
54 Het liturgisch jaar begint gebruikelijk met de Advent, zodat we kunnen veronderstellen dat deze twee bifolia 

deel hebben uitgemaakt van een katern dat waarschijnlijk het begin heeft gevormd van een compleet breviarium. 
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Een hymne toegeschreven aan Ambrosius: Vox clara ecce intonat – Sed pius nos tunc 

protegat met de antifonen: Vox clamantis in deserto, Emitte agnum dei, Spiritus sanctus, Ne 

timeas maria, Dicite filiae sion,Timebunt gentes, Mementonostri dei, Domine deus uirtutum, 

Ostende nobis dei, Et salutare tuum, Rorate caeli. 

  Excita domine potentiam tuam et ueni… 

 

fol. 94v en verder tot 95v: lezingen en gezangen voor de Advent (o.a. Greg. de Grote, 

Homiliae in Evangeliae, Lc 21, 25). 

 

96r: lezingen en antifonen voor het Officium van St. Valeria (9 december maar volgens de 

kalender in dit handschrift op 10 dec.). De antifoon Haec est virgo sancta gevolgd door 

<V>irgo Valeria suppliciter poscimus ut dominum rogites;55 hymne voor Valeria (fol. 96r). 

 

96v: fragmenten uit de vita van St. Valeria:56 

<B>eatissima igitur Valeria Lemivocensis pagi oriunda fuit (…). Martialis wordt hier als een 

verwant (propinquus) van Petrus voorgesteld, verkozen tot één van de 82 (sic!) leerlingen van 

Christus en afstammeling van Benjamin. Hij werkte samen met Petrus in Palestina en 

Antiochië en reisde met hem naar Rome. Martialis werd rechtstreeks door de Heer naar Gallië 

gestuurd (“a domino fuerat iussus”) om deze provincie te missioneren. Toen hij in Aquitanië 

arriveerde heeft hij zijn bisschopszetel gevestigd in Limoges dat in die tijd als hoofdstad van 

geheel Gallië werd beschouwd (“caput et principatum totius Galliae”). Hij verrichtte vele 

wonderen, wekte doden tot leven, liet stommen weer spreken, genas de blinden, etc. Dan gaat 

het verhaal verder met de bekering van Valeria die vanwege haar liefde voor Christus door 

haar jaloerse echtgenoot, de hertog Stephanus, onthoofd werd en zo tot martelares werd 

gemaakt. Dan volgen bovenaan fol. 97r de incipits van de antifonen die specifiek tot het 

Officium van Valeria horen: Virgo Valeria, Haec enim que, Alma virgo, Quaedam nobilis, 

Valens viribus virgo.57 

                                                 
55 Cf. Klaus BERGER, Imago linguae. Beiträge zu Sprache, Deutung und Übersetzen (1977), p. 394. 
56 De Miracula sanctae Valeriae, éd. Analecta Bollandiana 8 (1889), p. 278-284, dateert van 985 en bevat geen 

verwijzingen naar de ‘apostolische’ Sint Martialis. In een exemplaar van deze Vita sanctae Valeriae (MS Paris, 

BnF lat. 2768A, fol. 74-80), toebehorend aan de priorij van Chambon, heeft Ademar zelf veranderingen in die 

zin aangebracht, ter voorbereiding van de apostolische campagne voor Martialis, cf. LANDES, Relics, p. 57, n. 31.  
57 Waarschijnlijk is dit breviarium in opdracht van Ademar door een kopiist geschreven in de apostolische 

traditie. Er zijn twee andere handschriften met het officium voor Sint Valeria, nl. BnF lat. 1085 en BnF lat. 909, 

cf. John A. EMERSON, “Two newly identified offices for Saints Valeria and Austriclinianus by Adémar de 

Chabannes (MS Paris, Bibl. Nat. Latin 909, fols. 79-85v)”, in: Speculum 40 (1965), p. 31-46; James GRIER, 

“Roger de Chabannes (d. 1025), cantor of St Martial, Limoges”, in: Early Music History 14 (1995), p. 53-119; 

ID, “The Divine Office at Saint-Martial in te Early Eleventh Century: Paris, BNF lat. 1085” in: FASSLER en 

BALTZER (eds.), The Divine Office in the Latin Middle Ages etc. (New York 2000), p. 179-204. James GRIER, 

The musical world , p. 14, dateert BnF lat 1085 tussen 1010-1020: “Codex Pa 1085 is an abbreviated antiphoner 

for the full liturgical year that provides the cantor with a complete list of the liturgical chants to be sung in the 

Divine Office. Most items are represented by incipit only.” Behalve dit aspect van het codificeren van bestaande 

liturgische praktijken, bevat dit handschrift ook nieuwe composities zoals de liturgie voor Sint Valeria. Zie 

GRIER, The musical world, p. 103-105: voor het Officium van Sint Valeria in BnF lat. 1085 (fol.7v-9r) werden 

de meeste items geleend van bestaande officia voor andere heiligen (knip- en plakwerk). Vier gezangen in BnF 

lat. 1085 schijnen echter originele gezangen voor St. Valeria te zijn en Ademar incorporeerde deze gezangen in 

zijn Officium voor Valeria’s feestdag in BnF lat. 909 (fol. 79r-81v). Deze gezangen komen ook voor in het 

Officium voor Valeria in Wolfenbüttel Gud. 79: Virgo Valeria, Quaedam nobilis, Alma Virgo en Valens uiribus. 

BnF lat. 1085 heeft deze vier originele gezangen in de volledige, uitgeschreven versie. Waarschijnlijk is het 

breviarium gemodelleerd naar BnF lat. 1085 op dezelfde wijze en in dezelfde tijd als dat met BnF 909 gebeurde. 

Volgens HUGLO, Scriptorium (1988), Bulletin cod. p. 101, is het officium voor Valeria in Gud. 79, “exactly as in 

Paris, BN lat. 909, in the hand of Ademar of Chabannes.” (Huglo bedoelt hier dus dat de composities in BnF lat. 

909 en in Gud. 79 met elkaar overeenstemmen, en dat BnF lat. 909 in de hand van Ademar is geschreven). 

GRIER, The musical world, p. 214 en 219 neemt aan dat Ademar in BnF lat. 909 het handschrift BnF lat. 1085 als 
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  Met de antifoon Rogavi dominum (fol. 97r) begint het officium voor St. Lucia (13 dec.), 

gevolgd door haar levensverhaal – waarin haar moeder Eutychia, St. Agatha van Catania en 

de rechter Paschasius figureren – en de antifonen behorend bij dit officium op fol. 97v.  

Het fragmentarische breviarium wordt op het midden van fol. 97v besloten met het officium 

voor de derde zondag van de Advent, een week voor Kerstmis. Het begint met de antifoon 

Ecce uenit rex occuramus obuiam saluatori nostro. Uenite en eindigt met de antifoon 

Deponet omnes iniquitates omnes.   

   

                                                                                                                                                         
voorbeeld voor het officium van Sint Valeria heeft gebruikt. Grier maakt in zijn editie melding van het bestaan 

van Gud. 79. 
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B. KALENDER: Martyrologium de circulo anno (Gud. 79, fol. 31r – 38v) 

 

 

   Ondanks de vermelding van vele heiligen ontleend aan de Gelasiaanse-Gregoriaanse 

kalender, is de kalender in Gud. 79 duidelijk geschreven voor gebruik in Frankrijk, meer 

bepaald in Limoges, en nog meer bepaald in de kerk van Saint-Martial. Naast talrijke 

regionale heiligen uit Frankrijk, krijgen vooral die heiligen die in de buurt van Limoges 

werkzaam zijn geweest, speciale aandacht. De bischoppen van Limoges, te weten Martialis, 

Justus, Androchius en Cessatoris nemen een prominente plaats op de kalender in. Dat de 

kalender voor de abdijkerk van Saint-Martial was bedoeld, blijkt uit de vermelding van twee 

translaties – die in 832 en in 994 – van de eerste bisschop van Limoges en tevens 

patroonheilige van de abdij, Sint Martialis, en van het obiit voor Adalbertus († 21 april 1007), 

diaken van het klooster van Saint-Martial en oom van Ademar van Chabannes.1 Van drie 

kerken wordt de inzegening herdacht: de Saint-Pierre-du-Sépulcre in Limoges, de Saint-

Sauveur in Charroux en de Saint-Michel in Limoges. Wat de Saint-Pierre betreft, dit is de 

abdijkerk waar Martialis begraven lag en naast welke later de Verlosserskerk werd gebouwd.2 

Met betrekking tot Saint-Michel kan ook Saint-Michel-en-l’Herm bedoeld zijn, een kerk die 

door bisschop Eblus van Limoges werd gerestaureerd (hervormd). De Verlosserskerk van de 

abdij in Charroux werd gesticht door graaf Roger van Limoges in 784/785 en een tweede keer 

gewijd door bisschop Hugo van Angoulême (960-991).3  

    In de kalender is de eenregelige tekst bij 13 oktober weggekrast. In andere kalenders van 

Saint-Martial stond hier de inzegening van de Verlosserskerk van het klooster van Saint-

Martial genoteerd: “Dedicatio ecclesie sancti Salvatoris in monasterio beatissimi Martialis 

fondatum in Lemouice ciuitatis”.4 Opvallend is ook dat de viering van de inzegening van de 

herbouwde Verlosserskerk op 18 november 1028 ontbreekt.5 Hieruit zou men kunnen 

opmaken dat de kalender vóór die datum in onbruik is geraakt en door Ademar voor een 

andere bestemming werd aangewend. Misschien dat, vanwege het overbodig worden van de 

kalender, Ademar zich gerechtigd voelde om de lege ruimtes in dit katern voor andere 

doeleinden te bestemmen. De kalender is vervaardigd in de periode die ligt tussen 1007, het 

sterfjaar van Adalbertus, en november 1028, de maand waarin de derde translatie van Sint 

Martialis plaatsvond. De toevoeging van apostolus achter de naam van Martialis is geschied 

door Ademar zelf en dateert waarschijnlijk van direct voor of direct na het moment dat de 

apostolische liturgie in augustus 1029 werd uitgevoerd.  De bewerking van De institutione 

musica van Boethius, in de lege ruimten van dit katern, werd vermoedelijk rond dezelfde tijd 

door Ademar geïnterpoleerd. Tijdrekening en muziek waren in de Middeleeuwen nauw met 

                                                 
1 Jules LAIR, Études critiques, p. 276, houdt als sterfjaar voor Adalbertus het jaar 1010 aan. Voor de datum van 

21 april 1007 zie ook de necrologieën in BnF lat. 5257, 5243 en 5245 (vgl. GRIER, “Roger de Chabannes”, p. 60, 

n. 20). 
2 Zie CALLAHAN, “The Sermons of Adémar of Chabannes and the Cult of Saint Martial of Limoges”, in Revue 

Bénédictine, 86 (1976), p. 251-295, hier p. 292. 
3 Verhaald door Ademar in BnF lat. 2469, fol. 94r, cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 288. 
4 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 283: Ademar plaatst in zijn preken de wijding van de Verlosserskerk 

op 19 october. 
5 In een marginale notitite in VLO 15, fol. 187r, doet Ademar verslag van de inzegening. Alleen kalenders en 

martyrologia die dateren uit de tweede helft van de 11e eeuw maken melding van deze inzegening. Voor de 

inzegening, cf. LANDES, Relics, p. 199 e.v. 
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elkaar verbonden, dus zo vreemd is het nog niet dat in Gud. 79 beide disciplines zo in elkaars 

fysieke nabijheid zijn gebracht.6  

Dat Ademar de kalender ook zelf heeft gebruikt, blijkt uit het feit dat hij twee feestdagen aan 

het Martyrologium in VLO 15 toevoegde, die van Benedictus abb. (II Non. dec.) en van 

Eulalia (IIII Id. dec.), welke hij ontleend had aan de kalender in Gud. 79.7  

 

Computistische / astrologische ingangen: 

 

2 jan.  Luna prima in quarto embolismo 

7 febr.  Initium  veris 

22 febr. Ver oritur 

24 febr. Bissextus 

18 mrt.  Dies primus seculi.8 Sol in arietem 

21 mrt.  Equinoctium. Primum Pascha 

22 mrt.  Locus epactarum 

24 mrt.  Locus concurrentium 

26 mrt.  Initium endecadis. finis ogdoadis 

27 mrt.  Resurrectio domini 

25 april Vltimum pascha 

9 mei  Initivm æstatis 

15 mei  Primum pentecosten 

18 mei  Sol in geminis 

24 mei  Æstas oritur 

17 juni  Sol in cancro 

20 juni  Solsticivm 

14 juli  Dies caniculares (Hondsdagen) 

18 juli  Sol in leone 

7 aug.  Initivm avtvmni 

18 aug.  Sol in virgine 

23 aug.  Autumnus oritur. Residui dies .v. ęgiptiorum. epachomeni dicti 

17 sept. Sol in libram 

20 sept. Eqvinoctivm 

24 sept. Indictiones 

18 okt.  Sol in scorpione 

17 nov. Sol in sagittarivm 

25 nov. Hiems oritvr 

18 dec.  Sol in capricornio 

21 dec.  Solstitivm 

24 dec.  Luna prima in primo anno communi.9 

 

 

 

[EDITIE KALENDER MS WOLFENBÜTTEL GUELF 79 GUD. LAT. 2O]10 

                                                 
6 Arno BORST,  Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, p. 71, schrijft over de gemeenschappelijke 

grondslag van tijdrekening en muziektheorie: “Beide enthüllten das gemeinsame Fundament von Zeitrechnung 

und Musiktheorie: die sieben Töne kehren wieder wie die sieben Wochentage, in immer neue Ordnung, dennoch 

immer dieselben.” (Het gaat hier over Hermann der Lahme, ca. 1030).  
7 Cf. VLO 15, fol. 21r. 
8 De eerste dag van de schepping.  
9 Door andere hand later toegevoegd. 
10 De afkortingen worden cursief opgelost. 
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[fol. 31r] 

 

MENS IANVARIVS HABET DIES XXXI. 

 

INCIPIT MARTYROLOGIVM DE CIRCULO ANNO .X. 

 

KALENDAS  IANVARII  Octabas domini et circumcisio eius. 

IIII. NONAS  Octabas Sancti Stephani. Luna prima in quarto embolismo 

III. NONAS  Octabas Sancti Iohannis 

II. NONAS   Octabas Innocentum 

NONAS 

VIII. IDUS  Epiphania domini11 

VII. IDUS  Tillonis confessoris12 

VI. IDUS 

V. IDUS 

IIII. IDUS  Valerici confessoris13 

III. IDUS 

II. IDUS 

IDUS  Octabas epiphaniae. Sancti Hilarii episcopi14 

XVIIII. KALENDAS  FEBRVARII  Felicis presbiteri15 

XVIII. KL  Remigii episcopi.16 Mauri confessoris17 

XVII. KL  Marcelli papę. et martyris18 

XVI. KL  Sulpicii episcopi et genulfi episcopi19 

XV. KL  Priscæ uirginis20 

XIIII. KL 

XIII. KL  Fabiani. et Sebastiani. martyris21 

XII. KL  Agnetis uirginis22 

XI. KL  Vincentii diaconi23 

X. KL 

VIIII. KL 

                                                 
11 Verschijning des Heren, 6 jan. (Driekoningen) 
12 Tillo van Solignac († ca. 702 Solignac;  feestdag 7 januari of 16 januari).  
13 Valericus 10 jan. In het Breviarium van Limoges wordt Valericus onder 11 januari vermeld en omschreven als 

kluizenaar: “Solitarii in diocesi Lemovicensi”. Zie ook de kalender voor gebruik in de kerken St.-Michel en St.-

Pierre te Limoges, in MS Brive, BM 1, onder 10 jan.: “Valerici confessoris”; verder John A. EMERSON, 

“Fragments of a Troper from Saint-Martial de Limoges”, in: Scriptorium 17 (1963), p. 369-372, hier p. 370 

m.b.t. een Vita Valerici in MS Paris, BnF lat. 1834 (Limoges, s. X). 
14 Hilarius (ca. 315-ca. 367), bisschop van Poitiers. Feestdag 13 januari. 
15 Felix in Pincis, Romeins priester, feestdag 14 januari. 
16 Remigius van Reims ca. 436-13 januari ca. 533; feestdag 1 oktober (translatie, zie hierna), soms ook 13 of, 

zoals hier, 15 januari. 
17 Maurus van Subiaco (6e eeuw); feestdag 15 januari. 
18 Marcellus I, † 16 januari 309. 
19 Sulpicius, bisschop van Bourges, † 17 januari 647; Genulfus, † derde eeuw; missionaris in Frankrijk vanuit 

Rome samen met zijn vader Genitus. Eerste bisschop van Cahors (?). Feestdag 17 januari. 
20 Prisca van Rome, † 3de eeuw (?); feestdag 18 januari. 
21 Paus Fabianus, † 20 januari 250; St. Sebastianus van Rome, † 20 januari ca. 288 (begraven naast paus 

Fabianus). 
22 Agnes van Rome, 293(?)-305(?); feestdag 21 januari 
23 Vincentius van Zaragoza, † 22 jan. 304. 
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VIII. KL  Conuersio sancti pauli. Pręiecti martyris24 

VII. KL 

VI. KL 

 

[fol. 31v] 

 

V. KL  Agnetis secundo25 

IIII. KL   

III. KL  SABATH.26 

II. KL 

           MENS FEBRVARIVS  HABET DIES XXVIII. LVNA XXVIIII. 

KALENDAS  FEBRVARII  Sori confessoris27 

IIII. NONAS  Hyppopanti28 

III. NONAS 

II. NONAS 

NONAS  Agathæ29 

VIII. IDVS 

VII. IDVS  INITIVM  VERIS 

VI. IDVS 

V. IDVS 

IIII. IDVS  Scholasticæ30 

III. IDVS 

II. IDVS 

IDVS 

XVI. KL  MARTII  Valentini martyris31 

XV. KL 

XIIII. KL 

XIII. KL 

XII. KL 

XI. KL 

X. KL 

VIIII. KL 

VIII. KL  Cathedra sancti petri. antiochia32 ¶ Ver oritur.  

VII. KL  

VI. KL  Mathiæ apostoli.33  BISSEXTUS. 

[fol. 32r] 

 

V. KL  Z EG. M.  FAMINOS
34 

IIII. KL 

                                                 
24 Bedoeld is S. Praeiectus (Saint Priest), bisschop van Clermont († 25 jan. 676 Volvic). 
25 Agnes van Rome, als onder 21 jan.; 28 januari is de dag van haar begrafenis. 
26 De joodse maand Shevat (jan/febr.). 
27 Vita Sancti Sori confessoris, zie: Philippe LABBE,  Novae Bibliothecae Mss. Librorum Tomus secundus Rerum 

Aquitanicarum, praesertim Bituricensim (Parijs, 1657), p. 667-674.  
28 mengeling van Latijns en Grieks schrift: Hyππoπanθi (= opdracht van de Heer in de Tempel) 
29 Agatha van Catania, 3de eeuw (?); feestdag 5 februari. 
30 St. Scholastica, ca. 480-ca. 543, zuster van Benedictus van Nursia; feestdag 10 februari. 
31 Valentinus van Terni, † 14 februari ca. 269; vaak vereenzelvigd met Valentinus van Rome. 
32 Antiochië was de eerste bisschopszetel van de apostel Petrus; feestdag 22 febr.  
33 Mattias heeft als feestdag 14 mei. 
34 De Egyptische maand Phamenoth begint op 25 februari.  Vijfde maand in de Egyptische kalender: Z = 5. 
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III. KL  adar.35 

II. KL 

MENS MARTIVS HABET DIES XXXI. LVNA XXX. 

KL MARTII 

VI. NONAS  DISTROS
36 

V. NON 

IIII. NON 

III. NON 

II. NON 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID 

VI. ID 

V. ID 

IIII. ID  Gregorii papæ37 

III. ID 

II. ID 

IDVS 

XVII. KL APRILIS 

XVI. KL 

XV. KL  Dies primus seculi.38 Sol in arietem 

XIIII. KL 

XIII. KL 

XII. KL  Benedicti abbatis.39 EQUINOCTIUM. ¶ Primum PASCHA
40 

XI. KL  Locus epactarum.41  

X. KL 

 

[fol. 32v] 

 

VIIII. KL  Locus concurrentium42 

VIII. KL  Adnuntiatio sanctę marię.43 dominus passus44 

VII. KL  Initium endecadis. finis ogdoadis 

VI. KL   Resurrectio domini;45 H. EGM. farmuti46 

V. KL 

IIII. KL 

III. KL  NISAN
47 

                                                 
35 Adar is de zesde maand van het joodse jaar en telt 29 of 30 dagen. 
36 De Macedonische maand Dystros (“apud Graecos alios”). 
37 Paus Gregorius de Grote (ca. 540-12 maart 604); feestdag oosters-orthodox 12 maart. 
38 De eerste dag van de Schepping: 18 maart; zie Beda, De temporum ratione, cap. VI (“Ubi primus dies saeculi 

sit”, ed. JONES, vert. Faith WALLIS, Bede. The Reckoning of Time (Liverpool, 1999), p. 37). 
39 Benedictus van Nursia, ca. 480-21 maart 547; zie ook de vermelding onder II nonas decembris. 
40 De eerste dag en nachtevening valt op 22 maart – hier bij 21maart geschreven. Dit is tevens de vroegste 

Paasdatum. Hier is dus niet de ‘historische’ datum van de Opstanding bedoeld. 
41 Zie Beda, De temporum ratione, cap. LX. 
42 24 mrt. 
43 Maria-Boodschap, 25 mrt. 
44 Kruisiging van Christus geschiedde op de ‘historische’ datum van 25 maart (vgl. Beda’s Martyrologium). 
45 Opstanding van Christus vond plaats op de historische datum van 27 maart, twee dagen na de kruisiging. In de 

kalender van Aelfwine op 26 mrt.; zie GÜNZEL (ed.), p. 93. 
46 De zesde Egyptische maand Pharmuthi begint op 27 maart (H = 6). 
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II. KL 

 

[rasuur: Mens aprilis habet dies xxx. luna …]48 

KL APRILIS 

IIII. NONAS 

III. NON 

II. NON  Ambrosii episcopi49 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID 

VI. ID 

V. ID 

IIII. ID 

III. ID 

II. ID 

IDVS 

XVIII. KL MAII  Tiburtii. ualeriani. et maximi.50 

XVII. KL 

XVI. KL 

XV. KL 

XIIII. KL 

XIII. KL 

 

[fol. 33r] 

 

XII. KL 

XI. KL  Obitus adalberti monachi sacerdotis decani51 

X. KL 

VIIII. KL  Georgii martyris52 

VIII. KL 

VII. KL  Marci euangelistę.53 Vltimum pascha.54 

VI. KL  θ ΕG.M Pacho55 

V. KL  Vitalis martyris56 

IIII. KL  

III. KL  IAIR
57 

                                                                                                                                                         
47 Nisan (Akkad. Nisannu), eerste maand van de joodse religieuze kalender. Zesde maand van het Hebreeuwse 

burgerlijk jaar. Valt normalerwijs samen met maart-april. Heeft Aries (Ram) als teken van de dierenriem en 

daarom door de rabbijnen geassocieerd met het paaslam. 
48 In de kalender telt april slechts 29 dagen.  
49 Ambrosius van Milaan, ca. 339-4 april 397. 
50 Tiburtius, Valerianus en Maximus, Rome, 3e eeuw; feestdag 14 april 
51 Adalbertus, oom van Ademar van Chabannes van vaders zijde, sterft op 21 april 1007. Cf. Commemoratio 

abbatum Lemovicensium basilicae  s. Marcialis apostoli (éd. DUPLÈS-AGIER), p. 6: “XI Kl. maii”. In het 

Chronicon III, 61, 6-7, spreekt Ademar over de twee broers, Rotgerius en Adalbertus: “Rotgerius cantor inclite 

generositatis, frater decani gloriosi Adalberti, et Aldebertus armarius…”., zie GRIER, “Roger de Chabannes”, p. 

60, en de verwijzingen aldaar in n. 20. Dit is ook de datum ante quem non van de kalender. Daarentegen bepaalt 

LANDES, Relics, p. 337, de sterfdatum van Adalbertus op 22 juli 1007.   
52 Georgius de Grote van Cappadocië, ca. 300; feestdag 23 april 
53 Marcus de evangelist, feestdag 25 april. 
54 26 april is de laatste dag waarop Pasen kan vallen. Hier is 25 april aangegeven. 
55 De zevende Egyptische maand Pachon beginnend op 26 april (Θ = 7). 
56 Vitalis van Ravenna, 1e of 2e eeuw; feestdag 28 april. Hier onder 27 april vermeld. 
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[rasuur: Mens maius etc.] 

KL MAII  Philippi. et iacobi.58 

                 ¶ ARTEMISIOS
59 

VI. NONAS  Dedicatio sancti petri lemouicas.60 

V. NON   Inuentio .†.61 Alexandri. euenti. et theodoli62 

IIII. NON 

III. NON 

II. NON 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID   INITIVM ÆSTATIS 

VI. ID  Gordiani. et epimachi63 

V. ID 

IIII. ID  Nerei. achillei.64 et pangrati.65  

III. ID 

II. ID 

IDVS  Primum pentecosten.66 

XVII KL IUNII 

 

[fol. 33v] 

 

XVI 

XV  Sol in geminis 

XIIII  Potentianę. uirginis67 

XIII  Austrigisili episcopi68 

XII 

XI 

X 

VIIII  Æstas oritur. 

VIII  Vrbani papę. et martyr69 

                                                                                                                                                         
57 Iair (= Iyar, Iyyar): in de joodse kalender de tweede maand van het jaar en de achtste maand in de 

Hebreeuwse burgerlijke kalender. Valt gewoonlijk samen met april-mei.  
58 Filippus en Jakobus minor worden op 3 mei gevierd, tegelijk met de Kruisvinding. 
59 De Macedonische maand Artemisios. 
60 Bedoeld is hier de kapel van Saint-Pierre-du-Sépulcre  bij de toegang tot het graf van Sint Martialis, tevens het 

centrale punt bij de liturgieviering ter ere van Martialis. Inzegening van de kerk op 2 mei; cf. LEMAITRE, Mourir 

à Saint-Martial, 137, 142, 144. De inzegening van de abdijkerk van Saint-Pierre in de stad wordt op 2 januari 

herdacht, samen met die van Saint-Michel; cf. de kalender voor gebruik in Saint-Pierre en Saint-Michel in MS 

Brive, Bibliothèque municipale, 1. In een handschrift van Saint-Martial uit het eerste deel van de 10e eeuw (BnF 

lat. 1085, fol. 65r) wordt de inzegening van de St. Petruskerk herdacht op 2 mei, cf. CHAILLEY, L’École 

musicale, p. 68. 
61 Inventio crucis ] corr. I ex S 
62 Alexander van Rome, ca. 113, samen met Eventius, Theodolus en Juvenalis; feestdag 3 mei. 
63 Gordianus, † 362 Rome, samen met Epimachus; feestdag 10 mei. 
64 Nereus van Rome, † ca. 304, samen met Achilleus; feestdag 12 mei. 
65 lees: Pancratius van Rome, ca. 290- ca. 304;  
66 15 mei als de ‘historische’ dag van de uitstorting van de Heilige Geest. 
67 St. Pudentiana († 2e eeuw) werd samen met haar zuster St. Praxedes (zie hierna, onder 21 juli) vereerd als 

martelares van Rome.  Alleen het Martyrologium van Reichenau vermeldt op 19 mei de naam van Potentiana. 

Praxedes komt voor in het Martyrologium van Echternach. 
68 Austregisilus (551-624), bisschop van Bourges, feestdag 20 mei. 
69 Urbanus van Rome, 230; feestdag 25 mei. 
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VII I. EG M. PAUNI
.70 

VI 

V 

IIII 

III  SIBAN
71 

II 

 

MENS IVNIVS HABET DIES XXX. LVNA XXVIIII. 

KL IVNII  Nichomedis. martyr72 

IIII. NONAS  Marcellini et petri. martyr73  ¶ DESEOS
74 

II. NON 

II. NON 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID 

VI. ID  Medardi episcopi.75 

V. ID  Primi et feliciani.76 

IIII. ID 

III. ID  Barnabę apostoli77 

II. ID  Basilidis. cirini. naboris. et nazari78 

 

[fol. 34r] 

 

IDVS 

XVIII KALENDAS IVLII  Dedicatio. saluatoris mundi. Karrofo79 

XVII 

XVI  Cirici et iolitę matris eius80  

XV  Sol in cancro 

XIIII  

XIII 

XII  SOLSTICIVM
.
  Marci et marcelliani.81 

XI  Geruasii et protasii82 

X 

                                                 
70 De achtste Egyptische maand Payni, beginnend op 26 mei (I = 8). 
71 Sivan of Siwan is de negende maand volgens de civiele kalender en de derde maand van het kerkelijk jaar in 

de Hebreeuwse kalender. Deze lentemaand valt gewoonlijk in de maanden mei-juni van de Gregoriaanse 

kalender. 
72 Nicomedis van Rome, ca. 90; feestdag 15 september (?). Andere handschriften vermelden echter ook St. 

Nichomedis op 1 juni. 
73 Vroege martelaren die werden onthoofd onder keizer Diocletianus, † 304; feestdag 2 juni.  
74 De Macedonische maand Daisios. 
75 Medardus van Noyon, ca. 473-ca. 560; feestdag 8 juni. 
76 Primus van Rome, ca. 300, samen met Felicianus; feestdag 9 juni. 
77 Barnabas van Cyprus, 1e eeuw; feestdag 11 juni. 
78 Basilides van Rome, † ca. 303; feestdag 12 juni. Samen met Cyrinus, Nabor en Nazarius. 
79 Charroux, Carrofus (zie Chonicon III, 40); Volgens het relaas van Ademar in het Chronicon zou de patriarch 

van Jeruzalem een reliek van het Heilig Kruis aan Karel de Grote gestuurd hebben, dat door hem in de 

Salvatorkerk van Charroux werd geplaatst. Deze kerk was gesticht door Roger, graaf van Limoges, aan het einde 

van de 8e eeuw (13 mei 783, cf. Chronicon, éd. Bourgain, p. 161; 292). Ademar gebruikte als bron de Mir. s. 

Genulfi II, 6. De kalender van Wolfenbüttel geeft 14 juni als dag van inzegening van de kerk. 
80 Quiricus van Tarsus (ca. 304/5), samen met Julitta, zijn moeder; feestdag 16 juni. 
81 Marcus van Rome, ca. 287, samen met Marcellinus; feestdag 18 juni. Hier geplaatst bij 20 juni. 
82 Gervasius van Milaan, † 2e eeuw, samen met Protasius; feestdag 19 juni. Hier 21 juni. 
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VIIII 

VIII  Natiuitas sancti iohannis baptistę83 

VII  IA. EG. M. EPYFI.84
  Amandi confessoris.85 

VI  Iohannis et pauli86 

V 

IIII  Leonis papæ87 

III  TAMUL
.88

  Petri et pauli.89 

II  Limouicas. Sancti Marcialis. apostoli.90  

 

MENS IVLIVS HABET DIES XXXI. LVNA XXX 

KALENDAS IVLII  Eparchii abbatis presbyteri91 

VI. NONAS  Processi et martiniani. et amasii confessoris.92 PANEMOS
93 

V. NON 

IIII. NON  Translatio Sancti martini episcopi94 

III. NON 

II. NON  Octabas apostolorum 

NONAS   Octauę Sancti Marcialis 

VIII. IDVS 

VII. ID 

 

[fol. 34v] 

 

VI. ID  vii. fratrum95 

V. ID  Benedicti abbatis.96 Sauini martyris97 

IIII. ID 

III. ID 

II. ID  Dies caniculares98 

IDVS 

                                                 
83 Johannes de Doper, feestdag 24 juni. 
84 De negende Egyptische maand Epiphi, beginnend op 25 juni (IA = 9). 
85 Amandus van Commodoliatium († 5e eeuw, Saint-Junien), kluizenaar in de buurt van Limoges. Zijn feestdag 

is 26 augustus of 16 oktober, samen met zijn leerling Junianus (zie onder 16 oktober). Waarom hij hier op 25 

juni staat vermeld is mij onbekend. Zie ook MS Brive, BM 1 (of is hier een andere Amandus bedoeld? Amandus, 

bisschop van Bordeaux, † ca. 431, feestdag 18 juni). 
86 Johannes van Rome, † 362, samen met Paulus; feestdag 26 juni. 
87 Paus Leo II, † 3 juli 683; feestdag 3 juli en 28 juni. 
88 Hier is waarschijnlijk de Hebreeuwse/Babylonische maand Tammuz bedoeld (vierde maand na Nisan). 
89 Apostelen Petrus en Paulus, feestdag 29 juni.  
90 Het woord apostoli is in een andere hand op rasuur later toegevoegd. De toevoeging is waarschijnlijk gemaakt 

ten tijde van de apostoliciteitscampagne vanaf 1025.  

 Sint Martialis, † ca. 250 Limoges; feestdag 30 juni.  
91 Sint Eparchius (Frans: Saint Cybard), 504-581 (Angoulême); feestdag 1 juli. 
92 Processus en Martianus: bewakers van Petrus en Paulus, feestdag 2 juli. Amasius, bisschop van Teano (It.) 

stierf in 356, feestdag 23 jan. 
93 De Macedonische maand Panemos. 
94 Vermoedelijk is hier een vergissing in het spel: 4 juli was de datum waarop Martinus’ bisschopswijding werd 

herdacht. De translatie wordt op 12 mei gevierd (zie ook onder 11 november).  
95  Zeven gebroeders, † ca. 162;  feestdag 10 juli. 
96 Benedictus van Nursia, ca. 480-547 (?); feestdag 11 juli. 
97 Sint Sabinus (van Poitou) † 5e eeuw, feestdag 11 juli; broer van Sint Cyprianus. Saint-Martial werd in 848 

hervormd vanuit de abdij Saint-Savin-sur-Gartempe door abt Dodon, cf. Commemoratio abbatum S. Marcialis  

(éd. DUPLÈS-AGIER), p. 1. 
98 Hondsdagen, de periode tussen begin juli en begin september gedurende welke de Hondsster (Sirius) opkomt 

en ondergaat met de zon. Belangrijk voor voedselvoorschriften. 



198 

 

XVII. KALENDAS AGVSTI  Iustiniani.confessoris99 

XVI. 

XV  SOL IN LEONE.  Octabas sancti benedicti. 

XIIII 

XIII 

XII  Praxedis uirginis100 

XI  Marię magdalenę101 

X   Apollinaris.102 martyris103 

VIIII  

VIII ¶ IB. EGM. MESOR104
  

        Iacobi. apostoli. Xpistofori.105 

VII 

VI 

V  Prudenti. Alexandri Zotici (?)106 

IIII  Simplicii Faustini Viatricis107 

III  Abdon et sennes;108 TAMNI
.109 

II  Germani episcopi et confessoris110 

 

MENS AGVSTUS HABET DIES XXX. LVNA XXVIIII. 

KALENDAS AGVSTI   Machabeorum111 Petri ad uincula112 

IIII. NONAS  Stephani papæ. et martyris.113  LOS
114 

III. N  Inuentio sancti Stephani. protomartyris115 

II. N 

NONAS 

 

[fol. 35r] 

                                                 
99 16 aug.; Is hier de 40 dagen oude Justinianus bedoeld die een metgezel (?) van Sint Martialis was? Cf. 

LANDES, Relics, p. 72-74; GRIER, The Musical World, p. 115-116. (waarschijnlijk niet Justinianus van Bretagne, 

6e eeuw, feestdag 5 dec. of 23 aug.). 
100 St. Praxedes, martelares van Rome (zie hierboven, onder 19 mei); feestdag 21 juli. Komt voor in het 

Martyrologium Hieronymianum van Echternach. 
101 Maria Magdalena; feestdag 22 juli. 
102 corr. na rasuur 
103 Apollinaris van Ravenna, † 2e eeuw; feestdag 23 juli. 
104 De tiende Egyptische maand Mesori, beginnend op 25 juli (IB = 10). 
105 Apostel Jakobus Maior († 44 n. Chr) en St. Christoforus († ca. 250, Lycië); feestdag 24 juli 
106 Prudentius, Alexander en Zoticus: martelaren van Laodicea, samen met de heiligen Theophilus, Philippus, 

Bessia, Macarius en Secunda (feestdag 28 juli).  
107 Simplicius, Faustinus en Beatrix (of Viatrix), martelaren te Rome, gestorven tijdens de vervolgingen van 

Diocletianus (302-303); feestdag 29 juli.  
108 Abdon en Sennen waren twee Perzische edellieden die in Rome de marteldood stierven (3e/4e eeuw; feestdag 

30 juli). 
109 Opnieuw joodse maand Tammuz? 
110 Germanus van Auxerre (ca. 378, Auxerre-31 juli 448, Ravenna). 
111 suprascr. add.  h 

Makkabeeën, † ca. 168 v. Chr.; feestdag 1 aug. 
112 Het betreft hier de kettingen waarmee Herodes Petrus geboeid zou hebben. (San Pietro in Vincoli te Rome 

werd op 1 aug. 437 ingewijd). 
113 Paus Stephanus I, † 2 augustus 257.  
114 De Macedonische maand Loios. 
115 3 augustus was de dag van het feest van de vinding in 415 van de relieken van Sint Stefanus van Jeruzalem 

(zie onder 26 december) en de dag waarop de aan hem gewijde kerk in Limoges werd ingezegend. In het jaar 

1029 werd in de kathedraal van Sint Stefanus (Saint-Étienne) op 3 aug. de apostolische mis voor Martialis 

opgedragen (BnF lat. 909).  
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VIII. IDVS  Sixti episcopi. felicissimi et agapiti.116 et androchii. martyris117 et celsi 

confessoris118 

VII. ID  Afrae martyris.119 INITIVM AVTVMNI. 

VI. ID  Ciriaci martyris120 

V. ID 

IIII. ID  Laurentii archidiaconi121 

III. ID  Tiburtii martyris122 

II ID 

IDVS  Ippoliti. Radegundis. et Iuniani. confessoris. pictauiensis123 

XVIIII KALENDAS SEPTEMBRIS  Eusebii presbyteri124 

XVIII  Assumptio Semper uirginis Mariae125 

XVII 

XVI  Octauę sancti Laurentii 

XV  Agapiti martyris.126 SOL IN VIRGINE 

XIIII  Translatio sancti alpiniani. confessoris. rofiaco127 

XIII 

XII 

XI  Timothei128. et sphoriani. martyris.129 Octabas Sanctę Marię 

X  Autumnus oritur. Residui dies .v. ęgiptiorum. epachomeni dicti;130 

VIIII Bartholomei apostoli131 

VIII  Aredii confessoris.132 Genesii martyris133 

                                                 
116 Paus Sixtus II († 6 aug. 258) samen met zijn diakens Felicissimus en Agapitus. 
117 St. Androchius, bisschop van Limoges t.t.v. Clovis; feestdag 6 aug. 507, slag van Vouillé. In andere 

liturgische manuscripten van Saint-Martial komt Androchius ook voor in combinatie met de heiligen Felix en 

Agapitus, cf. James GRIER, “Scriptio interrupta”, p. 244, n. 22; ID., “Editing Ademar of Chabannes’ Liturgy for 

the Feast of Sint Martialis”; LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial,  p. 239, spreekt van Androchius als een Bretonse 

bisschop die naar Limoges trok, waar zijn relieken werden bewaard. Volgens sommigen wordt met Androchius 

en Exochius dezelfde persoon bedoeld, cf. Émile RUBEN, Félix ACHARD, Paul DUCOURTIEUX (éds.), Annales 

manuscrites de Limoges: dites manuscrit de 1638 (Limoges, 1872), p. 64-65. Exochius wordt door Ademar als 

bisschop van Limoges vermeld in de bisschoppenlijst in VLO 15, Androchius niet.  
118 Waarschijnlijk is hier Celsus van Antinoë bedoeld, zoon van Julianus († 313). Zijn feestdag is echter 5 aug. of  

8 jan. Volgens LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial,  p. 239, werd het lichaam van Celsus naar Limoges 

overgebracht.  
119 Afra van Augsburg († 304); feestdag: 7 aug. (voornl. vereerd in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en enkele plaatsen 

in Spanje). 
120 St. Cyriacus, † ca. 304, Rome; feestdag 8 aug. 
121 St. Laurentius van Rome (ca. 230 Spanje-10 aug. 258 Rome), canonheilige. 
122 St. Tiburtius, † ca. 288, Rome; feestdag 11 aug. 
123 13 augustus: Hippolytus van Rome (ca. 170-ca. 235); Radegundis van Poitiers (518-587) en Iunianus van 

Poitou († 587). Het feest van Iunianus wordt meestal geplaatst op de vooravond van dat van Radegundis. 
124 Eusebius, priester te Rome, † ca. 350; feestdag 14 aug. 
125 Maria-Tenhemelopneming; 15 aug. 
126 Agapitus van Praeneste, † ca. 274; feestdag 18 aug. 
127  19 aug. De translatio geschiedde in 851 of 852 op verzoek van Dodo, abt van Saint-Savin, vanuit Saint-

Martial naar het klooster van Ruffec (dep. Charente), cf. Acta SS, t. III, p. 485; Charles de LASTEYRIE, L’abbaye 

de Saint-Martial de Limoges (Parijs, 1901), p. 54, n. 4. Alpinianus en Austriclinianus waren priesters die 

Martialis hadden geholpen bij zijn missioneringswerk; zij werden begraven in de nabijheid van Sint Martialis. 
128 suprascr. add.  h 
129 St. Timotheus van Rome, † ca. 303 (feestdag 22 aug.) en St. Symphorianus, ca. † 180 Autun (feestdag 22 

aug.). 
130 Het Egyptische jaar was verdeeld in 12 maanden van 30 jaar met daaraan toegevoegd 5 losse dagen, de zg. 

epagomenen. 
131 Apostel Bartholomeüs; feestdag 24 aug. 
132 St. Aredius van Attanum (later: Saint-Yrieix-la-Perche) bij Limoges, † 25 aug. 591. 
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VII 

VI 

      ¶ Λ EG.M. TOTH134 

V  Agustini episcopi.135 et Iuliani.136 Hermetis. martyris.137 Bibiani episcopi138 

IIII  Decollatio sancti iohannis139 

III  Felicis et audacti. martyris.140 NVI.141 

II 

MENS. SEPTEMBER HABET DIES XXX. LVNA XXX 

 

[fol. 35v] 

 

KALENDAS SEPTEMBRIS  Prisci martyris142 

IIII. NONAS   GORPIOS
143 

III. N 

II. N 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID 

VI. ID  Natiuitas Sanctæ Mariæ. Adriani martyris144 

V. ID  Gorgonii martyris145 

IIII. ID  Proti et iacincti146  

III. ID 

II. ID 

IDVS 

XVIII KALENDAS  OCTOBRIS  Exaltatio .†.147 Cornelii et cipriani148 

XVII.  Nicomedis martyris149 

XVI  Lucię martyris. et geminiani filioli eius. martyris.150 

XV  SOL IN LIBRAM 

XIIII 

XIII 

XII  EQVINOCTIVM
.
 
151 

XI  Mathei apostoli152 

                                                                                                                                                         
133 St. Genesius van Arles, † ca. 303 (feestdag 25 aug.); óf St. Genesius de Toneelspeler, † ca. 300 Rome 

(feestdag 25 aug.). 
134 De elfde Egyptische maand Thot beginnend op 29 (30) augustus (Λ = 11). 
135 Augustinus van Hippo (354-430); feestdag 28 aug. 
136 St. Julianus van Brioude, Vienne -† ca. 362 Brioude; feestdag 28 aug. 
137 St. Hermes van Rome, † ca. 120; feestdag 28 aug. 
138 St. Bibianus (Vivianus), † ca. 460; feestdag 28 aug. Bisschop van Saintes (dep. Charente-Maritime).    
139 29 aug, onthoofding Johannes de Doper. 
140 St. Felix van Rome, † ca. 304, onthoofd, samen met Audactus (“de toegevoegde”); feestdag 30 aug. 
141 Verschrijving van de joodse maand Aw (juli/augustus)? 
142 St. Priscus van Capua, † ca. 66; feestdag 1 sept. 
143 De Macedonische maand Gorpiaios 
144 Maria Geboorte; St. Adrianus van Nicomedië, † 304; feestdag 8 sept. 
145 St. Gorgonius van Nicomedië, † 303; feestdag 9 sept. 
146 St. Protus van Rome, samen met zijn broer Hyacinthus, † ca. 257 Rome (feestdag 11 sept., hier 10 sept.). 
147 Exaltatio crucis (Kruisverheffing), 14 sept. 
148 St. Cornelius († 253, Rome) en St. Cyprianus van Carthago († 258); feestdag 14 sept. 
149 St. Nicomedes van Rome, † ca. 90; feestdag 15 sept. 
150 St. Lucia van Rome en de pasbekeerde St. Geminianus, † ca. 300; feestdag 16 sept. 
151 De tweede dag- en nachtevening valt op 19/20 september. 
152 Apostel Mattëus; feestdag 21 september 
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X  Mauricii. cum sociis suis153 

VIIII 

VIII  INDICTIONES 

VII 

VI 

V  B. EG. M PA.FI.154
  Cosmę. et damiani.155 

IIII 

 

[fol. 36r] 

 

III  Dedicatio angeli michahelis.156 TESSERI.157 

II  Hieronimi presbyteri.158  

 

MENS OCTOBER HABET DIES XXI. LVNA XXVIIII 

KALENDAS OCTOBRIS  Remigii Germani.159 Vedasti confessorum.160 

VI. NONAS  Leodegarii martyris161 

V. NON 

IIII. N 

III. N 

II. N  Pardulfi. confessoris. et Sanctę fidei. uirginis162 

NONAS   Marci papae163 

VIII IDVS 

VII. ID  Dionisii Rustici. et eleuterii164 

VI. ID  Translatio venerandi Marcialis apostoli165 

                                                 
153 Mauritius van Agaunum (St. Maurice,† ca. 287) samen met zijn gezellen; feestdag 22 sept. 
154 De Egyptische maand Paophi, beginnend op 28 (29) sept. (B = 2). 
155 Cosmas en Damianus, † ca. 303 Syrië (feestdag 26 sept., hier 27 sept.). 
156 corr. ex  machaelis;  29 september is de feestdag van Sint Michaël. Is hier de kerk van de abdij van St.- 

Michel-en-l’Herm (Vendée) bedoeld?, cf. BOURGAIN (éd.), Chronicon, III, 25, 15; p. 274. Deze abdij werd in de 

zevende eeuw gesticht door de bisschop van Poitiers en in de 10e eeuw gerestaureerd door Eblus, bisschop van 

Limoges. Of is dit de wijding van een kapel in de basiliek van Saint-Martial? (zie ook LEMAITRE, Mourir, p. 

119, 374). De kerken van Saint-Michel en Saint-Pierre in Limoges werden op 2 januari gewijd, zie MS Brive, 

BM 1. Vergelijk ook met het martyrologium in BnF lat. 5552, fol. 8v. 
157 De joodse maand Tishrei (september/october). De eerste maand van het burgerlijke jaar en de zevende maand 

in de kerkelijke kalender. 
158 St. Hiëronymus, ca. 347- † 30 sept. Bethlehem 419/420. 
159 St. Remigius,aartsbisschop van Reims (ca. 436- ca. 533 Reims); feestdag 1 oktober (translatie), zie ook 15 

januari hierboven. Vergelijk ook de ingang bij 1 october in BnF lat. 528, fol. 161v: “remensis Remigii episcopi 

autissiodorensis germani episcopii”. In BnF lat. 5552, fol. 8v staat onder 1 oktober: “festiuitas sancti remedii 

remus ciuitatis”. 
160 St. Vedastus, bisschop van Arras-Cambrai (2e helft 5e eeuw, Limoges – 6 febr. 540 Arras); feestdag 6 februari 

(!?). 
161 Leodegard van Autun ( ca. 616 – 2 of 3 okt. ca. 678); feestdag 2 okt. 
162 Pardulphus van Guéret (ca. 658-738), (feestdag 6 okt.) en Fides van Agen (3/4e eeuw), ook wel Fides van 

Conques (Foy) genoemd (feestdag 6 okt.).  
163 Marcus, † 7 okt. 336, Rome. 
164 Dionysius, eerste bisschop van Parijs († ca. 250), missioneerde samen met de diaken Eleutherius en de 

priester Rusticus; feestdag 9 okt. 
165 10 okt., eerste translatie van Sint Martialis. Volgens Ademar vond deze translatie plaats ter gelegenheid van 

de wijding van de Verlosserskerk door Keizer Lodewijk de Vrome in de maand oktober van het jaar 830 (cf. P. 

BOURGAIN (éd.), Chronicon III, 16, 6-9; M.-M. GAUTHIER, “Sermon d’Adémar de Chabannes pour la translation 

de Saint Martial le 10 octobre (Paris, Ms. lat. 2469, fol. 68v à 70)”, in: BSAHL 88 (1961), p. 72-83. In 

werkelijkheid vond de gebeurtenis plaats in het jaar 832, cf. Y. CHAUVIN / G. PON, Chronique, p. 21-22, n. 86 en 

87.  
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V. ID 

IIII. ID 

III. ID  [rasuur]166 et Geraldi confessoris.167 

II. ID  Calixti papę. et martyris.  

IDVS  Austricliniani. confessoris.168 

XVII KALENDAS NOVEMBRIS  Siluani. martyris.169 Iuniani confessoris. lemouicino170 

XVI 

XV  Lucae euangelistę.171  SOL IN SCORPIONE 

XIIII 

XIII 

XII 

XI 

X 

VIIII 

VIII  Crispini et crispiniani. martyris.172 Fronti episcopi.173  

 

[fol. 36v] 

 

VII   

VI 

V  Simonis et Iudæ.174 Γ. EG.M  ATHIR
175 

IIII 

III  MARESVAH
176 

II  Quintini martiris177 

 

MENS  NOVEMBER HABET  DIES XXX. LVNA XXX. 

KALENDAS NOVEMBRIS  Omnium sanctorum. Cęsarii. martyris.178 

IIII. NONAS  DIOS.179
  commemoratio omnium parentum nostrorum defunctorum 

III. N 

II. N 

                                                 
166 Om voor mij onduidelijke redenen werd de oorspronkelijke tekst hier geradeerd. 13 okt. is de dag waarop in 

andere kalenders uit St.-Martial de inwijding van de Verlosserskerk door Lodewijk de Vrome wordt gevierd: 

“Dedicatio ecclesie sancti Salvatoris in monasterio beatissimi Martialis fundatum  in Lemovice civitatis” (BnF 

lat. 1085, fol. 91v, cf. James GRIER, “Roger de Chabannes”, p. 84), zie ook de kalender in BnF lat. 1240, fol. 15r.  
167 Geraldus van Aurillac (855-13 okt. 909), feestdag 13okt. 
168 “Austricliniani confessoris” op rasuur geschreven. Austriclinianus van Limoges († ca. 250), metgezel van 

Sint Martialis; feestdag  15 october. In de kalender in MS Brive, BM 1, staat bij 15 okt. eveneens: “Austricliniani 

confessoris”.  
169 Silvanus van Ahun (Limousin), † 6e eeuw; feestdag 16 okt. 
170 Junianus van Limoges († 541); feestdag 16 oktober. Leerling van St. Amandus van Commodoliatium (= het 

huidige St.-Junien, dep. Haute Vienne), zie hierboven onder 25 juni. 
171 Lucas de Evangelist; feestdag 18 okt. 
172 Crispinus en Crispinianus van Soissons († ca. 285); feestdag 25 okt. 
173 Frontus van Périgueux; feestdag 25 okt. 
174 Simon de Zeloot en Judas Taddeüs, 1e eeuw; feestdag 28 okt. 
175 De Egyptische maand Athyr die begint op 28 (29) okt. (Γ = 3). 

176 Cheshvan, soms Marcheshvan genoemd,  is de tweede maand in de Hebreeuwse burgerlijke kalender en de 

achtste maand in het kerkelijke jaar. 
177 Quintinus van Saint-Quentin (dep. Aisne), † ca. 287; feestdag 31 okt. 
178 Caesarius bisschop van Clermont († ca. 627), Caesarius van Damascus en Caesarius van Terracina hebben 

allen 1 nov. als feestdag. Gezien het gemengd Romeinse-regionale karakter van de kalender is het moeilijk 

kiezen. 
179 De Macedonische maand Dios. 
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NONAS  Gonsaldi confessoris.180 

VIII IDVS  Leonardi confessoris181 

VII. ID 

VI. ID  Octabas omnium sanctorum.  iiiior. coronatorum182 

V. ID 

IIII. ID 

III. ID  Martini. episcopi. Mennes183 martyris184 

II. ID  Translatio S. Marcialis. montem gaudium. dcccc xciiii. anno domini185 

IDVS  Bricii episcopi186 

XVIII KALENDAS DECEMBRIS 

XVII  Cessatoris episcopi187 

XVI 

XV  SOL IN SAGITTARIVM. 

XIIII  Octabas S. Martini episcopi 

XIII 

XII 

XI 

 

[fol. 37r] 

 

X  Ceciliae uirginis188 

VIIII  Clementis martyris et episcopi189 

VIII  Grisogoni. martyris190 

VII  HIEMS ORITVR 

                                                 
180 Heremiet (?), Auvergne, 8e eeuw; in MS Brive, BM 1, staat bij 5 nov.: “Gonsaldi confessoris” (ook in de 

kerken van Saint-Michel en Saint-Pierre in Limoges); cf. Missale Lemovicensis, MS Londen, Lambeth Palace 

Library 65; LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial,  p. 238.  
181 Leonardus van Saint-Léonard-de-Noblat (bij Limoges), † ca. 559; feestdag 6 nov. 
182 Vier gekroonde martelaren uit Pannonië of Rome, 8 november. 
183 suprascr. add.  –s;  
184 Martinus bisschop van Tours, ca. 316- ca. 397; Menas (Mennes) van Egypte (3e-4e eeuw); beider feestdag op 

11 nov. 
185 12 nov. 994, (tweede) translatie van Sint Martialis, nu naar Mons Gaudium (Montjovy) ter bezwering van een 

moederkorenvergiftiging (mal des ardents). Cf. M. AUBRUN, L’ancien diocèse de Limoges des origines au 

milieu du XIe siècle (Clermont-Ferrand, 1981), p. 203-204; Chronicon, III, 35, 24-35; Ademar, Sermones, 37 (PL 

141, col. 118A-120A). Dit is de vroegst bekende vermelding van deze translatie in een liturgische kalender, 

anders dan wordt verondersteld door GRIER, The musical world, p. 257 en n. 99: “The earliest notice of the feast 

in a liturgical manuscript occurs in the kalendar of the late-eleventh-century sacramentary  Pa<ris BnF lat.> 

822.”. Merk op dat in de kalender  van Wolfenbüttel geen melding wordt gemaakt van de derde translatie van 

Sint Martialis, opnieuw naar Montjovy,  op 18 nov. 1028 (cf. VLO 15, fol. 187r). Dat zou kunnen betekenen dat 

deze kalender vóór november 1028 werd voltooid. De toevoeging apostolus dateert daarom  waarschijnlijk ook 

van vóór nov. 1028, omdat,  indien deze toevoeging van ná nov. 1028 zou dateren, de derde translatie ook wel 

geïnterpoleerd zou zijn. 
186 Brictius, bisschop van Tours, † 444; feestdag 13 nov. Opvolger van St. Martinus (444), relieken bewaard in 

Clermont-Ferrand. 
187 Bisschop van Limoges; feestdag 15 nov. Cf. MS Brive, BM 1, onder 15 nov.: “Cessatoris episcopi 

Lemovicensis”. Ook vermeld in de Missale Lemovicense in MS Londen, Lambeth Palace Library 65; cf. 

LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial,  p. 236, 239. De bisschoppenlijst van Limoges in VLO 15, fol. 193v, 

opgesteld door Ademar, kent geen Cessator als bisschop (wel Caesarius). Eind 12e eeuw bestond er in Limoges 

een ecclesia Sancti Cessatoris, cf. LEWIS (ed.), The Chronicle and Historical Notes of Bernard Itier, p. 98, n. 

462. 
188 Caecilia van Rome, 2/3e eeuw; feestdag 22 nov. 
189 Paus Clemens, vierde opvolger van Petrus, ca. 99; feestdag 23 nov. 
190 Chrysogonus van Aquileia, † ca. 304; feestdag 24 nov. 
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VI  Iusti confessoris191 

V  Δ. EGM. CHOEAS
192 

IIII 

III  CASLEV.193 

II  Andreae apostoli194 

 

MENS DECEMBER HABET DIES XXXI  LVNA XXVIIII 

KALENDAS DECEMBER  Elegii episcopi195 

IIII NONAS  APILEOS
196 

III. N 

II. N  Benedicti abbatis197 

NONAS 

VIII. IDVS 

VII. ID 

VI. ID 

V. ID 

IIII. ID  Valeriæ. uirginis.198 Eulaliæ. uirginis.199 

III. ID  Obiit Ainardus monachus200 

II. ID 

IDVS  Luciæ uirginis.201 

XVIIII KALENDAS IANVARII   O sapientia inchoatur202 

XVIII 

XVII 

XVI 

XV  SOL IN CAPRICORNIO 

 

[fol.37v] 

 

XIIII 

XIII 

XII  Thomae apostoli.203 SOLSTITIVM
. 

XI 

                                                 
191 26 nov.; Sint Justus, 4e eeuw, bisschop van Limoges; cf. LEMAITRE, Mourir à Saint-Martial,  p. 244. Komt 

niet voor in de bisschoppenlijst van Ademar in VLO 15, fol. 193v, marg. 
192 De Egyptische maand Choiak, beginnend op 27 (28) November (Δ = 4). 
193 De joodse maand Kislev, de negende maand in het kerkelijke jaar. 
194 Andreas, apostel; feestdag 30 nov. 
195 Eligius van Noyon, ca. 590–ca. 660; feestdag 1 dec. (stichter van het klooster van Solignac). 
196 De Macedonische maand Apellaios 
197 De feestdag  van Benedictus was bekend in Saint-Martial via een preek van Odo van Cluny, cf. MS Parijs, 

BnF lat 1240, fol. 169r-174v (“pridie nonas”). Deze preek werd door Ademar voor een gedeelte gekopieerd in 

VLO 15, fol. 20r. In het Martyrologium, fol. 21r, heeft Ademar bij 4 dec. bovengeschreven “Benedictus” 

toegevoegd. In de kalender in Aelfwine’s Prayerbook (ed. GÜNZEL, p. 102), staat onder 4 dec.: “Sancti Benedicti 

abbatis”. 
198 Valeria van Limoges, † 3e eeuw; feestdag 9 dec., hier op 10 dec. Valeria werd bekeerd door Sint Martialis en 

onthoofd door haar minnaar, hertog Stephanus. 
199 Eulalia van Mérida, 3/4e eeuw; feestdag 10 dec. 
200 Deze notitie is in een duidelijk latere hand geschreven.  
201 Lucia van Syracuse, ca. 286-ca. 303; feestdag 13 dec. Haar moeder Eutychia werd genezen door St. Agatha 

van Catania (zie de vita op fol. 97r van dit handschrift).  
202 De antifoon O sapientia wordt gezongen in de dagen voor de geboorte van Christus. 
203 Thomas apostel; feestdag 21 dec. volgens de Romeinse kalender uit de 9e eeuw. In het Martyrologium 

Hieronymianum echter op 3 juli. 
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X 

VIIII  Vigilia domini. Luna prima in primo anno communi.204 

VIII  Natale domini. et sanctę Anastasiæ205 

VII  Stephani protomartyris206 

VI  Iohannis euangelistę207 

V  Innocentum208 

IIII 

III 

II  Siluestri papę.209 Columbæ uirginis210 

 

EXPLICIT MARTIRVM LOGIVM. NOS QVI VIVIMVS Benedicamus dominum.  

 

                                                 
204 “Luna prima in primo anno communi” door andere hand later toegevoegd. 
205 Christus geboorte en Anastasia van Sirmium, † ca. 304; feestdag 25 dec. 
206 Stefanus van Jeruzalem, † 35; de eerste martelaar van het Christendom. Stefanus was de patroonheilige van 

de kathedraal van Limoges. Stefanus’ vinding op 3 augustus, zie hierboven. 
207 Johannes apostel; feestdag 27 dec. 
208 Onnozele Kinderen, 28 dec. 
209 Paus Silvester I, † 31 dec. 335. 
210 Columba van Sens, † 275; feestdag 31 dec.  
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INHOUDSOPGAVE  DEEL II EN III  
 

INLEIDING     213 

 

0. Index Isaac Vossius     214 

1. Obituarium Bernard Itier     219 

2. Tekeningen NT (etc.)     223 

3. Brief van Romulus     245 

4. Paulus Diaconus, Versus in laude S. Benedicti     249 

5. Ausonius, Sententiae septem sapientium     255 

6. Symphosius, Aenigmata     257 

7. Anon., Aenigmata     267 

8. Avianus, Fabulae     269 

9. Ausonius, De aerumnis Herculis     283 

10. Hilarius van Poitiers, De martyrio Maccabeorum     285 

11. Remmius Favinus, De ponderibus et mensuris     293 

12. Priscianus, Periegesis     299 

13. Praefatio in arte Donati     303 

14. Ars Donati gramatici     307 

15. Glossarium (Scholica graecarum glossarum)     309 

     15a. Glossae miscellaneae     315 

     15b. Recepten / bezweringsformules     319  

16. Glossae Biblicae     321 

17. Glossarium: Haec quicumque legis (fragm.)     381 

     17a. Glossarium: Haec quicumque legis     385 

18. Odo van Cluny, De sancto Benedicto abbate     445 

19. Ps.-Beda, Martyrologium     449 

20. Alcuinus, Conflictus veris et hiemis     459 

21. Epitaphia Virgilii     463 

22. Versus scottorum     467 

23. Cassiodorus, De artibus ac disciplinis (toonsoorten)    469  

24. Bepalingen van tijd     471 

25. Ausonius, De est et non     473 

26. In principio (Liber Alchandreus)     477 

27. Recepten en formules     491 
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28. Augustinus, De mysterio Trinitatis et Incarnationis     499 

29. Monte Libano     505 

30. Psychomachia: tekeningen     507 

31. Bandversiering     581  

32. Anon., Carmen in Christi honorem     583 

33. Porfyrius, Carmen XXV     587 

34. Index operum Prudentii     591 

35. Kruisdiagram met vier windstreken     599 

36. Psychomachia: tekst     603 

37. De spera caeli     651  

38. Priscianus, De signi caeli     657 

39. Ps.-Cato, Dicta Catonis (Prol.)     661 

40. Beda, Expositio apocalypseos     663 

41. Anon., Expositio in Cantica Canticorum     723 

42. Prosper Aquitanus, Epigrammata     735 

43. Ps.-Prosper Aquitanus, Carmen ad uxorem     783 
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INLEIDING 
 

   In dit tweede deel wordt de inhoud van VLO 15, zowel teksten als tekeningen, 

gepresenteerd. 

De editie van elke tekst is voorzien van een inleidend commentaar waarin onder meer 

paleografische en codicologische bijzonderheden, de tekstgeschiedenis, genre en functie van 

de tekst, aan de orde komen. Ik heb iedere tekst in eerste instantie als een afzonderlijke 

entiteit behandeld omdat het organische geheel, waarvan in deel I is  aangetoond dat ze deel 

uitmaken, niet a priori verondersteld mag worden. Tekst na tekst zal blijken wat de 

verbindende krachten zijn, op grond waarvan men kan spreken van aantekenboekjes die met 

een bepaalde bedoeling werden samengesteld door één persoon, Ademar van Chabannes. Men 

moet het zich niet zo voorstellen dat de schriftjes van VLO 15 het resultaat waren van een 

weloverwogen planmatig project. Nee, met organisch wordt bedoeld dat de boekjes 

rekenschap afleggen, en de weerspiegeling zijn, van Ademars levenslang functioneren in een 

kloostergemeenschap (en daarbuiten). We hebben met VLO 15 de neerslag in handen van de 

wisselwerking die er bestond tussen Ademars bewustzijn, zijn aspiraties, talenten en 

beperkingen, en de eisen die de communiteit aan hem stelde.   

    Bijzondere aandacht verdient Ademars omgang met de teksten: welke ingrepen paste hij 

toe en waarom? De achterliggende gedachte hierbij is, dat kennis die we kunnen verkrijgen 

over de methode van tekstbehadeling, samen met de materiële presentatie, kan leiden tot 

inzicht omtrent  de bestemming van het object van bewerking. 

   De teksten worden in de volgorde weergegeven waarin ze in de huidige binding zijn 

gerangschikt.1 De gehele inhoud van VLO 15 komt aan bod, dus ook  die onderdelen die niet 

door Ademar zelf werden geschreven en ook die welke uit een latere tijd stammen, zoals de 

toevoegingen van Bernard Itier of de inhoudsopgave van Isaac Vossius. Voor een goed begrip 

van de geschiedenis van het handschrift bieden deze aanvullingen immers kostbare 

informatie. 

    Bestaande edities en, waar mogelijk, relevante handschriften zullen ter vergelijking in het 

kritisch apparaat worden ondergebracht, teneinde een min of meer precieze indruk te krijgen 

van de ingrepen die Ademar in het uitgangsmateriaal toepaste. Omdat bij elke tekst weer bij 

een andere handschriftelijke en textuele traditie moet worden aangeknoopt, is het onmogelijk 

om de veelheid aan materiaal, aanwezig in VLO 15, op een uniforme manier uit te geven – 

daargelaten nog het feit dat Ademar zelf zijn onderwerpen op een steeds wisselende manier 

aan het perkament toevertrouwde. Ik heb ervoor gekozen om bij de lay-out, zoveel als 

mogelijk is, de eigenschappen van Ademars stijl over te nemen. Dit om een impressie te 

geven van de reductionistische en vaak onorthodoxe tekstweergave in VLO 15. In enkele 

gevallen is de lay-out van Ademar echter zó extravagant, dat een niet-ingewijde onmiddellijk 

de draad van het verhaal kwijt zou raken. Daarom heb ik in die bepaalde gevallen, 

bijvoorbeeld de Fabulae (nr. 64), ervoor gekozen om de tekst in normale, lopende zinnen te 

herstructureren.  

    Ter illustratie van het gezegde is kwistig gebruik gemaakt van afbeeldingen uit het 

handschrift. De verluchtingen dienen een dubbel doel: in de eerste plaats beogen zij de lezer 

een handreiking te bieden om het betoog gemakkelijker te kunnen volgen, en ten tweede om 

in voorkomende gevallen verificatie van de beweringen mogelijk te maken. 

 

                                                 
1 Wanneer een tekst over verschillende plaatsen in het handschrift is verdeeld (Glossae Biblicae, In principio) 

dan wordt de eerste vermelding als uitgangspunt voor de plaats in de editie genomen. 
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0. INDEX  (ISAAC VOSSIUS) 

 

fol. 0r-v: papier 

Dit (voormalige) schutblad wordt nu los bewaard in de doos bij de schriftjes. 

 

TOELICHTING 

 

   De tekst betreft een inhoudsopgave van het handschrift, genoteerd in een 17e eeuwse hand 

die toegeschreven kan worden aan Isaac Vossius.1 Identificatie van het schrift geschiedt op 

basis van een vergelijking met bewaard gebleven schriftuur van Vossius, bijvoorbeeld die in 

MS Leiden UB Vos. Misc. 19, een handschrift met aantekeningen van Vossius en met een 

inhoudsopgave van zijn hand (zie afbeelding 0.3 hierbeneden).2  

  De foliëring, correcties en toevoegingen, die een latere hand met potlood in de index heeft 

aangebracht, zijn waarschijnlijk afkomstig van de Leidse bibliothecaris W.N. Du Rieu (1829-

1896).3 Een datering post quem voor deze tweede hand laat zich afleiden uit de vermelding 

van de Anthologia latina van Riese, een uitgave die in 1869 voor het eerst verscheen.  

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

De latere toevoegingen worden in de transcriptie cursief weergegeven. 

De doorhaling van “Epistola S. Benedicto” is, gelet op de inktkleur, van Vossius zelf. 

 

 

 

[fol. 0r] 

  Contenta hoc volumine 

  

    [Epistola S. Benedicto] Picturae biblicae et allegoricae4 

4v.-    Epistola Romuli ad Tiberinum filium 

4v    Hymnus επαναλεπδική S. Benedicto Pauli Warnifridi5 

4v. f.    Symphosij Ænigmata C 

  ?    Epigrammata V Anonymi 

5 verso    Theodosij (imo Avieni) Fabulæ 

8    Epigramma de XI Laboribus Herculis 

8 medio  Hilarij Martyres 

                                                 
1 Voor Vossius, zie Frans Felix BLOK, Isaac Vossius and his Circle: His Life until His Farewell to Queen 

Christina of Sweden (1618-1655), (Groningen, 2000); D. S. KATZ, “Isaac Vossius and the English Biblical 

Critics”, in: R. H. POPKIN en A. VANDERJAGT (eds.), Scepticism and Irreligion in the Seventeenth and 

Eighteenth Centuries (Leiden/Boston, 1993), p. 142-184 en de bijdragen in Eric JORINK en Dirk van MIERT 

(eds.), Isaac Vossius (1618-1689) between Science and Scholarship (Leiden/Boston, 2012).  
2 Zie ook Pl. VI,1 in J. BIGNAMI ODIER, “Le Fonds de la Reine à la Bibliothèque Vaticane”, in: Collectanea 

Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda (Città del Vaticano, 1962, Studi e testi 219), met een voorbeeld 

van de hand van Vossius. 
3 Du Rieu was officieel van 1880 tot 1896 bibliothecaris van de Leidse universiteitsbibliotheek maar  reeds vanaf 

1862 nam hij de taken van zijn voorganger W.G. Pluygers over. De tweede foliëring in het handschrift zelf is 

vermoedelijk ook van hem. 
4 Epistola en S. Benedicto, duidelijk in de hand van Vossius, zijn doorgestreept. Daarachter is later in een andere 

hand toegevoegd: Picturae biblicae et allegoricae. Zonder folio-nummer. 
5 Paulus Diaconus (ca. 720-799), uittreksel uit hoodstuk 1 van de Historia Langobardorum. 
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10 Remmius Fannius de Ponderibus et Mensuris 

10 verso — ejusdem Periegesews E Dionysio particula. 

13 Donati quædam, et glossæ alicujus. 

   ? Item aliarum glossarum Fragmentum 

20 v. Bedæ Martyrologyum 

21 v. Virgilius de vere et hyeme     Anth. Lat II 198 

    //     Virgilij epitaphium per XII. poetas scholasticos 

22 Scolia quædam (ut videtur) in Persium.6    V 139 

44 Hymnus Christi   

       Carmen Optatiani Porphyrii 

45 Prudentij ψυχομαχια 

61 De sphæra carmen. 

62 Dion. Catonis Distich. prologus. 

 Glossæ in sacram S<cripturam>.7 

83 Prosperi Epigrammata. 

107 v. Prisciani præexcercitamina 

 Nomenclatura universalis 

119 Marij Victorini Excerpta 

130 Chronicon 

 Ænigmata, Aldhelmi 

143 ejusdem de metrica arte8 

155 HYGINI ASTRONOMICA.9 quat I-V 

 

[fol. 0v] 

                       

                                    ean<dem> 

 

188 Excerpta et seqq.10 ex Plinii Lib. II. cap. XV.               

190 Nomina monachorum Monasterii 

               S. Marcialis. 

191 Calendarium Vetus 

195 Fabulæ Romuli ex phædro excerptæ 

     cum figuris rudi arte depictis 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Deze glossen gaan tot fol 29r. Dat wil dus zeggen dat fol. 30-43 niet door Vossius zijn geïndexeerd. 
7 D.w.z. Beda Venerabilis, Expositio apocalypsis (fol 63-79v) en Expositio anonyma in Canticum Canticorum 

(fol 79v-82v). 
8 Diegene die later de bladnummering heeft toegevoegd, heeft zich hier vergist: De metrica arte begint op fol 

153v, lin. 30-31.  
9
 Wellicht dat de typografische uitlichting van de De astronomia bedoeld was om het gehele manuscript met 

deze titel aan te duiden (als een pars pro toto).  
10 et seqq.] subscripsit Voss.  
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Afb. 0.1. MS Leiden UB, VLO 15, fol. 0r 
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Afb. 0.2.  Idem, fol. 0v.   
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Afb. 0.3. MS Leiden UB Vos. Misc. 19, fol. 1r: de hand van Isaac Vossius met onder 

nummers 2, 3 en 4 teksten uit VLO 15.  
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1.  HISTORISCHE NOTITIES M.B.T. LIMOGES EN EEN OBITUARIUM DOOR BERNARD ITIER. 

 

fol. 1r-v (schriftje I). 

Begin 13e eeuw, na augustus 1221.1  

 

TOELICHTING 

 

  De tekst op dit enkelblad is zonder enige twijfel afkomstig van de latere bibliothecaris van 

Saint-Martial, Bernardus Iterius (Bernard Itier, 1163-1225).2 Hij begint met een notitie die 

betrekking heeft op de geschiedenis van Limoges, namelijk handelend over de opstand van 

edelen tegen de burggraaf van Limoges in augustus 1221. Itier gebruikt een groot lettertype 

(gotisch).  

Direct aansluitend op dit fragment volgt onderaan op fol. 1v een obituarium, eveneens 

geschreven door Bernard Itier. Het obituarium heeft betrekking op het jaar 1222, dus is ná 25 

maart 1222 toegevoegd.3 Omdat Bernard Itier met het ouder worden steeds groter ging 

schrijven, is het opvallend dat hij voor het obituarium een kleiner en dunner lettertype heeft 

gebruikt dan voor de voorafgaande historische notities. In feite gebeurt hier het omgekeerde 

van wat men zou verwachten.4  

  Een gedeelte van het obituarium is wegens plaatsgebrek op fol. 2r geschreven, dat wil 

zeggen in het volgende katern van schriftje II. Het feit dat Bernard Itier hier over de 

katerngrens heen schrijft, betekent dat schriftje I en schriftje II in ieder geval ten tijde van de 

werkzaamheden van Bernard Itier al een eenheid hebben gevormd. Het is mogelijk dat 

Bernard met fol. 1 een lege bladzijde in een reeds bestaande binding heeft beschreven, maar 

het is waarschijnlijker dat hijzelf verantwoordelijk gesteld kan worden voor het samenbinden 

van de schriftjes van Ademar in één band en dat hij in het kader van die werkzaamheden een 

leeg blad, nu fol. 1, aan het geheel heeft toegevoegd als schutblad.5 Op dit schutblad is hij 

vervolgens zijn aantekeningen begonnen. 

  Vaak zijn handschriften uit het bezit van Saint-Martial te identificeren met behulp van de 

alom en prominent aanwezige aantekeningen van de hand van Bernard Itier.6 Zie ook de 

aantekeningen van deze bibliothecaris in Schriftje XIII, fol. 190r (tekst nr. 56). 

 

                                                 
1 Cf. Gerardus Isaac LIEFTINCK, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, I: Les manuscrits d’origine 

étrangère (816- c. 1550), Texte et Planches (Amsterdam, 1964-65), tab. 111. 
2 De hand van Itier wordt geanalyseerd door Marie-Thérèse d´ALVERNY, “L’écriture de Bernard Itier et son 

évolution”, Medievalia et Humanistica, t. 14 (1962), p. 47-54, tab. v-vi. 
3
 Voor deze datering, cf. LEWIS (ed.), The Chronicle, p. 190, n. 116; Bernard Itier gebruikte het systeem om het 

jaar te laten beginnen per 25 maart,  Ibid., p. xxvii. 
4 Voor de ontwikkeling van de hand van Bernard Itier, cf.  d’ALVERNY, “L’écriture de Bernard Itier”, vooral  p. 

52-54. Aan de hand van MS Parijs, BnF lat. 2770, fol. 179r, laat zij het verschil zien tussen het schrift van de 

oude en de jonge Bernard. 
5 Zie Deel I, p. 47 e.v.: Geschiedenis van de binding. 
6
 Jean-Loup LEMAÎTRE, “La bibliothèque de Saint-Martial aux XIIe et XIIIe siècles” in: Claude ANDRAULT-

SCHMITT (dir.), Saint-Martial de limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe siècles) (Limoges, 

2005), p. 357-372, hier p. 361, n. 16, telt meer dan 95 handschriften waarin sporen van Bernard Itier worden 

aangetroffen. 
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Afb. 1.1. Het schrift van Bernard Itier, fol. 1v.  

 

EDITIES 

 

Deze tekst werd eerder uitgegeven door L. BETHMANN , “Handschriften aus der 

Universitätsbibliothek in Leiden”, in: Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 

Geschichtskunde VIII (1843), p. 574; L. DELISLE, “Notices sur les manuscrits d'Adémar de 

Chabannes” (1896), p. 318-319; Jean-Loup LEMAÎTRE (éd. et trad.), Bernard Itier, Chronique 

(Parijs, 1998) en Andrew W. LEWIS (ed. and transl.), The Chronicle and Historical Notes of 

Bernard Itier (Oxford, 2012), p. 190-192. Zie ook H. DUPLÈS-AGIER, Chroniques de Saint-

Martial de Limoges (Parijs, 1874), p. x- xlviii en p. 106-114.  

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol 1r] 
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Anno gracie mo. cco. xx.i. / mense Augusto insurrexe/runt milites lemovicensis pagi / contra 

guidonem lemovicensem vicecomitem. /5/ cum armis omnes simul sacramen/to firmo astricti. 

Erant / P. et G. de malamort. / Ottho de bre. Gui. et Segui / lastors. Per laporcharia. /10/ cum 

filiis suis. Hvgo viger / W. de gordo. Per B. Gui. / de peireguos. Joscinev / Audoi de perrussa 

/ Segui helias cum fratre suo /15/ et multi alii. / 

 

[fol 1v] 

 

Sed pace inter eos reformata / quidam ex ipsis obierunt. scilicet. S. cotet. P. / de malamort. 

Gui. lastors. / Segui lastors captus est ab ade/5/maro fratre Guidonis vicecomitis. / 

<Frareo ?>. obierunt. abbas de charros /  Raols de cuilenc. Audebert / oliver. efficitur 

prepositus. Sancti valeri/ci cum Simone malafaida /10/ et debebant I̅X̅ solidus. obierunt abbas 

/ d’uzercha. W. auctore fit abbas7 Gauc’ de meiras. G. de Sancti Rem/ei. helias iterij ivnior. / 

chat’<ardus>. co<nversus> / helias chalboi /15/ Per Rabiers / B. Gordet / Per iaio / G. de 

frachet. / vxor. J. de virac. 

 

 

 

Kritisch apparaat 1. 

 

/fol. 1r/  10 viger] vig’    Delisle 11 Per B.] P(etrus) B(ernardi)   Lemaitre n. 143, 3  

 12 peireguos ] peiriguos  Lemaitre  /fol 1v/    6  frareo ] coni. Delisle    om. 

Lemaitre  Lewis   13 chat’] chatar’  Lewis  chatardus Delisle   /fol. 2r/  W.] W(illelmus)   

Lemaitre n. 143, 7 

                                                 
7 W. auctore fit abbas]  aantekening geschreven op fol. 2r die hoort bij het obituarium op fol 1v waar de dood 

van de abt van Uzercha vermeld wordt: W. Auctore (?) werd als zijn opvolger benoemd.  
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2. TEKENINGEN MET NIEUW-TESTAMENTISCHE VOORSTELLINGEN VAN DE HAND VAN ADEMAR  

 

fol. 2r - 4r (schriftje II) en 43v (schriftje VIII) 

 

 

INLEIDING 

  

   In schriftje II (fol. 2r tot 4r) en in schriftje VIII (fol. 43v) heeft Ademar een aantal 

tekeningen gemaakt die voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebeurtenissen uit het leven van 

Christus illustreren. De presentatie volgt niet de chronologie van het Nieuwe Testament, maar 

is vrij willekeurig.1  

Hier is Ademar op zijn best, of zoals Gaborit-Chopin opmerkt: “... ces pages constituent 

vraiment le meilleur de l’oeuvre dessinée d’Adémar.”2 Zijn pen beweegt zwierig en soepel 

over het perkament, wat bijvoorbeeld te zien is aan de wijze waarop de kleding van 

verschillende personnages en het paard van de koning op fol. 43v, getekend is.3 Volgens 

Gaborit-Chopin komt deze voortreffelijkheid vooral op conto van de superieure kwaliteit van 

de door Ademar gebruikte modellen. 

   Schriftje II opent met de tekeningen, terwijl in schriftje VIII de tekeningen een deel van de 

ruimte vulden die leeg gebleven was nadat de cyclus met de Psychomachia-illustraties zijn 

voltooiing had bereikt. Het is moeilijk te zeggen of de tekeningen in schriftje II en die in 

schriftje VIII oorspronkelijk bijeen hoorden. De overeenkomsten in stijl, compositie en 

onderwerp doen echter vermoeden dat Ademar deze schetsen als één geheel beschouwde en 

ze bij dezelfde gelegenheid aan het perkament toevertrouwde. Omdat de iconografie van de 

tekeningen beantwoordt aan gangbare conventies, komt Gaborit-Chopin in haar analyse tot de 

conclusie dat deze tekeningen niet aan het brein van Ademar zelf zijn ontsproten. Als model 

voor deze serie tekeningen moet, vanwege de onderlinge coherentie, een homogene bron 

verondersteld worden die tevens het verschil in dimensie tussen de verschillende tekeningen 

kan verklaren. Gaborit-Chopin acht het daarom waarschijnlijk dat Ademar één of twee ivoren 

reliëfs of boekplatten, van Karolingische en Byzantijnse oorsprong, wellicht uit het bezit van 

de kloosters van Saint-Martial of Saint-Cybard, als voorbeeld heeft gebruikt. Op deze reliëfs 

zijn vaak die gebeurtenissen uit het leven van Jezus afgebeeld, die we ook terugvinden in de 

schetsen van Ademar: kruisiging, gevangenneming, de vrouwen aan het graf, hemelvaart, etc. 

Op deze reliëfs is vaak de kruisiging of kruisafneming het meest voornaam afgebeeld met 

daaronder, in kleinere dimensies en zonder duidelijke volgorde gegroepeerd, de andere 

voorstellingen.4  

  Robert Scheller valt Gaborit-Chopin bij in haar overtuiging dat Ademar meestal de 

iconografie en de stijl van zijn voorbeelden trouw volgde. Bovendien beschouwt hij deze 

tekeningen als “model-drawings”, ervan uitgaande dat Ademar de afbeeldingen maakte om 

                                                 
1 De volgende gebeurtenissen zijn in de eerste serie in schriftje II afgebeeld: prediking, kruisafneming, geboorte, 

gevangenneming,  Petrus en Malchus, Noli me tangere, het Laatste Avondmaal, kruisiging, de kus van Judas,  de 

ongelovige Thomas, transfiguratie,  verschijning van Christus; en in de tweede serie in schriftje VIII: 

annunciatie, de reis van de drie koningen, evangelisten.  
2 Danielle GABORIT-CHOPIN,  “Les dessins d’Adémar de Chabannes” in: Bulletin archéologique du comité des 

travaux historiques et scientifiques. Nouvelle série 3 (1967), p. 193. 
3 Ademar schijnt op dit vlak een bepaalde expertise ontwikkeld te hebben. In de fabels van Phaedrus (fol. 200rv; 

201v) en in de Psychomachia (fol. 37r; 39rv; 40rv; 42r) valt zijn bedrevenheid in het tekenen van paarden 

eveneens op. 
4 Ibidem, p. 203-204. 
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later te kunnen dienen als voorbeeld voor een ander kunstwerk: “The drawings have 

themselves become exempla, to be used in a variety of compositions.”5  

  Een geheel andere mening is Dieter Blume toegedaan.6 Volgens hem zijn de tekeningen in 

schriftje II − die in schriftje VIII laat hij buiten beschouwing – geen klakkeloze kopieën die in 

willekeurige volgorde over de bladzijden werden verdeeld. Blume denkt dat zowel uit de 

groepering van de afbeeldingen, als ook uit de intensiteit waarmee Ademar de gebeurtenissen 

weergeeft, een bewuste omgang met de voorstellingen spreekt. In de wijze waarop hij met 

deze beelden de biografie van Jezus vertelt, kan men een weerslag zien van zijn persoonlijke 

betrokkenheid bij leven en lijden van Christus. Zo verbindt Blume de voorstelling van de 

kruisiging (afb. 10) met de emoties die bij Ademar werden opgeroepen door het visioen van 

een huilend kruisbeeld dat in 1010 aan hem was verschenen.7 Gaborit-Chopin daarentegen 

ziet geen enkel verband tussen beide omdat de afbeelding in VLO 15 en de beschrijving van 

het visioen in het Chronicon (III, 46) in het geheel geen raakvlakken met elkaar vertonen.8 

Bovendien berust de chronologische gelijktijdigheid van beide gebeurtenissen, die door 

Blume wordt verondersteld, op pure speculatie.9  

  We kunnen ons, dankzij Gaborit-Chopin, een zeker gefundeerd beeld vormen over de ivoren 

reliëfs die Ademar als voorbeeld voor deze tekeningen gebruikt zou hebben. Maar wat hij met 

de tekeningen van plan was te doen, dat is zonder verder bewijs moeilijker vast te stellen. Het 

is volgens mij zeer de vraag of we, met Scheller, moeten denken aan autonome 

modeltekeningen, of, met Blume, aan de expressie van Ademars persoonlijke gevoelens.  

Naar mijn mening is er nog een andere oplossing mogelijk, waarbij de handschriftelijke 

context betekenis aan de tekeningen verleent.  

  In VLO 15 zijn de tekeningen opgenomen tussen allerlei teksten die in het onderwijs werden 

gebruikt. Hierbij ging de aandacht van Ademar zeker ook uit naar het onderwijs in de bijbel, 

zoals wordt bewezen door de aanwezigheid van een uitgebreide verzameling bijbelglossen en 

van de commentaren op de Apocalyps en op het Hooglied.10 De bijbelse tekeningen van 

Ademar bevinden zich dus niet geheel in een textueel luchtledige ruimte.11 Uit het voorkomen 

van andere afbeeldingen-cycli in VLO 15 wordt het bovendien voldoende duidelijk, welk 

groot belang Ademar stelde in afbeeldingen als middel om kennis over te dragen, zelfs zozeer 

dat het zwaartepunt in de relatie met de geschreven tekst soms naar de tekeningen 

verschuift.12 Klinkt het in dit educatief-pedagogische kader daarom niet aannemelijk dat 

Ademar de nieuwtestamentische voorstellingen op de ivoren reliëfs bekeek met de ogen van 

een leraar die de mogelijkheid te baat nam om zijn lesmateriaal uit te breiden met visueel 

                                                 
5
 Robert W. SCHELLER, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the 

Middle Ages (ca. 900-ca. 1470) (Amsterdam 1995), p. 109-118, hier p. 112 en 116. 
6 Dieter BLUME, “Ademar von Chabannes – ein zeichnender Mönch und seine Bilder”, in: Katharina CORSEPIUS 

(Hrsgb.), Opus Tessellatum. Modi und  Grenzgänge der Kunstwissenschaft. Festschrift für Peter Cornelius 

Claussen (Hildesheim/Zürich/ New-York, 2004), p. 375-384. 
7
 Op de manier zoals verwoord werd door Celia CHAZELLE, The Crucified God in the Carolingean Era. 

Theology and Art of Christ´s Passion (Cambridge, 2001), p. 11: “One line of thought is that the sinful 

Christian’s contemplation of the suffering of the cross, or of the divine love and mercy demonstrated in this 

experience, helps clean the soul of sins by stirring empathy and hence contrition.” 
8 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 199-200. 
9 BLUME, “Ademar von Chabannes”, p. 375,  veronderstelt dat de tekeningen tussen 1010 en 1014 gemaakt 

moeten zijn, tijdens Ademars verblijf in Saint-Martial; LANDES, Relics, p. 105, meent dat de tekeningen na 

terugkomst in Saint-Cybard, dus ná 1014, vervaardigd werden. Ook voor deze datering ontbreekt iedere grond.  
10 Zie teksten 16, 40 en 41. 
11 SCHELLER, Exemplum, p. 116, meent echter dat “the model sheets do not contain any reference to a given 

text.”  
12 De geïnterpoleerde afbeeldingencyclus in Hyginus’ De astronomia (tekst 54), de vooraanstaande positie van  

de tekeningen tegenover de tekst in de fabels van Phaedrus (tekst 64), en de autonome positie van de 

Psychomachia-tekeningen (zie tekst 30). 
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krachtige voorstellingen, geschikt  om te laten zien aan de jongere, nog ongeletterde 

leerlingen, terwijl hij hen uit het Nieuwe Testament voorlas?  

 

 

DE TEKENINGEN 
 

Hieronder volgt de reeks van scènes die over de genoemde bladzijden is verdeeld, met telkens 

een korte beschrijving van de vermoedelijke betekenis.13  

 

[fol. 2r] 

 

1.   Fides contra cultura deorum. 

 

Afbeelding behorend bij de Psychomachia, vers 21. Fides (links) wordt bedreigd door 

Cultura deorum met een lans. Achter de personificatie van Cultura deorum is een offeraltaar 

afgebeeld en onder de linkervoet van de afgod zien we een offerdier. 

  De man in spreekhouding, die tussen Fides en Cultura deorum in staat, is later toegevoegd. 

Dat is te zien aan zijn mantel die over de rechtervoet van Cultura deorum is getekend. 

Volgens Gaborit-Chopin moet deze persoon niet in de context geplatst worden van de 

Psychomachia. Ik acht het echter waarschijnlijk dat hier Abraham hier is afgebeeld terwijl hij 

met de drie engelen spreekt in de scène die juist aan Fides et cultura deorum voorafgaat. Er 

bestaat een treffende overeenkomst met de voorstelling van Abraham in de 

Psychomachiacyclus op fol. 37v. 

 

 

 
 

Afb. 2.1 

                                                 
13 Voor de identificatie van de scènes volg ik in grote lijnen GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de 

Chabannes”, p. 192-207. 
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     De scène van Fides en Cultura deorum is door Ademar opgenomen in zijn complete 

Psychomachia-cyclus in schriftje VIII, fol. 37v, maar met een fundamenteel verschillende 

iconografie.14 Het voorbeeld voor deze geïsoleerde tekening moet dan ook afkomstig zijn 

geweest uit een andere handschriftengroep van de Psychomachia. In de Psychomachia-cyclus 

van MS Parijs BnF lat 8318 treffen we op fol. 50v dezelfde voorstelling aan en met een 

vergelijkbare compositie,15 doch de stilistische verschillen zijn te groot om van een directe 

afhankelijkheid te kunnen spreken. In hetzelfde handschrift stuiten we echter op fol. 57v op 

een afbeelding van een staande jongeling die gelijkenissen vertoont met de weergave van 

Fides waarmee schriftje II in VLO 15 opent.16 Omdat deze figuur in het werk van Ademar 

regelmatig terugkeert ― vergelijk de nog treffender overeenkomst met de discipel die op fol. 

4r (voorstelling 14) Christus bij de arm vasthoudt ― is het niet ondenkbaar dat Ademar zich 

door dit handschrift heeft laten inspireren.  

   Met wat meer moeite kan men in de onvoltooide schets van een zegenende Christus (?) op 

fol. 56v van BnF lat. 8318 een zekere analogie ontdekken met de gekruisigde Christus op fol. 

3v: beiden hebben dezelfde grote geaccentueerde ogen.17 Dat dit handschrift zich in Ademars 

nabijheid heeft bevonden, wordt nog waarschijnlijker door de mening van Eliane Vergnolle 

dat de schetsen op fol. 64v in BnF lat 8318 stilistisch nauw verwant zijn aan 

boekverluchtingen uit Limoges rond het jaar 1000.18  

 

 

2. Een predikende apostel met een geopend boek in zijn linkerhand.  

 

Links van hem een engel die met de rechterhand naar boven wijst. De wijzende hand is 

wegens plaatsgebrek in de linkerbenedenhoek geplaatst.19 De tekst (“W. auctore fit abbas”) 

hoort bij de aantekening van Bernard Itier op fol. 1v. 

 

 

 

                                                 
14 Cf. afbeelding 30.14 op p. 527.  
15 Handschriftbeschrijving en afbeeldingen in SCHELLER, Exemplum, p. 98-108 en Eliane VERGNOLLE, “Un 

carnet de modèles de l’an mil originaire de Saint-Benoît-sur-Loire”, in: Arte Medievale 2 (1984), p. 23-56. Een 

gedeelte van dit handschrift, fols. 49-64, vormt één geheel met MS Vaticaanstad, BAV, Reg. lat. 596, fols. 26-

27. De inhoud van deze katernen bestaat uit onder andere een geïllustreerde Psychomachia, waarvan de 

herkomst omstreden is, maar mogelijk vervaardigd in Fleury in de tweede helft van de 9e eeuw, en een aantal 

tekeningen met losse figuren en schetsen die volgens Vergnolle rond het jaar 1000 in St.-Benoît-sur-Loire zijn 

toegevoegd op de onbeschreven bladzijden van de Psychomachia. 
16 SCHELLER, Exemplum, p. 101, fig. 13. 
17 Cf. SCHELLER, Exemplum, p. 100, fig. 12. 
18

 Aldus E. VERGNOLLE,  “Un carnet de modèles”, p. 32; SCHELLER, Exemplum, p. 100, n. 11, afb. 14 op p. 102; 

vergelijk deze schetsen ook met de krabbels van Ademar op fol. 211rv.  
19 BLUME, “Ademar von Chabannes – ein zeichnender Mönch”, p. 378, is van mening dat GABORIT-CHOPIN, 

“Les dessins d’Adémar”, p. 194-195, bij deze voorstelling ten onrechte denkt aan de Hemelvaart van Christus 

omdat de fysionomie van de centrale figuur niet aan die van Christus beantwoordt. 
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Afb. 2.2 

 

 

 

[fol. 2v] 

 

3. Kruisafneming. Christus met geopende ogen. Links Jozef van Arimathea en rechts 

wellicht Nicodemus. 

 



 228 

               
 

Afb. 2.3 

 

 

 

4. De geboorte van Christus 

 

   Wat direct opvalt aan dit tafereel zijn de sombere gelaatsuitdrukkingen, alsof de geboorte 

van de Verlosser geen heuglijke gebeurtenis zou zijn. Links zit Jozef, met gekruiste benen en 

een enigszins peinzende blik die gericht is op Maria. Rechts van hem, ter hoogte van zijn 

hoofd, de kribbe met het kindeke Jezus wiens gezicht een wonderlijk volwassen uitstraling 

heeft gekregen, mede door de dik aangezette contouren die een baardgroei suggereren. Gelet 

op het kleurverschil in de gebruikte inkt zou men, wat de baard betreft, aan een latere 

correctie kunnen denken. Rechts van de kribbe ziet men de ezel (de os ontbreekt). Beneden de 

kribbe ligt Maria, bedekt door een geplooid deken, op een matras, met haar rug naar het 

Jezuskind gekeerd. Aan het hoofd- en voeteneind van haar bed zitten de twee vroedvrouwen, 

Zelomi en Salome, die volgens het apocriefe evangelie van Jacobus (hfdst. 19-20), bij de 

geboorte aanwezig waren.20 Salome is degene die aan de maagdelijkheid van Maria twijfelt en 

na de geboorte van Christus met haar vinger het maagdenvlies van Maria inspecteert. Zij 

schrikt als Maria inwendig intact blijkt te zijn. Als straf voor haar wantrouwen verdort 

Salome’s hand, die echter weer geneest nadat zij de pasgeborene heeft aangeraakt.21 

                                                 
20 De voorstelling van de geboortescène loopt dus door: over de middenvouw  heen naar de tegenoverliggende 

bladzijde (3r). Dit codicologische gegeven biedt de mogelijkheid om de aanwezigheid van de twee vrouwen aan 

het kraambed van Maria op een elegante manier iconografisch te verklaren. Ik dank deze suggestie aan  een 

vriendelijke mededeling van Robert Scheller. De mogelijkheid dat de vrouw op fol. 3r onderdeel uitmaakt van 

een geheel andere voorstelling, namelijk die van de bloedvloeiende vrouw, zoals voorgesteld door Gaborit-

Chopin, acht ik hiermee zeer onwaarschijnlijk. 
21 Apokriefen van het Nieuwe Testament, 2 dln., ed. A.F.J. KLIJN (Kampen, 1984-85). 
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Afb. 2.4:  fol. 2v-3r 

 

   Tot zover is het mogelijk om de figuren uit deze voorstelling in een coherente, zij het ietwat 

obscure, iconografische context te plaatsen. Er treedt echter een dissonant op wanneer we de 

aandacht richten op de afbeelding in de linkerbenedenhoek.  

Het is opmerkelijk dat Gaborit-Chopin geen enkel woord aan deze, toch goed zichtbare, 

figuur heeft besteed.22 We zien een naakt kinderlijfje met trappelende beentjes en met 

gesticulerende handen, de rechterwijsvinger naar Jozef wijzend. De verrassing komt echter, 

wanneer we de blik verder naar links wenden: op de romp van het lichaampje is de kop van 

een hond getekend, in plaats van het te verwachten babyhoofdje.  

    Een vergelijkbare afbeelding van een cynocephalus is mij niet bekend. Isidorus spreekt in 

zijn Etymologiae XII, 3, 32, weliswaar over het bestaan van een apensoort met het hoofd van 

een hond, maar op de afbeelding van Ademar hebben we duidelijk te maken met een 

menselijk wezen. Op het tympaan in het portaal van de Madeleine-kerk van Vézelay worden, 

rechts van het hoofd van Christus, twee volwassen personen afgebeeld met een hondenkop. 

Zij vertegenwoordigen één van de fabelrassen waaraan het Woord van God door de apostelen 

wordt verkondigd.23 Op Griekse en Russische iconen wordt soms Sint Christophorus 

afgebeeld met het hoofd van een hond.24 Deze zeldzame afbeeldingen geven ons echter niet 

de sleutel in handen om, in de geboortescène van Christus, het voorkomen te verklaren van 

een naakte baby met een hondenkop.  Zou het mogelijk zijn dat we hier met een Fremdkörper 

te maken hebben? Een element dat niet bij de geboortescène hoort, maar daar bij toeval 

                                                 
22 Wat dat betreft heeft zij niet alleen, maar tot nu toe nog niemand één woord aan deze figuur besteed. 
23

 John Block FRIEDMAN,  The Monstrous Races in Medieval Art and Thought (Cambridge (Mass.)/Londen, 

1981), p. 77-79; Rudolf WITTKOWER,  “Marvels of the East. A Study in the History of Monsters”, in: Journal of 

the Warburg and Courtauld Institutes 5 (1942), p. 175-176. Beiden denken aan een Kleinaziatisch model voor de 

compositie in Vézelay.  
24 FRIEDMAN, Marvels, p. 72-74 en 189-90. 
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terecht is gekomen, bijvoorbeeld om een lege ruimte op te vullen? Met deze veronderstelling 

wordt echter de homogeniteit van de voorstelling aangetast.  

    Om de eenheid van het geheel binnen de context van het Proto-Evangelie van Jacobus te 

behouden, kan men speculeren dat het de bedoeling van de tekenaar was, om het kind met de 

hondekop een spottend gebaar te laten maken naar de ongelovige Salome. En dat uit 

plaatsgebrek dit kind niet recht onder Salome, maar links van haar, dus juist onder Jozef, werd 

afgebeeld. Overigens wordt in Jacobus, hfdst. 13, ook verhaald over de aanvankelijke twijfel 

aan de maagdelijkheid van Maria door Jozef; in die zin kan het spottende gebaar van deze 

bijzondere cynocephalus dus ook voor Jozef bedoeld zijn. 

Maar waarom dit naakte kind met het hoofd van een hond werd getekend, blijft ook in deze 

uitleg raadselachtig. 

 

[fol. 3r] 

 

5. De gevangenneming van Christus door een soldaat (links). Rechts van Christus staat 

Judas, en tussen Christus en de soldaat, twee toeschouwers.25 

 

              
        

Afb. 2.5 

 

 

6. Petrus slaat het oor af van Malchus, de slaaf van een hogepriester die mogelijk achter 

Malchus is afgebeeld.26 

 

                                                 
25 Mt 26, 50 
26 Io 18, 10 
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Afb. 2.6. 

 

7. Een knielende Maria Magdalena die haar handen uitstrekt naar Christus: Noli me 

tangere.27 

 

                   
    

Afb. 2.7 

                                                 
27 Io 20, 17 



 232 

 

8. Fragment van het Laatste Avondmaal. Een zegenende Christus in zithouding, met in 

de rechterhand het brood. Gaborit-Chopin oppert de mogelijkheid dat het moment is 

afgebeeld waarop Christus het brood aan Judas geeft.28 

 

               
    

Afb. 2.8 

 

 

9. Predikende Jezus met leerlingen. 

 

   Achter de predikende Jezus bevindt zich een leerling. Wegens plaatsgebrek is Christus niet 

ten voeten uit getekend, wat oorspronkelijk wel de bedoeling moet zijn geweest, gelet op de 

positie van het geïsoleerde Christushoofd dat nu boven deze voorstelling zweeft maar 

waarmee Ademar aanvankelijk de scène had willen beginnen.  

    De twee personen die tegen de onderrand  van fol. 3r zijn geplaatst, zouden volgens 

Gaborit-Chopin uitbeeldingen zijn van Judas en een leerling van Christus en in die 

hoedanigheid onderdeel uitmaken van de scène waarin Christus Judas het brood aanbiedt (zie 

hierboven, afb. 8). Die uitleg lijkt mij niet waarschijnlijk gezien de positionering van deze 

twee personen onder de voorstelling van de predikende Christus en niet onder die van 

Christus met het brood, terwijl daar evenveel ruimte beschikbaar is. Veeleer maken deze 

personen deel uit van de voorstelling direct boven hen als leerlingen/toehoorders van de 

predikende Jezus. 

 

                                                 
28 Io 13, 26 
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Afb. 2.9 

 

   

[fol. 3v] 

 

10. Kruisiging.  

 

   Christus met geopende ogen. Rechts van hem Ecclesia die het bloed opvangt in een beker 

met een vaandel in haar andere hand. Aan de voet van dit vaandel reikt een geopende hand 

naar boven. Links van Jezus is een triest kijkende Synagoge, afgebeeld op het moment dat zij 

aanstalten maakt om het toneel te verlaten. Haar vaandel is naar beneden gericht, bij wijze van 

erkenning van haar nederlaag. Zij heeft haar beker weggeworpen.  

Aan de voet van het kruis is een omhoogkijkend hoofd afgebeeld. Het is de moeite van het 

overwegen waard om dit hoofd, maar ook de geïsoleerde hand, te beschouwen als 

proefschetsen voor het hoofd van Ecclesia en voor haar hand die de beker vasthoudt.29 

 

                                                 
29 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 200. 
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Afb. 2.10 

 

    In de wijze waarop Ademar hier de nederlaag van Synagoge heeft afgebeeld, ziet Bernhard 

Blumenkranz de anti-Joodse houding weerspiegeld die in 1010 in Limoges en omstreken 

ontstond, als gevolg van de inname van het Heilig Graf door de moslims.30 

 

11. Judas en Christus.  

 

   Judas neemt Christus bij de schouders om hem te kussen, terwijl op dat moment een soldaat 

reeds de arm van Christus vastgrijpt.31 Volgens Gaborit-Chopin staat rechts van de scène de 

baardloze en verbaasde Johannes afgebeeld. Deze figuur is ook aanwezig op ivoren reliëfs.32 

 

                                                 
30

 Bernhard BLUMENKRANZ, “Géographie historique d’un thème de l’iconographie religieuse: les représentations 

de Synagoga en France”, in: Pierre GALLAIS en Yves-Jean RIOU (éds.), Mélanges offerts à René Crozet à 

l’occasion de son soixante-dixième anniversaire (Poitiers, 1966), II, p. 1141-1157, hier p. 1145; zie ook LANDES, 

Relics, p. 117. 
31 Mc 14, 45-46. 
32 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 198. 
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Afb. 2.11 

 

[fol. 4r] 

 

12. De ongelovige Thomas met Christus.33  

 

                               
                    

Afb. 2.12 

 

13. Christus  en een knielende Petrus.34 

 

                                                 
33 Io 20, 24-29. 
34 Naar een ivoren reliëf, cf. GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 201, fig. 29. 
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Afb. 2.13 

 

 

14. Aanraking van Christus door een leerling. 

 

    Gaborit-Chopin geeft enkele mogelijke identificaties van onderstaande voorstelling, zoals 

Jezus voor Pilatus, maar waarvan geen enkele voldoende bevredigt.35  

Ik zou er nog een hypothese aan toe willen voegen: in de context van de transfiguratie van 

Christus, aan welke episode de naburige tekeningen zijn gewijd, lijkt het niet te ver gezocht 

om te veronderstellen dat hier een leerling van Christus zich vergewist van zijn 

wederopstanding. Christus vraagt in Lc 24, 39 aan de leerlingen om zich van zijn lijfelijke 

aanwezigheid te overtuigen door hem aan te raken: “videte manus meas et pedes quia ipse ego 

sum, palpate et videte quia spiritus carnem et ossa non habet sicut me videtis habere.” 

Mogelijk is het dit moment van aanraking (palpate) dat op onderstaande tekening is 

uitgebeeld. Let ook op de overeenkomst van de jongeling met de figuur van Fides op fol. 3r. 

 

                                                 
35 Ibidem, p. 201-202. 
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Afb. 2.14 

 

 

 

[fol. 43v] 

 

   Qua stijl en iconografie zijn de tekeningen op deze bladzijde verwant aan de voorgaande 

afbeeldingen in schriftje II. In de compositie van de afbeeldingen kan echter niet altijd een 

zelfstandige betekenis ontdekt worden. Daarom zou ik deze tekeningen voor een deel als 

voorstudies willen karakteriseren. 



 238 

 
 

Afb. 2.15: fol. 43v 

 

15. Linksboven. Altaar in kubusvorm gelijkend op het offeraltaar dat zich bevindt tussen 

Abraham en Melchisedek in de Psychomachia, fol. 37v. 
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16.  De figuur rechts naast het altaar is een jongeman, frontaal afgebeeld, in een lange 

tuniek en een boek in zijn linkerhand. Niet geïdentificeerd, maar deze afbeelding ligt 

in de sfeer van de Psychomachia-illustraties. Ik zou het als een voorstudie willen 

beschouwen (of een alternatieve versie) van de afbeelding van Prudentius die Ademar 

op de rectozijde van fol. 43 aan het einde van de Psychomachia heeft getekend. 

 

                                              
             

Afb. 2.16, fol. 43v 

 

                                 
           

Afb. 2.16, fol. 43r 

 

17. Studie van een halflang kleed, vergelijkbaar met dat van Christus aan het kruis op fol. 

3v. 
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Afb. 2. 17 

 

 

18.  Volgens Gaborit-Chopin is op benedenstaande tekening de engel van de Annunciatie 

afgebeeld met een staf in de linkerhand en een nauwelijks zichtbare aanzet van de 

vleugels op de rechterschouder. Direct hieronder bevindt zich een afbeelding die bij 

dezelfde voorstelling van de Annunciatie hoort: een jonge vrouw die een gordijn opzij 

schuift. Dit is een combinatie die goed vertegenwoordigd is op ivoren reliëfs met de 

voorstelling van de Annunciatie.36 Bij deze voorstelling hoort waarschijnlijk ook de 

engel met jachthoorn die communiceert met de vrouw die het gordijn opzij schuift.37   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Cf. Ibidem, p. 206, n. 147. 
37 Vergelijk voor de compositie van deze voorstelling ook de afbeelding in BnF lat. 7900, fol. 4v, bij de 

Comoediae van Terentius. Dit handschrift is volgens MOSTERT, The Library, p. 220 (BF 1130) afkomstig uit 

Fleury, s. IX. 



 241 

                                      
     

Afb. 2. 18 

 

 

19.  Afbeelding van Christus of van een evangelist.  
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Afb. 2. 19 

 

 

20. Afbeelding van een zittende evangelist met opengeslagen boek.38 

 

 

                                                 
38 De overeenkomst met een afbeelding van Johannes de Evangelist is opgemerkt door GABORIT-CHOPIN, “Les 

dessins d’Adémar”, p. 206, n. 145. 
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Afb. 2. 20 

 

 

21. Afbeelding van een koning te paard. Op de achtergrond een hoofd, misschien van een 

probeersel. 

 

                                  
            

Afb. 2. 21 
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3. BRIEF VAN ROMULUS AAN TIBERINUS  

    fol. 4v lin. 1-6 (schriftje II) 

   

PALEOGRAFIE 

 

 

 

Afb. 3.1: fol. 4v, lin. 5: “Ego romulus transtuli de greco sermone in latinum.” 

 

Het snelle notitieschrift van Ademar is goed leesbaar, de uitzonderlijk kleine letter in 

aanmerking genomen. Dichtgelopen letters worden bovengeschreven verduidelijkt. 

De schrijflijn is golvend met een stijgende tendens (ca. 10o). 

Onregelmatige woordscheiding. 

 

TEKST 

   

    De tekst bestaat uit de brief die Romulus schreef aan Tiberinus, als inleiding tot zijn 

Latijnse bewerking van de fabels van Aesopus (ook wel de Aesopus latinus genoemd). Men 

neemt aan dat de verder onbekend gebleven Romulus deze tekst rond 400 n. Chr. heeft 

vervaardigd. Naast de brief neemt Ademar verder nog het eenregelige promythium op, dat 

behoort bij fabel 23, De zieke roofvogel.1 

   In schriftje XIV presenteert Ademar een verzameling van fabels, waarin de fabeltraditie van 

Phaedrus met die van Romulus is samengesmolten. De inleidende brief tot de fabels van 

Romulus ontbreekt echter in deze compilatie,2 maar bevindt zich wel hier in schriftje II. 

Omdat brief en fabels bij Ademar codicologisch van elkaar gescheiden zijn oordeelt Thiele: 

“Die Einleitungsepistel des “Romulus” fehlt, findet sich aber einzeln in einer andern 

Abteilung des Sammelbandes auf fol. 4a (sic, vE), nebst der Fabel von der kranken Weihe 

(XXIII), beides nicht zur Sammlung gehörend”.3 Thiele bedoelt hier: beide behoren weliswaar 

tot de Romulustraditie maar niet tot de fabelcompilatie van Ademar.  

   De mogelijkheid bestaat dat Ademar een handschrift met de fabels van Romulus gebruikt 

heeft om zijn parafrase van de fabels van Phaedrus en Romulus in fasc. XIV samen te stellen. 

Omdat de inleidende brief van Romulus geen toepasselijke introductie vormde voor deze 

gecombineerde parafrase, besloot Ademar om de brief een afzonderlijke plaats te geven in 

schriftje II, waar hij op dat moment juist bezig was met het kopiëren van tekeningen met 

betrekking tot het leven van Jezus Christus. Indien Ademar echter niet als auteur maar als 

kopiist/bewerker van een reeds bestaande fabelverzameling moet worden aangemerkt, dan is 

het waarschijnlijker dat hij op een later tijdstip een handschrift met de brief van Romulus in 

bezit heeft gekregen waardoor hij kans zag zijn dossier van de fabels te completeren door de 

brief van Romulus in schriftje II op te nemen.4  

                                                 
1 THIELE, Der Lateinische Äsop des Romulus, p. 74. 
2 Ibidem, p. 2: “deest in Ad. [=VLO 15]”.  
3 Ibidem, p. CLIV. 
4 Argumenten voor de meest waarschijnlijke rol van Ademar bij het samenstellen van de fabels in schriftje XIV, 

worden gegeven in de inleiding bij tekst 64. 
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    De varianten in de Romulusbrief van Ademar komen deels overeen met die in handschrift S 

dat door Thiele voor zijn Romuluseditie werd gebruikt. Dit is een verloren gegaan handschrift 

dat in 1476 in Ulm werd gedrukt als Steinhöwels’ Fabulae Aesopi. Het handschrift was 

uitgebreid geïllustreerd met tekeningen die verwantschap vertonen met de afbeeldingen die 

Ademar in zijn fabelverzameling opneemt. Vanwege de gelijkenis tussen de Romulusbrief 

van Ademar en die in het handschrift van Steinhöwel, meent Thiele te mogen stellen dat de 

fabels (en de illustraties) van Steinhöwel reeds bestonden vóórdat Ademar  zijn 

fabelverzameling samenstelde.5  

 

EDITIE 

 

   Van deze brief heeft Isaac Vossius een afschrift gemaakt, samen met enkele andere 

tekstfragmenten uit VLO 15 die hem interesseerden.6 Hieruit kunnen we opmaken dat Vossius 

dit handschrift daadwerkelijk heeft gebruikt.7  

Er bestaan twee edities waarin de brief van Romulus aan Tiberinus wordt afgedrukt, zonder 

dat de uitgevers gebruik hebben gemaakt van de versie in VLO 15:  

Hermann OESTERLEY, Romulus. Die Paraphrasen des Phaedrus und die aesopische Fabel im 

Mittelalter (Berlijn, 1870), p. 38; 

Georg THIELE, Der Lateinische Äsop des Romulus und die Prosa-Fassungen des Phädrus 

(1910), p. 2. 

 

Sigla 

 

Oesterley ed. Oesterley 

Thiele  ed. Thiele 

Voss  Isaac Vossius (MS Leiden UB Voss. Misc. 19, fol. 20r) 

a.c.  ante correctionem 

delin.  delineavit 

 

[4v lin. 1-7] 

 

/1/ Romulus thiberino filio ciuitate attica. Esopus quidam homo grecus et ingeniosus fabulis 

suis docet homines quid obseruare /2/ debeant. Verum ut uitam hominum et mores ostenderet. 

inducit aues arbores bestias et pecora loquentes pro uana cuiuslibet /3/ fabula ut nouerit 

homines fabularum cur sit inuentum genus aperte et breuiter narrauit. apposuit uera malis. 

compo/4/suit integra bonis. Scripsit calumnias malorum. argumenta inproborum. docet 

infimos esse humiles. uerba blanda potius ca/5/uere. et cetera multa et uaria his exemplis 

scriptis. Ego romulus transtuli de greco sermone in latinum. Si autem le/6/gis thiberine fili et 

pleno animo aduertas. inuenies apposita loca quę tibi moueant risum et acuant satis ingenium /  

/7/ (....)8  Qui semper blasfemat. in angustio quid rogat ? 

 

Kritisch apparaat 3: 

 

                                                 
5 THIELE, Der Lateinische Äsop, p. CXLIV-CXLV. 
6 Apograaf  van Vossius in MS Leiden UB Voss. Misc. 19, fol. 20r. Zie afbeelding 0.3 hiervoor, onder nr. 3: 

Romuli epistola ad Tiberinum filium. 
7 Het gebruik van Vossius omvat verder onder andere het opstellen van de inhoudsopgave, apografen, 

onderstrepingen, aantekeningen  bij Marius Victorinus en bij De metrica arte van Aldhelmus. 
8 vacat 
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/fol. 4v/    1 Romulus … attica] delin. 2m     filio ciuitate attica. Esopus] filio. De ciuitate 

attica æsopus    Thiele   Oesterley        et] om. Voss. 2 bestiasa.c. pro uana] pro uaria   

Voss.   probanda   Thiele  Oesterley  3 nouerit] nouerint   Voss. 4 uera] in terraa.c.    integra  

Thiele Oesterley docet infimos]  docens infirmos   Thiele  Oesterley  5 et uaria] et  

om. Voss.        uaria] miserias   Thiele  Oesterley  ego … sermone] delin.  ego] 

id ego   Thiele  Oesterley sermone] om. Oesterley    5/6 legis] legeris   Thiele     leges  

Oesterley  6 loca] uel io(ca)   ss.     ioca  Thiele  moueant] multiplicent   

Thiele  Oesterley 7 Qui … rogat] promythium fab. 23  in angustio] in angustia   

Oesterley  
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4. PAULUS DIACONUS, Versus in laude S. Benedicti 

 

fol. 4v, lin. 7-45 (schriftje II) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

  Ademar kopieert in lange regels. Iedere versregel begint met een hoofdletter in capitalis 

rustica, soms in uncialis (d) of een vergrote minuskel (e). Het terugkerende vers wordt telkens 

afgekort met de eerste twee of drie letters van het beginwoord. 

 

 
 

Afb. 4.1: fol. 4v, lin. 17: “¶ Vnda perennis aquæ natiuo e marmore manat. Arida corda rigat. 

                                           Vn. (....).” 

  Als voorbeeld gebruikte Ademar de tekst met het incipit Ordiar unde tuos uit MS Parijs BnF 

lat. 528.  De tekst in dit laatste handschrift is geschreven in een duidelijke hand maar de inkt 

is momenteel op plaatsen sterk vervaagd. De lay-out ziet er verzorgd uit: elk distichon  begint 

met een hoofdletter, de tweede regel springt iets in. De te herhalen beginwoorden worden 

voluit geschreven. Het distichon wordt afgesloten met drie punten in een driehoek. De kopiist 

schrijft soms in de marge wanneer hij een versregel vergeten is (vv. 4, 79-80).    

 

 
 

Afb. 4.2: BnF lat. 528, fol. 130v: “Unda perennis aquae natiuo e marmore manat 

              arida corda rigat. unda perennis aquae ̇.̇  ” 

 

 

TEKST 

 

   Het gedicht Versus in laude S. Benedicti is geschreven in wederkerende verzen, de 

zogenaamde epanalepsis, een populaire versvorm in de Oudheid en Middeleeuwen.1 Ademar 

was bekend met de epanalepsis middels zijn kopie van Isidorus’ Etymologiae.2 Nu, met dit 

gedicht ter ere van St. Benedictus, beschikte hij tegelijkertijd over een lofzang op de 

grondlegger van zijn kloosterorde en over een model om deze versvorm te onderwijzen en te 

imiteren. In zijn belangstelling voor de epanalepsis stond Ademar in zijn tijd niet alleen: 

Aimoin van Fleury kopieerde eveneens het Versus in laude S. Benedicti, terwijl Arnaldus, abt 

                                                 
1 Ademar was bekend met de epanalepsis, onder andere via de door hem gekopieerde gedichten van Sedulius in 

Wolfenbüttel Gud. 79. Voor Sedulius en het verschijnsel epanalepsis, zie ook NORBERG, An Introduction to the 

Study of Medieval latin Versification, p. 56. 
2 Cf. VLO 15, fol. 146r, lin. 6 (Isid., Etym. I, 36, 15). 
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van Fleury (1030-1032), terugkerende verzen gebruikte om de muurschilderingen van de 

fabels van Phaedrus te begeleiden.3  

Ademar kopieerde niet alleen dit bestaande gedicht in wederkerende versvorm, hij gebruikte 

deze dichtvorm ook om de stichter van zijn moederklooster in eigen bewoordingen te 

bezingen. In MS Parijs BnF lat. 3784 treffen we een authentiek gedicht aan ter ere van Sint 

Eparchius geschreven door Ademar.4 Een andere toepassing vond Ademar in het Carmen in 

Christi honorem, mogelijk een originele compositie die Ademar invoegde tussen de 

tekeningen en de tekst van de Psychomachia in VLO 15.5 

    Een collatie van de tekst Ordiar unde tuos in VLO 15 met die in BnF lat. 528, fol. 130r-

131v, laat vele overeenkomsten zien die op een sterke verwantschap tussen beide 

handschriften wijzen. Het is zelfs vrijwel zeker dat de tekst in BnF lat. 528 tot model voor 

Ademar heeft gediend. Want onder de handschriften die deze tekst bevatten, is het alleen in 

BnF lat 528 en in VLO 15 dat er een verwisseling van versregels optreedt (na versregel 126 

volgen in beide handschriften de regels 131-134) en alleen in deze twee gevallen wordt het 

gedicht met precies dezelfde versregel (138) afgebroken (expl.: “arce piis meritis”), terwijl de 

andere handschriften het complete gedicht met 154 versregels bevatten.6   

Bovendien zijn er veel tekstvarianten waarin alleen deze twee handschriften met elkaar 

overeenstemmen: v. 17 alacer (inpiger); 43 Discipuli excessu (Discipuli excessum); 71 nec 

aspe (ne carpe); 87 non habens (nec habet); 90 Incolomen (Incolumen); 93 leciti (lechiti); 95 

medella (medela); 112 iussit (ussit); 133 ualidas quo (caueat quo); 133 uitet (uitae); 128 

Exsul (Exul).7 

   Voor het verband tussen beide handschriften is het tenslotte beslissend dat Ademar ná 

Ordiar unde tuos een tekst kopieert die ook in BnF lat. 528 direct op het lofdicht ter ere van 

Sint Benedictus volgt, namelijk de Sententiae septem sapientium. 

     Naast bovengenoemde gelijkenissen zijn er echter ook verschillen tussen beide 

handschriften aan te wijzen. Zo ontbreekt de titel van de hymne in VLO 15, terwijl die in BnF 

lat. 528 in kapitalen wordt geschreven: “UERSUS IN LAUDE SANCTI BENEDICTI.” 

Een ander verschil is dat in BnF lat. 528 de te herhalen beginwoorden volledig worden 

uitgeschreven. In de versie van Ademar wordt deze herhaling enkel aangegeven met de 

beginletters van het eerste woord. Dit verschil zou herleid kunnen worden tot een ruimte en 

tijd besparende afkortingstechniek van Ademar. Omdat zijn versie van deze hymne helemaal 

het uiterlijk heeft van een geschrift bedoeld voor eigen gebruik, is een verzorgde lay-out en 

een in extenso uitgeschreven tekst blijkbaar overbodig.  

   Een ander verhaal is het met de inhoudelijke verschillen. Hoe kunnen de variante lezingen 

in VLO 15 ten opzichte van de tekst in BnF lat. 528 verklaard worden? Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat hier sprake is van kopieerfouten want de tekst in BnF lat. 528 is, hoewel 

nu enigszins vervaagd, helder geschreven. Eerder moeten we deze verschillen opvatten als 

eigenmachtig door Ademar aangebrachte ‘correcties’. De varianten waaraan Ademar de 

voorkeur geeft ten opzichte van zijn voorbeeld, zijn:8 

 

v. 2    titulos] cumulos P  ed. 

                                                 
3 Cf. PELLEGRIN, “Membra disiecta Floriacensia”, in: Bibliothèque de l’École des Chartes 117 (1959), p. 29. De 

verzen van abt Arnaldus werden opgenomen in de Vita Gauzlini (par. 64ab) van André van Fleury, cf. R.-H. 

BAUTIER en G. LABORY (éds.), Parijs, 1969, p. 128-133. Zie ook A. GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, p. 44. 
4 Cf. DELISLE (ed.), “Manuscrits originaux”, p. 323-326. 
5 Fol. 44r; cf. hierna, tekst nr. 32. 
6 In BnF lat. 528 zijn de laatste vier versregels (135-138) in twee lange regels geschreven om nog op de bladzijde 

te passen.  
7 Tussen haakjes de varianten volgens de andere handschriften. 
8 P = Parijs BnF lat. 528 
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v. 5    plaudecorr.] ed.      gaude  P     

v. 21  obstat] ed.    opstat  P 

v. 35  calibs] ed.      calips  P 

v. 39  prompta] prompto  P  ed. 

v. 42  adest] ades  P  ed. 

v. 53  sessor] ed.     sersor  P 

v. 79  nec adesse]  non adesse  P (corr.  2 m.)   non esse  ed. 

v. 84  sistit] ed.    sistud  P 

v. 96  perimes] perimis  P  ed.  

v. 98  lacrimande] ed.      miserande  P 

v. 105 uinxit soror] uicit soror  P  ed. 

v. 105 hymbre] imbre  P  ed. 

v. 109 mundus] mundisa.c.           mundis  P    mundus  ed. 

 

  Uit deze varianten blijkt dat Ademar waarschijnlijk nog een ander handschrift voor deze 

tekst heeft geraadpleegd. Hij gebruikt immers lezingen die niet in P maar wel in bestaande 

edities voorkomen (plaude, obstat, sessor, sistit, lacrimande, mundus). Opvallend is echter 

dat hij ook lezingen gebruikt die niet in P én niet in de bestaande edities voorkomen (titulos, 

adest, nec adesse, perimes, uinxit soror). Omdat de lezingen in P niet per se fout zijn, duidt 

de keuze van Ademar voor afwijkende versies op een zelfstandige geest die méér in gedachte 

had dan alleen het mechanisch kopiëren van wat er geschreven stond.9  

 

  Vanwege het intensieve gebruik dat Ademar van BnF lat. 528 maakte, acht ik het zeer wel 

mogelijk dat hij ook diegene was die in dit handschrift de vermelding Marcialis apostoli op 

rasuur heeft toegevoegd, namelijk in het Martyrologium Hieronymi, fol. 158r.  

Het feit dat Ademar dit handschrift interpoleerde en raadpleegde, bewijst voldoende dat BnF 

lat. 528  zich aan het begin van de 11e eeuw in Saint-Martial bevonden moet hebben.10 Vanaf 

wanneer Saint-Martial over dit handschrift kon beschikken laat zich moeilijker vaststellen. De 

oorspronkelijke teksten in dit handschrift zijn vervaardigd in St.-Denis (793-806) en het is 

waarschijnlijk via een tussenstop in de abdij van Massay dat dit handschrift in Saint-Martial 

terecht is gekomen.11 In de marginale notities met grammaticale, lexicografische en 

kalendarische inhoud wordt namelijk de dood van abt Abbo van Massay († 24 nov. 866) 

tweemaal gememoreerd (fol. 148v en 163r).12  

 

 EDITIES 

 

Vossius zelf heeft de eerste 26 regels uit VLO 15 gekopieerd in MS Leiden UB Voss. Misc. 

19, fol. 20r-v (cf. DE MEYIER, Codices Vossiani Graeci et Miscellanei (Leiden, 1955), p. 260-

261). In de volgende edities werden zowel VLO 15 (= L) en BnF lat. 528 (= P) gebruikt: L. 

BETHMANN, “ Paulus Diaconus. Leben und Schriften”, in: Archiv der Gesellschaft für ältere 

                                                 
9 Tegen de veronderstelling dat Ademar twee handschriften heeft gebruikt, pleit weer het gegeven dat zowel in 

VLO 15 als in BnF 528 eenzelfde verwisseling van twee versregels plaatsvindt en dat in beide handschriften het 

gedicht na regel 138 afbreekt. Zou Ademar deze gebreken niet opgeheven hebben indien hij de beschikking 

gehad zou hebben over een tweede handschrift met een correcte en volledige versie?   
10 De notitie van Bernard Itier op fol. 1v aan het begin van de 13e eeuw bevestigt het bezit van Saint-Martial. 
11 Massay ligt in de streek Berry, 10 km. ten zuiden van Vierzon. 
12 Een beschrijving van BnF lat 528 in: Ph. LAUER (éd.), Catalogue général des manuscrits latins, Tome I (1–

1438), (Parijs 1939), p. 184-186 ; Ernst DÜMMLER, “Die handschriftliche Überlieferung der lateinischen 

Dichtungen aus der Zeit der Karolinger”, in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 

4 (1879), p. 104-106; zie ook Jean-Loup LEMAÎTRE, Mourir à Saint-Martial. La commémoration des morts et les 

obituaires à Saint-Martial de Limoges du XIe au XIIIe siècle (Parijs 1989), p. 231-233. 
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deutsche Geschichtskunde 10 (1851), p. 247-334 (editie op p. 326-330); E. DÜMMLER, Versus 

in laude Sancti Benedicti (MGH Poetae latini aevi Carolini, I (1881), p. 36-41).   

L. BETHMANN en G. WAITZ (eds.), MGH Script. rer. Langobard. (1878), 64.6-67.26. 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

Sigla: 

 

Bethmann = ed. Bethmann (Archiv) 

Dümmler = ed. Dümmler 

P = Parijs BnF lat. 528 (in edd.) 

L = Leiden VLO 15 (in edd.) 

Voss. = MS Leiden UB Voss. Misc. 19, fol. 20rv 

<…>  addendum 

[...] nummering versregels 

/.../ nummering schrijfregels  

¶ =  paragraafteken (in het handschrift geschreven als: Γ ) 

 

[fol. 4v] 

 

/lin. 7 med./ [1] Ordiar unde tuos sacer o benedicte triumphos /8/  Virtutum titulos. or<diar 

unde tuos>. [2] ¶ E<u>ge beate pater meritum qui nomine prodis. Fulgida lux secli. eu<ge 

beate pater>. [3] ¶ Nursia plaude satis tanto sublimis alumno /9/ Astra ferens mundo. nu<rsia 

plaude satis>. [4] ¶ O puerile decus transcendens moribus euum. Exsuperansque senes. o 

p<uerile decus>. [5] ¶ Flos paradise tuus despexit florida mundi. /10/ Spreuit opes romæ. 

fl<os paradise tuus>. [6] ¶ Vas pedagoga tulit diremptum pectore tristi. Læta reformatum. uas 

<pedagoga tulit>. [7] ¶ Vrbe uocamen habens tironem cautibus abdit /11/ Fert pietatis opem. 

ur<be uocamen habens>. [8] ¶ Laudibus antra sonant mortalibus abdita cunctis. Cognita 

xpiste tibi. Lau<dibus antra sonant>. [9] ¶ Frigora flabra niues perfers tribus ala/12/cer annis. 

Tempnis amore dei. fri<gora flabra niues>. [10] ¶ Fraus ueneranda placet pietatis furta 

probantur. Qua sacer altus erat. fr<aus ueneranda placet>. [11] ¶ Signat adesse dapes /13/ 

agapes sed liuidus obstat. Nilminus alma fides. sig<nat adesse dapes>. [12] ¶. Orgia rite colit 

xpisto qui accommodat aurem. Abstemium pascens. or<gia rite colit>. /14/ [13] ¶ Pabula grata 

ferunt auidi ad spelea subulci. Pectoribus lætis. p<abula grata ferunt>. [14] ¶ Ignis ab igne 

perit lacerant dum uiscera sentes. carneus æthereo. ig<nis ab igne perit>. /15/ [15] ¶ Pestis 

iniqua latens procul est deprensa sagaci. Non tulit arma crucis. p<estis iniqua latens. [16] ¶ 

Lenia flagra uagam sistunt moderamine mentem. /16/ Excludunt pestem. le<nia flagra 

uagam>. [17] ¶ Vnda perennis aquæ natiuo e marmore manat. Arida corda rigat. vn<da 

perennis aquæ>. [18] ¶ Gurgitis ima calibs /17/ capulo diuulse petisti. Deseris alta petens. 

g<urgitis ima calibs>. [19] ¶ Iussa paterna gerens dilapsus uiuit in æquor. Currit uectus aquis. 

iu<ssa paterna gerens>. /18/ [20] ¶ Prebuit unda uiam prompta ad precepta magistri. Cursori 

ignaro. pre<buit unda uiam>. [21] Tu quoque parue puer raperis nec occidis undis /19/ Testis 

adest uerax. Tu <quoque parue puer>. [22] ¶ Perfida corda gemunt stimulis agitata malignis. 

Tartareis flammis. perf<ida corda gemunt>. [23] ¶ Fert alimenta corax /20/ digitis oblata 

benignis. Dira procul iussus. fe<rt alimenta corax>. [24] ¶ Pectora sacra dolent inimicum labe 

peremptum. Discipuli excessu. pe<ctora sacra dolent>. / 21/ [25] ¶ Lyris amoena petens 

ducibus comitaris opimis. Cęlitus adtraheris. Ly<ris amoena petens> [26] ¶ Anguis inique 

furis luco spoliatus et aris. /22/ Amissis populis. an<guis inique furis>. [27] ¶ Inprobe sessor 

abi sine dentur marmora muris. Cogeris imperio. In<probe sessor abi>. [28] ¶ Cernitur ignis 
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edax falsis insurgere /23/ flammis. Nec tibi gemma micans. c<ernitur ignis edax>. [29] ¶ Dum 

struitur paries lacerantur uiscera fratris. Sospes adest frater. d<um struitur paries>. [30] ¶ 

Abdita facta patent patu/24/lo produntur edaces. Muneris accepti. ab<dita facta patent>. [31] 

¶ Sęue tiranne tuæ frustrantur retia fraudis. Frena capis uitę. Se<ue tiranne tuæ>. /25/ [32] ¶ 

Moenia celsa numæ nullo subruentur ab hoste. Turbo ait euertet. m<oenia celsa numæ>. [33] 

¶ Plecteris hoste graui ne lites munus ad aram /26/ Munera fers aris. p<lecteris hoste graui>. 

[34]  ¶ Omnia septa gregis prescitum est tradita genti. Gens eadem reparat. o<mnia septa 

gregis>. [35] ¶ Fraudis amice puer suado capta/27/ris ab hydro. hydro non caperis. f<raudis 

amice puer>. [36] ¶ Mens tumefacta sile tacita et nec aspe uidentem. Cuncta patent uati. 

m<ens tumefacta sile>. /28/ [37] ¶ Pellitur atra  fames delatis cęlitus escis. Nilhominus 

mentis. p<ellitur atra fames>. [38] ¶ Pectora cuncta stupent quod eras sine corpore presens. 

Quod /29/ peruisa monens. p<ectora cuncta stupent>. [39] ¶  Vocis  ad imperium tempnunt 

dare frena loquelis. E bustis fugiunt. u<ocis ad imperium>. [40] ¶ Vocis ad imperium sacris 

nec ad/30/esse sinuntur. Intersunt sacris. u<ocis ad imperium>. [41] ¶ Tellus hiulca sinu 

corpus propellit humatum. Iussa tenet corpus. t<ellus hiulca sinu>. [42] ¶ Perfidus ille draco 

mulcet properare /31/ fugacem. Sistit iter uetitum. per<fidus ille draco>. [43] ¶ Exitiale 

malum capitis decussit honorem. It procul imperiis. ex<itiale malum>. [44] ¶ Fulua metalla 

pius non habens promittit egenti /32/ Cælitus excepit. ful<ua metalla pius>. [45] ¶ Tu 

miserande cutem uariant cui felle colore. Incolomem recipis. Tu <miserande cutem>. [46] ¶ 

Aspera saxa uitrum rapiunt nec fran/33/gere possunt. Inlæsum seruant. as<pera saxa uitrum>. 

[47] ¶ Cur promoconde times stillam prebere leciti. Dolia cerne fluunt. cur< promoconde 

times>. [48] ¶ Vnde medella tibi /34/ spes est cui nulla salutis. Qui semper perimes. un<de 

medella tibi>. [49] ¶ Ah lacrimande senex hostili concidis ictu. Ictu sed resipis. a<h 

lacrimande senex>. [50] ¶ Barbara lora /35/ manus ignaras crimi<ni>s arcent. Sponte sua 

fugiunt. b<arbara lora manus>. [51] ¶ Ille superbus equo reboans clamore minaci. Stratus 

humi recubat. il<le superbus equo>. /36/ [52] ¶ Colla paterna ferunt extincti uiscera nati. 

Viuentem natum. co<lla paterna ferunt>. [53] ¶ Omnia uincit amor uinxit soror hymbre 

beatum. Somnus abest oculis o<mnia uincit amor>. /37/ [54] ¶ Simplicitate placens instar petit 

alta columbæ. Regna poli penetrat. sim<plicitate placens>. [55] ¶ O nimis apte deo mundus 

cui panditur omnis. /38/ Abdita qui lustras. o <nimis apte deo>. [56] ¶ Flammeus orbis habet 

iustum super æthera nantem. Quem pius iussit amor . f<lammeus orbis habet>. [57] ¶ Ter 

uocitatus adest testis no/39/uitatis habendus. Carus amore patris. T<er uocitatus adest>. [58] ¶ 

Dux  bone bella monens exemplis pectora firmas. Primus in arma ruis. d<ux bone bella 

monens>. /40/ [59] ¶ Congrua signa dedit uitæ consortia linquens. Ad uitam properans. 

c<ongrua signa dedit>. [60] ¶ Psalmicen assiduus numquam dabat otia plectro. Sacra canens 

obiit. p<salmicen assiduus>. /41/ [61] ¶ Mens quibus una fuit tumulo retinentur eodem. Gloria 

par retinet. m<ens quibus una fuit>. [62] ¶ Splendida uisa uia est facibus  stipata coruscis. 

Qua sacer ascendit. s<plendida uisa uia est>. /42/ [63] ¶ Rupea septa petens nacta est errore 

salutem. Errorem euasit. r<upea septa petens>. [64] ¶ Nunc uenerande pater cunctis 

celeberrime seclis. Mitis adesto /43/ gregi. n<unc uenerande pater>. [65] ¶ Funde benigne 

preces ualidas quo noxia uitet. Quo uitam capiat. f<unde benigne preces>. [66] ¶ Poemata 

parua dedi famulus pro munere supplex /44/ Exsul inops tenuis. p<oemata parua dedi>. [67] ¶ 

Sint precor apta tibi cælestis tramitis index. O benedicte pater. s<int precor apta tibi>. [68] ¶ 

Vincula solue mei solita uirtute piacli. /45/ Pectoris et plectri. u<incula solue mei>. [69] ¶ 

Arce piis meritis uarias a corde figuras. Desidiam et somnos. ar<ce piis meritis>. 

 

    

Kritisch apparaat 4: 

 

/fol. 4v/ 
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Titulus: UERSUS IN LAUDE SANCTI BENEDICTI] P   deest L 8 titulos] cumulos P  Dümmler

  E*ge] Ecce Voss. plaudecorr.] gaude  P 9 paradisecorr. 10 uocamen] 

uocamur  Voss. 11 xpiste tibi] xpēti   Voss.  11/12 alacer] impiger   Bethmann 12 

tempnis] temnis  Voss. 13 obstat] opstat  P 14 æthereo] ætherea  Voss.  15 uagamcorr.

 16 calibs] calips  P 17 currit] curru  Voss.  18 prompta] prompto  codd. 19 

adest] ades  codd.   20 excessu] excessum  edd. 22 inprobe] improbe  edd.  Voss.

  sessor] sersor  P 24 sęue] seue  Dümmler  saeve  Bethmann 25 

subruentur] euertentur  Dümmler    ait] an  Voss.  euertet] allidet Dümmler 

 27 hydro] ydro  codd.  nec aspe] ne carpe  edd.  29 peruisa monens] 

preuisa moriensa.c.   per uisa monens  Dümmler   peruisa mones  Bethmann 29/30 nec 

adesse] non adesse  P   non esse  edd. 31 sistit] sistud  P non habens] nec habet  edd. 

 32 felle] fella  edd. colorecorr.] colobre P   colubrae  Bethmann   colubri  Dümmler

 incolomen] incolumen  edd. 33 leciti] lecithi  edd.      medella] medela  edd.  34 

perimes] perimis  P  edd.   lacrimande] miserande  P 35 crimi‡‡s 36 uinxit] uicit  P 

Dümmler 37 mundus] mundisa.c.  mundis  P 38 iussit] ussit  edd. 42 nacta] nancta  

edd.    42 post v. 126 ( Errorem … petens), sequuntur in P L vv. 131-134 (Nunc uenerande 

pater…  funde benigne preces). 43 ualidas quo] caueat quo  Dümmler     uitet] uitae  

Dümmler  44 exsul] exul  Dümmler 
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5.  AUSONIUS, Sententiae septem sapientium (excerpt) 

     

fol. 4v, lin. 45-47 (schriftje II). 
 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 5.1: fol. 4v, lin. 46: “¶ Aiplusti casoi .i. cognosce te ipsum.” 

 

 

TOELICHTING 

 

Ademar kopieerde en bewerkte zijn tekst naar MS Parijs, BnF lat. 528, fol. 134r, lin. 19-26: 

“Sententiae septem philosophorum 

Periander. corinthius. meletithopán. id est. omnia meditanda / 

Biás. priennéus. aiplusti. kacói. id est. cognosci te ipsum. 1 / 

solon athineus mideń agań id est. ne quid nimis. talés milésii: / 

engya paradata. id est. sponsori damnum. pittáchus militinéis / 

ceron gnothi. id est. tempus nosce. cleobolus lindius panmetron. / 

Ariston. id est. omne modus uirtus. democritus. locus ergustii /  

id est. sermo operarius.”   

 

    Bij een vergelijking van beide versies blijkt dat Ademar in VLO 15 de titel en de namen 

van de Griekse wijsgeren heeft weggelaten. Daarnaast verandert Ademar de schrijfwijze van 

sommige Griekse woorden: kacoi in casoi en gnothi in gnoti en meletithopan in meletitopan. 

Een duidelijk inhoudelijke ingreep pleegt Ademar wanneer hij  locus ergustii (?) verandert in 

logos ergasti als het Griekse equivalent van sermo operarius.2 Nu is het de vraag of Ademar 

zoveel Grieks kende dat hij de foute lezing in BnF lat. 528 (= P) eigenhandig kon verbeteren, 

of dat hij een ander handschrift bij de hand had.  Overigens komt deze laatste, in BnF lat. 528 

aan Democritus toegeschreven uitspraak, niet voor in de oorspronkelijke tekst van Ausonius.  

   In BnF lat 528, fol. 134v-135r, bevindt zich ook de oudste middeleeuwse poging tot het 

samenstellen van een leerboek Grieks: het tweetalige (Grieks-Latijn) “TI ECTIN doctus”.3 

Omdat dit leerboekje vrijwel direct en zonder onderbreking op de Sententiae septem 

philosophorum (fol. 134r) volgt, is het zeer goed voorstelbaar dat Ademar heeft gepoogd om 

zijn kennis van het Grieks te vermeerderen door het bestuderen van deze tekst (hetzelfde 

                                                 
1 De uitleg die hier gegeven wordt, hoort in de tekst van Ausonius bij r. 138 (ed. GREEN, p. 189), Chilon: “γνωθι 

σεαυτόν , quod est Latinum nosce te”. Waarschijnlijk heeft er een contaminatie  plaatsgevonden met r. 190 (ed., 

p.191), Bias: “Bias Prieneus <sum>; dixi ‘οι πλειστοι κακοι’: Latine dictum suspicor plures mali” In sommige 

handschriften wordt dit geschreven als “oeplistoecacoae”.  
2 Refererend aan Democritus opvatting dat de rede (logos) de oorzaak is van beweging (ἐργαστι). 
3 Editie van H. OMONT, “Grammaire grecque du IXe siècle”, in:  Bibliothèque de l’Ècole des chartes 42 (1881), 

p. 126-127; cf. BERSCHIN, “Griechisch-Lateinisches Mittelalter”, 46, n.55. De verwijzing aldaar naar fol. 134rv is 

niet geheel correct. 
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handschrift bevat in de ondermarge van fol. 119v-120r overigens ook een Grieks-Latijns 

alfabet).4  

 

 

EDITIE 

 

Deze tekst is een bewerking van  een gedeelte uit Ausonius, Ludus septem sapientium (ed. 

R.P.H. GREEN, The Works of Ausonius (Oxford, 1991), p. 184-192; 597-605).  

 

TRANSCRIPTIE   

 

[fol 4v] 

 

/45 med./ ¶ meletitopan .i. omnia meditanda.5 /46/ ¶ Aiplusti casoi .i. cognosce te ipsum. ¶ 

Miden agan .i. ne quid nimis.6 ¶ Engia para data .i. sponsori damnum.7 ¶ Cero<n>8 gnoti .i. 

/47/ tempus nosce.9 ¶ pan metron. ariston .i. omne modus uirtus.10 ¶ Logos ergasti .i. sermo 

operarius.11 

 

Kritisch apparaat 5: 

 

P = MS Paris, BnF lat. 528 

 

/fol. 4v/ 

45 meletitopan] meletithopán P 46 casoi] kacói  P cognosce] cognosci  P engia 

para data] engya paradata  P  ceron gnoti] ceron gnothi  P    47 pan metron ariston] 

panmetron Ariston  P   logos ergasti] locus ergustii P 
 

 

 

                                                 
4 Een dergelijk tweetalig alfabet kan Ademar gebruikt hebben in zijn poging in fasc. XI, fol. 107r,  om Latijnse 

lettertekens om te zetten in Griekse lettertekens. 
5 Vgl. Ausonius, Ludus SS, 215-216 (ed. GREEN, p. 192), Periander: “Μελέτη τò παν qui dixi et dictum <iam> 

probo, meditationem esse omne quod recte geras”.  
6 Ausonius, Ludus SS, r. 155-156 (ed. GREEN, p.189), Cleobulus: “Afer poeta vester ut ne quid nimis et noster 

quidam μηδεν άγαν” 
7 Ausonius, Ludus SS, r. 180-181 (ed. GREEN, p. 190), Thales: “ <en> έγγύα. παρα δ'ατα Graece dicimus; 

Latinum est sponde; noxa <sed> praesto tibi ”. Handschrift V (= Leiden, VLF 111) schrijft ook “engia paradata”. 
8 beschadiging (vraat) 
9 Ausonius, Ludus SS, r. 203-204 (ed. GREEN, p.191), Pittacus: “Mitylena <ego> ortus Pittacus sum Lesbius, 

γίγνωσκε καιρον qui docui sententiam.” De handschriften schrijven 'dinosce caeron' (V) en ‘γνωθει καιρον’ (H). 
10 Ausonius, Ludus SS, r.152 (ed. GREEN, p.189), Cleobulus: “αριστoν μέτρον an sit optimus modus” 
11 λογος εργαστι  (lat.: “het werkende woord”): bron ?. De Griekse vorm in BnF lat. 528, “locus ergustii”, is 

onjuist. De correctie die Ademar uitvoerde door vanuit het latijnse “sermo operarius” te besluiten tot de juiste 

Griekse vertaling, weliswaar in het Romeinse alfabet, duidt erop dat Ademar enige basiskennis van het Grieks 

bezat.  
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7. CAELIUS FIRMIANUS SYMPHOSIUS, Aenigmata 

 

fol. 4v, regel 47ex - 5v, regel 36 (schriftje II) 

 

Inc: “Incipiunt Simphosii enigmata. adscriptum ”; Expl.: “Scrutor aguas medias ipsas quoque 

mordeo terras. Explicit ” 

 

PALEOGRAFIE 

 

    In dezelfde hand geschreven als de voorgaande teksten, zonder duidelijk zichtbare 

overgang. Woordscheidingen lijken per toeval gemaakt te zijn, misschien samenhangend met 

het schrijfritme. Ieder nieuw woordraadsel begint met het trefwoord en vanaf fol. 5r (Fumus) 

telkens ook met een nieuwe regel. Elke versregel begint met een hoofdletter. De interpunctie 

is onregelmatig maar meestal wordt een hooggeplaatste punt gebruikt om het einde van een 

zin aan te geven. Dat dit gebruik niet consequent wordt toegepast zal wel met het 

hoofdlettergebruik te maken hebben: dat op zich is al voldoende om het begin van een nieuwe 

zin aan te kondigen. Tot enigma [XI] gebruikt Ademar het paragraafteken (¶) aan het begin 

van elk woordraadsel. Een eigenaardigheid is dat de letter c soms het uiterlijk heeft van de 

letter υ: meυum = mecum; neυ = nec. De letter a neemt soms de vorm van cc aan, bv. in 

flammas (5v, r. 10, zie de afbeelding hieronder). 

De schrijflijn is bij Ademar zelden recht, meestal golvend en soms (zie fol. 5v) schrijft hij met 

een hellingshoek van zo’n 15o. De achterkantlijn wordt maximaal benut om ieder enigma op 

één regel te krijgen. Vaak moeten om die reden de laatste woorden van een raadsel boven of 

onder de regel geschreven worden.  

54-56 regels per bladzijde. 

  

 

 
 

Afb. 6.1: fol. 5v, r. 10 en 11:  

“Calx Euasi flammas ignis tormenta refugi Ipsa medela meo pugnet contraria fato (…) 

Silex Semper inest intus sed raro cernitur ignis Intus enim latitat sed solus prodit ad 

ictus Nec (…).”  

 

EDITIES   

 

Chr.K. HEUMANN, L. Caelii Firmiani Lactantii ‘Symposius’ seu Centum epigrammata 

tristicha aenigmatica (Hannover, 1722), met gebruikmaking van VLO 15. 

L. MÜLLER, “Zu Symphosius” in: Jahrbücher für Classische Philologie 12 (1866), p. 266-

269. Collatie VLO 15. 

A. RIESE, Symphosii scholastici Aenigmata in: A. RIESE (ed.), Anthologia Latina, I.1 (Leipzig 

1894), p. 221-246 (zonder VLO 15). 

R.Th. OHL, The Enigmas of Symphosius (Philadelphia 1928) (zonder VLO 15). 

Fr. GLORIE, Variae collectiones aenigmatum Merovingicae aetatis. Pars altera. VII. 

Aenigmata Symphosii (Turnhout 1968: CCSL 133A), p. 621-723. De tekst van Ademar is in 
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deze editie verwerkt, siglum V1, zij het dat Glorie vele in VLO 15 voorkomende varianten 

onvermeld heeft gelaten. 

Tim LEARY, Symphosius, the “Aenigmata”: an introduction, text and commentary (Londen, 

2014). 

 

TRANSCRIPTIE 

 

Voor de handschriftensigla wordt verwezen naar de ed. Glorie, p. 612-615.  

De varianten in VLO 15 die in de editie van Glorie ontbreken, worden vermeld in het kritisch 

apparaat.  

Afkortingen worden cursief weergegeven. 

Tussen haakjes [  ] wordt het nummer van het enigma vermeld volgens de conventie in de 

edities. 

 

Glorie  ed. GLORIE (CCSL 133A) 

S5  Sangallensis 273, fol. 13-37, s.IX. 

 

 

[fol 4v lin. 47ex - 5v lin. 36] 

 

     /47/ ¶ INcipiunt Simphosii enigmata. adscriptum /48/ ipsius acta magistrum. [I] Grafio. 

De summo planus sed non ego planus in imo. Versor utraque manu diuersa et munera 

fungor. /49/ Altera pars reuocat quicquid pars altera fecit. [II] ¶ harundo. Dulcis amica 

ripæ nimium uicina profunde. Suaue canis musis nigro /50/ perfusa colore. Nuntia sub 

linguę digitis signata magistris. [III] ¶ Anulus cum gemma. Corporis extremi non 

magnum pondus adhæsi. Ingenitum /51/ dicas ita pondere nemo grauatur. Vna tamen 

facies plures habitura figuras. [IV] ¶ Clauis. Virtutes magnas de uiribus affero paruis. 

/52/ Pando domos clausas iterum seclaudo patentes. Seruo domum domini sed rursus 

seruor ab ipso. [V] ¶ Catena. Nexa ligor ferro multos /53/ habitura ligatos. Vincior ipsa 

prius sed uincio uincta uicissim. Sed solui multos nec sum tamen ipsa soluta. [VI] ¶ 

Tegula. /54/ Terra mihi corpus uires mihi prestitit ignis. Est domus in alto sedes est 

semper in imo.
 Et me perfudit qui me cito deserit humor. // 

 fol 5r  //1/ [VII] Fumus. Sunt mihi nam lacrimę sed non est causa doloris. Est iter ad cęlum 

sed me grauis impedit aer. Et me qui genuit sine me non nascitur ipse. /  

 /2/ [VIII] ¶ Nebola. Nox ego sum facie sed non sum nigra colore. Inque diem mediam 

tenebras tamen affero mecum. Nec mihi dant stellę lucem nec cinthya lumen. /  

 /3/ [IX]1 ¶ Nix. Ex alto ueniens longa delapsa ruina. De cęlo cecidi medias transmissa 

per auras. Sed sinus excepit qui me simul ipse recepit. /  

 /4/ [X] ¶ Glacies. Vnda fui quondam quod me cito credo futuram. Nunc rigidi cęli duris 

conexa catenis. Nec calcata pati possum nec nuda teneri. /  

 /5/ [XII]2 ¶ Flumen et piscis. Est domus in terris clara quae uoce resultat. Ipsa domus 

resonat tacitus sed non sonat hospes. Ambo tamen currunt hospes simul et domus una. / 

 /6/ [XI] ¶ Nix. Puluis aqua tenuis modico cum pondere lapsa. Sole madens æstate 

fluens in frigore sicca. Flumina factura totas prius occupo terras. /  

 /7/ [XIII] Nauis. Longa feroxque uelox formosæ filia siluæ. Innumera pariter comitum 

stipata caterua. Curro uias multas uestigia nulla3 relinquens. /  

                                                 
1 Glorie vergeet te vermelden dat in VLO 15 achter het trefwoord Nix [XII], de tekst bij het trefwoord Pluuia 

[IX] volgt. 
2 In VLO 15 is de volgorde van enigma XI en XII verwisseld. Glorie vermeld deze verwisseling wel voor S5 V2 en 

S4.  
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 /8/ [XIV] Pullus uel animal in ouo. Mira tibi referam nostræ primordia uitæ. Nondum 

natus eram nec eram iam matris in aluo. Iam posito partu natum me nemo uidebat. / 

 /9/ [XV] Vipera. Non possum nasci si non occidero matrem. Occidi matrem mihi sed 

manet exitus idem. Id mea mors patitur quod iam mea fecit origo. /  

 /10/ [XVI] Tinea. Littera me pauit nec quid sit littera noui. In libris uixi nec (?) sum 

studiosior inde. Excidi musas <nec> adhuc tamen ipsa profeci. /  

 /11/ [XVII] Aranea. Pallas me docuit texendi nosse laborem. Nec pepli radios poscunt 

nec licia telæ. Nulla mihi manus est pedibus tamen omnia fiunt. /  

 /12/ [XVIII] Coclea. Porto domum mecum semper migra<re>4 parata. Mutatoque solo 

non sum miserabilis exul. Sed mihi consilium de cęlo nascitur ipso. /  

 /13/ [XIX] Rana. Raucisonans ego sum media uocalis in unda. Sed uox laude sonat 

quasi se quoque laudet et ipsa.5 Cumque canam semper nullus mea car/mina laudat.6 /  

 /14/ [XX] Testudo. Tarda gradu lento specioso perdita dorso: Docta quidem studio sed 

seuo prodita fato. Viua nihil dixi quae sic modo mor/tua canto;7 /  

 /15/ [XXI] Talpa. Cęca mihi facies atris obscura tenebris. Non est ipse dies nec sol 

mihi cernitur ullus. Malo tegi terr<a>s8 sic me quoque nemo uidebit. /  

 /16/ [XXII] Formica. Prouida sum uitæ duro non pigra labori. Ipsa ferens humeris 

securę premia brumæ. Nec gero magna simul sed congero magna uicis. /  

 /17/ [XXIII] Musca. Improba sum fateor quid enim gula turpe ueretur. Frigora uitabam 

quae nunc æstate reuertor. Sed cito summoueor falso conterrita uento. /  

 /18/ [XXIV] Gurgulio. Non bonus agricolis frugibus non utilis hospes. Non magnus 

forma non recto nomine dictus. Non gratus non paruam sumo saginam. / 

 /19/ [XXV] Mus. Parua mihi domus est sed ianua semper aperta. Exiguo sumptu 

furtiua uiuo sagina. Quod mihi nomen inest romæ quoque consul habebat. / 

 /20/ [XXVI]  Grus. Littera sum cęli penna perscripta uolantis. Bella cruenta gerens 

uolucri discrimine martis. Nec uereor pugnas dum non sit longior hostis.9 / 

 /21/ [XXVII] Cornix. Viuo nouem uitas si me non gretia10 fallit. Vtraque sum semper 

nullo compulsa dolore. Et non irascens ultro conuitia dico. / 

 /22/ [XXVIII] Vespertilio. Nox mihi dat nomen primo de tempore noctis. Pluma mihi 

non est cum sit mihi penna uolantis. Sed redeo in tenebris nec me committo diebus. / 

 /23/ [XXIX] Ericius. Plena domus spinis parui sed corporis hospes. Incolumi dorso 

telis completur acutis. Sustinet armatas sedes habitator inermis. / 

 /24/ [XXX] Pedulcus.11 Est cunctis nostrarum captio noua ferarum. Vt si quid capias 

sed tu tibi ferre recuses. Et quod non capies tecum tamen ipse reportas. / 

 /25/ [XXXI] Phoenix. Vita mihi mors est moriar si cepero nasci. Sed prius est fatum 

loeti quam lucis origo. Sic solos manes ipsos mihi dico parentes. /  

 /26/ [XXXII] Taurus Moechus eram regis sed lignea membra sequebar. Et cilicum 

mons sum sed mons sum nomine solo. Et uehor in cęlo sed in ipsis ambulo terris / 

 /27/ [XXXIII] Lupus Dentibus insanis ego sum qui uinco bidentes. Sanguineas predas 

quęrens uictusque cruentos. Multa et cum rabie uocem quoque tollere possum. /    

 /28/ [XXXIV] Vulpis Exiguum corpus sed cor mihi corpore maius. Sum uersuta dolis 

arguto callida sensu. Et fera sum sapiens. sapiens fera si qua uocatur. / 

                                                                                                                                                         
3 correctie 
4 beschadiging 
5 om niet-geradeerde tekst heengeschreven 
6 mina laudat]  tussen de regels geplaatst 
7 tua canto;] tussen de regels geplaatst  
8 terras]  beschadiging        terra  Glorie 
9 hostis] bovengeschreven toegevoegd 
10 lees: grecia  
11 Pedulcus] lees: Peduclus 
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 /29/ [XXXV] Capra Alma iouis nutrix longo uestita capillo. Culmina difficili 

peragrans super ardua gressu. Custodi pecoris respondeo lingua. / 

 /30/ [XXXVI] Porcus. Setigerę matris fecunda natus in aluo. Desuper ex alto uirides 

expecto saginas. Nomine numen habens si littera prima perempta. / 

 /31/ [XXXVII] Mula. Dissimilis patri matris diuersa figura. Confusa generi quoque 

sum non apta propago. Ex aliis nascor nec quisquam nascitur ex me. / 

 /32/ [XXXVIII] Tigris. A fluuio dicor fluuius uel dicitur ex me. Iunctaque sum uento 

uentoque uelocior ipso. Et mihi dat natus uentos nec quaero maritos. / 

 /33/ [XXXIX] Centaurus. Quattuor insignis pedibus manibusque duabus Dissimilis 

mihi sum quia sum non unus et unus. Et uertor <et> gradior quia me mea corpora 

portant. / 

 /34/ [XL] Papauer. Grande mihi caput est intus sunt membra minuta. Pes unus solus 

sed pes longissimus unus. Et me somnus amat proprio nec dormio somno. /  

 /35/ [XLI] Malua. Anseris esse pedes similes mihi nolo negare. Hęc duo sunt tantum 

sed plures ordin<e> cernis. Et tamen hos ipsos omnes ego porto supinos. / 

 /36/ [XLII] Beta. Tota uocor grece sed non sum tota latine. Ante tamen mediam 

cauponis scripta tabernam. In terra nascor limfa lauor ungor oliuo. / 

 /37/ [XLIII] Cucurbeta. Pendeo dum nascor rursus dum pendeo nascor. Pendens dum 

moueor uentis et nutrior undis. Pendula si non sim non sum iam iamque futura.12 / 

 /38/ [XLIV] Cepa. Mordeo mordentes ultro non mordeo quemquam. Sed sunt 

mordentem multi mordere parati. Nemo timet morsum dentes quia non habeo ullos. / 

 /39/ [XLV] Rosa. Purpura sum terrę pulchro perfusa colore. Septaque ne uioler telis 

defendor acutis. O felix longo si possem uiuere fato. / 

 /40/ [XLVI] Viola. Magna quidem non sum sed inest mihi maxima uirtus. Spiritus est 

magnus quamuis sim corpore paruo. Nec mihi germen habet noxam nec culpa ruborem. 

 /41/ [XLVII] Thus. Dulcis odor nemoris flamma fumoque fatigor. Sed placet hoc 

superis medios quod mittor in ignes. Nec mihi poena d<a>tur13 sed habetur gratia 

dandi. / 

 /42/ [XLVIII] Sucinum. De lacrimis et pro lacrimis mea coepit origo Ex oculis fluxi 

sed nunc ex arbore nascor. Laetus honor frondi tristis sed imago doloris.14 / 

 /43/ [XLIX] Ebur. Dens ego sum magnus populis cognatus et istis Nunc ego per partes 

in corpora multa recessi Nec remanent uires sed formę gratia mansit. / 

 /44/ [L] Fenum. Herba fui quon<d>am15 uiridi de gramine terrę  Seu calibis seu duro 

sum precisa meatu Mole premor propria tecto conclusa sub alto. / 

 /45/ [LII] Farina.16 Inter saxa fui quae me contrita premebant Vix tamen effugi totis 

collisa medullis Et iam forma mihi minor est sed copia maior. / 

 /46/ [LIII] Vitis. Nolo toro iungi quamuis placet esse maritam. Nolo uirum talamo per 

me mea nata propago est. Nolo sepulchra pati scio me submergere terræ.17 / 

 /47/ [LIV] Hamus. Exiguum ferri munus mucronis adunci Fallaces escas medio 

circumfero fluctu. Blandior ut noceam morte premitto sagittam. / 

 /48/ [LV] Acus. Longa sed exilis tenui producta metallo Mollia duco leui comitantia 

uincula ferro Et faciem lesis sed nexum reddo solutis. / 

                                                 
12 futura] tussen de regels geplaatst 
13 beschadiging (vraat) 
14 doloris] -loris bovengeschreven geplaatst 
15 beschadiging (vraat) 
16 Hier is duidelijk te zien dat de letter a  soms gemaakt wordt door met een horizontaal streepje de letter u  te 

sluiten. 
17 terræ] boven de regel geplaatst 
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 /49/ [LVI] Caliga. Maio<r>18 eram longe quondam dum uita manebat Sed nunc 

exanimis lacerata ligata reuulsa Dedita sum terrę tumulo sed condita non19 sum. / 

 /50/ [LVII] Clauus caligaris. In caput ingredior quia de pede pendeo solo Vertice 

tango solum capitis uestigia signo Sed muti comites casum patiuntur eundem. / 

 /51/ [LVIII] Capillus Findere me nuli possunt precidere multi Sed sum uersicolor 

albus quandoque futurus Malo manere niger minus ultima fata uerebor. / 

 /52/ [LIX] Pila Non sum cincta comis et non sum cincta capillis. Intus enim crines mihi 

sunt quos non uidet ullus Meque manus mittunt manibusque remittor in auras. / 

 /53/ [LX] Serra. Dentibus innumeris toto sum corpore plena Frondicomam subolem 

morsu depascor acuto Mando tamen frustra quia respu<o>20 premia dentis. / 

 /54/ [LXII]21 Pons. Stat nemus in limphis stat in alto gurgite silua Et manet in mediis 

undis immobile robur Terra tamen mittit quod terrę munera prestet. / 

 /55/ [LXIII] Spongia. Ipsa grauis non sum sed aquę mihi pondus inhæret Viscera tota 

tument patulis diffusa cauernis Intus limfa latet sed non mox sponte profundit / 

 /56/ [LXIV] <T>ridens. Tres mihi sunt dentes unus quos continet ordo. Vnus preterea 

dens est et solus iniquo Meque tenet nomen uetus timet æquora curant. / 

 /57/ [LXV] Sagitta. Septa graui ferro leuibus circumdata pennis. Aera per medium 

uolucri contendo meatu. Missaque discedens nullo mittente re/uertor.22 // 

 

fol 5v// 1/ [LXVI] Flagellum De pecudis dorso pecudes ego terreo cunctas Obsequio cogens 

moderati? lege doloris. Nec uolo contempni sed contra nolo nocere. / 

 /2/ [LXVII] Laterna. Cornibus apta cauis tereti perlucida giro Numen habens intus 

diuini sideris instar. Noctibus in mediis faciem non perdo dierum / 

 /3/ [LXVIII] Specularis. Perspicior penitus nec luminis arceo uisus. Transmittens 

oculos intra mea membra meantis. Nec me transit hyemps sed sol tamen emi/cat in 

me.23 / 

 /4/ [LIX] Speculum Nulla mihi certa est nulla est peregrina figura Fulgor inest intus 

radianti luce choruscans Qui nihil ostendit nisi si quid uiderit ante. / 

 /5/ [LXX] Clipsidra Lex bona dicendi lex sum quoque dura tacendi Ius auidę linguę 

finis est sine fine loquendi Ipsa fluens dum uerba fluunt ut lingua quiescat.24 / 

 /6/ [LXXI] Puteus . Mersa procul terris in cespite limpha profundo Non nisi perfossis 

possum procedere rimis. Et labor ad superos alieno docta la/bore.25 / 

 /7/ [LXXII] Tubus Truncum terra tegit latitant in cespite limphæ Alueus est modicus 

qui ripas non habet ullas In ligno uehitur medio quod / ligna uehebat.26 / 

 /8/ [LXXIII] Vter. Non ego continuo morior dum spiritus exit Nam redit assidue 

quamuis et sępe recedat Nunc mihi magna anima est / nunc nulla facultas / 

 /9/ [LXXIV] Lapis Deucalion ego sum crudeli hospes ab unda. Affinis terrę sed lnge 

durior illa Littera decedat uolucrum sic nomen habebo. / 

 /10/ [LXXV] Calx Euasi flammas ignis tormenta refugi Ipsa medela meo pugnet 

contraria fato Ardeo nimphis mediis incendor ab ignis / 

 /11/ [LXXVI] Silex Semper inest intus sed raro cernitur ignis Intus enim latitat sed 

solus prodit ad ictus Nec lignis ut uiuat eget nec ut occidat undis. /27 

                                                 
18 beschadiging (vraat) 
19 onleesbaar 
20 onleesbaar 
21 Enigma LXI (Ancora) na enigma  C, zoals ook in o.a. S5, S4, V2. 
22 /uertor] onder de regel geplaatst 
23 /cat in me.] bovengeschreven 
24 quiescat] ondergeschreven 
25 /bore]  ondergeschreven 
26 ligna uehebat]  bovengeschreven 
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 /12/ [LXXIX]28 Rotæ. Quattuor æquales currunt ex arte sorores Sic quasi certantes 

cum sit labor omnibus unus Et prope sunt pariter nec se contingere possunt /  

 /13/ [LXXVIII] Scalæ Nos sumus ad cælum quae tendimus alta pe<t>entes29 Concordi 

fabrica quas unus continet ordo Vt simul hærentes per nos comitentur / ad auras.30 / 

 /14/ [LXXX] Scopæ Mundi magna parens laqueo conexa tenaci Iuncta solo plano 

manibus conpressa duabus Ducor ubique se/quens et me quoque cuncta sequuntur31 / 

 /15/ [LXXXI] Tintinnabulum Aere rigens curuo patulum componor in orbem Mobilis 

est intus linguę crepitantis imago.  [LXXXII] 32 Gaudeo dum subito33 mater mea me / 

leniauit.34 / 

 /16/ [LXXXIII] Conditum. Tres olim fuimus qui nomine iungimur uno Ex tribus est 

unus et tres miscentur in uno. Quisque bonus per se melior qui continet omnes. / 

 /17/ [LXXXIV] Vinum in acetum. Sublatum nihil est nihil est extrinsecus actum Quod 

fuerat non est coepit quod non erat esse. Nec tamen inueni quicquid prius ipse reliqui /  

 /18/ [LXXXV] Malum Nomen ouis grece contentio magna dearum Fraus iuuenis 

functi multarum cura sororum Hoc uolo ne breuiter mihi sillaba prima legatur. / 

 /19/ [LXXXVI] Perna Nobile duco genus magni de gente catonis Vna mihi soror est 

plures licet esse putentur De fumo facies sapientia de mare nata est / 

 /20/ [LXXXVII] Malleus Non ego de toto mihi corpore uindico uires Sed capitis 

pugna nulli certare recuso Grande tamen caput est totum quoque corpus in illo est / 

 /21/ [LXXXVIII] Pistilla Contero cuncta simul uirtutis robore magno Vna mihi ceruix 

capitum sed forma duorum Pro pedibus caput est nam cetera corpora non sunt. / 

 /22/ [LXXXIX] Strigilis ærea Rubida curua capax alienis humida guttis Numinibus 

falsis auri mentita colorem Dedita sudori modico succumbo la/bori.35 / 

 /23/ [XC] Balneum Per totas sedes innoxius introit ignis. Est calor in medio magnus 

quem nemo ueretur Non est nuda domus sed nudus conuenit hospes. / 

 /24/ [XCI] Tessera Dedita sum semper uoto non certa futuro Iactor in ancipites uaria 

uertigine casus. Non ego męsta malis non rebus lata secundis. / 

 /25/ [XCII] Pecunia Terra fui primo latebris abscondita terrę Nunc aliud precium 

flammę nomenque dederunt Nec iam terra uocor licet ex me terra paretur. / 

 /26/ [XCIII] Mulier quae geminos peperit Plus ego sustinui quam corpus debuit unum 

Tres animas habui quas omnes intus habebam Discessere duę sed tercia poene se/cuta 

est36  

 /27/ [XCIV] Miles podagricus. Bellipotens olim seuis metuendus in armis Quinque 

pedes habui quod numquam nemo negauit Nunc mihi uix duo sunt inopem me copia 

fecit37 / 

                                                                                                                                                         
27 in de kantlijn het nota-teken 
28 Enigma LXXVII (Silex aliter) ontbreekt in ons handschrift. Enigma LXXIX (Rotae) komt vóór nummer 

LXXVIII (Scalae). Deze situatie treffen we ook in andere handschriften aan, o.a. in S5.  
29 beschadiging (vraat) 
30 ad auras] ondergeschreven 
31 /quens et me quoque cuncta sequuntur]  ondergeschreven 
32 De derde regel van enigma LXXXI plus de eerste twee regels van enigma LXXXII ontbreken in onze codex op 

deze plaats, zoals ook het geval is in onder meer S5 en V2.  In de genoemde codices wordt enigma LXXXII na 

enigma C opgenomen. Glorie, p.703, meent ten onrechte dat dit ook voor VLO 15 (= V1)geldt. 
33 Gaudeo dum subito is een zeldzame lezing die VLO 15 alleen deelt met Leiden, UB Scaliger lat. F 38 (s. XIII), 

cf. Leary, p. 209. 
34 leniauit] bovengeschreven       
35 /bori]  bovengeschreven 
36 cuta est] ondergeschreven     
37 fecit]  ondergeschreven    
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 /28/ [XCV] Luscus alium tenens Cernere iam fas est quod uix tibi credere fas est Vnus 

inest oculus capitum sed milia multa Quid quod habet uendit quod non habet unde 

para/uit.38  

 /29/ [XCVI] Funabulum Inter lucificum cęlum terrasque iacentes Aera per medium 

docta meat arte uiator Semita sed breuis est pedibus nec sufficit ipsis.  

 /30/ De VIII ut tollas VII. et VI remaneant.39  

 /31/ [XCVI] Nunc mihi iam credes fieri quod posse negatur Octo tenens manibus sed 

me monstrante magistro Sublatis septem reliqui tibi sex remane/bunt.40 / 

 /32/ [XCVII] Vmbra Insidias nullas uereor de fraude lacerti41 Nam deus attribuit nobis 

hęc munera formę Quod me nemo mouet nisi qui prius ipse mouetur / 

 /33/ [XCVIII] Echo. Virgo modesta nimis legem bene seruo pudoris Ore procax non 

sum non sum temeraria lingua Vltro nolo loqui sed do responsa loquenti / 

 /34/ [XCIX] Somnus Sponte mea ueniens uarias ostendo figuras Fingo metus uanos 

nullo discrimine uero Sed me nemo uidet nisi qui sua lumina / claudit42 / 

 /35/ [C] Monumentum. Nomen habens hominis post ultima fata remansit Nomen inane 

manet sed dulcis uita profugit Vita tamen superest morti post tempora uitę. / 

 /36/ [LXI] Anchora. Mucro mihi geminus ferro coniungitur uno Cum uento luctor cum 

gurgite pugno profuno Scrutor aguas medias ipsas quoque mor/deo terras.43 

EXPLICIT44 

  

 

 

Kritisch apparaat 6: 

 

/fol. 4v/ 47 adscriptum] deest in app. crit. Glorie,  ad sixtum  Glorie  49 profunde] deest in 

app. crit. Glorie,  profundis  Glorie  50 sub linguę] sub liguęa.c.   sub linguę  deest in 

app. crit. Glorie, sum linguae  Glorie  52 seclaudo] set laudo  legit Glorie in app. crit.,    

sed claudo  Glorie 54 humor] deest in app. crit. Glorie, umor  Glorie     

/fol. 5r/ 2 nebola] deest in app. crit. Glorie,  nebula Glorie  diem mediam] deest 

in app. crit. Glorie, die media  Glorie  cinthya] deest in app. crit. Glorie, cynthia Glorie  

 3 nix] deest in app. crit. Glorie, pluuia Glorie  ueniens] deest in app. crit. Glorie,  

uenio Glorie 5 resultat] risultata.c. 6 aqua] S5  deest in app. crit. Glorie,  aquae Glorie        

lapsa] deest in app. crit. Glorie,  lapsus Glorie sicca] deest in app. crit. Glorie,  siccus 

Glorie  factura] deest in app. crit. Glorie,  facturus Glorie  7 feroxque] deest in 

app. crit. Glorie,  feror Glorie caterua] cateruis nullacorr.  8 natus … matris] 

natus fueram matris iam natus 10 nec sumcorr.  excidi] deest in app. crit. Glorie, 

exedi Glorie  profeci] scripsit profeoi  11 pepli] S5V2   deest in app. crit. 

Glorie,  tela  12 migra** 13 -mina laudat] subscr. 14 –tua canto;] subscr.

 15 non] S5V2   deest in app. crit. Glorie,  nox Glorie  terr*s] terra 17 

summoueor] deest in app. crit. Glorie, submoueor  Glorie      conterrito] deest in app. crit. 

Glorie,  conterrita  Glorie  18 gurgulio] S5V2,  curculio  Glorie      bonus] bonisa.c.  

                                                 
38 /uit]  ondergeschreven 
39 Dit is aenigma IV van Pseudo-Symphosius (Glorie, p.723). Ook de handschriften S5 V2 P4 en P9 hebben op 

deze plaats dit aenigma. 
40 /bunt]  bovengeschreven 
41 lacerti] latenti  cett. codd.   Glorie 
42 claudit] ondergeschreven 
43 /deo terras] ondergeschreven 
44 In zijn editie schrijft Glorie (p. 703; 721) dat aenigma LXXXII (Lagena) in VLO 15 na aenigma C is 

opgenomen, samen met aenigma LXI (Anchora). Ik weet niet waarop deze vergissing berust want na LXI volgen 

enkele enigma's van een onbekende schrijver.     
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bonis  S5 Non … non… Non … non…] S5V2    deest in app. crit. Glorie,  Nec … nec…, 

Nec …sed…  Glorie  non paruam sumo saginam] S5V2    deest in app. crit. Glorie,  

sed multa uiuo sagina  Glorie  20 hostis] ss. 21 gretia] lege grecia  23 

completur] S5  deest in app. crit. Glorie,  confixus  Glorie  24 pedulcus] lege 

peduculus noua] nuaa.c. reportas] reportesa.c. 25 moriar] deest in app. crit. Glorie, 

morior  Glorie  cepero] S5   deest in app. crit. Glorie,  coepero  Glorie 27 insanis] 

insansa.c. multa] multoa.c. 29 fulmina ] c(ulmina)corr.  subscr.  culmina Glorie 30 

expecto]exspecto 31 confusa generi quoque non apta propago] deest in app. crit. Glorie,  

confusi generis, generi non apta propago 32 maritos] S5V2    maritum Glorie 33 uertor] 

uereor legit Glorie in app. crit.,   uehor  Glorie  35 hęc] deest in app. crit. Glorie,  

nec Glorie  36 ante … tabernam] S5V2   pauperibus semper proponor numquam 

tabernis  Glorie   limfa] lympha  Glorie  37  rursus] rursum  legit Glorie in 

app. crit. nascor2] S5V2   tunc cresco Glorie        futura] ss.   38 dentes quia] 

dentes qui S5V2  dentesque Glorie 39 pulchro] pulcroa.c.      colore] Glorie   uel rubore   

inter lin. add.   rubore S5V2 septaque] saeptaque Glorie     41 d*tur 42 

sucinum]S5V2, murra Glorie  (do-)loris] ss.  44 quon*am  seu calibis 

seu duro sum precisa meatu] seu … praecisa metallo S5V2   sed chalybis duro mollis praecisa 

metallo Glorie  

   45 iam forma mihi minor] S5V2   mihi nunc forma minor Glorie  46 thalamo] talamoa.c. 

 sepulchra] sepulcraa.c.   sepulcra  Glorie -re terræ]  ss. 47 hamus] S5  deest in app. 

crit. Glorie,   amus Glorie           ferri munus] V2  munus flexu Glorie   morte] morti 

Glorie sagittam] uel saginam  subscr. add.    saginam  Glorie  48 acus] S5   deest in 

app. crit. Glorie,  acula Glorie    lesis sed] V2  inlaesis sed  S5    laesis et Glorie 49 

maio* reuulsacorr. non] ***  coni. 50 muti] deest in app. crit. Glorie,  multi Glorie

 52 manibusque] manbusquea.c. 53 toto sum] in toto S5V2   sum toto Glorie

 frondicomam subolem] frondicomas soboles  Glorie respu*  54 limphis] 

S5   lymphis Glorie prestet] praestat 55 non mox] V2  se non S5     deest in app. crit. 

Glorie,  non se  Glorie  56 iniquo] deest in app. crit. Glorie, in imo Glorie 

 nomen] deest in app. crit. Glorie,   numen Glorie  uetus timet] uetustim et  S5 deest 

in app. crit. Glorie,  uentus timet  Glorie       57  *agitta  -uertor] subscr.   

/fol. 5v/  1 moderati] moderate  legit Glorie in app. crit. contempni] S5V2   deest in 

app. crit. Glorie, contemni Glorie  3 specularis] specular S5V2   uitreum Glorie

 hyemps] hiemps S5V2  hiems Glorie  -cat in me] ss.  4 choruscans] 

coruscans S5V2    deest in app. crit. Glorie, coruscus Glorie  5 clipsidra] deest in app. 

crit. Glorie,  clepsydra Glorie  est] om. codd.  ipsacorr.  quiescat] 

subscr.  6 rimis] S5V2   deest in app. crit. Glorie,  uenis Glorie docta] deest in app. 

crit. Glorie, ducta Glorie (la-)bore] subscr. 7 ligna uehebat] subscr. 8 assidue] 

deest in app. crit. Glorie,  adsidue Glorie      nunc nulla facultas] subscr. 9 hospes] 

ospesa.c.  sospes  Glorie decedat] decedaa.c. S5V2   recedat Glorie uolucrum sic 

nomen]  deest in app. crit. Glorie, uolucris quoque nomen Glorie   uolucrum nomen V2  

uolucrum nomen quoque S5 10 medela] deest in app. crit. Glorie, medella Glorie

 pugnet] deest in app. crit. Glorie,  pugnat Glorie ardeo … ignis] S5   infrigidor 

lymphis calidis incendor ab undis  Glorie 12 arte] altea.c.  13 pe*entes ad auras] 

subscr.  14 iuncta] deest in app. crit. Glorie,  vincta Glorie  -quens et me 

quoque cuncta sequuntur] subscr. 15 gaudeo dum subito] gaudiis cecidi subito S5  deest in 

app. crit. Glorie, dum misere cecidi Glorie  leniauit ] ss.   liniauit S5  liniabit V2    deest 

in app. crit. Glorie, diuisit Glorie     17 quod fuerat … esse] S5 V2  deest in app. crit. Glorie] 

quod fueram, non sum; coepi, quod non eram, esse Glorie     inueni quicquid] S5V2   deest in 

app. crit. Glorie, inuenio quidquid Glorie  20 tamen] S5V2   deest in app. crit. Glorie,  
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 mihi Glorie corpus] S5V2   deest in app. crit. Glorie,  pondus Glorie 21 pistilla] deest in 

app. crit. Glorie,  pistillus Glorie 22 numinibus] deest in app. crit. Glorie,  fluminibus 

Glorie  luminibus S5V2 auri mentita colorem] S5V2  deest in app. crit. Glorie, aurum 

mentita metallo Glorie (la-)bori] ss. 25 terrę] terrae S5V2  deest in app. crit. Glorie,  

 diris Glorie 26 poene] penea.c. poene secuta est] S5V2   deest in app. crit. Glorie,  paene 

peregit  Glorie      (se-)cuta est] subscr. 27 seuis] S5 V2   deest in app. crit. Glorie,  semper   

Glorie   quinque] sex qui Glorie quod] quos Glorie fecit] subscr.    reddit  

Glorie  28 luscus alium tenens]  deest in app. crit. Glorie, luscus alium uendens Glorie      

uel allium tenens  2 m. S4  (para-)uit] subscr. 29 funabulum] deest in app. crit. 

Glorie, funambulus Glorie    funabulus S5   31 (remane-)bunt] ss.  32 lacerti] 

deest in app. crit. Glorie,  latenti Glorie 33 non2] nec Glorie nolo] uoloa.c. 34 uero] 

S5V2   deest in app. crit. Glorie,  ueri Glorie    claudit] subscr. 36 –deo terras] subscr. 
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7. AENIGMATA (Anon.). 

           

fol. 5v, lin. 37-45 (schriftje II) 

  

 

PALEOGRAFIE 

 

 

 Afb. 7.1: fol. 5v, lin. 38-41 

 

  De overgang van het laatste enigma van Symphosius (Anchora) naar het eerste 

enigma (Flauellus) van een onbekende auteur, verloopt zonder enige cesuur. Je zou 

kunnen veronderstellen dat deze vijf, in hexameters opgestelde enigmata, een latere 

toevoeging vormen, aan te duiden met Pseudo-Symphosius. Tegen deze 

veronderstelling pleit het gegeven, dat geen enkele van de handschriften met de 

Aenigmata van Symphosius ook maar een enkel spoor van dit groepje raadsels bevat. 

 

TRANSCRIPTIE 

 

            [fol. 5v]  

 

 /37/ [I] Flauellus pictus. Amplificam faciem stricto sub corpore gesto Si replicas 

pulchram cernes sub tegmine formam / 

 /38/ [II] Muscarum incursam bene pello labore Aurarumque simul gratissima flamina 

presto. /  

 /39/ [III] Maceria. Incensi nosmet nostri uinxere parentes. Postquam pulueream 

flammæ fetere fauillam Vna mihi facies sed plurima  membra /40/ minuta Quæ mihi 

dat uires solet hæc conferro ruinam / 

 /41/ [IV] Baculus quem manu tenes.1 Firmo tuos gressus manibus si firmor ab ipsis Si 

claudus fueris saluum me semper habebis. Si firmus pe/42/dibus non sic tibi carus 

habebor. Non te percutiet quem non percussero si uis. Item. Sume tibi baculum callem 

qui carpere certas. Ne ruat in /43/ pinguem ceruix inclina paludem. Neue canis crura 

morsu discerpat amaro. Et si inimica manus læsit lędatur ab ipso. / 

/44/ [V] Cucumis. Seminor et semen cultor non suscipit ex me. Presens custodit 

fructus sed colligit absens. Incultis cultisque locis /45/ mea semina spargo Sic fraudem 

facio domino sed plura ministro. / 

 

                                                 
1 Cf. Gen 38, 18: et baculum quem manu tenes 
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8. AVIANI FABULAE  

 

fol. 5v, lin. 45- fol. 8r, lin. 18 (schriftje II) 

 

Incipit proloog: “Incipit prologus fabularum teodosii. 
 Dubitanti mihi optime teodosi optime”.  

Explicit: “sententia proferatur.”  

Incipit fabels: “Rustica deflentem”. Explicit: “Expedit insignem promeruisse necem.”  

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 

 

Afb. 8.1: fol. 7v, lin. 23-24: “et inuita cum genitrice fugit … / Sic multos neglecta iuuant …”  

 

Zoals voor geheel schriftje II geldt, ontbreken ook hier prikjes en regellijnen. De bladzijde 

is volledig beschreven, in lange regels en van rand tot rand. 

Iedere versregel begint met een hoofdletter in uncialis. Herhaaldelijk blijkt dat de kopiist zich 

in deze initiaal vergist: in plaats van Te staat in ons handschrift dan Me (6v, lin.12), of 

Dantibus in plaats van Cantibus (7v, lin.16). Dit wekt het vermoeden dat Ademar  een 

voorbeeldtekst gebruikte waarin deze initialen niet, of verkeerd, werden ingevuld of dat de 

beginletters in de bindingsvouw verdwenen waren. Deze laatste mogelijkheid zou kunnen 

verklaren waarom deze fouten niet overal voorkomen, namelijk alleen op de rectozijde in het 

voorbeeldhandschrift.  

Elke nieuwe fabel wordt voorafgegaan door een paragraafteken. Interpunctie ontbreekt 

vrijwel geheel.  

Het aantal regels per bladzijde varieert van 58 (fol.6v) tot 50 (fol.7v). 

De bruine ijzergallusinkt is over het geheel wat verbleekt maar om een of andere reden zijn, 

temidden van de verbleekte tekst, sommige woorden of zelfs één enkele letter, nog donker 

gekleurd en scherp van vorm.  

Ademar maakt gebruik van woordscheidingen maar op een zeer onregelmatige wijze en vaak 

met minimale spaties die niet per se hoeven samen te vallen met woordscheidingen. Zo wordt 

“forte canis quondam” (fol. 6r, lin. 30) geschreven als “fortec anisquondam”. 

Het schriftbeeld stemt, globaal gezien, overeen met dat van de voorafgaande teksten in dit 

katern. De verschillen tonen zich vooral in een viertal paleografische bijzonderheden: 
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1. De correctie van een dichtgelopen letter a in een open a met een dakje, kan gelezen 

worden als at, bijvoorbeeld op fol. 6v, lin. 14, summissa en lin. 20, natum. 

 

             

 

             

 

Deze wijze van corrigeren zullen we verderop ook in andere teksten van Ademar 

tegenkomen, en kan, samen met bijzonderheden zoals het tiroonse teken voor amen, 

dienen als middel om Ademar als schrijver te identificeren. 

2. Vanaf fol. 6v, lin. 32 (inter) komt het steeds vaker voor dat de beginletter i van een 

woord, verlengd wordt tot I-longa.1 Soms is duidelijk zichtbaar dat deze verlenging 

wel door dezelfde hand, maar in tweede instantie is gemaakt (bijvoorbeeld op 

afbeelding 8.1 hierboven: inuita). In deze gevallen heeft Ademar zichzelf 

gecorrigeerd. Vermoedelijk heeft Ademar de I-longa die aanwezig was in zijn model, 

aanvankelijk genegeerd. In een later stadium, toen hij bijvoorbeeld was aanbeland in 

de tekst van Pseudo-Hilarius, is Ademar van mening veranderd en besloot hij om de I-

longa volgens zijn voorbeeld te kopiëren.  

Deze werkwijze duidt erop dat Ademar bereid was, en blijkbaar daartoe ook in staat, 

om de morfologie van zijn model in zijn eigen notitie-schrift te kopiëren. Dit gegeven 

zet de herkenbaarheid van zijn hand in een geheel ander licht: wanneer Ademar tijdens 

het maken van notities zijn schrift aan kon passen aan de morfologie van het model, 

hoe herken je dan nog de ‘eigenheid’ van zijn hand?  

Een mogelijk andere verklaring voor het optreden van de I-longa werd opgemerkt door 

John Contreni in het werk van Martinus Hiberniensis (819-875). In MS Laon BM 468 

corrigeerde Martinus de kopiist door de letter –i, wanneer deze de beginletter van een 

woord vormde, te verlengen tot een I-longa. De achtergrond van deze correctie was de 

overweging, dat door de verlenging van de beginletter men er op attent werd gemaakt 

dat hier sprake was van een woordscheiding.2 

3. Een derde bijzonder kenmerk van het schrift in deze tekst is, dat in regel 30 van fol. 6v 

de open a haar intrede doet (aliquem). Hoewel de open a op meerdere plaatsen in de 

tekst valt aan te wijzen, blijft haar voorkomen hier incidenteel. Op afbeelding 8.1 

                                                 
1
 Dit gebruik is bekend van het in Spanje gehanteerde Visigotische schrift en van het Beneventaanse schrift, cf.  

B. BISCHOFF, Latin Paleography. Antiquity and the Middle Ages (Cambridge, 1997), p. 96-97 en 110. Zie ook 

W. M. LINDSAY, (ed.),  Palaeographia latina I (Londen, 1922), p. 26-33 (in BnF lat 528 en BnF lat 1012, beide 

aanwezig in Limoges, is het gebruik van de I-longa door Lindsay vastgesteld) en  E. A. LOWE, “Studia 

paleographica. A contribution to the history of early Latin minuscule and to the dating of Visigothic manuscripts. 

I. i-longa.”, in: Ludwig BIELER (ed.), E. A. LOWE, Paleographical Papers 1907-1965 (Oxford, 1972), vol. I, p. 2-

15. In de editie van GAIDE, p. 118 (fab. 37, 2) wordt iocis in VLO 15 en in VLQ 86 gelezen als locis. Dit kan 

herleid worden tot een verkeerde interpretatie van de I-longa. 
2 John J. CONTRENI (ed.), Codex Laudunensis 468. A Ninth-Century Guide to Virgil, Sedulius, and the Liberal 

Arts (Turnhout, 1984: Armarium codicum insignium. Vol. III), p. 12; zie ook Birger MUNK OLSEN, L’étude des 

auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. Tome IV – 1repartie. La réception de la littérature classique 

travaux philologiques (Paris, 2009), p. 292. 
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hierboven, is duidelijk te zien dat de a in iuuant opgebouwd is uit een open a met een 

horizontaal sluitstreepje.  

4. Steeds vaker zien we nu ook dat de staart van de letter g gecompleteerd wordt door 

een afzonderlijk haaltje (genitrice en neglecta in bovenstaande afbeelding). 

 

TEKST 

 

In de kopie van Ademar wordt Theodosius als auteur van de fabels opgevoerd (fol. 5v, lin. 

45 en 55). Het gaat hier om een fout in de overlevering, want in werkelijkheid is Theodosius 

diegene aan wie de auteur de fabels opdraagt.3 Theodosius kan geïdentificeerd worden met 

Ambrosius Macrobius Theodosius (eind vierde eeuw n. Chr.), auteur van de Saturnalia en de 

Commentarii in somnium Scipionis. In de meeste handschriften wordt Avianus als schrijver 

van de fabels genoemd. Hij was waarschijnlijk een leerling van Macrobius, waaruit men kan 

afleiden dat de fabels eind vierde eeuw, begin vijfde eeuw zijn ontstaan. 

De 42 fabels die Avianus in zijn verzameling heeft opgenomen, zijn parafraseringen van 

de Griekse aesopische fabels van Babrius (2e eeuw n. Chr.).4 Samen met Phaedrus is Babrius 

onze eerste geschreven bron voor de fabels van Aesopus. Babrius en Phaedrus schreven beide 

in een elegante versvorm. De fabels van Avianus zijn geschreven in elegische disticha 

(hexameter gevolgd door pentameter) met regelmatig terugkerende leoninische verzen.  

De populariteit van Avianus’ fabels in de Middeleeuwen was, gemeten naar het aantal 

overgeleverde handschriften,5 behoorlijk groot. In het schoolcurriculum werden de fabels 

veelvuldig gebruikt door de grammatici om de jongste leerlingen te onderwijzen in moraal en 

versvorm.6 In de handschriften worden de fabels meestal omringd door andere schoolteksten, 

een omstandigheid die het vermoeden van een onderwijskundig gebruik ervan versterkt.7  

 

GEBRUIKSSPOREN 

  In de marge van fol. 5v is met pen een schuine streep gezet waar de proloog van de fabels 

begint (lin. 45). Even verderop, op de hoogte van het begin van de fabels, is een dubbelkruis 

in de marge geplaatst (lin. 55). De beginregels werden met pen onderstreept. Soortgelijke 

markeringen komen ook in andere teksten voor, vermoedelijk aangebracht door Isaac Vossius 

of misschien zelfs wel door Alexandre Petau.8 

 

EDITIES 

                                                 
3 Cf. F. GAIDE, Avianus. Fables, p. 8. 
4
 Voor de handschriftelijke overlevering, zie REYNOLDS (ed.), Texts and Transmission, p. 30-32. 

5
 A. GUAGLIANONE (ed.), Aviani Fabulae (Torino, Paravia, 1958: Corpus Scriptorum Latinarum Paravianum), 

geeft in zijn inleiding een lijst van 114 handschriften; Michael BALDZUHN, “Avian im Gebrauch. Zur 

Verwendung von Schulhandschriften im Unterricht” in: Christel MEIER, Dagmar HÜPPER, Hagen KELLER 

(Hrsgb.), Der Codex im Gebrauch. Akten des Internationalen Kolloquiums 11.-13. Juni 1992) (München 1996), 

p. 183-196, hier p. 185-186, telt 140 handschriften (inclusief bewerkingen en excerpten).  
6
 Cf. William T. HODAPP, “ The fables of Avianus”, in: William T. KLINE, Medieval Literature for Children 

(New York, 2003), p. 12-29 en BALDZUHN, “Avian im Gebrauch. Zur Verwendung von Schulhandschriften im 

Unterricht”, passim.  
7 BALDZUHN, “Avian im Gebrauch”, p. 190. 
8 In de bibliotheekcatalogus van Alexandre Petau, MS Leiden UB, VLQ 76, heeft VLO 15 als catalogusnummer 

1028. Het bijzondere van deze catalogus is, dat niet de gehele inhoud van VLO 15 op één plaats verzameld is 

onder nr. 1028, maar dat de titels uit VLO 15 verspreid door de catalogus staan. Achter iedere tekst die uit VLO 

15 afkomstig is, staat dan het nummer 1028. Het is dus mogelijk dat reeds Alexandre Petau het handschrift met 

een pen heeft doorkruist om de titels voor zijn catalogus te markeren. 
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Françoise GAIDE (éd. et trad.), Avianus Fables (Parijs 1980).  

Leon HERRMANN (éd. et trad.),  Avianus Œuvres (Brussel 1968; Collection Latomus, vol. 96), 

p. 1-64 (Fables).  

Beide bezorgers hebben ons handschrift gecollationeerd onder het siglum W.  

In de editie Herrmann  zijn vele varianten uit VLO 15 over het hoofd gezien. De editie Gaide 

is wat dit betreft, op enkele uitzonderingen na, nauwkeuriger. 

 

 

TOELICHTING BIJ DE EDITIE 

 

De kopie van Ademar bevat vele varianten die afwijken van de meeste andere 

handschriftelijke getuigenissen. Veelvuldig voorkomende deviaties betreffen orthografische 

eigenaardigheden, zoals de gewoonte om assimilatie van medeklinkers bijna systematisch te 

negeren: adridens (arridens), conlato (collato), inmensi (immensi), adgreditur (aggreditur), 

etc. , of de afwijkende schrijfwijze van ligaturen æ en œ.  

    Als referentiepunt heb ik de meest recente editie van Françoise Gaide verkozen. Dit is 

tevens de editie waarin VLO 15 het meest nauwkeurig is gecollationeerd. Enkele 

bewijsplaatsen uit de ed. Herrmann zijn ook opgenomen. Op die plaatsen waar Gaide 

varianten uit VLO 15 onbesproken heeft gelaten, zal daar in het kritisch apparaat melding van 

worden gemaakt. Ook de vele fouten die Ademar begaat omdat in zijn voorbeeld de 

beginletters van een vers niet ‒ of verkeerd ‒ ingevuld waren, zal ik vermelden. Gaide heeft 

besloten deze varianten stilzwijgend te laten passeren (cf. p.60, n. 3).9 Ook zal in het kritisch 

apparaat de aandacht worden gevestigd op overeenkomsten (en verschillen) tussen VLO 15, 

VLQ 86 (= V)10 en Parijs, BnF 13026 (= P). Gaide beschouwt deze handschriften, samen met 

Vat. Reg. lat. 208, als sterk aan elkaar verwant, afstammend van eenzelfde kopie van 

middelmatige kwaliteit.11 Omdat MS VLQ 86, evenals VLO 15, uit een verzameling 

schoolteksten bestaat, is het misschien niet toevallig dat deze twee handschriften behalve de 

fabels van Avianus nog andere teksten met elkaar delen.12 Ook MS Paris BnF lat 13026 heeft 

meerdere teksten met VLO 15 gemeen, zie ook De aerumnis Herculis hierna.  

   De variant op fol. 6v, lin. 34/35, “ore uorare leo”, treffen we alleen aan in VLO 15 (niet 

opgemerkt door Gaide en door andere tekstbezorgers). Interlineair werd door Ademar de 

lezing toegevoegd die we in alle andere handschriften tegenkomen: “uel dissociare pecus”. 

 

 

EDITIE 

 

Sigla 

                                                 
9 Soms houdt zij zich niet aan deze zelf opgelegde regel. 
10 Voor VLQ 86 zie De MEYIER, Codices Vossiani Latini II: Codices in quarto (Leiden, 1975), p. 197-204; E. K. 

RAND, “A Vade Mecum of Liberal Culture in a Manuscript of Fleury” in: Philological Quarterly I (1922), 

p.258-277; Grace FRANK, “Vossianus Q 86 and Reginensis 333” in: American Journal of Philology 44 (1923), p. 

67-70; MOSTERT, The Library of Fleury, p. 100, BF 344. 
11 Cf.  éd. Gaide, Introduction, p. 60. 
12 Direct na de fabels van Avianus volgt in VLQ 86, zoals in VLO 15, Ausonius’ De aerumnis Herculis (inc.: 

Prima cleonei ). Daarna volgt Ausonius, De est et non, welke tekst in VLO 15 in schriftje V (fol. 30v) is 

opgenomen. Verderop in VLQ 86 treffen we de Epitaphia Virgilii  aan waarvan het eerste gedeelte (RIESE, 507-

518 en 555-566) ook in VLO 15 is gekopieerd (fol. 21v en 30r). Verder bevatten beide handschriften de 

epigrammen van Prosper Aquitanus en de Disticha Catonis, waarvan in VLO 15 de tekst na de proloog, aan het 

einde van schriftje VIII, afbreekt. 
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<…>   addendum 

[…]  delendum 

delin.  delineauit (Vossius, Petau?) 

*    littera erasa siue ad legendum difficilis 

(…)       omittit 

om.  omittit 

Gaide  ed. Gaide  

Herrmann ed. Herrmann 

V  MS VLQ 86 in ed. Gaide 

P  MS Paris, BnF lat. 13026 in ed. Gaide 

 

 

[fol. 5v] 

 

/45ex/ [Prol.] INCIPIT PROLOGUS fabularum teodosii.13 Dubitanti mihi opti/46/me teodosi 

optime quonam litterarum titulo nostri nominis memoriam mandaremus fabularum textus 

occurrit. Quod in his urbane /47/ concepta falsitas deceat et non incumbat necessitas ueritatis. 

Nam quis tecum de oratione quis de poemate loqueretur cum ut<ro>que litterarum genere /48/ 

et atticos greca eruditione superes et latinitate romanos. Huius ergo materiæ ducem nobis 

esopum noueris. qui responso delphici appol/49/linis monitus ridicula orsus est. ut legenda 

firmaret. Verum <has> pro exemplo fabulas et socrates diuinis operibus indidit et poema/50/ti 

suo flaccus aptauit. quod in se sub iocorum communium specie uitę argumenta contineant. 

Quas grecis iambis babrius repe/51/tens in duo uolumina coartauit. Phedrus etiam partem 

aliquam quinque in libellis resoluit. De his ergo ad quadraginta /52/ et duas in unum redactas 

fabulas dedi. quas rudi latinitate compositas elegico uersu sum explicare conatus. Habes opus 

/53/ quo animum oblectes. ingenium exerceas. sollicitudinem leues. totumque uiuendi ordinem 

cautus agnoscas. Loqui uero ar/54/bores feras cum hominibus gemere uerbis certare uolucres. 

animalia ridere fecimus ut pro singulorum necessita/55/tibus uel ab ipsis animis sententia 

proferatur. Incipit liber fabularum teodosii. [1] Rustica deflentem paruum iurauerat olim /56/ 

Ni taceat rabido quod foret esca lupo. Credulus hanc uocem lupus audiit et manet ipsas. 

Peruigil ante fores /57/ irrita uota ferens. Nam lassata puer nimiæ dat membra quieti. Spem 

quoque raptori sustulit inde famis. /58/ Hunc ubi siluarum repetentem lustra suarum. Ieiunum 

coniux sensit adesse lupa.  

 

[fol. 6r]  

 

/1/ Cur inquit nullam referens de more rapinam. Languida consumptis sed trahis ora genis. Ne 

mireris ait deceptum fraude maligna. /2/ Vix miserum uacua delituisse fuga. Nam que preda 

rogas que spes contingere posset. Iurgia nutricis cum mihi uerba darent. /3/ Hæc sibi dicta 

putet seque hac sciat arte notari. Femineam quisquis credidit esse fidem. [2] ¶ Pennatis 

quondam testudo sic ore locuta est /4/ Si quis eam uolucrum constituisset humi. Protinus e 

rubris conchas proferret harenis. Quis pretium nitido cortice bacca daret. /5/ Indignum sibimet 

tardo quod sedula gressu Nil ageret toto perficeretque die. Ast ubi promissis aquilam 

fallacibus implet Experta est si/6/milem perfida lingua fidem. Et male mercatis quærit dum 

sidera pennis. Occidit infelix alitis ungui fero. Tunc quoque sublimis /7/ cum iam moreretur in 

auras. Ingemuit uotis collicuisse suis. Nam dedit ex semet post hęc documenta quietis. Non 

sine supremo magna /8/ labore pati. Sic quicumque noua sublatus laude tumescit. Scit merito 

                                                 
13 Dit incipit werd door een latere gebruiker onderstreept, mogelijk tegelijk met een in de marge aangebrachte 

streep. Zie voor de foutieve transcriptie van het incipit door Hervieux: F. GAIDE, Avianus. Fables, p.8, n. 2. 
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poenas dum meliora cupit. [3] ¶ Curua retrocædens /9/ cum fert uestigia cancer. Hispida 

saxosis terga relisit aquis. Hunc genitrix facili cupiens procedere gressu. Talibus alloquiis 

premonu/10/isse datur. Nec tibi transuersa placeant nec deuia nate. Rursus in obliquos neu 

uelis ire pedes. Sed nisu contenta ferens uesti/11/gia retro. Innocuos proso tramite siste 

gradus. Cui natus faciam si me precesseris inquit. Rectaque monstrantem certior ipse sequar. 

/12/ Nam stultum nimis est cum tu prauissima temptes. Alterius censor ut uitiosa notes [4] ¶ 

Inmitis boreas placidusque ad sidera phoebus. /13/ Iurgia cum magno conseruere ioue. Quis 

prior inceptum peragat mediumque per orbem. Carpebat solitum forte uiator iter. /14/ 

Conuenit hanc potius liti prefigere causam.14 Pallia nudato decutienda uiro. Protenus impulsus 

uentis circumto/15/nat æther. Et gelidus nimios depluit hymber aquas. Ille magis duplicem 

lateri circumdat amictum. /16/ Turbida summotos quod trahit aura sinus. Sed tenues radios 

paulatim increscere phoebus. Iusserat ut nimio surgeret <igne> /17/ iubar. Donec lassa15 

uolens requiescere membra uiator. Deposita fessus ueste sederet humi. Tunc uictor docuit /18/ 

presentia numina titan Nullum premissis uincere posse minis [5] ¶ Metiri se quemque decet 

propriisque iuuari /19/ Laudibus alterius nec bona ferre sibi Ne detracta grauem faciant 

miracula risum Deperit in solis cum /20/ remanere malis Exuvias asinus getuli forte leonis 

Repperit et spoliis induit ora nouis Aptauitque /21/ suis incongrua tegmina membris Et 

miserum tanto pressit honore caput Ast ubi terribilis animo circumstitit /22/ horror Nigraque 

presumptus uenit in ossa uigor Mitibus ille feris communia pabula calcans Turbabat pauidas 

/23/ per sua rura boues. Rusticus hunc magna postquam deprendit ab aure Correptum uinclis 

uerberibusque domat Et simul abstrac/24/to denudans corpora tergo Increpat his miserum 

uocibus ille pecus Forsitan ignotos imitato murmure fallas /25/ Et mihi qui quondam semper 

asellus eris. [6] ¶ Edita gurgitibus limoque inmersa profundo Et luteis tantum semper amica 

uadis /26/ Ad superos colles herbosaque prata recurrens Mulcebat miseras turgida rana feras 

Callida quo posset /27/ grauibus succurrere morbis Et uitam ingenio continuare suo Nec se 

pæonio iactat cessisse magistro /28/ Quamuis perpetuos curet in orbe deos Tunc uulpis 

pecudum ridens astuta quietem Verborum uacuam prodidit /29/ esse fidem Hæc dabit ęgrotis 

inquit medicamina membris Pallida ceruleus cui notat ora color. [7] /30/ ¶ Haud facile est 

prauis innatum mentibus ut se Muneribus dignas supplitioue  putent Forte canis quondam /31/ 

nullis latratibus horrens De patulis primum rictibus ora trahens Mollia sed pauidæ summittens 

uerbera caudæ. /32/ Concitus audaci uulnera dente dabat Hunc dominus ne quem probitas 

simulata lateret Iusserat in rabido gutture ferre /33/ molam Faucibus innexis crepitantia 

subligat æra Quæ facili motu signa cauenda darent Hæc tamen ille sibi /34/ credebat premia 

ferre Et similem turbam despiciebat ouans Tunc insultantem senior de plebe superbum /35/ 

Adgreditur tali singula uoce monens Infelix quæ tanta rapit dementia sensum Munera pro 

meritis si cupis /36/ ista dari Non hoc uirtutis decus ostentatur in ære Nequitiæ testem sed 

geris inde sonum. [8] ¶ Contentum propriis /37/ sapientem uiuere rebus Nec cupere alterius 

nostra fabella monet Indignata cito ne stet16 fortuna recursum /38/ Atque eadem minuat quæ 

dedit ante rota Corporis inmensi fertur pecus isse per auras Et magnum precibus /39/ 

sollicitasse iouem Turpe nimis cunctis irridendumque uideri Insignis geminis cornibus ire 

boues /40/ Et solum nulla munitum parte camelum Abiectum cunctis expositumque feris 

Iuppiter adridens postquam sperata /41/ negauit Insuper et magnę sustulit auris onus Viue 

minor <merito> cui sors non sufficit inquit Et tua per/42/petua liuide damna geme [9] ¶ 

Montibus ignotis curuisque in uallibus artum Cum socio quidam suscipiebat iter /43/ Securus 

quodcumque malum fortuna tulisset  Robore conlato possit uterque pati Dumque per 

incoeptum uario sermo/44/ne feruntur In mediam preceps conuenit ursa uiam Horum alter 

facile conprendens robora cursu In uiridi tre/45/pidum fronde pependit onus Ille trahens nullo 

                                                 
14 In het handschrift geschreven als tauram. 
15 De laatste a van lassa is dichtgelopen en vervolgens gecorrigeerd . 
16De schrijfwijze is:  n÷¬  ; dit moet in context als ne stet  ( n est et ) gelezen worden. Zeer opmerkelijk. 



 275 

iacuit uestigia gressu Exanimem fingens sponte relisus humi. /46/ Continuo predam cupiens 

fera seua cucurrit Et miserum curuis unguibus ante leuat Verum ubi concreto /47/ riguerunt 

membra timore Nam solitus mentis liquerat ossa calor Tunc olidum credens quamuis ieiuna 

cadauer /48/ Deserit et lustris conditur ursa suis. Sed cum securi paulatim in uerba redissent 

Liberior iusto qui fuit /49/ ante fugax Dic sodes quidnam trepido tibi retulit ursa Nam secreta 

diu multaque uerba dedit /50/ Magna quidem monuit tamen hæc quoque maxime iussit 17Ne 

facile alterius repetas [repetas] consortia dixit /51/ Rursus ab insana ne capiare fera. [10] ¶ 

Caluus eques capiti solitus religasse capillos Atque alias nudo /52/ uertice ferre c[er]omas At 

campum nitidis uenit conspectus in armis. Et facilem frenis flectere coepit equum. 

 

[fol. 6v]  

  

/1/ Huius ab aduerso boreæ spiramina prestant Ridiculum populo conspiciente caput Nam 

mox deiecto nituit frons nuda galero /2/ Discolor adposita quæ18 fuit ante coma Ille sagax 

tantis quod risus milibus esset Distulit admota calliditate iocum Quid mirum referens /3/ 

positis fugisse capillos Quem prius æquæ deseruere comæ. [11] ¶ Eripiens geminas ripis 

cedentibus ollas Insanis pariter /4/ flumen agebat aquis. Sed diuersa duas ars et natura creauit 

Aere prior fusa est altera ficta luto Dispar erat fragili et soli/5/do concordia motus. 

Incertumque uagus amnis habebat iter Ne tamen elisam confringeret ærea testam Iurabat 

solitam longius /7/ ire uiam Ille timens leuibus ne quid grauiora nocerent Et quia nulla breui 

est cum meliore fides Quamuis securam uerbis me feceris /8/ inquit Non timor ex animo 

decutiendus erit Nam me siue tibi seu te mihi conferat unda Semper ero ambobus subdita sola 

malis. [12] /9/ ¶ Rusticus impresso molitus uomere terram Thesaurum sulcis prosiluisse uidet 

Mox indigna animo properante reliquit aratra Femina /10/ compellens ad meliora boues 

Continuo supplex telluris instruit aras Quæ sibi depositas sponte dedisset opes. Hunc /11/ 

fortuna nouis gaudentem prouida rebus Admonet indignam se quoque ture dolens Nunc 

inuenta meis non prodis munera templis /12/ Atque alios mauis participare deos Sed cum 

subrepto fueris tristissimus auro Te primam lacrimis sollicitabis inops. [13] /13/ ¶ Inmensum 

taurus fugeret cum forte leonem Tutaque desertis quæreret antra uiis. Speluncam repetit quam 

tunc hirsutus habebat /14/ Ciniphii ductor qui gregis esse solet Post ubi summissa19 

meditantem inrumpere fronte Obuius obliquo terruit ore caper. /15/ Tristis abit longaque fugax 

de ualle locutus Nam timor expulsum iurgia ferre uetat Non te demissis setosum puti/16/de 

barbis Illum qui superest consequiturque20 tremo Nam si discedat nosces stultissime quantum 

Discrepet a tauri uiribus /17/ hircus olens [14] ¶ Iuppiter in toto quondam quæsiuerat21 orbe 

Munera natorum qui meliora daret. Certatim ad regem /18/ currit genus omne ferarum 

Permixtumque homini cogitur ire pecus Sed nec squamigeri desunt ad iurgia pisces Vel 

quicquid /19/ uolucrum purior aura uehit. Inter quos trepidę ducebant pignora matres Iuditio 

tanto discutienda dei /20/ Tunc breuis informem traheret cum simia natum Ipsum etiam in 

risum conpulit ire iouem. Hunc tamen ante alios rumpit /21/ turpissima uocem Dum genitrix 

crimen sic abolere cupit Iuppiter hoc norit maneat uictoria si quem /22/ Iuditio22 superest 

                                                 
17 In het kritisch apparaat van Herrmann staat dat in  W (=VLO 15)  misero semper  is vervangen door  semper 

misero.  Dat is  een onmogelijkheid want de gehele regel ontbreekt in VLO 15.   
18 Hier wordt de afkorting opgelost met diphtong æ omdat Ademar elders het betr. voornw. voluit zo schrijft. Het 

afkortingsteken is een bovengeschreven streepje, in tegenstelling tot de semicolon die gebruikt wordt om que als 

achtervoegsel aan te duiden. De verschillende schrijfwijze wordt dus gerechtvaardigd door het verschil in 

afkortingsteken. 
19 Correctie a (at). 
20 Mooi voorbeeld van kortschrift: opeenvolging van afkortingen 
21 Hier is quæ voluit geschreven. Dit kan als aanwijzing dienen om in soortgelijke gevallen waar de afkorting q;  

wordt gebruikt, dit op te lossen met  quæ (quae) en niet door que.   
22 scripsit iuditio 
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omnibus iste meo [15] ¶ Threiciam uolucrem fertur iunonius ales Communi sociam 

continuasse cibo /23/ Namque inter uarias fuerat discordia formas Magnaque de facili iurgia 

lite trahunt. Quod sibi multitu/24/do fulgerent membra decore Ceruleam facerent23 liuida terga 

gruem Et simul erectae24 circumdans tegmi/25/na caudæ Sparserat archanum rursus in astra 

iubar  (…)25 [17,5] Illa tamen solita contorquens tela lacerto. /26/ Nunc tibi qualis erim 

nuntius iste refert Et simul emissum transegit uulnera ferrum Pręstrinxitque citos hasta /27/ 

cruenta pedes Molliter adfixum traheret cum saucia telum Et trepida fertur uulpe retenta diu 

Dum quis ille /28/ foret qui talia uulnera ferret Aut ubi iam iaculum delituisset agens Ille 

gemens fractoque loqui ius mur/29/mure cepit Iam solitas uoces ira dolorque rapit Nullam 

quidem medio conuenit in aggere forma Quæque ocu/30/lis olim sit repetenda26 tuis Sed cruor 

et ualidis in nos directa lacertos Ostendunt aliquem27 tela fuisse uirum /31/ [18] ¶28 Quattuor 

inmensis quondam per prata iuuencis Fertur amicitię tanta29 fuisse fides Ut simul emissos 

nullus de/32/uelleret error Rursus et e pasto turba rediret ouans Hos quoque conlatis inter30 se 

cornibus ingens Dicitur in siluis pertimu/33/isse leo Dum metus oblatam prohibet temptare 

rapinam Et coniuratos horret adire boues Sed quamuis audax31 factisque /34/ immanior esset 

Tantorum solus uiribus impar erat Protinus adgreditur prauis insistere uerbis Conlisum 

cupiens ore uora/35/re leo Sic postquam dictis animus disiunxit acerbis Inuadit miserum 

diripuitque gregem Tum quidam ex illis uitam seruare quietam /36/ Qui cupiet nostra discere 

morte potest Neue cito admotos uerbis fallacibus aures Impleat aut ueterem deserat /37/ ante 

fidem [19] ¶ Horrentes dumas abies pulcherrima risit Cum facerent formæ iurgia magna suæ 

/38/ Indignum referens cunctis certamen haberi Quod meritis nullus consociaret honor Nam 

mihi deductum surgens in nubi/39/la corpus Verticis erectas tollit in astra comas Puppibus et 

patulis media cum sede locamur In me suspensos ex/40/plicat32 aura s<i>nus At tibi 

deformem quod dant spineta figuram Despectum cuncti preteriere uiri Ille refert nunc /41/ læta 

quidem bona sola fateri Sed nostris fueris imperiosa malis Sed cum pulchra minax succidit 

membra securis /42/ Quam uelles spinas tunc habuisse meas [20] ¶ Piscator solitus predam 

suspendere seta  Exigui piscis uile trahebat onus /43/ Sed postquam superas captum perduxit 

ad auras Atque auido fixum uulnus ab ore tulit Parce precor lacrimis supplex ita dixit obortis 

/44/ Nam quanta ex nostro corpore damna feras Nunc me saxosis genitrix fetida sub antris 

Fudit et in propriis ludere iussit aquis /45/ Tolle minas tenerumque tuis sine crescere mensis 

Hec tibi me rursum litoris quadrabis Protinus inmensi depastus cerula /46/ ponto Pinguior ad 

calamum sponte recurro tuum Ille nefas captum referens absoluere piscem Difficilis 

<queritur> casibus esse uices. /47/ Nam33 miserum est inquit presentem amittere predam 

Stultius et rursum uota futura sequi. [21] ¶ Paruula progeniem terrę mandauerat /48/ ales Qua 

stabat uiridem cespite flaua seges Rusticus hanc fragili cupiens decerpere culmo Vicinam 

supplex /49/ forte petebat opem Sed uox implumes turbauit credula nidos Suaserat et laribus 

continuare fugam. Cautior /50/ hos remeans prohibet discedere mater Iam quid ab externis 

perficietur ait Ille iterum caris operum mandauit amicis /51/ Et genitrix rursum tutior inde 

                                                 
23 Zoals hierboven bij  summissa  is ook bij  facerent  de letter –a verbeterd.   
24 Met gecorrigeerde a, wat leest als  erectate (a=at) 
25 Fabel 15, regel 8, tot Fabel 17, regel 5, ontbreekt in ons handschrift (W). Een verticaal streepje in zwarte inkt 

duidt erop dat een latere gebruiker de omissie bemerkt heeft. 
26 De voor Ademar karakteristieke verbetering van de letter a. Er lijkt te staan: repetendat (a=at). Zie ook 

hierboven.  
27 Hier treedt voor het eerst de open a op. 
28 In de marge een aantekening (NB) van Vossius (Petau ?), wellicht om de aandacht te vestigen op de varianten 

in deze fabel. Misschien ook m.b.t. de weglating van een aantal regels in de vorige twee fabels. 
29 Met weer die eigenaardige correctie van de laatste a . 
30 Eerste attest van I-longa. Hierna steeds veelvuldiger. 
31 audax met open a, geschreven als uudax. 
32 Hier zien we weer die vreemde dubbele –a, alsof er geschreven staat   explicaat  of  explicatt.  
33 In de marge neumen    
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manet Sed postquam curuas dominum comprendere falces Frugibus et ueram sensit adesse 

manum /52/ Nunc ait o miseri dilecta relinquite rura Dum spem de propriis uiribus ille petit 

[22] ¶ Iuppiter ambiguas hominum predicere /53/ mentes Ad terras phoebum misit ab arce 

poli Tunc duo diuersis poscebant numina uotis Namque alter cupidus in/54/uidus alter erat 

His sese medium titan scrutatus utrumque Optulit et precibus ut peteretur ait Prestandi facilis 

namque spera/55/uerit unus Protinus haec (sic) alter congeminata feret Sed cui longa iecur 

nequeat satiare cupido Distulit admotas in no/56/ua damna preces Spem sibi confidens alieno 

crescere uoto Seque ratus solum munera ferre duo Ille ubi captantem socium /57/ sua premia 

uidit Supplicium proprii corporis optat ouans Nam petit extinctus ut lumine degeret uno Alter 

ut hoc du/58/plicans uiuat utroque carens Tunc sortem sapiens humanam risit apollo 

Inuidięque malum retulit ipse ioui34  

 

[fol. 7r] 
 

/1/ Quæ dum prouentis aliorum gaudet iniquis Lætior infelix et sua damna cupit [23] ¶ 

Venditor insignem referens de marmore bachum /2/ Expositum pretio fecerat esse deum 

Nobilis hunc quidam funesta in sede sepulchri Mercari cupiens compositurus erat Alter 

adoratis ut ferret /3/ numina templis Redderet et sacro debita uota loco Nunc ait ambiguum 

faciens de mercibus omen Dum spes in pretiuim munera /4/ dispar agit Et me defunctis seu 

malis tradere diuis Siue decus busti seu uelis esse deum Subdita namque tibi est magni 

reueren/5/tia fati Atque eadem retines funera nostra manu Conuenit hoc illis quibus est 

permissa potestas En prestare magis seu no/6/cuisse uelint [24] ¶ Certamen longa protractum 

lite gerebant Venator quondam nobilis atque leo Hi cum perpetuum cuperent /7/ in iurgia 

finem Adita continuo forte sepulchra uident Illic docta manus flectentem colla leonem Fecerat 

in gre/8/mio procubuisse uiri Scilicet adfirmans pictura teste superbum Se fieri extinctam nam 

docet esse feram Ille gra/9/ues oculos ad inania signa retorquens Infremit et rabido pectore 

uerba dedit Irrita te generis subiit /10/ fiducia uestri Artifices testem s<i> cupis esse manum 

Quod si nostra nouum caperet sollertia sensum Scalperet ut docili /11/ pollice saxa leo Tunc 

hominem aspiceres oppressum murmure magno Conderet ut rabidis ultima fata genis /12/ [25] 

¶ Flens puer extremam putei consedit in undam Vana superuacuas rictibus ora trahens 

Callidus hunc lacrimis /13/ postquam fur uidit obortis Quænam tristitiæ sit modo causa rogat 

Ille sibi abrupti fingens discrimina /14/ finis Atque auri queritur desiluisse cadum Nec mora 

sollicitam traxit manus improba mentem Exutus putei protinus /15/ ima petit Paruulus exiguo 

circumdans pallia collo Ventibus inmersus delituisse datur Sed post fallaci susce/16/pta 

pericula uota Tristior amissa ueste resedit humi Dicitur his sollers uocem rupisse querelis Et 

gemitu /17/ summos sollicitasse deos Perdita quisquis erit posthac bene pallia credat Qui putat 

in liquidis quod natat urna uadis. /18/ [26] ¶ Viderat excelsa pascentem rupe capellam 

Comminus esuriens cum leo ferret iter Et prior heus inquit preruptis ar/19/dua saxis Inque nec 

hirsutis pascua quære iugis Sed cythisi croceum per prata uirentia flore Et glaucas /20/ salices 

et thyma grata pete Illa gemens desiste precor fallaciter inquit Me curam placidis insimulare 

/21/ dolis Vera licet moneas maiora pericula tollas Tu tamen his dictis nos facis esse fidem 

Nam quamuis rectis /22/ constet sententia uerbis Suspectam hanc grauidus consiliator habet. 

[27] ¶ Ingentem sitiens cornix aspexerat /23/ unam Quæ minimam fundo continuisset aquam 

Hanc enisa diu planis effundere campis Scilicet ut nimiam pelle/24/ret inde sitim postquam 

nulla uiam uirtus dedit admouet omnes Indignata noua calliditate dolos /25/ Nam breuis 

inmersis adcrescens sponte lapillis Potandi facilem prebuit unda uiam Viribus hæc docuit 

quam sit pru/26/dentia maior Qua coeptum uolucris explicuisset opus [28] ¶ Uincla recusanti 

dedignantique iuuenco /27/ Aspera mordaci subdere colla iugo35 Rusticus obliqua succidens 

                                                 
34 In de ondermarge staan enkele neumen genoteerd. 
35 I-longa (in twee fasen) 
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cornua falce Credidit insanum defremu/28/isse pecus Cautus et inmenso ceruicem innectit 

aratro Namque erat hic cornu promptior atque pede Scilicet /29/ ut longus prohiberet uerbera 

temo Siue ictus faciles ungula seua daret Sed postquam irato detractans uin/30/cula collo 

Inmeritam uacua calce fatigat humum Continuo euersam pedibus dispergit harenam Quam 

ferus /31/  in domini ora sequentis agat Tum sic informi squalentes puluere crines Discutiens 

imo pectore uictus /32/ ait Nimirum exemplum naturæ claret iniquæ Qua fieri posset cum 

ratione nocens. [29] ¶ Horrida congestis /33/ cum staret bruma pruinis Cunctaque durato 

stringeret arua gelu Hæsit in aduersa nimborum mole ui/34/ator36 Credita nam prohibet 

semita37 ferre gradum Hunc nemorum custos fertur miseratus in antro Exceptum saty/35/rus38 

continuisse suo Quem simul aspiciens ruris miratur alumnus Uimque homini tantam protinus 

esse pauet /36/ Nam gelidos artus uitat ut reuocaret in usum Afflatas calido solueret ore 

manus Sed cum depulso /37/ coepisset frigore lætus Hospitis eximia sedulitate frui Namque 

illi agrestem cupiens ostendere uitam /38/ Siluarum referens optima quoque dabat Optulit et 

calido plenum et cratera lyeo Laxet ut infusus frigi/39/da membra t<e>por Ille ubi feruentem 

labris contingere testam Horruit algenti rursus ab ore fluit /40/ Opstipuit duplici monstro 

perterritus hospes Et pulsum siluis longius ire iubet Nolo ait /41/ ut nostris umquam 

successerit antris Nam diuersa duo. qui simul ora ferat. [30] ¶ Vastantem segetes et 

pin/42/guia culta ruentem Liquerat abscisa39 rusticus aure suem Vt memor accepti referens 

monumenta do/43/loris Alterius teneris parceret ille satis Rursus in excepti deprensus crimine 

campi Perdidit indultæ /44/ perfidus auris onus. Nec mora predictæ segeti caput intulit horrens 

Poena sed indignum quod geminata facit40 /45/ Tunc domini captum mensis dedit ille superbis 

in uarias epulas plurima frusta secans Sed cum consumpti dominis cor /46/ quæreret apri 

Impatiens fertur quod rapuisse cocus Rusticus hoc iustam uerbo compescuit iram Adfirmans 

/47/ stultum non habuisse suem Nam cur membrorum demens in damna redisset Atque uno 

totiens posset ab hoste /48/ capi Hæc illos descripta monent qui sepius ausi Numquam 

peccatis abstinuere manus [31] ¶ Ingentem fertur mus quon/49/dam paruus oberrans Ausus ab 

exiguo lædere dente bouem Verum ubi mordaci confecit uulnera rostro. Ductus in 

anfrac/50/tus conditur is pauidus (…) Tunc indignantem iusto sermone fatigans Distulit 

hostiles calliditate minas. /51/ Non quia magna tibi tribuerunt membra parentes Uiribus 

effectum constituere tuis Disce tamen breuibus quæ sit fiducia /52/ monstris Vt faciat 

quicquid paruula turba cupit. [32] ¶ Hærentem luteo sub gurgite rusticus axem 

 

[fol. 7v] 

 

/1/ Liquerat et nexos ad iuga tarda boues Frustraque dispositis confidens numina uotis Ferre 

suis rebus cum resideret opem /2/ Cum rector summis tyrintius infit ab astris Nam uocat hunc 

supplex in sua uota deum Perge laborantes stimulis agi/3/tare iuuencos Et manibus pigras 

disce iuuare rotas Tunc quoque congressum maioraque uiribus ausum Das superos animis /4/ 

conciliare tuis Disce tamen pigris non flecti numina uotis Præsentesque adhibe cum facis ipse 

deos. /5/ [33] ¶ Anser erat cuidam pretioso germine foeta Ouaque quæ nidis aurea sepe daret 

Fixerat hanc uolucri le/6/gem natura superbę Me liceat pariter munera ferre duo Sed dominus 

cupidum sperans uanescere uotum Contu/7/lit exosas in sua lucra moras Grande ratus pretium 

uolucris de morte referre Quæ tam continuo munera diues /8/ erat Postquam nuda minax egit 

per uiscera ferrum Et uacuam solitis foetibus esse uidet Ingemuit tantae (sic) de/9/ceptus 

munere fraudis Nam poenam meritis retulit inde suis Sic qui cuncta deos uno male tempore 

                                                 
36 In de marge een streepje (Petau, Vossius?), misschien vanwege de variant credita. 
37 open a: kan gelezen worden als  semitu   
38 geschreven als  sutyrus  (een open  -a, zoals hierboven bij semita)  
39 geschreven als abscisat   
40 streepje in de rechtermarge vanwege variant  quod geminata ?   
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/10/ poscunt Iustius his etiam uota diurna negant. [34] ¶ Quisquis torpentem passus transisse 

iuuentam /11/ Nec timuit uitae (!) prouidus ante malę Collectus senio postquam grauis adfuit 

ætas Ceu frustra alterius /12/ sæpe rogauit opem Solibus ereptos hyemes formica labores 

Distulit et breuibus condidit ante ca/13/uis Verum ubi candentes suscepit terra pruinas 

Aruaque sub gelido detulit ære gelu Pigra ni/14/mis tanto non æquans corpore nimbos In 

propriis laribus humida grana legit Decolor hanc precibus /15/ supplex alimenta rogabat Qui 

quondam querulo ruperat arua sono Se quoque maturas cum tunderet /16/ area messes 

Dantibus æstiuos explicuisse dies Paruula tunc ridens sic est adfata cicadam Nam uitam 

pa/17/riter continuare solent Mi quoniam summo substantia parta labore est Frigoribus mediis 

otia longa /18/ traho At tibi saltandi nunc ultima tempora restant Pastibus est quoniam uita 

peracta prior [35] ¶ Fama est quod gemi/19/num profundens simia partum Diuidat in uarias 

pignora nata uices. Namque unum caro genitrix educit amore /20/ Alterius odiis exsaturata 

tumet Coeperit ut foetam grauior terere tumultus Dissimili natos conditione /21/ rapit. 

Dilectum manibus uel pectore gestat amico Contemptum dorso suscipiente leuat Sed cum 

lassatis ne/22/queat consistere plantis Oppositum fugiens sponte remittit onus Alter ab 

hyrsuto circumdans brachia /23/ collo Hæret et inuita cum genitrice fugit Mox quoque dilecti 

succedit in oscula fratris Seruatus uetulis unicus /24/ hæret auis Sic multos neglecta iuuant 

atque ordine uerso Spes humiles rursus in meliora refert /25/ [36] ¶ Pulcher et intacta uitulus 

ceruice resultans Scindentem assidue uiderat arua bouem Non pudet heus inquit /26/ longeuo 

uincula collo Ferre nec expositis otia nosse iugis Cum mihi subiectas pateant discursus in 

her/27/bas Et nemorum liceat rursus opaca sequi At senior nullam uerbis compulsus in iram 

Certabat solitam uo/28/mere fessus humum Donec deposito per prata liceret aratro Molliter 

herboso procubuisse toro. Mox /29/ uitulum sacris innexum respicit aris Admotum cultro 

comminus ire prope Hanc tibi tristis ait dedit indulgen/30/tia mortem Expertem nostri quæ 

facit esse iugi Proderit ergo graues quamuis perferre labores Otia quam tenerum /31/ mox 

peritura pati Est hominum sors ista magis felicibus ut mors Sit cita cum miseros uita diurna 

/32/41 regat. [37] ¶ Pinguior exhausto canis occurrisse leoni Fertur et insertis uerba dedisse 

locis42 Nonne /33/ uides duplici tendantur ut ilia tergo Luxurietque toris nobile pectus ait 

Proximus humanis ducor post /34/ atia mensis Communem capiens largius ore cibum Sed 

quod crassa malum circumdat guttara ferrum Te quid /35/ custodiam fas sit abire domo At tu 

magna diu moribundus lustra pererras Donec se siluis obuia /36/ preda ferat Perge igitur 

nostris tua subdere colla catenis Dum liceat faciles promeruisse dapes Protinus ille grauem 

/37/ gemitu collectus in iram Atque ferox animi nobile murmur agit Vade ait et meritis nodum 

ceruicibus /38/ infer Compensentque tuam uincula dvra famem At mea cum uacuis libertas 

redditur antris Quamuis ieiunus quælibet /39/ arua peto Has illis epulas potius laudare 

memento Qui libertatem postposuere gulæ [38] ¶ Dulcibus e stagnis fluuio /40/ torrente 

coactus Aequoreas preceps piscis obibat aquas Illic squamigerum despectans improbus agmen 

Eximium /41/ sese nobilitate refert Non tulit ex pulsum patrio sub gurgite phoecis Terquę cum 

salibus asperiora dedit Vana /42/ laboratis aufert mendacia dictis Quæque refutari te quoque 

teste queant Nam quis erit potior populo spectan/43/te probabo Si pariter captos humida lina 

trahant Tunc me nobilior magna mercabitur emptor Me simul /44/ aere breui debile uulgus 

emit [39] ¶ Nouerat adtritus quondam per prelia miles Omnia suppositis ignibus arma dare 

/45/ Vel quæ uictori moriens sibi turba dedisset Vel quicquid profugo posset ab hoste capi 

Interea uotis sors adfuit /46/ et memor arma. Coeperat accenso singula ferre rogo Tunc lituus 

rauco deflectens murmure culpa /47/ Inmeritum flammis se docet esse prius Nulla tuos 

                                                 
41 in de linkermarge een (aandachts?)streep; van Vossius, Petau? 
42 Er staat inderdaad  locis (zoals ook in handschrift V = Voss.lat.Q 86, s.IX) maar alle andere handschriften 

schrijven iocis. Gezien de gewoonte van Ademar om in deze tekst de begin –i  te schrijven als een  -l, is het 

mogelijk dat we toch iocis moeten lezen. Of heeft Ademar Voss.lat.Q 86 (prov. Fleury) als voorbeeld gebruikt? 
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inquit43 petierunt tela lacertos Viribus adfirmes quę tamen ac/48/ta meis Sed tantum uentis et 

cantibus arma coegi Hoc quoque summisso testor et astra sono Ille resultantem /49/ flammis 

crepitantibus addens Nunc te maior ait poena dolorque rapit Nam licet ipse nihil temptare nec 

/50/ ausas Seuior hoc alios quod facis esse malos [40] ¶ Distinctus maculis et pulchro pectore 

pardus44 

 

[fol. 8r] 

 

/1/ Inter consimiles ibat in ira feras. Sed quia nulla graues uariarent terga leones Protinus is 

miserum cre/2/didit esse genus Cetera sordenti damnans animalia uultus Solus in exemplum 

nobilitatis erat /3/ Hunc arguta nouo gaudentem uulpis amictu corripit et uanas adprobat esse 

notas Unde ait et pictæ /4/ nimium confide iuuentę Dum mihi consilium pulchrius esse queat 

Miremurque magis quos munera mentis /5/ adornant Quam qui corporeis enituere bonis [41] ¶ 

Impulsus uentis et pressa nube coactus Ruperat hybernis se gra/6/uis hymber aquis Cumque 

per effusas stagnaret turbine terras Expositum campis fictile pressit opus Mobile namque /7/ 

lutum tepidus prius instruit aer45 Discat ut admoto rectius igne coqui Tunc nimbus fragilis 

perquirit nomina testę /8/ Inmemor illa sui amphora dicor ait Nunc me docta manus rapiente 

uolumina coctum Molliter obliquum /9/ iussit habere latus Hactenus hac inquit liceat constare 

figura Iam te subiectam diluet hymber ait Et simul accepto /10/ uiolentius amne fatiscens 

Pronior in tenues uicta cucurrit aquas Infelix quæ magna sibi cogno/11/mina sumens Ausa 

faretratis nubibus ista loqui Hæc poterunt miseros posthac exempla monere Subdita /12/ 

nobilibus ut sua facta gemant [42] ¶ Forte lupum melior cursu deluderat hædus Proxima 

uicinis dum /13/ petit arua casis Inde fugam recto tendens in moenia cursu inter laurigeros 

adstitit ille reges /14/ Impiger hunc raptor mediamque secutus in urbem Temptat compositis 

sollicitare dolis Nonne uides inquit cunctis /15/ ut uictima templis Inmitem et regemens morte 

cruentat hymum Quod nisi securo ualeas te reddere campo /16/ Heu mihi uittata tu quoque 

fronte cadis Ille refert modo quam metuis precor exime curam Et tecum uiles improbe /17/ 

tolle minas Nam sat erit sacrum diuis fudisse cruorem Quam rabido fauces exsatiare lupo /18/ 

Sic quotiens duplici subeuntur tristia casu Expedit insignem promeruisse necem.  

 

  

Kritisch apparaat 8: 

 

/5v/ 45 INCIPIT … teodosii] delin. 2 m. 47 cum ut**que] deest in app. crit. Gaide,  cum 

in utroque Gaide  48 delphici] delphi Herrmann 49 has] ill. cod. 52 elegico 

uersu] elegis  edd. habes opus] habes ergo opus  edd. 54 animaliacorr.  55 animis] 

inanimis Gaide   Incipit liber fabularum teodosii] deest in app. crit. Gaide   Explicit 

epistula  legit Herrmann   rustica deflentem] delin. 2 m.  56 ferens] V   gerens  edd.

 famis] V,  fami Herrmann    fames  Gaide 

/6r/  3 pennatis quondam testudo sic ore locuta est] pennatis auibus quondam testudo locuta 

est  edd.    4 bacca] deest in app. crit. Gaide, baca  edd.  6 quærit dum] dum quaerit 

edd.  ungui] ungue edd.  tunc] deest in app. crit. Gaide, tum Gaide  7 collicuisse] 

haec licuisse  edd. ex semet] exosae  edd.  8 pati] peti edd. scit] deest in app. 

crit. Gaide,  dat Gaide 9 cum] dum edd. 10 nec] deest in app. crit. Gaide, ne edd.

 transversa] transverso  edd.  nec] haec edd.  11 retro] deest in app. crit. 

Gaide, recto edd. 12 inmitis] immitis edd. 14 protenus] protinus edd. 

                                                 
43 hier is te zien dat in een tweede stap de letter  -i  is verlengd 
44 het aantal regels per bladzijde varieert van 58 (fol.6v) tot 50 (fol. 7v). De reden is onduidelijk 
45 Steeds vaker zien we ae geschreven  in plaats van de diftong  æ 
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 nimios] nimias edd.  hymber] deest in app. crit. Gaide, imber edd. 

 16 post surgeret om. igne] P  deest in app. crit. Gaide 19 deperit] deest in app. 

crit. Gaide, coeperit Gaide solis] deest in app. crit. Gaide, solitis edd.  20 exuuias] 

exubiasa.c. 21 circumstitit] circumstetit edd.  22 nigraque] pigraque edd. 23/24 

abstracto] asstractoa.c.  25 et] at edd.  inmersa] immersa edd. 26 quo] quod 

edd.  28 pecudum] pecaduma.c. 31 de] nec edd. 33 molam] V, nolam edd. 34 

ferre] VP, ferri edd.  35 adgreditur] aggreditur edd. 37 recursum] recursu edd. 

 38 inmensi] immensi edd. 39 insignis] insignes edd. 40 abiectum] obiectum edd.

 adridens] arridens edd. 41 uacua post minor  41/42 perpetua] perpetuum 

edd.  possit] VP,  posset edd. incoeptum] inceptuma.c. 49 retulit] V, rettulit edd. 

 50 maxime] maxima edd. post iussit] om. lin. 22, fab. 9  51 religasse] V P, 

religare edd. capilloscorr. 52 ceromas] comas edd. at] deest in app. crit. Gaide, ad  

edd.  armisa.c. 

/6v/ 1 prestant] perflant Gaide  praeflant Herrmann  praestant cett. codd.  2 adposita] 

apposita edd.  3 positis] deest in app. crit. Gaide, positos Gaide  æquæ] 

aequaeuae edd. 4/5 solido] solidae edd. 7 ille] illa edd.  leuibus ne quid] ne 

quid leuibus edd.  8 subdita] subdatia.c.   9 femina] numina Herrmann, gramina 

Gaide, semina codd.  10 telluris instruit] telluri construit  Gaide 12 subrepto] 

surrepto edd.   te] deest in app. crit. Gaide, me edd. codd. 13 inmensum] immensum 

edd. 14 ciniphii] cinyphii edd.  inrumpere] irrumpere edd. 15 demissis] 

dimissisa.c.  20 natumcorr.  hunc] hanc VP  edd.  21 genitrix] VP, generis edd.  cett. 

codd. 22 continuasse] V2, continuisse V1P  edd. 23/24 multitudo] Herrmann,  multimodo 

codd.  Gaide  25 post iubar] om. fab. 15,8-17,5 illa tamen solita] deest in app. crit. 

Gaide,  ille tamen solito Gaide 26 erim] eram edd.  ferrum] V2Gaide, ferre V1P 

 pręstrinxitque] perstrinxitque VP  Gaide 27 adfixum] VP, affixum edd. et 

trepida] a trepida edd.  dum quis] codd., dum quisnam edd.i  28 ubi iam] VP, 

ubinam cett. codd.  edd. ille] illa  codd.  edd. ius] uix  codd.  edd.  29 cepit] deest in 

app. crit. Gaide, coepit edd.  iam] deest in app. crit. Gaide, nam edd. nullam] 

deest in app. crit. Gaide, nulla edd.  30 tuis] meis codd.  edd. lacertos] lacertis 

codd. edd. 31/32 deuelleret] diuelleret edd. 32 pasto] pastu codd. edd. ouans] 

amans codd.  edd. conlatis] collatis edd.  34 adgreditur] aggreditur edd.

 conlisum] collisum edd. 34/35 ore uorare leo]  deest in app. crit. Gaide, 

dissociare pecus codd.  edd.       uel dissociare pecus] ss.   deest in app. crit. Gaide 35 

inuadit] VP, inuasit edd. tum] VP,  tunc Gaide  36 admotos] V1P,  admotas cett. 

codd.  Gaide  37 dumas] P, dum has V1, dumos cett. codd.  Gaide  risitcorr. 

 40 s*nus 41 fateri] V1P,  fateris cett. codd.  edd. sed] VP,  et  cett. codd.  

edd. fueris] frueris cett. codd.  succidit] VP, succidet  edd. 44 feras] V1P,  feres cett. 

codd.  edd. f(o)etida] V1P,  fecunda  cett. codd.   edd. 45 hec] neca.c.  litoris 

quadrabis] V1P,  litoris ora dabit  cett. codd.  edd.  inmensi] immensi edd. 46 

ponto] V1P,  ponti  cett. codd.  edd.  difficilis] V1P,  difficiles  cett. codd.   edd.   post 

difficilis om.  queritur] queritur casibus edd.  48 uiridem] uiridi  cett. codd.  edd. 

 50 iam] nam cett. 51 et] at  cett.  52 dum] cum  cett. predicere] 

praediscere  cett. 54 sese] V2 Herrmann,  se  V2P,  quoque se  cett.  Gaide optulit] deest 

in app. crit. Gaide,  obtulit Gaide 54/55 namque sperauerit] nam qu(a)e  legit Gaide,  nam 

qu(a)e sperauerit  VP  Herrmann,  nam qu(a)que rogauerit  cett. codd.,  nunc quaeque 

rogauerit  Gaide tunc] Herrmann,  deest in app. crit. Gaide,  tum Gaide retulit] 

codd.,  rettulit  Gaide 

/7r/ 1 bachum] bacchum  legit Gaide 2 sepulchri] deest in app. crit. Gaide,  sepulcri  

Gaide  3 dum] cum  cett.   5 en] an  cett.  7 adita] edita  cett.

 sepulchra] deest in app. crit. Gaide,  sepulcra  Gaide 8 adfirmans] VP affirmans 
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cett. Gaide 10 artifices] artificis  cett.  si] s*  scalperet] VP,  sculperet  cett. 

Gaide  12 in] PV1,  ad  cett.   -uacuas] –uacuis cett.  14 finis] funis cett.

 desiluisse] V1P,  dissiluisse edd. mentem] codd.,  uestem  edd.  exutus] 

exatusa.c. 15 imacorr. ventibus] sentibus  cett. inmersus] immersus cett. 16 

uota] uoto cett. 17 natat] natet  edd.   (ua-)dis] ss. 19 inque] linque cett. 

 prata] pratua.c.  20 me curam] securam  cett.  21 nos] non  cett. 22 

sententia uerbis] corr.  grauidus] codd.,  auidus Herrmann, rabidus Gaide 23 unam] 

urnam codd. edd.   25 inmersis] immersis  edd.  adcrescens] accrescens  edd. 

 28 inmenso] immenso  edd.  29 siue] neue edd. 30 inmeritam] immeritam  

edd. 31 agat] ageta.c.  32 claret] deerat cett.  36 uitat] V1P,  uitae cett.

 solueret] soluerat VP Gaide  38 optulit] obtulit cett.  et] om. codd. lyeo] 

V,  lyaeo cett.  39 t*por fluit] uel suflat  subscr.,  suflat P, sufflat V, reflat  Gaide  

40 opstipuit] obstipuit V,  obstupuit Gaide  41 successerit ] successerata.c.  42 

monumenta] VP Herrmann,  monimenta  cett. Gaide 43 alterius] V1P,  ulterius  cett. 

edd.   excepti]  codd.,  excerpti  edd. quod geminata] VP.  congeminata edd. 

49 ductus] deest in app. crit. Gaide,  tutus Gaide  anfractus] Herrmann,  deest 

in app. crit. Gaide,   amfractus Gaide 50 is pauidus] inde suos  codd. edd.   post 

pauidus om. fab. 31, 5-6 (Ille licet … esse uidet) 52 monstris] codd.,  rostris  coni. Gaide 

/7v/ 1 frustraque] frustra Gaide  2 cum] deest in app. crit. Gaide,  cui  Gaide 

 tyrintius] tiryntius  legit Gaide, tirynthius Gaide 3 das] fas codd. Gaide 6 me] 

ne Gaide  6/7 non tulit] contulit Gaide  7 munera] munere codd.  Gaide 8 

foetibus] fetibus  codd.  Gaide 9 munere] crimine ss.,  deest in app. crit. Gaide,  crimine 

codd.  Gaide  retulit] rettulit Gaide  11 malę] deest in app. crit. Gaide,  mala 

Gaide  collectus] VP,  confectus Gaide adfuit] V,  affuit cett.  ceu] heu 

Gaide  12 rogauit] VP,  rogabit  codd. Gaide hyemes] hiemi Gaide  13 

gelido] rigido  cett. codd.   edd. detulit ære] delituere  codd.  Gaide  15 qui] V1P, 

quae  cett. codd.  Gaide 16 dantibus] cantibus  cett.  adfata] affata  cett. 18 

pastibus] cantibus cett. 20 foetam] fetam  cett. 22 hyrsuto] hirsuto Gaide 24 

hæret] heres  cett. 25 resultans] resultanta.c. 26 pateant] V1P, pateat  cett. codd.  edd.

 32 locis] V,  iocis  cett. codd.  edd.  34 atia] lege otia,  cett. codd.  edd.

 guttara] guttura  cett. codd.   edd.  te quid] ne(c)  cett.    35 

custodiam] custodita  cett. 38 dura] diraa.c. 39 dulcibus e stagnis] dulcibus in agnisa.c.

 41 terquę] uerbaque  edd. 42 aufert] aufer cett.  43 magna] V1,   magno cett.

 me] te  cett. 44 emit] V1P,  emet Gaide  nouerat] deest in app. crit. Gaide,  uouerat  

cett. Gaide  adtritus] attritus Gaide preliacorr.] proelia  Gaide 45 sors] codd., fors 

Gaide  adfuit] affuit Gaide 46 culpa] culpam  codd.  edd. 47 inmeritum] 

immeritum Gaide adfirmes] affirmes  Gaide  49 nihil temptare] nihil possis 

temptare  codd. Gaide 50 ausas] ausus codd.,  ausis Gaide   

/8r/ 1 in ira] in arua Gaide is] his cett. 2 uultus] uultu cett. 3 adprobat] 

approbat Gaide  unde] uade cett. 6 hymber] deest in app. crit. Gaide,  imber edd. 

 8 inmemeor] immemor edd. coctum] gyro Gaide   9 iam] nam edd. 

 hymber] imber  edd.    11 faretratis] pharetratis  edd. 12 facta] fata edd. 

deluderat] Herrmann,  deest in app. crit. Gaide,  deluserat Gaide  13 

laurigeros] V1P,  lanigeros  cett. codd.  edd.  adstitit] astitit Gaide  reges] greges  

codd.  edd. 15 et] om. codd.  edd.,   deest in app. crit. Gaide cruentat] VP,  cruentet  cett. 

codd.  edd. hymum] P,  humum  edd. 16 heu] Herrmann,  hei  VP Gaide 17 exsatiare] 

P Herrmann,  exsaturare  Gaide 
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9. AUSONIUS, Monosticha de aerumnis Herculis   

      

fol. 8r, lin. 18-23 (schriftje II) 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 9. 1: fol.  8r, lin. 21/22 

 

Paleografische continuïteit met voorgaande tekst: afwisseling Karolingische a en open a met 

een plat dak; de lus van de letter g wordt gemaakt met een extra haaltje. 

 

 

TOELICHTING 

 

    Deze korte tekst van Ausonius volgt direct op de Fabels van Avianus. Misschien heeft het 

iets te betekenen dat dezelfde tekstsequentie ook optreedt in Paris, BnF lat. 13026 en in 

Leiden, VLQ 86, twee handschriften die een aan VLO 15 verwante versie van de fabels van 

Avianus bevatten. MS Paris 13026 wordt niet door Green en niet door Riese gebruikt. De 

tekst in handschrift VLQ 86 (= V in Riese) toont enkele verschillen met VLO 15 (bv. 

aeraspedis  tegenover aeripedis en Hiberia in plaats van imperia) waardoor een directe 

verwantschap tussen beide teksten zeer onwaarschijnlijk wordt, ondanks de verdere 

overeenkomsten in inhoud tussen VLQ 86 en VLO 15. 

In VLO 15 ontbreekt de laatste regel van de tekst van Ausonius: “Cerberus extremi suprema 

est meta laboris”.  

 

EDITIES 

 

In de bestaande edities is geen gebruik gemaakt van VLO 15: 

R.P.H. GREEN (ed.), The Works of Ausonius (Oxford, 1991), nr. 17 (p. 103): De aerumnis 

Herculis. 

F. BÜCHELER, A. RIESE (Hrsg.), Anthologia  latina  (Leipzig, 1906) I.2, nr. 641 (p. 107-108): 

Monosticha de aerumnis Herculis. Riese gebruikt Voss. Q 86 (= V, waarin zich ook de 

voorgaande tekst van Avianus bevindt) en Voss. F 111 (= E).     

Zie ook: C. SCHENKL (MGH Auct. Ant. 5, 1883), 153-154 en WALTHER 1, 14546. 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 8r] 



 284 

 

/18/ ¶ Prima deonei tolera/19/ta erumna leonis Proxima lerneæ ferro et face contudit hydram 

Mox erimantheum uis tercia perculit /20/ aprum Aeripedis quarto tulit aurea cornua cerui. 

Stimphalidas pepulit uolucres discrimine /21/ quinto Treiciam sexto expoliauit amazona 

balteo Septima in augeis stabulis impensa laboris /22/ Octauo expulso numeratur adoria tauro 

In diomediis uictoria nona quadrigis Gerione extincto deci/23/mam dat imperia palmam 

Vndecimo mala hesperidum destricta triumpho. 

 

Kritisch apparaat 9: 

 

/fol. 8r/  18 prima deonei] delin. 2 m.,   lege cleonei,  Cleonaei EV  19 erumna ] E,   

aerumna  Green Riese lerneæ] V, leraneam E,  Lernaeam Green  Riese hydram] 

Green Riese,  idra V,  iram E  erimantheum] erimanteum E  20 stimphalidas] 

Stymphalidas Green  Riese  21 Treiciam] treiciam V expoliauit] spoliauit Green 

Riese  augeis] Augei  Green Riese  impensa] inpensa Riese 22 octauo] 

octaua Green Riese  diomediis] Diomedeis  Green Riese  extincto] exstincto  

Green Riese  23 imperia] Hiberia  Green Riese  codd. 
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10. PSEUDO-HILARIUS VAN POITIERS, Carmen de martyrio Maccabeorum 

       

fol. 8r, lin. 23 – fol. 10r, lin. 8 (schriftje II). 

 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 

 

Afb. 10. 1: fol. 8v, lin. 3-4: “... similis iam pectore nudo. Vbera portendens… 

                                              ... ad ignem Constantique gradu fortem procedere., dixit.” 

 

  Het schriftbeeld is afwijkend van dat in de voorgaande teksten, vooral door het veelvuldig 

voorkomen van de open a en de I-longa, welke nu in één beweging wordt gemaakt.1 Zelfs in 

ab illo (fol. 9v, lin. 32) wordt de i verlengd, hetgeen zeer uitzonderlijk mag heten.2 De I-longa 

wordt door Ademar alleen als beginletter van een woord geschreven, en niet om een semi-

vocaal in het midden van een woord aan te duiden (huIus, maIus, etc.).  

De open a is opgebouwd uit twee naar rechts overhellende haaltjes , en duidelijk 

onderscheiden van de twee rechtopgaande haaltjes waaruit de u gevormd is  .  Soms kan 

Ademar zijn gewoonte om de a te sluiten, niet onderdrukken:  .  

  De toepassing van de naar rechts hellende a laat een kunstmatige, niet-vloeiende indruk 

achter. Waarschijnlijk heeft Ademar zich hier aan het schriftbeeld in de voorbeeldtekst 

proberen aan te passen. Daarmee is dit tweede katern van Ademars notitieboekjes een mooi 

specimen van hoe één en dezelfde hand met de vormen van letters kan variëren zonder dat de 

identiteit van de schrijver ter discussie hoeft te worden gesteld.3 Uit de voorgaande teksten is 

gebleken dat Ademar verschillende lettervormen beheerste en indien hij het nodig vond kon 

hij uit dit repertoire telkens een andere keuze maken. Voor muziekteksten en teksten voor 

algemeen gebruik had hij een soort standaardschrift tot zijn beschikking, zie de tekst van 

                                                 
1 Wat niet wegneemt dat Ademar zich soms vergist: op fol. 9r, lin. 33, wordt de i van inter  in twee fasen 

gemaakt 
2 Cf. LOWE, “Studia paleographica”,  p. 5 en 8, deze toepassing is volgens Lowe vrij exceptioneel, en ook 

aangetoond voor Noord-Italiaanse documenten uit de 8e eeuw; LINDSAY (ed.),  Palaeographia latina I,  schrijft 

op p. 27 dat een Spaanse kopiist eerder gebruik zal maken  van de  I-longa vóór een letter met een schacht , zoals 

in illo, dan een Zuid-Italiaanse schrijver. Deze eigenaardigheid kan ook waargenomen worden in De metrica arte 

van Aldhelmus op fol. 154r, zie hierna tekst 50. 
3 Zie ook MS Parijs, BnF lat. 3784 waar de gedichten ter ere van Sint Eparchius in een andere stijl geschreven 

zijn dan de later toegevoegde Vita S. Brendani (fol. 103v). Het schrift van de laatste tekst met de open a en de g  

met een extra haaltje, lijkt sterk op de schrijfstijl in schriftje II van VLO 15. Dit gedeelte van BnF lat. 3784 werd 

door LANDES, Relics, p. 350, gedateerd op 1022-1023.   
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Sedulius in Gud. 79 en de composities in BnF lat. 909. In teksten voor persoonlijk gebruik 

kon hij naar believen variëren en met een brede of smalle pen schrijven (zie BnF lat. 2400). 

 Naar het einde toe, ná fol. 9r, wordt de open a steeds vaker met een horizontaal streepje 

gesloten. Bovendien wordt de interpunctie gaandeweg meer en meer verwaarloosd.  

   Vergelijkbare schriftkenmerken komen we tegen in schriftje XII, in Aldhelmus’ Enigmata 

en De metrica arte: open a en I-longa komen regelmatig voor, met een eveneens opvallend 

gebruik van de I- longa in illa:  

 

  
 

Afb. 10. 2: fol. 154r, lin. 24: “Necnon et illa” 

 

Over het algemeen zijn de I-longa en de open a volgens Lowe overblijfselen van een vroeg 

cursief schrift.4  

   De versregels worden zonder onderbreking direct achter elkaar geschreven. Iedere versregel 

begint met een hoofdletter, waaruit blijkt dat in de oorspronkelijke lay-out voor iedere 

versregel een aparte regellijn was gereserveerd. In tegenstelling tot de voorgaande tekst 

worden de medeklinkers nu wel geassimileerd. 

 

 

EDITIE 

 

R. PEIPER (ed.), Hilarii de martyrio Maccabaeorum, in : Cypriani Galli Heptateuchos (CSEL 

23, 1891), p. 240-254 (VLO 15 = cod. L, p. XX-XXIII); BHL 5112. 

Een vergelijking met de editie van Peiper en met de daarin behandelde handschriften, laat zien 

dat de tekst in VLO 15 weliswaar overeenkomsten vertoont met alle andere handschriften 

maar met geen enkele in het bijzonder. Wel heeft de tekst in VLO 15 lezingen die in geen 

enkel ander handschrift voorkomen, bv. fol. 9r, lin. 28, (per stabiles fortesque), lin. 35 

(sententia possit) en fol. 9v, lin 38 (karior). Behalve deze karige gegevens valt over het door 

Ademar gebruikte voorbeeld niet veel meer te zeggen. 

 

SIGLA 

 

<…>   addendum 

[…]  delendum 

delin.  delineauit 

*    littera erasa siue ad legendum difficilis 

om.  omittit 

Peiper   ed. Peiper, CSEL 23, p. 240-254.  

Codices in ed. Peiper: B = Paris, BnF, lat. 8093 (s. VIIII) 

C = Petersburg, F. XIV, 1 (Corbie, s. VIII) 

L = VLO 15 (s. XI) 

P =  Paris, BnF lat. 2772, s. X  

f = liber Floriacensis  

 

 

                                                 
4 LOWE, “Studia paleographica”,  p. 6-7; zie ook LINDSAY, “Paleographica latina”, I, p. 32. 
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[fol. 8r] 

 

/23/ ¶ INCIPIUNT VERSUS HILARII DE MARTIRIO MACABEORUM /24/ Rex fuit antiocus sirię 

ditissimus olim In cuius regno mater natique fuerunt Septem ut fama refert sancta de 

gen/25/te creati., Quos cura assidue generis meminisse iubebat Et legi seruire date. sic namque 

uolentes /26/ De populo meliore dei sua iura tenebant. Rex auidus mutare fidem mutare 

timorem Iustorum uoluit populo /27/ ut misceret iniquo Pręmia promittit. matri promittit et 

aurum Et quicquid posset toto contingere regno /28/ Si modo mutaret mores sensusque priores 

Cogeret et natos alios sibi fingere mores. Illa negat. taci/29/tumque premit sub corde dolorem. 

Hanc postquam potuit nullis corrumpere uerbis. Temptauit primum tormen/30/tis uincere 

seuis. Pertulit illa graues gemitus. et tristia regis Verbera non timuit. uictum ut se /31/ uidit at 

ille., Heu quid agam dixit. uincis quod femina regem. Non tamen effugies. plus est quod dura 

dolebis /32/ In natos seuibo tuos. licet improba perstes. Hac certe ratione meum sanabo 

dolorem. Sustulit illa manus /33/ cęlumque aspexit in altum., Emisum gemitus et talia uerba 

locuta est Tu licet et gazas tradas. et regna ti/34/ranne. Non capimur regum donis. nec munera 

sanctis Eripient promissa dei. spes certior illa est /35/ Quæ uitam nobis promittit tempore 

longo. Hanc sequor hanc didici. nam lubrica tangere dona /36/ Sumere diuitias facile est et 

perdere uitam. Sed licet et flammas post uulnera seua mineris /37/ Nil mutare potest. quod 

primis coepimus annis., Virtute id cum lege data. ni uincere certum est. /38/ Quid nunc seve 

iubes. natis quid dire minaris., Hoc solo poteris matrem turbare dolore? Est mihi namque /39/ 

deus spes est mihi cura meorum., Per quam spero equidem te nullum uincere posse. Cęli quęso 

faue numen. quia iusta /40/ rogamus Rex furit antiocus turbatus corda tumultu Concutit. et 

seuos testatur lumine uultus. /41/ Miraturque diu possit quod femina tantum. Pare age miles 

ait. regi quoque pare minister. Vos famuli /42/ parete mihi. date digna furenti Femineo 

tormenta malo. secure furentem Femina me cogit., /43/ quod plus est femina uincit. Regis iura 

sui. sed non impune locuta est. Membratim perdam septem /44/ quos perfida natos Intra se 

retinet., quorum qui primus habetur.        

   

[fol. 8v] 

 

/1/ Hic primus pereat. perdas sic ordine cunctos., Cratibus impositos. subiectis urere flammis. 

Cernat ut ipse suos /2/ mater nunc aspera natos. Poena autem manet hæc celeres decet esse 

ministros. Interea fecunda parens iam crine /3/ soluto Stabat., et hortanti similis iam pectore 

nudo. Vbera portendens natorum alimenta suorum Non confusa /4/ aperit., natumque ut uidit 

ad ignem Constantique gradu fortem procedere., dixit. Tu mea progenies. tu primus respice /5/ 

matrem. Tu certe meus es., nunc nostri nate memento. Te primum peperi tu nunc imitare 

parentem Sume meos mores /6/ et regem uince tacendo. Tu poteris durare diu. si tempora 

uinces Perfida ne superet sanctos uiolentia regis., Vtere con/7/silio matris. nec damna timebis. 

Fortior esto ære. saxoque potentior ipso. Ingredere ut iuuenis. paci/8/enter uince dolores Ille 

modo ad matrem uultus. modo tollit  in altum., Dumque tacet <t>acitusque rogat quem debet 

et o/9/rat., Non sensi<t> rapidos subiectis cratibus ignes. Corpus inane fluit. mater grauis ipsa 

resultat Et dixit /10/ uici., uincam sic sępius oro Duret natorum uirtus incognita regi Sed iam 

nota deo populi qui pectora nouit /11/ Finierat primi partus fecunda dolorem., Sed remanente 

metu pro pluribus anxia mater Dissimulatque tamen ne /12/ regem gaudia tangant. Rex stupet 

antiocus nec credit forte sequentes Poenæ tale genus simili peruincere sensui /13/ Coepta 

iubet peragi. mater non territa mansit. Sed tamen ut uidit pallentem assistere natum. Hęc 

secum uoluens. /14/ aliqua iam parte leuatur; Ecce secunda mihi partus producitus aetas., 

Quam similis fratris formę si pectore duras. /15/ Et sequeris primi partus uestigia nostri Esse 

meus poteris. poteris reparare salutem Quam iam frater habet matris precepta secutus /16/ 

Pone metus regisque minas contempne furentis., Regnaque quis cursim labentia tempora 
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dantur. Non poterit post ista /17/ tibi rex iste nocere Sed poteris post hęc tu regio nate5 nocere. 

Temporis ecce leuis conscendere cogeris ignes Virtutis /18/ locus est languentem pone 

timorem Esto memor nostri generis si sensus inhęret. Hic qui sceptra tenet. regno qui seuit in 

/19/ isto Tempus inane putat., uita regnoque carebit. Damnatusque nocens æternos sentiet 

ignes., Tu securus eris turba /20/ comitante piorum. Aspice nate meus uultus. et suspice cęlum. 

Actoremque deum. per quem tibi uita paratur. Fac melius fratris/21/que tui uestigia calca., 

Non quod iste iubet. sed quod deus imperat audi. Sicut erat monitus matrem cęlumque uidere., 

Constitit atque /22/ hilari uultu contempnere regem Coepit. et ut ridens ardentes irruit ignes. 

Conlapsusque iacens anima superan/23/to quieuit. Mater ut hoc uidit rigido sic ore locuta est. 

Felix parte aliqua sum., Iam iam non potes omnes Seue tiranne meos /24/ cruciando uincere 

natos. Et grauior mox poena manet. crudelis. inique. Quam patiere breui deus hæc /25/ 

namque omnia cernit. Iam duo securi contempto rege manebant. Spes melior iam matris erat. 

iam tertius instat /26/ Ecce locus poenæ. si poenę est uincere regem., Et seruire deo laus est 

non poena furentis. Tertius attrahitur /27/ iuuenis frendente tiranno., Qui nondum saciatus erat; 

furor intus et ira Seuibant pariter., quod fortia pectora /28/ fratrum Viderat inpauide regis 

superasse furorem. Constitit ante pedes iuuenis. florentibus annis Egregius /29/ forma. dignus 

qui regna teneret Dignior antiocho., et sic meliora secutus Regna uolente deo., mater /30/ cui 

talia fatur. Accipe nate tuę securus dicta parentis., Accipe ne segnis perdas uirtutis honores. 

/31/ Sunt tibi iam fratres pietatis sede manentes., Iam meliore loco quam regna labentia regis 

Quorum tu proprios attingas pec/32/tore sensus. Victor apud populos regem superasse fereris 

Sicut fama tuos. Iam misit in omnia6 fratres. His accede precor /33/ sunt hæc aptissima dona. 

Contempsisse nefas. et iura relinquere regis Indomiti. quem nulla manet post ista uoluptas /34/ 

At iuuenis tacito mittebat murmure uoces Oranti similis. palmas tendebat in altum. 

Subnixoque genu /35/ matris pendebat in ore Quam licet aspectus corpus cui turba premebat 

Qui simul ammonitus cratem conscendit in ignem /36/ Intrepidus. certaque fide sua membra 

locauit. Conduntur flammę tepida remanente fauilla Corpusque illesum tellus /37/ adaperta 

reliquit Sancta quoque ad superos anima inuiolata recessit. At mater dubitans gemitus an 

gaudia sumat. /38/ Hæsitat. et querulo sic est sermone locuta. Quid nunc dire paras? iussis 

parebimus omnes Sed numera partus /39/ custos ne subtrahat ullum. Ac licet ipse uelis non 

sum passura tiranne., Vt non isto omnes pereant certamine /40/ nati. Temporis ista tui mutes 

licet. Horrida poena est Duraque damnatis eadem sententia natis /41/ Si grauiora putas. si sunt 

grauiora minare Quodque meos cernis uultus horrore teneris., Gaudemus pariter 

 

[fol. 9r]  

 

/1/ quoties decernis in istos. Ardet at ipse magis rabida rex concitus ira Temptarique putat. ne 

sicut cetera fratrum /2/ Turba ferat poenas. matremque hoc querere sentit Durat in exitium. 

quartumque addicere natum Poenę mox /3/ uoluit; lassati namque ministri. Nec regis furias  

nec regem ferre ualebant.7 Pro pudor. erubuit uultus /4/ ostendere matri Natus. et attonita 

coepit confundere mente. Hunc postquam stantem summisso lumine uidit., /5/ Talibus 

adgreditur dictis monitura timentem Quartus es a primo partus mihi. quartus et infans Quę 

nunc uerba tibi /6/ quę possum dicere nate. Hoc nisi quod solum durata potentia tecum. Sit 

simul et uirtus. sanctęque originis auctor /7/ Illi debemus regi. quodcumque negamus Ille 

dedit nobis abraham8 cum semine sancto. Per quem nobilitas per quem genus /8/ omne 

probatur Quod manet in domino sanctum. <quia nascitur Isac> Tunc cum iam nullum natum 

sperare senectus /9/ Sponte sua poterat sterilis quia sarra manebat Ille tamen peperit 

                                                 
5 regi natea.c. ] regio natecorr.   L        regi nate   ed. 
6 de dichtgelopen open  –a  van  omnia  is ondergeschreven verduidelijkt met een Karolingische  -a. 
7 verduidelijkt met bovengeschreven open  -a    L 
8 mooi voorbeeld van de open  -a 
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generisque propagine coepta /10/ Ex insperate. remanent tibi sarra nepotes Esau et patria 

deductus origine iacob /11/ Quo scimus partu geminos peperisse rebeccam Hinc sumus hinc 

morimur genus hoc tibi nate petendum est /12/ Tu tibi pande uiam genitorique ac cede 

priorum Quorum progenies totum dispersa per orbem., /13/ Inuidiam patitur. dominum quia 

sola potentem Mente colit. mixta nec turbæ accedit iniquae /14/ Quid tibi cum tristi uultu. 

quid lumina terram Fixa tenes? cęlum potius cęlique parentem /15/ Conspice. ne dubita mater 

tibi prospera monstrat. Quicquid inest pacienter et ad comita/16/re ualenter. Turbam nate 

meam. numerumque hortare sequentem. Sic dilecta parens /17/ luctus et gaudia miscens 

Finierat claros monitus. tum luminis orbes Ipse leuat /18/ matremque oculis intendere coepit 

Nil iam triste gerens habitu uultuque fatetur /19/ Se timuisse nihil nisi tristia uulnera matris 

Per partus diuisa suos. sicque ipse tenentum /20/ Elapsus manibus cursu contendit in ignes 

Mira loquar. non flammam contigit ora Corpus ut exani/21/me superarat <flammas> et ignes 

Ore patente tamen cito quia spiritus iret Unde acceptus erat pariter cum /22/ sanguine fugit. 

Hoc ipso gauisa parens. quod qui modo tristi Constiterat uultu. fretus mox pecto/23/re toto., 

Paruerit monitis et regis tempserit iras. Sic est orsa tamen., cum rex dubitaret in illos /24/ Qui 

superant gemitusque daret pia turba ministris. Regem execrantes tacito sermone requirentes 

/25/ Protrahe quid dubitas? nulli iam parcere debes. Nec potes. ut cupias decretum rumpere 

noli. /26/ Apello regem totum qui temperat orbem Cui mare cui cęlum cęli cui sidera parent. 

Quod nisi producis. ti/27/mor est iam segniter hærens Iam sentis quæ regna petat quæ gloria 

nobis Parte in utraque manetur. si iam tu parcere nolis /28/ Nam quoscumque tuos iussisti ex 

cedere regno. Per stabiles fortesque tuum uicere furorem Nempe tuum. lętique /29/ manent in 

sede piorum Forsitan  hoc mortem credas furiose tiranne Vita est longa magis /30/ regnoque 

potentior isto Quod regis et cuius extrema in parte moraris Hos quoque si metuis superant /31/ 

ætate minores Et contempta simul uici tua regna superbe Sed perage imperium nec partus 

diuide nostros /32/ Hos quoque da flammis. et uiribus utere regni Mortalis tamen es. nec in 

ęuum regna tenebis Concipit /33/ antiocus furias. seuusque tirannus Aestuat. et gemitus inter9 

sua pectora uoluit Consentit cum mente /34/ dolor. tristisque grauatos Attollit uultus. et talia 

uerba profatur Hęc tua libertas et dura poten/35/tia linguę Atque hic quem tumida portas 

ceruice rigorem Sentiet irati regis quid sententia possit /36/ Si nondum est satiata malis. et 

fingere temptas Lętitiam uultusque tuos in gaudia10 uertis Non mutabo ne/37/cem. gaude lętare 

triumpha. Dummodo sic uincas ut sis suprema tuorum. Sic furiosa animis natorum fu/38/nere 

gaudet Hos quoque do flammis. hoc nec mutare potestas Ulla potest decreta manent. Lętare 

superstes /39/ natis orba tuis. et ne mea iussa morentur., Ordo suos peragat cursus. producite 

natum Ne uani pereant /40/ ignes dubiusue uideri Rex possit. certe timor est mihi femina 

nullus Pręcipuus de gente tua produce/41/ris. ore Et specie mirande puer., cui pectore uirtus 

Firma manet. iamque hunc poteras uel uincere regem. /42/ Ad quem sic placido mater sermone 

locuta est Si dare conplexus matri tibi nate liceret., Confiteor. soli post uul/43/nera nate 

dedissem. Sed me dura uetat. tristisque potentia regis Denegat amplexus dum sit uox libera 

nobis 

 

[fol. 9v] 

 

/1/ Et liceat meminisse dei legemque tenere. Non a rege data est sed quam deus arbiter orbis 

Tradidit. et mundi rector /2/ mosesque petitam Accepit populoque dedit. cui maxima laus est 

Nosse deum. meritum cui nos debemus honorem /3/ Tu modo ne dubites monitis parere 

parentis Sit uigor et uirtus penitusque in pectore toto Mens maneat iam /4/ plena deo. sit 

fortior ætas Quam regem sperare fuit superare iubentem. O quanta est uirtus quanta est fidutia 

/5/ forti? Sed iam ne dubites medias peruincere flammas. Victor eris mihi crede puer. 

                                                 
9 de –i van inter is in een tweede fase verlengd 
10 opvallende ligatuur  van –u met unciaal –d    L 
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uictorque redibis /6/ Ossibus et ualidis miscebunt corpora nerui Seruatas animas iterum in 

noua uiscera reddent /7/ Sed ne forte tamen rapidus te terreat ignis Fratrum sume animos. 

æternum exposcito numen. Iussa facit. tacitusque /8/ deum testatur et orat Murmure quo 

poterat. puerum non impedit ætas Non timuit cratem expositam matrique /9/ uolenti Paruit et 

dicto citius super irruit ignes Cesserunt flammę. cessit dolor omnis. et una Corpus et ignis erat 

/10/ corpus superauerat ignem Spiritus ante tamen placidas superauerat auras Lęta dolet tacite 

mater. pressoque dolore /11/  Tristiciam luctusque suos in gaudia uertit. Interea trepidat. et 

curas corde uolutat. Non de preteritis sed de pu/12/erilibus annis Qui superant. ne forte negent 

ne forte timorem Concipiant animo regique accedere malint11 /13/ Quo minor est ętas. maior 

metus. anxia secum Ducit heu curas etiam spes ac timor una Luctantur matrisque pię /14/ per 

uiscera currunt. Spes tamen est natum ut procedere uidit., Et procul exultans uideo quid possit 

in isto Spes conferre mihi uul/15/tus agnoscere nostros Debet. et hic fratrum numero parere 

suorum. Forsitan hunc solum puerilia pectora tangunt /16/ Indigneque ferat. quod sic uelut 

hostia detur. Alloquar et paucis conabor dicere uerbis Sit memor ut potius ge/17/neris quam 

temporis huius Si te nobilitas generis si tangit origo Respice nate tuos israhel quoque respice 

nate /18/ Noli annos numerare tuos puer. incipe forti Pectore ferre deum tradent hoc secula 

seclis Quod tua det fortis ętas /19/ exempla futuris Temporibus da nate precor que quod 

amplius hoc est Conice quæ fugias. et quam meliora petantur. Non te sol/20/licitet stolidi 

fallatia regis., Sed crescant istæc nunc in contraria. uictor Spiritus extinxit flammas; sic deinde 

uocatum /21/ Quod dederat corpus tellus adaperta recepit Sanctaque quæ superest anima 

inuiolata recessit; Quamuis lassa parens perque /22/ et sua uulnera ui<ctrix> Procidit in 

faciem pariter manibusque supinis Has habuit uoces. et talia uerba locuta est. /23/ Tenes qui 

imperium cęli terręque marisque Sidera qui cęlo. qui das animalia terris Aequoribus pisces. 

auibus qui temperas auras /24/ Ad te magne meæ mentis fiducia surgit Qui cahos inmensum 

cęca caligine mixtum Diuidis in partes. et das /25/ noctemque diemque Lunamque ac solem 

uario quos tempore semper Nocte dieque iubes lumen prebere per orbem Post hæc das 

hominem /26/ cuius de semine mundi Conpletur mortale genus. cui lingua loquescit Dissona 

per gentes. sapor est tamen omnibus unus /27/ Sed quid mutarit meritumque hominumque 

loquelas? Longa referre mora est coeptis insistere certum12 est Te mare /28/ diuisum uirga 

tenuisse fatemur; Dum pede per siccum populus transcenderet æquor Aegipti fugiens mortes. 

regemque /29/ pharaon Qui sibi sanctorum numerum seruire iubebat Quem tua maiestas mose 

duce transtulit amne /30/ Seruatumque tua tutum uirtute diremit. Terra dabat fructus. quos te 

cogente ferebat. Et sitis ad requiem quæ/31/sita limpha latebris Humor erat nullus. cuncti 

clamore querentes Poscebant mosen daret ut siti/32/entibus undas Ad quos ille breui sic est 

sermone locutus Credite posse deum quicquid rogitatis ab illo Qui potis est /33/ uirgam hac 

amnem defendere saxo Ut ueniant fontes tota regione negati Percussitque simul dicto uelocius 

omni  /34/ Et misit saxum fontes dulcedine prima Confiteor totus cum sit tibi debitor orbis Tu 

quicquid possunt gentes potes omnia solus Tu morta/35/le genus curis onerasque leuasque Tu 

precor attonita mente confirma timentem Ne desit fratrum numero meus infimus infans /36/ 

Ignarusque sui quem iam procul ecce teneri Conspicio turba circumueniente frequenti Hunc 

propter solum lacrimas mihi commouet ætas /37/ Unus enim superest de quo mihi maxima 

cura est Ne tener ignoret qua sit de gente creatus Nunc ego si possem secreto adprendere 

solum /38/ Blandirer. patriumque genus patriamque docerem Si quæcumque tamen potero 

solatia mittam Parue puer tenerisque tuis mihi karior /39/ annis Carior es regno uita quoque 

carior ipsa Tu potes in totum uictricem reddere matrem Tu finis partus finisque fu/40/tura 

malorum Si te cura mei tangit si matris honorem Mente pia retines quamuis sis carus et infans 

Hoc magis aure auida /41/ dictis adtende parentis Primum disce puer quid sis post ista futurus 

Si patiens fueris quod tu mihi care futurum Facta docent /42/ fratrum sanctorum in parte 

                                                 
11 accedere met Karolingische a ;  malint met a geschreven als ct 
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manebis Et requie securus eris dum secula cursus Seua suos peragunt finito tempore longo 

/43/ Hanc lucem repetens aeternaque regna uidebis Non maculata malis sed erit concordia 

sanctis Nec morti locus ullus /44/ erit ne<c> bella citatis Commitentur equis sed pax æterna 

manebit Matri crede tuæ quę sic cupit esse salutis /45/ Heu mihi cur tristi uultu mea dicta 

repellis Quid refugis? miserere mei miserere tuique Si liceat prior ire uelim /46/ uetat ecce sed 

ibo Hunc cum uictorem te uidero nate malorum Quid sperare iubes solus mea dicta moraris 

/47/ Solus adhuc etiam reuocas mihi nate dolorem Annuis an damnas et me fratresque 

genusque Quod ne forte uelis oro te /48/ et deprecor audi His ego te paruum nutriui nate 

papillis His precor et lacrimas te propter nate profundo /49/ Ne remanere uelis remanebis 

solus et orbus Non tibi iam frater super est solacia uitae. Quis dabit heu solus ma/50/trem 

confundere temptas Et genus et patriam. si talia dicta recusas O quanto melius uitam seruabis 

in æuum 

 

[fol. 10r] 

 

/1/ Si facis ante deum quicquid fecere priores Audenter depone metus depone timorem 

Concipe mente deum uires dabit /2/ ille uiriles Nec dum mater agit ad precepta parentis 

Respicit et solum ut se uidet esse relictum /3/ Sustulit in cęlum uultus palmasque supinas Et 

sic uoce petens æternum numen adorat Quem secum sensu /4/ pariter nutuque rogabat 

Vinceret ut regem seuos ut uinceret ignes Atque ita non segnis nec pro pu/5/erilibus annis 

Prosilit intrepidus medios delapsus in ignes Et pugnat uictor donec remearet /6/ in altum 

Spiritus et fratrum peteret secreta priorum13 Dum puer ista gerit soluerunt gaudia matrem 

Iamque ut erat /7/ lassata malis iam uoce negata Spirat ouans interque manus conlapsa suorum 

Concidit exanimis /8/ resolutaque membra quierunt Sic ipsa et nati sanctorum in parte recepta 

est. 

 

 

 

 

Kritisch apparaat 10: 

 

/fol. 8r/  23 INCIPIUNT (…) MACABEORUM] delin. 2 m. 38 ?] om. Peiper 

/fol. 8v/  1 ipse] deest in app. crit. Peiper,  ipsa Peiper   3 portendens] B,  protendens  cett. 

codd.  7/8 pacienter] deest in app. crit. Peiper,   patienter Peiper  8 acitusque

 9 sensi* mater grauis ipsa resultat] f,   mater gauisa dolore est  Peiper 13 

forte] posse  Peiper sensui] sensu Peiper  13 assistere] adsistere  Peiper                  

14 producitus] deest in app. crit. Peiper,  producitur  Peiper 15 secutus] ss.  16 

contempne] C,   contemne Peiper quis] uel quibus ss.,  deest in app. crit. Peiper 17 

regio nate] regi natea.c.    regi, nate Peiper    19 putat] f,  agitat Peiper uita regnoque] 

regno, uitaque  Peiper 20 aspice] adspice  Peiper meus] meos  Peiper  fac] 

P,  hac Peiper  22 contempnere] contemnere  Peiper irruit] inruit  Peiper 

 26 poenę] paenęa.c.   attrahitur] adtrahitur  Peiper  27 saciatus ] satiatus  ed.

 29 antiocho] antiocoa.c. (spiritus asper)  31 tu] f,   si   C Peiper

 attingas] attingis    Peiper   35  in] ab ss.,  in  Peiper,   ab  f     aspectus] 

adspectus  Peiper   ammonitus ] admonitus  Peiper  36 illesum] deest in app. 

crit. Peiper,   inlaesum  Peiper   37 reliquit] recepit  Peiper  40 damnatis] damnarisa.c.   

/fol. 9r/  4 coepit confundere mente] mente confundere coepit   Peiper   summisso] 

C,   submisso  Peiper  5 adgreditur] C,   aggreditur  Peiper 6 durata] duraa.c.    8 quia 
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nascitur Isac] Peiper,  cum spatio uacuo  L  9 ille] illa Peiper  10 ex 

insperate] ex insperato  Peiper 11 quo scimus] quos scimus Peiper  (pe)tendum 

est ]  ss. 14 terram] PB,  terra Peiper 15 quicquid] quidquid  Peiper pacienter] 

patienter Peiper et ad] adi  Peiper  20 non flammam contigit ora] non flamma 

comas, non contigit ora  Peiper 20/21 exanime] Cf,   exanimum  Peiper 21 post 

superarat] uacuat,  flammas superarat Peiper cito] tacito   Peiper quia] qua   Peiper

 22 tristi] tristea.c. 24 daret] Cf,  darent P Peiper execrantes] uel exerrantes 

ss.  requirentes] P,  querentes Peiper  27 iamcorr. hærens] horrensa.c.,  

haeres Peiper,  erens P  (no)lis] ss. 28 tuos] tuo Peiper per stabiles 

fortesque] saeuitia comitante Peiper 31 et contempta] contemptaque  Peiper 35 sententia 

possit] tempora possint Peiper  36 est] Pf,  es C Peiper  uultusque] 

luctusque  Peiper  uertis] uertasa.c. 37/38 funere] munerea.c. 39 peragat] 

pergat  Peiper 43 denegat] deneget  Peiper  

/fol. 9v/  1 data est] P,  deest in app. crit. Peiper,   datam  C Peiper  4 fudutia] 

fiducia  Peiper   5 forti?] forti!  Peiper  7 æternum exposcito numen] 

aeternumque inuoca numen  Peiper,  numen] nomen cett. codd.  9 irruit] inruit  

Peiper   11 tristiciam] tristitiam  Peiper 12 accedere] deest in app. crit. Peiper,  

 accendere  Peiper est natum]Pf,  est maior natum Peiper 15 tangunt] deest in app. 

crit. Peiper,  tangant  Peiper    16 alloquar] adloquar  Peiper  19 que quod] Pf,  

quodque  Peiper conice] cogita  Peiper, cett. codd. 20 fallatia] fallacia  Peiper

 sedcorr.  nunc] l*ca.c. (uo)catum] ss.  22 ui***] cum spatio uacuo,  

uictrix  Peiper  23 tenes qui] figa  ss.,  qui tenes  Peiper animaliacorr. 24 cahos] 

chaos  Peiper  26 unus] ss. 27 loquelas?] loquellas.  Peiper 30/31 quæsita 

limpha] quaesitas est lympha  Peiper  32 quicquid] quidquid  Peiper

 rogitatis ab illo] petieretis illum  Peiper  33 uirgam] C,  uirga  Peiper

 defendere] defundere  Peiper fontes] fortesa.c. 34 et misit] emisit  Peiper

 quicquid] quidquid  Peiper  36 lacrimas] lacrimisa.c.  38 nunc] hunc  

Peiper solatia] solacia  Peiper  karior] carior  Peiper  39/40 futura] future  

Peiper  41 tu] te  Peiper 44 sic] te  Peiper 46 hunc] tunc  Peiper  47 

annuis] adnuis  P Peiper 48 lacrimas] lacrimosa.c.  49 frater super est (s. ullus  ss.) 

sollacia uitæ] frater est ullus. sollacia uitae  Peiper   

/fol. 10r/  1 quicquid] quidquid  Peiper 2 nec] deest in app. crit. Peiper,  haec  Peiper

 6 priorum] pioruma.c. 
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11. REMMIUS FAVINUS, Carmen de ponderibus et mensuris 

     

fol. 10r, lin. 8 – fol. 10v, lin. 33 (schriftje II) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   De tekst volgt zonder enige zichtbare overgang direct op het Carmen de martyrio 

Maccabeorum. Paleografische bijzonderheden als het gebruik van de I-longa, de open a en het 

extra haaltje voor de lus van de letter g, typeren ook deze tekst. Maar de open a wordt steeds 

meer afgewisseld met de Karolingische a en de a met een plat dak. Op de volgende afbeelding 

zijn de vormen van a, i en g herkenbaar: 

 

 

 

Afb. 11. 1: fol. 10r, lin. 21/22: “Uncia quæ in libra pars est quæ mensis in annum/ 

                                                   …nam minor est ter quinque hac denique dragmis” 

 

   Het gedicht van Remmius Favinus beslaat in zijn volledigheid 208 hexameters. De kopie 

van Ademar stopt midden in vers 163 (“Nec non et sine aquis…”), evenals de kopie in Leiden, 

VLQ 33, fol. 115r-127v. 

Iedere versregel begint met een hoofdletter waardoor de oorspronkelijke stichometrie 

behouden is gebleven. Door het gebruik van hoofdletters kan de interpunctie voor een 

belangrijk deel achterwege blijven. Om de ruimte in dit katern optimaal te benutten, een 

intentie die ook bij de voorgaande teksten geconstateerd werd, worden de hexameters niet 

onder, maar achter elkaar geschreven (modo orae solutae). De fouten die Ademar maakt in de 

beginletter van een vers, laat vermoeden dat zijn model geen, of foutief ingevulde, initialen 

bezat. Gelet op dit steeds terugkerende gebrek, moet Ademar verscheidene handschriften 

gebruikt hebben die niet of slecht gerubriceerd waren.1  
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TRANSCRIPTIE 

 

In het kritisch apparaat worden de plaatsen aangegeven waar de tekst van Ademar afwijkt van 

die in de ed. Riese. Behoudens enkele uitzonderingen volgt de recente editie van Geus de 

tekst van Riese. Het gedicht in VLO 15 kent vele minder correcte varianten, maar een enkele, 

zoals e mnam (fol. 10r, lin. 25) in plaats van unam, lijkt mij interessant. 

 

SIGLA 

 

Riese   ed. RIESE/BUECHELER, Anthologia Latina I, 2, Carmen 486, p.29-37. 

Geus   ed. GEUS  

edd.   Riese & Geus 

mac.    maculat 

A    handschriftengroep MS Napels, Bibl. Nat. Vienn. lat. 2 (Bobbio, s. IV-VII/VIII-IX) 

B    handschriftengroep MS Paris, BnF lat. 7496 (s. IX) en 7498 (s. IX) 

[..]   nummering van de versregels 

 

[fol. 10r] 

 

/8/ ¶ Remi fauini epistula de pon/9/deribus ex sensu eiusdem auctoris ad symmachum metrico 

iure missa2 [1] Pondera pęoniis ueterum memorata libellis /10/ Nosse iuuat.3 pondus rebus 

natura locauit Corporeis elementa suum regit omnia pondus. Pondere /11/ terra manet. uacuus 

quoque ponderis æter [5] Indefessa rapit uoluentis sidera mundi Ordiar a minimis post hæc 

/12/ maiora sequentur Nam maius nihil est aliud quam multa minuta Semioboli duplum est 

obolus. quem pon/13/dere duplo Gramma uocant. Scripulum nostri dixere priores [10] Semina 

sex alii siliquis latitantia curuis /14/ Attribuunt scripulo. lentis uergantur in octo Aut totidem 

speltas numerant tristesue lupinos /15/ Bes duo. sed si par generatim his pondus in esset 

Seruarent eadem diuersæ pondera gentes [15] Nunc uariant /16/ etenim cuncta nunc foedere 

cuncto Naturę sed lege ualent hominumque repertis In scripulis trinis dragmam /17/ quam 

pondere dotis Argenti facilis signatur nummus aenis Olcæquæ a dragma non re sed nomine 

differt /18/ [20] Dragmam si gemines aderit quem dicier audis Sicilicus dragmę scripulum si 

adiecero fiet Sextula quæ fertur /19/ nam sex his uncia constat. Sextula cum dupla est ueteres 

dixere duellam Vncia fit dragmis bis quat/20/tuor. unde putandum [25] Grammata dicta quod 

hæc uiginti quattuor in se Vncia habet. tot enim formis /21/ uox namque notatur Horis quot 

mundus peragit noctemque diemque Vncia quæ in libra pars est quæ mensis in annum /22/ 

Haec magna latio est libra est gentique togatæ [30] Attica nam minor est ter quinque hac 

denique dragmis /23/ At ter uigenis tradunt explerier unam Accipe preterea paruo quam 

nomine grai Mnam uocitant /24/ nostrique minam dixere priores Centum hæ sunt dragmæ. 

quod si decerpseris illis [35] Quattuor. efficies hanc nostram /25/ denique libram Attica quę 

fiet si quartam dempseris e mnam Cicropeum superest post hæc docuisse talentum /26/ 

Sexaginta minas seu uis sex milia dragmas Quod summus doctis perhibetur pondus aenis [40] 

Nam nihil /27/ his obolone minus maiusue talento. Nunc dicam solidæ quæ sit diuisio libræ. 

Seu assis. nam sic legum dixere periti /28/ Ex quo quod soli capimus perhibemur habere 

Dicimus aut partis domini pro partibus unis [45] Vncia nam libræ si deest /29/ dixere deuncem 

Ac si sextantem retrahas erit ille decunces Sed nullum reliquo nomen semuntia certum /30/ 

Dempta dabit. neque enim est huius sescuncia triplex Dodrantem reliquum uocitant quadrante 

retracto Cumque tri/31/ens desit bessen dixere priores [50] Idem septuncæ est dempto 

                                                 
2 Cf. D. Raïos, Archimède etc., p. 172, n. 218, en Raïos, Recherches, p. 33-34. Raïos beschouwt, op grond van 

o.a. hetzelfde incipit,  BnF lat 7498 (St. Amand, s. IX-X) en VLO 15 als zusterhandschriften.    
3 Ademar blijft ook hier de I-longa gebruiken en de open a (Iuuat). 
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quincunce uocarunt Post hæc semissis solidi pars /32/ maxima fertur Nam quæ dimidium 

superat pars esse negatur Et docuit tenui scribens in puluere musa /33/ [55] Cætera dicta prius 

quibus est semuncia maior Hæc de ponderibus superest pars altera nobis Humida metiri seu 

/34/ frugum semina maius  Huius principio nobis pandetur origo Bes longo in spatio latoque 

notetur /35/ [60] Angulus et pars sit quem claudit linea triplex Quattuor et quadris medium 

cingatur inane Amphora /36/ fit cuius quam ne uiolare liceret Sacrauere Ioui tarpeio in monte 

quirites Huius dimidium fertur uelut ipsa /37/ medimni [65] Amphora terque capit modium 

sextarius istum Sedecies haurit quot soluitur in digitos pes /38/ At cotilas quas si placeat 

dixisse licebit Eminas recipit geminas sextarius unus /39/ Qui quater assumptus fit graio 

nomine choenix [70] Adde duos chus fit uulgo qui est congius idem  /40/ De quo sextarii 

nomen fecisse priores Crediderim quod eos capiat sex congius unus At cotylas /41/ ciatos bis 

ternos una receptat Sed debato nobis pondus sepe notatur [75] Bis quinę faci/42/unt dragmæ 

si appendere uelles Oxibafum fient si quinque addantur ad istas /43/ Ad mystrum cyati quarta 

est at tercia mystri Quam uocitant ciamen capit /44/ hæc coclearia bina Quod si mensuræ 

<pondus> componere fas est  

 

[fol. 10v]  

 

/1/ [80] Sextarii ciatus pars est quæ uncia libræ Nec non oxibafi similis sexcuntia fiet 

Cilicumque tibi mystro simula/2/re licebit Coclear extremum est scripulique imitabitur instar; 

Attica preterea dicenda est amphora nobis [85] Seu cadis. /3/ hanc facies nostræ si adieceris 

urnam Est bis et decies quem conficit amphora nostra Tulleus hac nulla est maior /4/ mensura 

liquoris Est etiam terris quas aduena nilus inundat Artaba cui superat modii pars tercia post 

tres /5/ [90] Iamque decem modiis explebitur artaba triplex Illud pretereat multum cohibere 

memento Finitum pondus uarios /6/ seruare liquores Iam libræ ut memorant bessem sextarius 

addit Seu puros pændas latices seu dona liei /7/ [95] Addunt semissem libræ labentis oliui Sed 

libramque ferunt mellis superesse bilibri Haec tamen a sensu facilis est cre/8/dita nobis 

Namque nec errantes undis labentibus amnes Nec mersi putei latices aut fonte perenni [100] 

Manantes /9/ par pondus habent non denique uina Quæ campi aut colles nuperue aut ante 

tulere Quod tibi moechanica promptum est /10/ deprendere musa Ducitur argenti tenuiue ex 

ære cylindrus Quantum inter nodos fragilis producit harundo /11/ [105] Qui cono interius 

modico pars ima grauatur Ne totus sedeat totusue supernatat undis Lineaque a summo tenuis 

/12/ descendit ad ima Ducta superficie tot quæ qua in frusta secatur Quot scripulis grauis est 

argenti ærisue cylindrus /13/ [110] Hoc cuiusque potest pondus spectare liquoris Nam si 

tenuis erit maiori mergitur unda Sin grauior plures mo/14/dulos superesse notabis Ac si 

tantundem laticis sumatur utrimque Pondere prestabit grauior. si pondere secum [115] 

Conueniunt /15/ tunc maior4 erit quæ tenuior unda est Quod si septem ter humeros texisse 

cylindri Hos uideas latices illos cepisse /16/ ter octo His dragma grauius fatearis pondus 

inesse Sed refert æqui tantum conferre liquoris [120] Vt grauior superet dra/17/gma quantum 

expulit undę Illius aut huius teretis pars mersa cylindri Hæc de mensuris quarum si signa 

requiris /18/ Ex ipsis ueterum poteris cognoscere cartis Nunc aliud partum ingenio trademus 

eodem [125] Argentum fuluo si quis /19/ permisceat auro Quantum id sit quoue hoc possit 

deprehendere pacto Prima siracusii mens prodit alta magistri /20/5 Regem namque ferunt 

sicula quam mouerat olim Cælicolum regi ex auro statuisse coronam [130] Compertoque 

dehinc furto nam /21/ parte retenti Tantundemque argenti opifex inmiscuit auro Orasse 

ingenium ciuis qui mente sagaci Quis modus /22/ argenti fuluo latitaret in auro Repperit 

inleso quod cluserat ante dicatum [135] Quod te quale fiet paucis aduerte docebo /23/ 

Lancibus æquatis quibus hæc perpendere mos est Argenti atque auri quod edax purgauerit 

                                                 
4 I-longa in het midden van een woord (mediaal). Zie Lowe en Lindsay.  
5 Met aandachtsstreepje in de marge (vanwege mouerat?) 
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ignis Impones libras neutro /24/ præpondere hasque Summittis in aquam quam pura ut cæperit 

unda [140] Protinus inclinat pars hæc quæ sustinet aurum /25/ Densius hoc namque simulare 

crassius unda At tu siste iugum mediique cardine centri Interualla nota quan/26/tum 

discerpserit illinc Quotque notis distet suspenso pondere filum [145] Hac dragmis distare 

tribus cognouimus ergo /27/ Argenti atque auri discrimina denique libra Libra tribus dragmis 

supera cum mergitur unda Sume dehinc /28/ aurum cui pars argentea mixta est Argentique 

meri par pondus itemque sub unda [150] Lancibus impositum expecta propensior auri /29/ 

Materies sub aquis fiet furtumque docebit Iam si ter senis superabitur altera dragmis Sex 

solas libras auri di/30/cemus inesse Argenti reliquum quia nil in pondere differt [155] 

Argentum argento liquidis cum mergitur undis Haec eadem puro /31/ deprehendere possumus 

auro Si par corrupti pondus pars altera gestat Nam quoties ternis <pars> illibata grauarit /32/ 

Corruptam dragmis sub aquam totidem esse notabis [160] Argenti libras quas fraus promiscuit 

auro /32/ Pars etiam quæuis libræ si forte supersit Hæc quoque dragmarum simili tibi parte 

notetur Nec non et sine a/33/quis (....)6 

 

 

 

Kritisch apparaat 11: 

 

/fol. 10r/  8 Remi fauini epistula] delin. 2 m. 9 eiusdem auctoris] eiusdem clari auctoris   

Paris BnF lat. 7498  ad symmachum] delin. 2 m.    (li)bellis] ss.  8/9 Remi 

fauini – metrico iure missa] Par. 7498,   om. cett. codd.   14 lentis uergantur in octo] lentis 

uel grana bis octo  Riese  15 bes] bis  Riese 16 nunc] haec non edd.  cuncto] certo 

edd. in scripulis trinis dragmam] scripla tria dragmam uocitant  edd. 17 quam pondere 

dotis] quo pondere doctis  edd. aenis] Athenis edd. 18 aderit] erit is  edd. 

 sicilicus] sicilicum  edd. 20 uiginti quattuor]B,  uiginti et quattuor  edd.  21 

namque] nostra  edd.  uncia quæ] unciaque edd. in annum] in anno edd. 22 

hac] haec  B,  hanc  edd. 23 at ter uigenis] et ter uicenis  edd.  24 decerpseris] 

decerpisa.c. 25 e mnam] emnam libri (?)  unam  edd. Cicropeum] Cecropium  edd. 

 26 summus] summum  edd. aenis] Athenis  edd. 27 obolone] oboloue  edd. 28 

dicimus] dicimur  edd.  uncia nam libræ si deest] uncia si librae desit  edd.  29 

decunces] decuncis  edd. 30 enim] om. edd.,  quae add. edd.  31 bessen] besen  

AB,   bessem  edd.  septuncæ] septuncem  edd.       quicuncecorr.  32 et] ut  edd. 

 34 maius] mauis  B  malis A  edd. huius] cuius  edd.   bes] pes  edd. 

 latoque notetur] latoque altoque notetur  edd. 35 et pars sit] ut par sit  edd. 36 

cuius] cybus hic  edd. fertur uelut ipsa] fertur nam ut ipsa  B   fert urna ut et ipsa  edd.  39 

assumptus] adsumptis  edd.  40 de quo sextarii] aequo sextarii  A    e quo sextari  edd.

 capiat] recipit  edd.  40/41 at cotylas ciatos] at cotyle cyathos  edd.      41 

debato] cyatho  edd.   sepe] quoque saepe  edd. 41/42 faciunt] hunc faciunt  edd.

 42 uelles] malis  edd.  oxibafum] oxibaphon  edd. fient] fiet  edd. 43 at] 

B,  sed  edd.   ciamen] chemen  edd.  44 pondus] cum spatio vacuo 

/10v/ 1 sextarii] sextari  edd.  quæ] quanta est  edd.  cilicumque] lege 

sicilicumque  2 dicenda] discenda  edd. cadis] cadus  edd. 3 est] asta.c.  bis et 

decies] et bis decies  edd. tulleus] lege culleus  edd. 4 superat] superest  edd. 5 

iamque] namque  edd.  5 illud pretereat multum cohibere memento] illud praeterea 

veteres (veteris A,  om. B) perhibere memento  edd.  6 iam] nam  edd. liei] Lyaei  

edd. 7 oliui] A2B,  oliuae  edd. sed libramque] selibramque edd. a sensu facilis est] 

adsensu facili sunt  edd. 8 putei] puteis  edd.   aut colles] et colles  edd. 11 qui] cui 

                                                 
6 Hic desinit familia B. 
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edd.  supernatat] supernatet  edd.  12 descendit] mac.  ima] B,  imam  edd.

 superficie] superficiem  edd.  tot quæ] totidemque  edd. quot] qda.c. 

 (cylin)drus] ss. 13 cuiusque] mac. potest] potes  edd. maiori] maior pars  

edd.  14 ac] quod  edd.  pondere] B,   pondera A  edd.  conueniunt] 

conuenient  edd.  15 tunc] tum  edd.  quod] ac  edd.  septem ter humeros] 

ter septem numeros  edd. 17 undę] indea.c.  requiris] requires  edd. 18 cartis] 

chartis  edd. nunc] in ras.  19 possis] possit edd.   deprehendere] deprendere  

edd. syracusii] B,  syracosii  Riese   Syracusi  A Geus  prodit] prodidit  edd. 

 20 sicula] siculum  edd.  mouerat] uouerat  edd. 21 retenti] retenta  edd. 

 22 cluserat] dis erat  edd.  fiet] siet  edd.   (do)cebo] ss.  23/24 

neutro præpondere] neutra ut praeponderet  edd.  24 summittis] summittes  edd.   

 quam] quas  edd. (au)rum] ss. 25 densius] pensiusa.c.,  d  in margine

 simulare crassius unda] simul aere crassior  unda  edd. unda] undea.c.  

 mediique cardine] mediique a cardine  edd.  25/26 quantum] quatuma.c. 26 

discerpserit] discesserit  edd.  hac] fac  edd. cognouimus] cognoscimus  edd. 27 

libra] libram  edd.  supera] superat  edd. 28 expecta] exspecta  edd. (pro)pensior 

auri] ss.  29 iam] nam  edd. libras auri] auri libras  edd. 31 deprehendere] 

deprendere   edd.  gestat] gestet  edd. quoties] quotiens  edd. illibata] pars 

inlibata  edd 32 sub aquam] sub aqua  edd. totidem esse] tot inesse promiscuit] 

permiscuit  edd. 
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12. PRISCIANUS, Periegesis (onvolledig) 

      

fol. 10v, lin. 34 – fol. 11v, lin. 35 (schriftje II) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   Ademar schrijft in lange regels om de gehele bladzijde te kunnen benutten. De versindeling 

is zodoende alleen zichtbaar door het gebruik van hoofdletters aan het begin van iedere 

versregel. 

Toch leidt dit optimale bladgebruik hier (10v–11r) slechts tot 41 regels per bladzijde en op 

11v zelfs tot 35 regels, terwijl Ademar enige bladzijden terug er nog in slaagde om 68 regels 

op een bladzijde samen te proppen. De ruimte tussen de regels is om een of andere reden 

groter geworden. Misschien bemerkte Ademar dat het overgebleven perkament meer dan 

voldoende ruimte bood om de 172 versregels van Priscianus te kunnen herbergen. Als het 

enigszins kan, dan probeert Ademar twee versregels op één regel te plaatsen. Met als gevolg 

dat soms het laatste woord van het vers (deels) superscript gepositioneerd moet worden.   

De ijzergallusinkt op fol. 11v is verbleekt, hetgeen de leesbaarheid bemoeilijkt. 

Voortzetting van het gebruik van de I-longa (bv. fol. 10v, lin.37, Imperium), soms zelfs 

midden in een woord (fol. 11r, lin.4: disIungit) ; de open a komt nog sporadisch voor (fol.11r, 

lin.3: aquilo en 11r, lin. 40: partem, zie afbeelding hieronder); meestal is de a van een 

horizontaal streepje voorzien (fol. 11r, lin.35: summam). Woordscheidingen zijn lang niet 

altijd herkenbaar. De golvende regels vormen intussen een vast kenmerk van Ademar’s 

schrift. De diphtong ae wordt afwisselend geschreven als æ en ę. 

 

 

 

Afb. 12. 1: fol. 11r, lin. 39-40: “Diuidit et geminas diuersis sarcibus oras  

                                                    Ad dextram partem protenditur ylliris alma”  

 

EDITIE 

 

P. van de WOESTIJNE, La Périégèse de Priscien. Édition critique (Brugge, 1953). 

In deze editie is de tekst van Ademar gecollationeerd onder siglum W. Vrijwel alle varianten 

uit het Leidse handschrift worden door Van de Woestijne vermeld.1 

De tekst van de Periegesis bevat 1087 vv., terwijl de kopie van Ademar niet verder gaat dan 

vers 172 (“Namque solum squalens urbes distinguit opacas”). Dit vers valt in het handschrift 

samen met het katerneinde op fol. 11v. Het is mogelijk dat schriftje II ( nu een quinio met 

twee, met elkaar in de kim verbonden, enkelbladen) een vervolg heeft gekend met de 

                                                 
1 Met een enkele uitzondering zoals Tegeam (fol. 11v, lin. 14) 
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ontbrekende tekst van de Periegesis. Maar omdat Ademar, naar het einde toe, overging tot een 

ruimer bladgebruik met meer wit tussen de regels, acht ik het waarschijnlijker dat ook  het 

voorbeeld van Ademar slechts 172 versregels bevatte (zie hieronder).   

  De legger van Ademar moet een tekst geweest zijn waarvan de beginletters fouten bevatten 

of waarvan de beginletters nog niet ingevuld waren (of in de vouw verdwenen). Dat kan men 

concluderen uit de vele afwijkende initialen die bij Ademar voorkomen ten opzichte van de 

handschriftelijke traditie. 

 

 

SIGLA 

 

ed.  P. van de Woestijne (Brugge, 1953). 

<…>  addendum 

corr.    correxit  
a.c.      ante correctionem  

lege    lege(ndum) 

ss.   suprascriptum est 

subscr.  subscriptum est 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 10v] 

 

/34/ Liber perietis.  i. Inuocatio .ii. De prefatione .iii. De tribus terrę partibus .iiii. De circuitu 

terrę .v. De quattuor maioribus /35/ sinibus marinis terram intrantibus vi. De tirrheno mari 

.vii. De africa et egipto .viii. De europa. /36/ viii. De insulis tyrrheni maris atque oceani .x. De 

asia ¶ Naturæ genitor quae mundum continet omnem /37/ Annue rex cęli positum telluris et 

undę In quas imperium mortalibus ipse dedisti Materie /38/ tanta me promere carmina digna ¶ 

Incipiens terrę tractus pontique meatus Et fluuios canere /39/ atque urbes populosque per 

orbem  Discretos late refluum memorare parabo Oceanum tellus quo /40/ cingitur æquore tota 

Insula ceu sese diffundens litore uasto Non tamen assiduo /41/ teres undique margine circum 

Clauditur haec bifido sed brachia litore pandens/ 

 

[fol. 11r] 

 

 /1/ Artatur rapidos cursus ad solis utrimque ¶ Assimilis fundæ sed quamuis corpore toto Vna 

sit haec homines tris dicitur esse diremptas /2/ Et primam libien post europen asiamque Sed 

libiam europæ discernit finibus amplis Linea quam obliquant gradus atque hostia nili /3/ Qua 

boreæ excurrit memphitis terra sub axes Atque locum nouit spartano fama canapo Sed terras 

aquilo qua frigore /4/ damnat iniquo Europen asię tanais disiungit ab oris Sauromatas linquens 

scythiam qui gurgite uasto /5/ Præstringit praecepsque ruit meotida poscens At medius finis 

iamiam declinis ad austrum est Quas hellesponti fau/6/ces dixere priores Sed magis australis 

sunt terminus hostia nili Per mare sic fluuiosque duos discernent orbis /7/ Ast alii terris 

malunt discernere terras Finibus est asię locus artum lingua supernis Caspia quam mediam 

faciunt /8/ atque æquora ponti Euxini locus hic discrimen dicitur esse Europes asiæ disiungens 

ruribus arua. Est alius finis lon/9/gissimus exit in austros Qui secat ægipti terras æquorque 

sabeum Separat hic lybien asiæ confinia rumpens. /10/ Talia mortales perhibent discrimina 

terrę Circuit oceani gurges tamen undique uastus Qui quamuis unus sit /11/ plurima nomina 

sumit Finibus hesperiis athlanticus ille uocatur Et boreæ qua gens feruens arimaspa /12/ sub 
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armis Dicitur ille piger nec non saturnius idem Mortuus est aliis minimo quod lumine solis 

Perfruitur tar/13/de radios nam suspicit orbis Nubibus et crassis premitur nimbisque grauatur 

Vnde tamen primo consendit lu/14/mine titan Eoumque uocant atque Indum nomine ponti Sed 

qua deuexus calidum polus excipit austrum /15/ Aethiopumque simul pelagus rubrumque 

uocatur  Qua deserta patet tellus ardore perusta Circuit oceanus /16/ sic totum maximus orbem 

Nominibus uariis celebratus et æquore tanto Hinc atque inde sinus penetrabilis /17/ efficit ille 

Exiguos multos dirimens mare quattuor amplos Persecat hesperiam primus quo porgitur undis 

/18/ Pamphylumque latus lybiæ pertendit ab oris Hoc minor est reliquis maior quem caspia 

tellus /19/ Suscipit intrantem uastis aquilonis ab undis Nomine saturni quod thetis possidet 

æquor /20/ Caspius iste sinus simul hircanusque uocatur At duo qui ueniunt australis  ab 

ęquore ponti /21/ Sic supra currens mare persidis efficit altum E regione situm qua caspia 

uoluitur unda /22/ Fluctuat est alter pancheaque litora pulsat Euxini contra pelagus protentus 

in austros /23/ Hosce sinus perhibent quos tethios efficit unda Maiores nam sunt alii multique 

minores Nunc maris /24/ hesperii lustrabo carmine tractus Flexibus in uariis qui frangitur 

æquore pontus Has stringens pela/25/go terras circumfluus illis Montibus et radens 

suppostasque urbibus oras Assis o numen studi/26/orum praesul et artis Ordine principium 

capiens athlantis ab unda Herculeo celebrant qua /27/ metæ munere gadis Cæliferasque tenet 

stans athlas monte columnas Est primus uastis qui pon/28/tus hybericus undis Diuidit europen 

libia communis utrique Hinc atque hinc statuæ sunt /29/ ahibe litora cernunt Haec libies haec 

europes aduersa tuendo Gallicus hinc gurges qui celti/30/ca litora pulsat Excipit. Hunc 

sequitur ligurum cognomine dictus Qua domini rerum terris creuere la/31/tinis Ad leucen 

poetran aquilonis ab axe reductis Quæ freta sicaniæ concludit litore curua /32/ Insula sed 

cyrnos pro<p> riis pulsatur ab undis Inter sardonium pelagus celtumque refusis /33/ Inde salis 

tumidus tyrrheni uoluitur æstus Ad partes uergens australes excipit istum /34/ Sicanię gurges 

solis deflexus ad ortus Qui procul effusus pachyni distenditur [  ]2 oris /35/ Ad cretę summam 

quae prominet æquore ripe Qua gortyna potens mediis qua festus in aruis /36/ Arietis hanc 

rupem simulantem uertice frontem Pro merito grai criu dixere metopon /37/ Hoc mare gargani 

concludit iapygis ora Illinc incipiens extenditur hadria uastus /38/ Ad boream penetrans 

pelago solemque cadentem Aonius pariter sinus hic perhibetur ab orbe /39/ Diuidit et geminas 

diuersis sarcibus oras Quas tamen extremas terminus unus /40/ Ad dextram partem 

protenditur ylliris alma Est hanc dalmatię populorum martia tellus/ 

 

[fol. 11v]  

 

/ 1/ At læuam ausoniæ porrectus continet isthmos Quem tria circumdant maria undique litore 

curuo /2/ Tyrrhenum siculum nec non simul hadria uastus Finibus at propriis exceptant 

singula uentos Tyrrhe/3/ num zephyro siculum sed tunditur austro Hadria succurrens eoo 

frangitur euro At post sicaniam /4/ tractu diffunditur alto Ad syrtim pelagus libicis quae 

cingitur oris Maiorem post quam minor excipit /5/ æquor longe Atque sinu gemino resonantia 

litora pulsant Finibus a siculi creteum tenditur /6/ æquor Ad ueniens ortus salmonida poscens 

Dicitur eous qui cretæ terminus esse Post hanc /7/ est geminum mare uastum fluctibus atris 

Flatibus ismarici boreæ quod tunditur acris /8/ Qui ruit aduersus celsæ de partibus arcti Quod 

prius est pharium perhibent hoc tangit /9/ Præcipitis casii montis post unda secunda Sidonium 

est pelagus penetrat qua gurgite pontus Assicus arc/10/toas ad partes æquore uergens Non 

longe rectus cilicum nam frangitur oris Hinc zephiros poscens /11/ ueluti draco flectitur undis 

Qui iuga montiuagus uastat siluasque fatigat /12/ Partibus extremis pamphilia clauditur isto 

Atque chelidoniæ rupes cinguntur eodem /13/ Et procul hunc zephyrus finit patareide summa 

Post haec arctoas ad partes aspice rursus /14/ Tegeam superat qui fluctibus ęquora cuncta 

                                                 
2  eras. 
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Dispersas uasto qui gurgite cycladas ambit /15/ Terminat hunc imbros pariter tenedosque 

coerces Angusta trahitur qui fauce propontidis unda /16/ Asia quam supra populis distenditur 

amplis Et nothiam partem qua latus ducitur isthmos /17/ Threicius sequitur post bosphorus 

ostia ponti Hoc3 nullum perhibent terras angustius orbis /18/ Esse fretum dirimens hi sunt 

simplegades arte Panditur hinc ponti pelagus titanis ad ortus /19/ Quod petit obliquo boream 

solemque meatu4 Hinc atque hinc medio procurrunt æquore colles /20/ Vnus qui ueniens asiæ 

de parte carembis5 Dicitur australi sed contra finibus alter /21/ Prominet europæ hinc criu 

dixere metopon Ergo conueniunt aduersi gurgite tanto /22/ Distantes quantum ternis transire 

diebus Qua ualeat nauis bimarem sic æquore pontum /23/ Aspicias similem cornu quod 

flectitur arcus Neruo curuati distento dextera neruum /24/ Assimilat recto trahitur nam linea 

ductu Extra quam boream quod scandit sola carambis /25/ Sed formam cornu geminatis 

flexibus edit Mitus quod pontum cingit sub parte sinistra /26/ In quam meotis penetrans 

aquilonis ad axes Quam scithię gentes circumdant undique rupis /27/ At matrum ponti 

perhibent meotidis undam Scilicet hinc ponti uis exit gurgite multo /28/ Cimerium torrens per 

bosforon undique taurum Cimerii gelidis habitant sub finibus imum /29/ Haec maris est 

species splendens haec forma profundi Nunc tibi telluris regionem carmine pandam /30/ Vt 

cernas animo non uisus lumine terras Atque docens alios lauderis pectore docto /31/ Incipiens 

lybie tenuisque a tethios undis Oceanus tyrias qua pulsat gurgite gadis /32/ Tenditur ad 

nothias partes et solis ad ortus Et mensæ formam reddit mensoribus artis /33/ Quam tradunt 

terrę non æquam margine cuncta Terminat haec fines rubri prope litora ponti /34/ Natos 

æthiopum populos quos possidet alter Quem calidis iuxta terris pascuntur erembi /35/ Has 

pelli similes pardi dixere priores Namque solum squalens urbes distinguit opacas // 

 

 

Kritisch apparaat 12: 

 

/fol. 10v/  34 liber perietis] in margine     35 tirrheno] tirrenoa.c.  37 annue… 

telluris] delin. 2 m.  

/fol. 11r/  2 gradus] gadisa.c.,  Gades  ed. (ni)li] ss. 3 nouit] uouit  ed. 5 declinis] 

declnisa.c. 7 finibus] sinibusa.c.   locus] latusa.c.   8 est] ast  ed.  11 et] 

at  ed.  12 est] ast  ed.  13 suspicit] suscipit  ed.  orbs] ortus  ed. 14 

ponti] pontum  ed.   austrum] astruma.c.  16 tanto] totoa.c.  17 (un)dis] ss.   21 

sic] hic  ed. unda] ss. 22 est] ast  ed.  29 ahibe] ambae  ed.  31 poetran] 

deest in app. crit. Van de Woestijne,  petran  ed. 32 pro riis  scripsit 37 illinc] illica.c. 

 est] post  ed.   

/fol. 11v/  1 curuo] ss.  5 æquor] aequora  ed.  9 Assicus] Issicus 13 et] at  ed.

 14 Tegeam] Aegaeum  ed. 15 coerces] coercens ed. qui] qua  ed.   (un)da] ss.

 16 et] ad  ed.  nothiam] notiam  ed.  18 hi] hic  ed.  titanis ad 

ortus] ss. 20 carembis] carambis  ed.  21 (tan)to] ss.  22 qua ualeat] eualeat   ed.

 nauis] nausa.c.  24 rectocorr.  25 Mitus] Situs  ed. 26 (ru)pis] ss.,  ripis  ed.

 27 at matrem] et matrum  ed.  (mul)to] ss. 28 Cimerii] Cimmerii  ed.

 imum]  ss. 29 regionem] regiones  ed.   (pan)dam]  ss. 32 nothias] notias  

ed. 33 ponti] ss. 34 natos] latos  ed. æthiopum] Aethiopium  ed.  35 urbes] 

codd.,  orbes  ed. opacas] codd.,  opacos  ed.   

 

 

                                                 
3 om beschadiging heen geschreven 
4 om beschadiging heen geschreven 
5 carambis  ed.   om beschadiging geschreven 
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13.  PREFATIO IN ARTE DONATI,1  

       

fol. 12rv (schriftje III)  

    

 

PALEOGRAFIE 

 

 
Afb. 13.1: fol. 12r, begin van de praefatio in arte Donati door een onbekende kopiist (s. X?). 

De marginale tekst is in de hand van Ademar. 

 

  Opvallend is het veelvuldig gebruik van de ampersand (s& en  m&afora). Langgerekte, grote 

letters; schrift met veel interlineaire en marginale ruimte voor aantekeningen. Direct na dit 

voorwoord volgt in dezelfde hand een fragment van de Ars minor van Donatus. De titel staat 

op de onderste regel van fol 12v, de tekst zelf begint op fol 13r (zie hierna, tekst 14). 

Waarschijnlijk gaat het hier om een terzijde gelegd bifolium dat door Ademar voor andere 

doeleinden werd hergebruikt.  

  Overigens wijkt deze kopie van Donatus op vrij veel punten af van de andere twee 

handschriftelijke getuigenissen van de tekst. Dat kan te wijten zijn aan een slordige werkwijze 

van de kopiist. De interpunctie is niet consequent uitgevoerd en het is de vraag of de kopiist 

de betekenis van het geschrevene wel begreep op het moment dat hij een vraagteken verkeerd 

plaatste (lin. 9). 

 

EDITIE 

 

C. JEUDY, “Donat et commentateurs de Donat à l’abbaye de Ripoll au Xe siècle (ms. 

Barcelone, Archivo de la Corona de Aragón, Ripoll 46)”, in: G. CAMBIER (ed.), Lettres latines 

du moyen âge et de la Renaissance (Brussel 1978: Collection Latomus 158), p. 56-75, editie 

op p. 63-64. De editie van Jeudy is gebaseerd op drie handschriften: Ripoll 46, fol. 27r-v (= 

R); Vat. lat. 3318, fol. 1-2 (= V); Leiden VLO 15, fol. 12r-v (= L). 

 

TRANSCRIPTIE 

 

Jeudy      ed. JEUDY  

In het kritisch apparaat worden de varianten in VLO 15 vermeld die niet door Jeudy werden 

opgemerkt. 

                                                 
1 DE MEYIER en OBBEMA, Codices Vossiani Latini IV (indices), p.12: “pro <accessus ad Donatum> lege potius 

<commentarius anonymus in Aelii Donati Grammaticam>”. 
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[fol. 12r] 

 

PRIMUM NOBIS INTERROG[U]ANDUM est / 

quod nomen habeat ista prefacio: V: que?2 dici/ 

tur titulus., capitulus; clauis artis sequen/ 

tis.. argumentum; prefacio;. Quid ergo titulus? / 

5 hoc est: inluminatio eo quod inluminat artem / 

sequentem.. quia obscura est . et quasi muta. quelibet / 

ars seu quislibet liber qui non habet titulum sicut / 

scriptum est: Titulum frontis erade., ut muta sit pagi/ 

na.. Dicitur et capitulus? eo quod in capite libri / 

10 hoc est in principio libri ponatur; Dicitur etiam / 

et clauis artis sequentis., Hinc scriptum est quiquid / 

in fronte ponitur. Clauis artis nominatur., Item / 

argvmentum nominatur. hoc est ostensio hec quod osten/ 

dit nomen auctoris.. et qualitatem artis,. Prefacio / 

15 autem ideo dicitur eo quod pronunciatur., et preponitur.. / 

Interrogandum est quot continentur in hac prefaci/ 

one,.Tot sensus et intellectus habet. quot habet / 

uerba,. Primum ostendit iniciacionem et incep/ 

cionem artis cum dicit incipiunt,. Set hic metafor/ 

 20     ra. continetur hoc est ad animali  ad animale / 

quia iuuencium (?) est proprium incipere,. Set propterea / 

ars dicitur incipere per metaforam. pro artifice..Et cum / 

dicit feliciter qualitatem artis ostendit / 

 

[fol. 12v] 

 

1    quod bene  (… 

22                                                        …)      sequantur singuli./3 

 

 

Kritisch apparaat 13: 

 

/ fol. 12r /  1 Primum nobis interrogvandum] fere capitalis rustica  interrogvandum] 

scripsit,  interrogandum  Jeudy  2 quod] quot  Jeudy    nomen] nomina  Jeudy

 prefacio] praephatio  Jeudy que] quae  Jeudy 3 capitulus] capitulum  Jeudy 

 4 prefacio] praephatio  5 inluminatio] illuminatio  Jeudy  inluminat] 

illuminat  Jeudy  6 quelibet] quaelibet  Jeudy  9 capitulus?] capitulum  

Jeudy 10 libri] om. , scripsit Jeudy  11 sequentis] om., scripsit Jeudy quiquid] 

quicquid  Jeudy  12 in fronte ponitur] in fronte libri ponitur  Jeudy clauis artis] clauis 

artis sequentis  Jeudy  item] idem  Jeudy 13 argvmentum] artema.c. hec] eo  Jeudy 14 

prefacio] praephatio  Jeudy 15 pronunciatur] praenuntiatur  Jeudy 16 interrogandum] 

item interrogandum  Jeudy 16/17 prefacione] praephacione  Jeudy  17/18 habet 

uerba] habet et uerba  Jeudy 18 iniciacionem] initiationem  Jeudy  19 set] sic  Jeudy

 20 ad animali ad animale] ab animali ad inanimale  Jeudy 21 iuuencium] inuentum  

Jeudy 

                                                 
2 Met accentteken op de -e 
3 De tekst op deze pagina is tot aan de onderste regel onleesbaar vanwege rasuur. 
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14. ARS DONATI GRAMATICI (fragment) 

 

fol. 12v, lin.  –13r (schriftje III) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

Als in tekst 13: 

 

 
 

Afb. 14.1: fol. 13r, lin.18, “Dicimus enim doctior illo” 

   

Afgaande op de schrijfwijze van de –or ligatuur in bovenstaande afbeelding (doctior), is een 

datering aan het begin van de 11e eeuw waarschijnlijker dan een vroegere datering in de 10e 

eeuw.   

De tekst volgt direct, en zonder enige cesuur, op de Praefatio in arte Donati. 

 

EDITIE 

 

L. HOLTZ, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude sur l’ Ars Donati et sa 

diffusion (IVe-IXe siècle) et édition critique (Parijs, 1981). Handschriftbeschrijving op p. 420; 

editie van de voor ons relevante passage op p. 585-586).  

Holtz heeft VLO 15 niet gebruikt. Slechts op enkele punten wijkt het fragment van de Ars 

minor  in VLO 15 af van de editie Holtz. Het gaat vooral om de diphtong ae, geschreven als e, 

en om com- in plaats van con-. 

 

TRANSCRIPTIE 

Holtz  ed. Holtz 

*   littera una erasa siue ad legendum difficilis   

<…>   addendum 

 

/12v/ 

23    INCIPIT ARS DONATI GRAMATICI / 

 

      /13r/       PARTES ORATIONIS quot sunt VIII. / 

Que? Nomen.. pronomen.. verbum.. aduerbium.. parti/ 

cipium,. Coniunctio.. preposicio,. Interiectio,. / 

Nomen quid est? pars orationis cum casu corpus aut / 

5             rem propriae ut roma. tiberis? com<m>uniter ut urbs / 

flumen,. Nomini quot accidunt? Sex. Que? Qua / 

litas,. Comparatio., Genus., Numerus., Figura., Casus., / 

Qualitas nominum in quo est? Bipertita est,. Quomodo / 

aut enim unius nomen est et proprium dicitur. aut multorum / 

10           et appellatiuum,. Comparationis gradus. quot sun<t> / 

Tres,. Qui? positiuus,. comparatiuus,. Superlatiuus,. / 

Scilicet posituus ut doctus., comparatiuus ut doctior,, / 

Superlatiuus ut doctissimus., Que nomina compa/ 
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rantur? appellatiua dumtaxat qualitatem / 

15           aut quantitatem, significantia., qualitatem / 

ut bonus; malus; Quantitatem., ut magnus,. pra/ 

uus,. Comparatiuus gradus cui casui seruit / 

Ablatiuo sine preposicione,. Dicimus enim doctior illo. / 

Superlatiuus cui? Genitiuo tantum plurali,. Dici/ 

20           mus enim doctissimus poetarum, Genera nominum / 

quot sunt? quatuor. Que? Masculinum., ut / 

hic [eras.] magister.. Femininum ut hec musa. Neu/ 

trum ut hoc scamnum,. Com<m>une ut hic et hec sacer / 

dos,. Est preterea trium generum quod omne dicitur //    

 

Kritisch apparaat 14: 

 

/ 12v /  23 - / 13r / 1  Incipit – orationis] fere capitalis rustica 2 verbum] capitalis rustica

 aduerbium] aduerbuma.c. 5 ut roma tiberis? comuniter ut urbs flumen] ut Roma 

Tiberis communiter urbs flumen in app. crit. Holtz   8 bipertita] bipertaa.c. 10 sunt] 

sun* 14 appellatiua] appllatiuaa.c.  16/17 prauus] lege paruus 24 generum] generaa.c. 
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15. GLOSSARIUM: INCIPIUNT DEFINITIONES  + SCHOLICA GRAECARUM GLOSSARUM  (fragm.)  

 

fol. 107r  (schriftje XI) + fol. 12r-12v, lin.3 (schriftje III) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 15. 1: fol. 107r, detail 

   

    Op bovenstaande afbeelding is te zien dat Ademar aan de linkerzijde een lijst met soorten 

definities in het Grieks weergeeft (ontleend aan de Etymologiae), terwijl de resterende ruimte, 

rechts van deze opsomming, wordt gevuld met een fragment van de Scholica Graecarum 

glossarum. 

Paleografische kenmerken: beginregel geschreven in uncialis met de daaropvolgende 

definities voor een deel in Griekse lettertekens; doorzakkende r, naar rechts overhellende s; ct 

en st ligatuur. 

Incidenteel schrijft Ademar een open a met een plat dak: 

 

 
 

fol. 107r, lin. 13, laudet 

 

 

TEKST 

 

   Ademar begint op de lege rectozijde van het voorliggende blad van fasc. XI, fol. 107r, met 

het afschrijven van een fragment van de zg. Scholica Graecarum glossarum, een Grieks-

Latijnse, gealfabetiseerde woordenlijst die in een vijftal handschriften is overgeleverd: Vat. 

Reg. lat. 215, fols. 112r-118v (877); London, British Library, Royal 15A XVI, fols. 74v-83v 

(s. X);  Parijs, BnF lat. 4883A, fols. 22rb-25va (s. X/XIin ); Barcelona, Arxiu de la Corona d’ 

Arago, Ripoll 74, fols. 32va-37vb (s. X); Oxford, Bodleian Library, Barlow 35, fols. 44r-54v 

(s. XIin).1 De Scholica werden in 1923 uitgegeven door M.W.L. Laistner, waarbij hij de 

handschriften Reg. lat. 215 en Royal 15A gebruikte.2 De tekst in Vatican Reg. 215 heeft naar 

                                                 
1 Naar mijn mening zijn de Scholica, of tenminste een gedeelte daarvan, ook overgeleverd in MS Firenze, 

Biblioteca mediceo- laurenziana, Ashburnham, 5, fol. 81-86 (paroechia – sillogismi). Zie Indice e cataloghi VIII 

(Roma, 1887), p. 5-7. 
2

 M.L.W LAISTNER, “Notes on Greek from the Lectures of a Ninth Century Monastery Teacher” in: Bulletin of 

the John Rylands Library 7 (1922-23), p. 421-456. Kort hiervoor had Georg GOETZ, Corpus glossariorum 
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alle waarschijnlijkheid als model gediend voor de Scholica in Paris BnF lat. 4883A, een 

handschrift toebehorend aan Saint-Martial in Limoges.3  

   Uit het gegeven dat Ademar slechts het laatste gedeelte van de Scholica Graecarum 

glossarum overlevert (na het lemma synposion), mag men niet zonder meer concluderen dat 

er in VLO 15 tekst verloren is gegaan. Omdat Ademar de Scholica op fol. 107r begint met 

Incipiunt definitiones, kunnen we er vrij zeker van zijn dat zijn voorbeeld ook niet verder 

terugreikte dan de tekst waar deze bladzijde mee begint (Inc.: “ubicumque greci ponunt 

prepositio”, voorafgegaan door een paragraafteken). 

  Volgens Laistner hebben de Scholica hun onstaan te danken aan het onderwijs in het Grieks, 

gegeven door Martinus van Laon (ook wel Martinus Hiberniensis of Scottus genoemd, 819-

875).4  John Contreni wijst aanvankelijk Heiric van Auxerre (841-876/877) aan als meest 

waarschijnlijke samensteller van de glossen.5 Later denkt Contreni aan een Visigotische 

(Spaanse) herkomst.6  

  De kern van de Scholica wordt gevormd door lemmata die voorkomen in de tekst van 

Isidorus’ Etymologiae. Lendinara verdedigt de hypothese dat de Scholica ontstaan zijn als een 

poging om de Griekse woorden in de Etymologiae in één verzameling onder te brengen; 

vervolgens werd deze collectie gealfabetiseerd en uitgebreid met Griekse termen uit andere 

teksten, waaronder glossen bij ongebruikelijke woorden die werden aangetroffen in 

Martianus’ De nuptiis Philologiae et Mercurii.7    

   Zonder onderbreking volgt op de Scholica Graecarum glossarum een niet-alfabetische 

verzameling glossen (Glossae miscellaneae, in mijn verzameling genummerd als 15a) met 

Griekse en enkele Hebreeuwse woorden, afkomstig uit (vooral) Isidorus, Beda en 

Hieronymus. Verder enkele aan het juridisch taalgebruik ontleende termen, gevolgd door een 

recept tegen pijn in de milt met een aantal spreuken en bezweringsformules.8 Direct hierna, 

ook weer zonder paleografische cesuur, heeft Ademar de Glossae Biblicae gekopieerd. 

Behalve in VLO 15 zijn er nog twee andere handschriften waarin de Scholica Graecarum 

glossarum vergezeld gaan van bijbelglossen, namelijk BnF lat. 4883A en Vat. Reg. lat. 215. 

     Het is interessant om de vraag te stellen naar de verhouding tussen VLO 15 en BnF lat 

4883A.9 Beide handschriften zijn afkomstig uit hetzelfde milieu (Limoges en/of Angoulême), 

geschreven rond dezelfde tijd (rond 1025) en met twee dezelfde soort teksten. Beide bevatten 

                                                                                                                                                         
latinorum, 7 vols. (Leipzig/Berlijn 1923: Teubner), dl. 1, p. 148 en dl. 5, p. 583-586, uittreksels uit Vat. Reg. 215 

gepubliceerd. Een nieuwe editie werd aangekondigd door Patrizia LENDINARA, “L’attività glossatoria del periodo 

anglosassone” in: J. HAMESSE (éd.), Les manuscrits des lexiques et glossaires, (1996), p. 615-655, hier p. 620, n. 

13. Zie ook: P. LENDINARA, “ The Scholica Graecarum glossarum and Martianus Capella”, in: Mariken 

TEEUWEN en Sinead O’SULLIVAN (eds.), Carolingian Scholarship and Martianus Capella. Ninth-Century 

Commentary Traditions on ‘De nuptiis’ in context (Turnhout, 2011), p. 301-361. 
3 Cf. John J. CONTRENI, “The Biblical Glosses of Haimo of Auxerre and John Scottus Eriugena” in: Speculum 51 

(1976), p. 415 en 426, n. 58. 
4 LAISTNER, “Notes on Greek”, p. 422. 
5 CONTRENI,  “The Biblical Glosses”, p. 427. 
6 CONTRENI,  “Three Carolingian Texts Attributed to Laon: Reconsiderations” in: Studi medievali (serie 3), 17/2 

(1976), p. 797-813, p. 806. 
7 LENDINARA, “The Scholica graecarum glossarum and Martianus Capella”,  p. 304; cf.  M. L. W. LAISTNER, 

“Martianus Capella and his ninth-century commentators”, in Bulletin of the John Rylands Library, 9 (1925), p. 

131; S. O’SULLIVAN (ed.), Glossae aevi Carolini in libros I-II Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et 

Mercurii (Turnhout, 2010: CCCM 237), p. XIII-XIV. 

8 Het geheel aan recepten, spreuken, astrologische teksten en prognostica in VLO 15, doet vermoeden dat 

Ademar zekere activiteiten als medicus ontplooide. Voor de theorie achter het gebruik van spreuken in een 

medicinale context, zie: Charles BURNETT, “The Theory and Practice of Powerful Words in Medieval Magical 

Texts” in: Tetsuro SHIMIZU and Charles BURNETT (eds.), The Word in Medieval Logic, Theology and 

Psychology (Turnhout, 2009: Rencontres de Philosophie Médiévale, 14), p. 215-231.  
9 Voor MS Paris, BnF lat. 4883A, zie John J. CONTRENI, Glossae Diuinae Histoirae,  p. 9-10 en Léopold 

DELISLE, Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 3 dln. (Parijs, 1868-1881), deel 1, p. 389 en 397. 
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de Scholica, zij het in VLO 15 in fragmentarische vorm, en beide bevatten een complete set 

bijbelglossen. Toch lijkt er geen directe afhankelijkheid tussen de twee handschriften te 

bestaan. De bijbelglossen in VLO 15 behoren tot de familie van Rz glossar, terwijl de 

bijbelglossen in BnF 4883A behoren tot de zg. Iohannes-Haimo glossen. De Scholica in BnF 

4883A zijn een directe kopie van de Scholica gevonden in Reg. lat. 215. Dit laatste 

handschrift werd door Laistner gebruikt in zijn editie onder het siglum V. Wanneer we nu de 

Scholica in VLO 15 vergelijken met de varianten V in de editie van Laistner, en dus indirect 

met de lezingen in BnF 4883A, dan moet de conclusie luiden dat de Scholica in VLO 15 niet 

gekopieerd werden uit BnF 4883A (of andersom).  

  In de eerste plaats wordt duidelijk dat Ademar zijn gewoonlijke werkwijze ook op de 

Scholica toepast: meermaals worden de glossen verkort weergegeven en soms grammaticaal 

genormaliseerd. Veelzeggender zijn echter de verschillen tussen beide handschriften die 

onontkoombaar leiden tot de conclusie dat Ademar en Aymericus, de kopiist van de tekst in 

BnF lat. 4883A,10 ieder een ander model van de Scholica voor zich heeft gehad (V = BnF lat. 

4883A): 

 

Solicofanis/ solicofanice] Silicophanis/silicophanice   V     

Schea/schena] Scea/scena  V      

Sibilla. quasi sios bole .i. dei consilium uel dei os. Sy. est os. eolice; Bule. consilium] Sibilla 

dicitur quasi os bulae, id est dei consilium vel dei os; Samsios eolice dicitur deus, bule 

consilium   V     

Skibola. bacę sunt cordis humani] Skybala: bacae stercoris humani   V     

 

Verder worden in V  de woorden Sinteca en Senoma in omgekeerde volgorde behandeld; een 

zevental lemmata uit V (vanaf de letter S) wordt in VLO 15 weggelaten (en de helft van 

Sinodus), terwijl omgekeerd de lemmata Sindeton en Toparcha niet in V voorkomen maar wél 

in VLO 15. 

 

    Als inleiding tot de Grieks-Latijnse woordenlijst op fol. 107r bewerkt Ademar, onder de 

titel Incipiunt definitiones, een paragraaf uit zijn eigen versie van de Etymologiae II, 29 op 

fol. 119r van VLO 15 (De divisione definitionum). Deze paragraaf geeft een onderverdeling 

van definities, ontleend aan De definitionibus van Marius Victorinus. Als opsomming van 

definities is deze tekst zeer toepasselijk, niet alleen als inleiding tot de Grieks-Latijnse 

woordenlijst, die immers vele aan de Etymologiae ontleende graecismen bevat, maar ook tot 

de glossen die daar direct op volgen en tot de bijbelglossen die dáár weer op volgen.11   

  In zijn verkorte versie van De definitionibus op fol. 107r maakt Ademar dezelfde fout als in 

zijn bewerking van de Etymologiae: in beide teksten wordt definitie 10 met definitie 11 

verwisseld. De verwantschap tussen beide teksten wordt verder nog versterkt door de 

identieke schrijfwijze van de gelatiniseerde Griekse termen voor de soorten van definities.  

    De inleiding wordt in een iets groter lettertype geschreven dan de omringende Scholica, 

met de aanhef in uncialis. Ademar gebruikt zijn kennis van de Griekse lettertekens om de 

Latijnse schrijfwijze van enneomatice, ipograficen en cata antilexin in het Grieks om te 

zetten. Deze invuloefening bleef slechts beperkt tot een tiental letters waarbij de theta (θ) 

werd toegepast voor de tau (τ) en waarbij Giekse majuskels en minuskels door elkaar werden 

                                                 
10 BNF lat. 4883A, fol. 32r: “Aymericus scripsit monachus” , cf. CONTRENI, “The Biblical Glosses”, p. 415, n. 

25.  

 11 Voor de relevantie van deze introductie om een glossarium te begeleiden, cf. Louis HOLTZ, “Glossaires et 

grammaire dans l’Antiquité”, in: Jacqueline HAMESSE, (éd.), Les manuscrits des lexiques et glossaires de 

l’antiquité tardive à la fin du moyen âge (Leuven, 1996: Textes et études du moyen âge, 4), p. 18-20.   
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gebruikt.12  Gelet op de paleografische en typologische continuïteit, acht ik het niet 

onmogelijk dat de inleiding tot de Grieks-Latijnse woorddefinities, tevens bedoeld was als 

inleiding tot de  Glossae miscellaneae en de Glossae Biblicae.  

  In feite zou men kunnen zeggen dat we hier getuige zijn van het ontstaan van een nieuwe 

tekst die samengesteld wordt uit fragmenten met een diverse oorsprong.13 
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148 en dl. 5, p. 583-586 (Vat. Reg. 215). 
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SIGLA  

 

Laistner  ed. Laistner 

V   Vat. Reg. lat. 215 in app. crit. ed. Laistner  

Goetz  ed. Goetz, 5, p. 586 

Etym.   Etymologiae in VLO 15, fol. 119 

add.  addidit 

<  >  addendum 

(   )   moeilijk leesbaar (littera ad legendum difficilis) 

 

 

[fol 107r] 

 

[cf. Etymologiae II, 29]  

 

INCIPIUNT DEFINITIONES. 

i. Vsiodis .i. substantialis / 

ii. ΕΝΝeomaθιΚΕ. Quid agit. / 

iii. Poites. .i. Quale sit. / 

5            iiii. ΙΠΠΟΓΡaφιΚeΝ .i. des/ 

      criptio dictorum factorumue; / 

v. Caθa aΝθιΛΕξιΝ .i. / 

    aduerbium.14 / 

vi. Cata diaforan. .i. Quid / 

10      interest. / 

vii.Cata metaforan .i. Trans/ 

     latio. Moneat. designet. /  

     laudet. uituperet. / 

viii. Cata aferesin .i. Quod non est. /  

15   viiii. Cata ipoti posin .i. Ima/ 

        ginatio. / 

x. Cata elli ipesolo cleru o/ 

                                                 
12 Mogelijk heeft Ademar deze kennis opgedaan via raadpleging van het Griekse alfabet in Paris BnF lat. 528, 

een handschrift waaruit hij enkele andere  teksten in VLO 15 kopieerde (zie nrs. 4 en 5). 
13 Etymologiae, Scholica graecarum glossarum en andere glossaria. 
14 lees: ad uerbum   cf. Holtz, “Glossaires et grammaire”, p. 18 
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     mogenus .i. /  

     Per indigentiam pleni ex eodem genere; / 

20   xi. Cata analogian .i. Quid deest.15 / 

xii. Cata epenon .i. Per laudem. / 

xiii. Cataton prostin .i. ad aliquid. / 

xiiii. Ca[a]tatonrus .i. genus est quod plu/ 

         res amplectitur partes; et pars /  

25            est. quę subter est. generi. / 

xv. Cata etilogian .i. secundum rei ra/ 

      tionem ut dies est sol super terras. et /  

      nox est sol sub terris; 

 

[fol 107r, in margine]  

 

 [SCHOLICA GRAECARUM GLOSSARUM (fragm.)]  

 

/1/ <Sinposion: conuiuium> ¶ ubicumque greci ponunt prepositio. sin. nos. con; Stroma. 

uarietas. Liber stro/2/matum. est ex uariis rebus aut diuersis auctoribus. Stropha. inpostura. /3/ 

uel tergiuersatio; Strofe. conuersio; Strofades. insulę conuer/4/tentes naues retro et 

submergentes; /5/  ¶ Sicofanta. calumniator; Scolica. causę /6/ summatim excerptę. 

Semnologia. insignes ser/7/mones. Sinastria. constellatio; Smigma. /8/ conmixtura. Odon.uia. 

Solicofanis. in/9/anis dictio. Solicofanice. inaniter. /10/ Senoma. cadauer. Sinteta. compositio. 

/11/ Schea. umbra. Schena. umbratio uel umbraculum. /12/Sceda. quę necdum redactum est in 

libris et emendan/13/ur in cartis. Sibilla. quasi sios bole .i. dei consilium /14/ uel dei os. Sy. 

est os . eolice; Bule. consilium; /15/ Stranguria. difficultas urinę; /16/ Senoca. continuatio uel 

infirmitas cotidia/17/na; Skibola. bacę sunt cordis humani. /18/ Sillogismus. arta conclusio. 

conclusiua ratio; /19/ Sindetos fuit saturnus. cum marte .i. coniun/20/ctus in commissura 

circulorum. Ton meson. /21/ .i. medius sonus. uel medium uerbum. Seua /22/ iuno .i. magna. 

Seuus latro. crudelis. /23/ Tesseres. iiiior; Theologus. diuinus ser/24/mocinator. Tisanę. sine p. 

cibus est /25/ ex hordeo ad egrotos.16 Tropeum .i. /26/ uictoria. uel fuga hostium. sine h; /27/ 

Tropheum. per h. est nutrimentum. /28/ Trophimus. nutritor. /29/ Tropeum est si fugat hostem. 

/30/ Triumphus. si comprehendit uel occidit; /31/ Theos. deus quia omnia uidet; /32/ 

Toparcha. princeps unius loci /33/ primus in orbe deos. fecit inesse timor; /34/ uallematia. 

ioca turpia;17 Xerofagus. sicco cibo utens; Xero. cibus /35/ Ypodromus. cursus unius equi. 

Rachel sepulta in ypodromo bethleem .i. in spa/36/tio cursus unius equi uel yppodromus. 

locus extra teatrum ubi custodiuntur equi /        

 

[fol 12r in margine = Continuatio Scholica Graecarum glossarum, fol. 107r] 

 

[Marg. sup.] 

 

/1/ Yppos. dicitur equus. ypocrates. equorum custos; ysocrates. equitatem presidens. / 

ypoteseon. informationum; uel institutionum; zetę hiemales. sunt domus quę calide fiunt. / 

                                                 
15 De uitleg Quid deest hoort bij de voorgaande definitie die hier als X genummerd is maar die bij Isidorus op XI 

voorkomt, terwijl nummer XI Cata analogian bij Isidorus op nr. X vermeld wordt. In het door hemzelf 

gekopieerde Etymologiae-voorbeeld, treedt ook de verwisseling van definitie X met XI op. Uit deze gezamenlijke 

fout blijkt de directe afhankelijkheid die er tussen beide teksten bestaat. 
16 Horatius, Sat. 2,3, 155; Plin. maior, Nat. hist., 22, 136 (ed. MAYHOFF, 3, p. 482, lin. 18): “Tisanae, quae ex 

hordeo fit, laudes uno uolumine condidit Hippocrates”.  
17 Isid. Etym. 3, 22, 11: “Dicta autem cymbala, quia cum ballematia simul percutiuntur; cum enim Graeci dicunt 

sun bala ballematia.” 
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subducta flamma. uel britiscę austro opposita. ad similitudinem z; Zelus amor dei. uel inuidia; 

/4/ Zelotipium. odium ex mala suspitione. Zetę estiuales sunt britiscę aquiloni oppositę.  

 

Kritisch apparaat 15: 

 

/fol. 107r/  1 Incipiunt definitiones – et nox est sol sub terris]  ex manuscripto VLO 15, XII, 

fol. 119rv   3 ΕΝΝeomaθιΚΕ ] enneomatice  Etym.   5 ΙΠΠΟΓΡa φιΚεΝ ] ipograficen  Etym.  

7 Caθa aΝθιΛΕξιΝ ] cata antilexin  Etym. 

/ fol. 107r in margine /  1 Sinposion: conuiuium] addidi ex ed. Laistner 4/5 conuertentescorr.  

6 Semnologia] Simnologia  V 7/8 smigma. conmixtura] smicmata: conmixturae  

Laistner  8/9 Solicofanis/solicofanice] Silicophanis/ silicophanice V 10 sinteta] sinteca  

Laistner  11 Schea/schena] Scea/scena  Laistner 13 bole] bule  V 14  Sy. est os. 

eolice] Samsios eolice dicitur deus  V    17 skibola] skybala  Laistner  bacę sunt cordis 

humani] baccae stercoris humani  Laistner    R<equire>] add. in marg. dext.   19 sindetos] 

sindeton  Laistner 22 crudelis] crudeloa.c. seuus latro. crudelis] saeuus crudelis  

Laistner      26 sine h] sine pa.c. 30 triumphus… occidit] triumphus uero captabatur de 

comprehenso hoste  Laistner  32 Toparcha – loci] om. V 32/33 primus – timor] ante  

toparcha – loci 33 inesse] esse  Laistner   primus – timor] om. V 34 ioca turpia] 

carmina iocaque turpia   Laistner xero. cibus] quia siccum xero dicitur  Laistner  36 

custodiuntur] seruabantur  Laistner 

/fol. 12r in marg. sup./  1 presidens] possidens  Laistner    3 opposita] appositae 

Laistner  Goetz 3/4  ad similitudinem – ex mala suspitione] post  zetę estiuales - 

oppositę   Laistner  Goetz 
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15a.  GLOSSAE MISCELLANEAE 

 

[12r, marg. sup.] 

 

/5/ Diafonia. dissonantia.1 Dioscori .grece. gemini castor et pollux. Dioscoria. / .i. ciuitas a 

nomine illorum;2 / 

 

[Marg. sin.] 

 

(y)ppos .i. / equus. / dromus .i. / cursus;3 / Smirna .i. / mirra.4 / Arabia hebraice / eudema. 

grece. / (b)eata uel sacra. latine.5 / Moneosilla. / scapha .i. na/uis ex uno ar/bore cauata. / uel 

nauicula uir/gea et crudo. / corio operta.6 / Parembole .i. / castrum.7 Fanta/sia ambitio dicitur / 

quasi apparatus mul/(tus).8 Demetrius .i. / nimium persequens.9 / ypantese. obuiare. / ypapanti. 

quia / simeon et anna / obuiam xpisto ue/nerunt cum cæteris / fidelibus ad / templum.10 

Sermo/logus11 seminiuerbius.12 Mercu/rius quas in medium / currens .i. inter. / duos pacem 

faciens / idem est caduce/ator. quia inter oues / lites compesce/ret; hermes. / interpres;13 

Sco/tos singulariter. / .i. tenebre.14 / Tision. hostia / uel sacrificium. / Tisiasterion./ altare. 

Tisiate tisian .i. / sacrificate sacrificium  / Tison ti theo tisian / .i. immola deo sacrifi/cium 

inmutas 

 

[Marg. sub.] 

 

                                                 
1 Isid. Etym. 3, 20, 3 
2 Isid. Etym. 15, 1, 40 (Dioscoriam, Dioskouroi); Beda, Expositio actuum apostolorum 28, lin. 31(Dioscoria). 
3 Scholica Graecarum glossarum, Y1, ed. LAISTNER, : “Yppos enim dicitur equus, dromos cursus” 
4 Beda, Explanatio Apocalypsis, p. 253, lin. 31 (CCSL 121A, ed. R. GRYSON): “Smyrna enim myrra dicitur”. 
5 Beda, Nomina regionum atque locorum de actibus apostolorum, lin. 22 (CCSL 121, ed. LAISTNER): “Arabia 

autem sacra interpretari dicitur eo quod sit regio turifera odores creans; hinc eam Graeci eudaimôn, nostri beatam 

uocauerunt.”; Isid. Etym. 14, 3, 15. 
6  Beda, Expositio actuum apostolorum, 27, lin. 24: “Scapha siue catascopos est nauicula leuis ex uimine facta 

crudo que corio contecta; dicta autem Graece a contemplando, quod tali nautae uel piratae nauigio terras et litora 

praespicere soleant.” (Act 27. 16); Cf. Isid. Etym., 19, 1, 18-21. 
7 Beda, Retractatio in Actus apostolorum, 21, lin. 35 (CCSL 121, ed. LAISTNER): “Sic et in psalmo ubi dicitur: Et 

ceciderunt in medio castrorum eorum, in Graeco parembolê numero singulari scriptum est.” (Ps 77, 28) 
8 Beda, Retractatio in Actus apostolorum, 25, lin. 27: “Pro ambitione in Graeco phantasias scriptum est, quo 

nomine designatur multiplex apparatus” 
9 Hilarius Arelatensis (Pseudo-),  Tractatus in septem epistulas catholicas. In epist. Iohannis III, lin. 5  (ed. 

MCNALLY, CCSL 108B): “Demetrius fortis ad persequendum uel fortis uirga interpretatur.” Cf. Beda, Expositio 

actuum apostolorum 19, lin. 82. 
10  Beda, Retractatio in Actus apostolorum 16, lin. 46: “Sane notandum quia in hac lectione, ubi scriptum est 

puellam obuiare nobis, pro eo quod est Latine obuiare in Graeco scriptum est hupantêsai; quod ideo 

commemorandum  putaui ut animaduertat lector dominicam sollemnitatem, quae uocatur hupapantê domini, inde 

nomen accepisse Graece, quod adlato in templum domino Symeon et Anna ceteri que qui erant ibi fideles et 

electi eius obuiam ei deuoto corde et obsequio uenerant.”; Cf. Heiricus Autissiodorensis, Homiliae per circulum 

anni pars hiemalis 24, lin. 222 (CCCM 116, ed. R. QUADRI). 
11 sermologus] spermologusa.c.     Ademar gebruikt het woord spermologus in het Chronicon (III, 56, 44), in de 

betekenis van evangelist met betrekking tot Martialis. 
12 Act ap. 17, 18: “Quid vult seminiverbius hic dicere”;  Beda, Expositio actuum apostolorum 17, lin. 26: “Quid 

uult seminiuerbius hic dicere? Recte seminiuerbius, id est spermologos, uocatur seminiuerbius”; cf. Beda, In 

Ezram et Neemiam libri iii, lib. i, lin. 1615 (CCSL 119A, ed. HURST). 
13 Hyginus, Fabulae 143, 2; Isid. Etym. 8, 11, 45-49. 
14 σκότος, cf. Isid. Etym. 4, 7, 3: “Scothomia ab accidenti nomen sumpsit, quod repentinas tenebras ingerat oculis 

cum uertigine capitis”. 



 316 

/1/ Tison. uerbum occisionis non generale. sed illius quo hostię inmolantur. 15 / 

Dorcades. ab acumine oculorum .i. dammę;16 Extasis. stupor mentis.17 /  

Rempha. factura. uel requies uestra18. Stefaneforon. coronam ferens. / 

Stefanus. non coronatus. sed corona.19 Eulogis iston stefanon. /5/ 

.i. benedicens coronę.20 Bion. uita ambitio uel ago; Zoe .i. / 

uita contraria morti;21 Figet apethno tabernaculum suum22 / 

.i. solii sui papilionem; quia  apetno .i. solii sui;23 /    

 

[Marg. dext.] 

 

Moarim. presidium.24 / Epoth bat uestis linea25 / nefalion. uigilan(tem)26 / Sofron. pudicus.27 / 

Eis to fronesin .i. / sapere ad pudicitiam.28 / Mausoleum. a mau/seleto. cuius sepulcrum / miro 

opere compositum est29 / Luminosius. clarius / Intestatus. sine testamento. / .i. sine carta.30 / 

                                                 
15 Ps 4,6: sacrificate sacrificium; cf. Beda, Retractatio, 10, lin. 19: “Quod Latine dicitur occide, hoc Graece hoc 

in loco dicitur thuson, quod non generale occisionis uerbum est, sed illius occisionis proprium quo hostiae deo 

immolantur; nam et hostia siue sacrificium Graece thusia et altare thusiastêrion uocatur, et in psalmo ubi 

canimus: Sacrificate sacrificium iustitiae, Graece dicitur, thusate thusian, et immola deo sacrificium laudis, 

thuson tôi theôi thusian”. 
16 Act. ap. 9,36: Dorcas; cf. Beda, Expositio actuum apostolorum 9, lin. 97 (CCSL 121, ed. LAISTNER): 

“Dammula quippe uel caprea…unde et ab acumine cernendi Graece dorcades uocantur.” 
17 Beda, Retractatio in Actus ap., 8, lin. 77-79: “Pro eo quod seducens in Graeco scriptum est existôn quod 

significat in extasin, id est mentis excessum siue stuporem”. 
18 Act. ap. 7,43: Rempham; cf. Beda, Retractatio in Actus ap., 7, lin. 101-102: “quia Remfam, ut dixi, factura 

uestra uel requies uestra interpretatur”. 
19 Isid. Etym.7, 11, 3: “Stephanus enim corona dicitur”.; Beda, Expositio actuum apostolorum, 6, lin. 4: 

“Stephanus Graece, Latine coronatus dicitur”; Beda, Retractatio 6, lin. 14: “Scripsi autem in praecedente libro 

Stephanum interpretari coronatum, nec longe est a uero quod scripsi; uerum sollertius ediscens inueni non 

coronatum Graece, sed coronam significare Stephanum - est enim hoc nomen generis masculini apud eos ideo 

que uiro conueniens - coronatum autem stephanêphoron appellari, quasi coronam ferentem.” 
20 Beda, Retractatio, 6, lin. 19: “Denique in psalmo [64, 12], ubi canimus: Benedices coronam anni benignitatis 

tuae, uersus ille apud Graecos ita incipit: eulogêseis ton stephanon.” 
21 Beda, Retractatio in Actus ap., 4, lin. 104-108 (bion, uita, zôê): “bion namque lingua eorum uitam constat 

appellari, non eam uitam quae morti contraria est, sed illam dum quaerimus qua quis conuersatione uitam ducat, 

in militia an in agricultura an in arte qualibet honesta uel turpi, monachus sit an laicus an clericus. 

Ceterum uita qua a mortuis discernimur zôê nuncupatur a Graecis; qui ergo ita uiuunt ut sint eis omnia 

communia in domino, recte composito ex duobus uno nomine koinobiôtai uocantur”. 
22 Figet (...) suum] Dn 11,45 
23 Hier. Commentarii in Danielem, 4, 11, lin. 446 (CCSL 75A, ed. Fr. GLORIE): “‘apedno’ uerbum compositum 

est quod, si diuidas, intellegi potest thronou autou id est ‘solii sui’, et est sensus: ‘et figet tabernaculum suum et 

throni sui inter maria super montem inclytum et sanctum’; hunc locum ita interpretatus est symmachus: kai 

ektenei tas skênas tou hippostasiou autou metaxu tôn thalassôn eis to oros tês dunameôs to hagion, kai hêxei 

heôs akrou autou, quod in latino sonat: et extendet papiliones equitatus sui inter maria super montem fortitudinis 

sanctum, et ueniet usque ad uerticem montis”. 
24 Sedulius Scotus, In euangelium Mathei, vol. 1, lib. 1, p. 200, lin. 76 (ed. B. LÖFSTEDT ): “In euangelio, quod 

appellatur ‘Secundum Ebreos’, pro ‘supersubstantiali pane’ ‘moar’ repperi, quod dicitur ‘crastinum’, ut sit 

sensus: ‘panem nostrum crastinum’, id est ‘futurum da nobis hodie’.”; wellicht is “presidium” te verklaren uit 

een foutieve lezing van “crastinum”.  
25 Hier. Tractatus lix in psalmos 98, lin. 199 (CCSL 78, ed. G. MORIN): “leuitae uero habebant ephod bad, hoc est 

uestimentum lineum.” 
26 Hier. Epistulae 69 (CSEL 54, 8, p. 695, lin. 10, ed. I. HILBERG): “sobrium siue uigilantem –  nêphalios quippe 

utrumque significat”. 
27 Hier. Commentarii in iv epistulas Paulinas, ad Titum, PL 26, col. 603, lin. 19: “si autem episcopus et pudicus, 

quem graeci sôphrona uocant”. 
28 Hier. Aduersus Iouinianum, 1, 37 (PL 23, col. 274): “sed sapere, inquit, ad pudicitiam. siquidem graece 

scriptum est, eis to sôphronein.” 
29 Isid. Etym. 15, 11, 3: “Mausolea sunt sepulchra seu monumenta regum, a Mausoleo rege Aegyptiorum dicta. 

Nam eo defuncto uxor eius mirae magnitudinis et pulchritudinis extruxit sepulchrum”. 
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Themelici. ioculato(res).31 / Cinicus. caninus.32 / Summo libramine. dilig(enter) / conibentes.33 

consentien(tes). / Emancipare. extra ma/num facere.34 Detrecto / neglego. Nauiter. uelo(citer) / 

Insolentem. superbientem. / Iudex cum causas  audit / litigatores patienter  / accipiat. et omnia 

diligen(ter) / perquirat.35 

                                                                                                                                                         
30 Isid., Etym. 5, 25, 7: “Intestata hereditas est quae testamento scripta non est”  
31 Isid., Etym., 18, 47 (“De Thymelicis” = musici) 
32 Egberti Leodiensis discipulus, Glossae in Fecundum ratem, 1, p. 67, ad vs. 304 (ed. VOIGT): “cinici parci uel 

canini”. 
33 lege conhibentes 
34 Manumissio; cf. Isid. Etym. 9, 5, 17: “Inde etiam filio fit emancipatio, ut sit liber a patre, sicut fit seruo 

manumissio, ut sit liberatus a domino”. 
35 Iudex…perquirat] Codex Theodosianus II,18,1( De iudiciis):  “Iudex quam causam audire coeperit, litigatorum 

assertiones vel responsiones patienter accipiat et omnia plena discussione perquirat.”  
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15b.  RECEPTEN / BEZWERINGSFORMULES 

 

‡...‡   onleesbare passages 

 

[ fol. 12r, marg. dext.] 

 

Ad splenis dolo/rem. Cortex ligni fra/xini. ex cocta bata1 / deus. meus quare derel<iquisti me> 

/ heloi lama zaęco ‡…‡2/ Crux† sancta. oratio† sancta / Crux† sancta Oratio† sancta / sancte 

deitatis.† Sancta impis†/taria. †hęc omnia iii. uicibus3 / Xpistus†.uincit. xpistus† regnat 

xpistus† imperat / xpistus† liberet te ab omni / malo.4  / Crudelem fecisti ma/ne fa fatel. / fatel 

fares.5   

 

[ fol. 12v in margine] 

 

[ Marg. sup.] 

 

 /1/ ‡...‡ oreamus be hodie.‡...‡ [christogram]6  † ficta ficta resistat tibi deus pater et     

filius et spiritus sanctus. amen amen amen. agios agios agios athanatos k<yrios>7  

/2/ ‡ ... ‡ t. alter pax tecum dominus. ¶ Entangon ut numquam  possit. formicas ustas  

tritas et fac pulum. et cum c. lactv accino8 das bibere.9 /3/ (ut) mulier cito pariat. Ad  

inguinem sinistram Oceaonum aures reliquit.10 Roma tibi subito motibus ibit amor.11   

                                                 
1 Recept tegen pijn in de milt (Ad splenis dolorem). Het middel bestaat uit de bast van essenhout (cortex ligni 

fraxini) en gekookte braambessen (cocta bata).  Cf. Thomas de Cantimpré, De natura rerum XII (de feniculo).  
2 Mc 15,34: “Heloi Heloi lama sabacthani quod est interpretatum Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me”. 

Deze woorden werden, vanwege hun veronderstelde magische werking, soms aan heilspreuken toegevoegd, cf. 

Th.R. FORBES, “Verbal Charms in British Folk Medicine”, in: Proceedings of the American Philosophical 

Society, 115 (1971), p. 293-316, hier p. 305; MOSTERT, “De magie van het geschreven woord”, in: M. MOSTERT 

en A. DEMYTTENAERE,  De betovering van het middeleeuwse christendom. Studies over ritueel en magie in de 

Middeleeuwen (Hilversum, 1995), p. 61-100, hier p. 90. 
3 Iob 33,29: “ecce haec omnia operatur Deus tribus vicibus per singulos”. De opdracht om de bezweringsformule 

twee, driemaal uit te spreken of op een amulet te schrijven, maakte vaak onderdeel uit van een recept. Zie ook 

ALART, “Trois formules de conjuration en Catalan”,  in: Revue des langues romanes, 2e série, t. 3 (1877), p. 9-

12: “Et postea dicatur Pater noster, et Ave Maria, et dicantur haec omnia tribus vicibus”; R. REICHE, Ein 

rheinisches Schulbuch, p. 175: “Pater noster qui es in celis. libera eum a pustela hac. et tunc cantet pater noster 

per totum. et tribus uicibus sic coniuret aut in breue scribat et super se portet”. Zie ook de formule in tekst 26a.   
4 FORBES, “Verbal Charms”, p. 303; merk de overeenkomst op met formuleringen gebruikt bij de geboorte van 

een kind. Zie ook de bezweringsformule in MS Paris, BnF lat. 8096, fol. 47r (ed. A. ORBÁN, Aratoris Historia 

apostolica I, p. 61). 
5 Dn 5, 25: “mane thecel fares”; Lea T. OLSAN, “Latin Charms in British Library, MS Royal 12.B.XXV”, in: 

Manuscripta 33 (1989), 119-128, stelt vast dat, althans voor de 14e eeuw, “Latin charms incorporated many 

popular hagiographical beliefs and Biblical motifs, and that people often employed charms under the same 

conditions as they did medical recipes on the one hand and prayers on the other.” (p. 119). 
6 Cf. Ez 9,6: omnem autem super quem uideritis thau ne occidatis. 
7 FORBES, “Verbal Charms”, p. 302. 
8 lactvaccino]  post corr. 
9 Het is onduidelijk om welk medicinaal drankje het hier gaat.  
10 M.B. OGLE,  “The House-Door in Greek and Roman Religion and Folk-Lore”, in: The American Journal of 

Philology 32 (1911) 257: “ut cito pariat mulier, scribes in limine superiore ostii Oceanum interea surgens Aurora 

reliquit” (Ps.-Theod. Prisc. Add., 345,14); zie ook Verg. Aen. 4,129; 11,1. 
11 Roma…amor ] palindroom. De regel komt oorspronkelijk uit Sidonius Apollinaris, Epist. 9, 14,4. Zie ook M. 

MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, p. 332. Deze regel werd later opgenomen in 

een anoniem gedicht (ca. 890) met de titel Nobilibus quondam fueras, behorend tot de Carmina Mutinensia 

(Modena), gemaakt ter gelegenheid van het verval van Rome na de Karolingertijd, cf. J. EBERLE (Hrsgb.), 
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urn‡ ... ‡ /4/ ‡…‡on scribes carta uirgine et liga.12

                                                                                                                                                         
Psalterium profanum. Weltliche Gedichte des lateinischen Mittelalters (Zürich, 1962), p. 80 (= Poemata 

mundana medii aevi Latini; WALTHER, Proverbia, 26944).  Palindromen werden soms ook in medisch-magische 

formules gebruikt vanwege de kracht van het woord. Dit palindroom vormt het tweede deel van een uitgebreider 

en apocrief geheel: “signa te, signa, temere me tangis et angis / roma tibi subito motibus ibit amor”. Volgens de 

legende sprak de duivel deze woorden tot Sint Martinus, die hem, de duivel, in een ezel had veranderd om 

Martinus naar Rome te rijden: “Kruisig jezelf, jij plaag en kwelling voor mij; Want door mijn inspanningen zul 

je weldra Rome bereiken, het doel van je verlangen.” 
12 Cf. de spreuk in  Aelfwine’s Prayerbook, ed. GÜNZEL, p. 197: “Si habes aliquam rem perditam, scribe has 

litteras in carta uirgine, et pone subtus capud tuum in nocte dum dormis, et uidebis eum qui tibi abstulit.” Voor 

het magische gebruik van “charta virginea”, cf. M. MOSTERT, “De magie van het geschreven woord”, p. 78-79. 
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16. GLOSSAE BIBLICAE (BIJBELGLOSSARIUM)  

 

fol. 12v in marg., 13r in marg., 13v (schriftje III); fol. 15v-19v (schriftje IV); fol. 22r, 29r 

(pars inf.), 29v (schriftje VI). 

 

PALEOGRAFIE EN CODICOLOGIE     

 

   De bijbelglossen in VLO 15 beginnen in fasc. III in de bovenmarge van fol. 12v. Er is géén 

paleografische of codicologische cesuur aan te wijzen met  de voorgaande teksten (de 

Scholica Graecarum glossarum, een anonieme glossenverzameling, een recept en enkele 

bezweringsformules en spreuken).  

In fasc. III bevinden de glossen zich in de lege ruimte van een katern (bifolium) met een 

mislukte kopie van de Ars Donati gramatici, zodat de indruk wordt gewekt dat de glossen op 

deze tekst betrekking zouden hebben. Dit is niet het geval: de Donatustekst is geschreven in 

een andere hand (mogelijk 10e eeuw), in een overbodig geworden bifolium waarvan Ademar 

de lege ruimtes gebruikt om zijn glossenverzameling, die hij in schriftje XI (fol. 107r) 

begonnen was, voort te zetten.1 Vervolgens worden de glossen gecontinueerd in fasc. IV (een 

ternio, fol. 15v-19v), waar 9 bladzijden leeg waren gebleven nadat de kopieer-arbeid aan een 

ander glossarium (zie hierna, tekst 17) werd beëindigd. Tenslotte worden de bijbelglossen 

afgesloten in schriftje VI (een quaternio) waar de lege ruimtes vóór en achter in het katern 

worden opgevuld (fol. 22r; fol. 29r-29v). De bijbelglossen eindigen midden in het 

commentaar bij een lemma uit de Openbaring van Johannes. Ademar had juist de eerste letter 

van een nieuwe zin geschreven toen het werk abrupt werd gestopt. Er was enige ruimte over 

op fol. 29v om nog enkele glossen meer te kopiëren, maar daar is om een of andere reden 

geen gebruik van gemaakt. Klaarblijkelijk werd Ademar tijdens zijn werk gestoord. 

Omdat de glossen verdeeld werden over de lege ruimtes in verschillende schriftjes waarin 

zich al teksten bevonden, is het vrijwel zeker dat Ademar het bijbelglossarium betrekkelijk 

laat in zijn onderwijscarrière gekopieerd moet hebben. 

 

   Het begin van de Glossae Biblicae volgt direct op een formule met de opdracht om een 

beschreven stuk perkament in (vermoedelijk) een urn te stoppen. De overgang is visueel 

onopvallend zodat alleen de schrijver zelf geweten kan hebben dat op deze plaats een nieuwe 

tekst begint. Dit is op de volgende afbeelding te zien waar in de eerste regel na “scribes carta 

uirgine et liga”, de bijbelglossen volgen: “Sintagma. int(ellectum) compositio”. 

 

 

 

                                                 
1 Het niet onderscheiden van de verschilende handen kan tot misverstanden aanleiding geven, cf. Wim 

GERRITSEN, Europa’s leerschool: de zeven vrije kunsten in de Middeleeuwen. Een rondgang langs Leidse 

handschriften (Leiden, 2007), p. 13. 
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Afb. 16. 1, fol. 12v. Begin van de bijbelglossen. 

 

   De glossen, die zich aanvankelijk in de marges van fol. 12v en 13r bevinden, worden daarna 

(fol. 13v, e.v.) in lange regels van rand tot rand geschreven. De afzonderlijke glossen zijn 

kenbaar aan de hoofdletter  waarmee het lemma begint, en aan de eenvoudige interpunctie.  

Paragraaftekens, waarvan de functie niet geheel duidelijk is, worden onregelmatig verspreid 

tussen de tekst geplaatst. Soms vallen deze tekens samen met het begin van een nieuw 

bijbelboek of ze bevinden zich in de buurt daarvan. Maar bij de meeste bijbelboeken 

ontbreekt een paragraafteken, of het paragraafteken staat op een willekeurige plaats. Het 

gebruik van deze tekens wijst dus in ieder geval op een inaccurate en onvolledige poging om 

tot een tekstgeleding te komen. 

 

Ademar schrijft uit de losse hand in een snel notitieschrift met vele afkortingen: 

 

 
 

Afb. 16. 2, fol. 13v. Overblijfselen van de open a zijn aanwezig in de laatste a van Batilla en 

in ad focum.  

 

Een opvallend kenmerk dat we in deze tekst regelmatig tegenkomen, is de bovengeschreven 

spiritus asper: ˫, zoals in “Eschematismenos” op fol. 18r, lin. 12: 

 

 
 

Naar mijn mening gaat het hier niet om de invoeging van een vergeten letter, maar om een 

reguliere schrijfwijze. Voor deze opvatting pleit het gegeven dat we op meerdere plaatsen in  

andere teksten van Ademar dit gebruik tegenkomen. Het is een gewoonte, kenmerkend voor 

het schrift van Ademar, vergelijkbaar met de bovengeschreven i die hij soms toepast in 

woorden als “transmigratio”, “homini” en “humilis”:   (16r, r.14). 

 

GEBRUIK VAN DE BIJBELGLOSSEN 

  

Over de bewerkingen die Ademar op de glossen toepaste en het daarmee samenhangende 

gebruik dat van het bijbelcommentaar door hem en zijn leerlingen werd gemaakt, verwijs ik 

naar het gezegde in Deel I, p. 138-139.       

HET GENRE BIJBELGLOSSEN 

 

   De meeste bijbelglossaria zijn wat hun oorsprong betreft, uiteindelijk schatplichtig aan het 

bijbelonderricht van Theodorus van Tarsus en Hadrianus die in de tweede helft van de 7e 

eeuw het onderwijs verzorgden aan de School van Canterbury. Bernhard Bischoff ontdekte dit 

vroegste stadium van de Glossae Biblicae in een handschrift waarin meerdere series 
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bijbelglossen verzameld waren: MS Milaan, Bibliotheca Ambrosiana M. 79 sup. (s.XIex).2 De 

eerste serie van deze glossen, aangeduid als PentI ofwel Aa, fol. 59-64, 70-80, 64-66, 89-92, 

had betrekking op Pent I, Gn-Ex-EvIa en Ev II. Een editie hiervan werd verzorgd door 

Bischoff zelf en Michael Lapidge.3  

   De verspreiding van de bijbelglossen over het continent en dan met name in het (oud-) 

Duitse taalgebied, werd beschreven door Elias Steinmeyer en Edmund Sievers in “Rz und sein 

Einflussbereich”.4 Rz staat hier voor MS Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. IC, fols. 

37-52 (s. VIII, Reichenau, K). Een uitgebreider, maar aan Rz nauw verwant glossarium 

bevindt zich in MS Bern, Burgerbibl., 258, fols. 16-47 (s. X of s. XI, Fleury, B).5 Een tweede 

verzameling bijbelglossen met vele overlappingen ten aanzien van Rz, staat bekend als 

AFRba, vernoemd naar de sigla van de voornaamste handschriften: Karlsruhe, Badische 

Landesbibliothek Aug. CCXLVIII (s. X, Reichenau, A), Fulda, Hessiche Landesbibliothek 

Aa.2 (856, Bodensee, F), München, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 14434 (s. X ?, R) en 

München, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 19440 (s. X/XI, Tegernsee, ba).6 Volgens 

Steinmeyer is  AFRba een latere bewerking op basis van Rz.7  

   In het bovengenoemde Milanese handschrift bevinden zich naast het commentaar van 

Theodorus en Hadrianus (aan te duiden als Aa) ook nog andere series bijbelglossen onder de 

sigla Ab,  Ac,  AI en AII. Gedeelten uit deze series vallen samen met de glossen uit de Rz en 

Reichenau-traditie en worden als bron daarvan beschouwd.8 Dankzij de recente integrale 

editie van de voornaamste bijbelglossaria door Paolo Vaciago, 9 is het voor ons mogelijk om 

deze glossaria te vergelijken met de verzamelde glossen van Ademar in VLO 15.  Als 

representanten voor Rz heb ik ter vergelijking Karlsruhe 99 (Gen – II Reg) en Bern 258 

genomen; uit de Reichenau-traditie wordt Fulda Aa 2 gebruikt, en als mogelijke bron voor 

deze glossaria de verschillende series glossen in het Milanese handschrift (Ambrosiana: Ab, 

Ac, AI en AII). 

 

 

DE BIJBELGLOSSEN IN VLO 15: EEN VERGELIJKING (zie ook Appendix 2)  

 

   Het doel van de editie is onder andere om inlichtingen te verschaffen over de werkwijze van 

Ademar. Om dat te bereiken is het zinvol om het glossarium in VLO 15 te vergelijken met 

andere, in voorgaande paragraaf genoemde bijbelglossaria. In de tabel van appendix 2 worden 

in de eerste kolom het aantal glossen genoteerd dat per bijbelboek in VLO 15 voorkomt. In de 

volgende kolommen wordt tussen haakjes het aantal glossen per bijbelboek in F, K, B en Ab, 

                                                 
2 B. BISCHOFF, “Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen Exegese im Frühmittelalter”, in: B. BISCHOFF, 

Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte (Stuttgart, 1966), Band 

I, p. 205-273. 
3 BISCHOFF, B., and LAPIDGE, M. (eds), Biblical Commentaries from the Canterbury School of Theodore and 

Hadrian (Cambridge, 1994).  
4 STEINMEYER, E., en SIEVERS, E.,  Althochdeutschen Glossen (Berlijn, 1898), Bd. V, p. 108-407. 
5 Cf. MOSTERT, The Library of Fleury, p. 68-69, BF 138. 
6 De precieze relatie tussen deze groepen van handschriften is nog onduidelijk: het is de vraag of de tekst van 

AFRba het resultaat was van een bewerking van Rz of dat de verhouding juist omgekeerd was, cf. Paolo 

VACIAGO, “From Canterbury to Sankt Gallen”, in: Romanobarbarica 17 (Rome 2000-2002), p. 237-308, hier p. 

243-244.  
7 Zie VACIAGO, “From Canterbury to Sankt Gallen”, p. 244. 
8 BISCHOFF/ LAPIDGE, Biblical Commentaries, p. 286: “These four collections of exegetical materials all derive 

ultimately from the teaching of Theodore and Hadrian.” De verschillende series glossen in MS Ambrosiana 

(door BISCHOFF/LAPIDGE aangeduid als PentI (= Aa), PentII (=Ab), PentIII (=Ac), OT1(=AI) en OT2 (=AII)), 

vormen samen vier eenheden.  
9 Zie Deel I, p. 138, n. 95. 
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Ac, AI en AII genoteerd, met daarvóór het aantal glossen dat deze handschriften delen met 

VLO 15.  

    Uit de tabel wordt vrij snel duidelijk dat de glossen in VLO 15 getalsmatig de meeste 

overeenkomst vertonen met Fulda: van de ruim 1000 glossen in VLO 15 hebben er slechts 

twaalf géén equivalent in Fulda (met in totaal meer dan 3400 glossen), terwijl de 

kwantitatieve verschillen met Karlsruhe, Ambrosiana en Bern aanmerkelijk groter zijn.  

Bij de overeenkomst met Fulda moeten echter enkele kanttekeningen geplaatst worden.  

   In de eerste plaats kunnen we uit het kritisch apparaat bij de editie distilleren dat VLO 15 

minder corrupte varianten kent dan Fulda en dat de juiste bewoording vaak overeenstemt met 

K, B en A.10 Het compacte karakter van de glossen in VLO 15 hoeft niet altijd het resultaat te 

zijn van het inkorten van een uitgebreide glosse zoals we die in Fulda aantreffen. Soms komt 

de minimale uitleg in VLO 15 exact overeen met de uitleg in K, B of A, zodat deze 

formulering een pril stadium in de ontwikkeling van de glosse kan vertegenwoordigen, zonder 

dat er sprake hoeft te zijn van een latere reductie van een reeds volgroeide glosse. 

  Ten tweede blijkt uit de tabel dat Bern relatief gezien met de meeste glossen in VLO 15 

vertegenwoordigd is. Zo valt op, dat zowel in VLO 15 als in Bern 258 het aantal glossen in III 

Reg en IV Reg naar verhouding is ondervertegenwoordigd. In het geval dat VLO 15 het 

resultaat is geweest van selectie uit een uitgebreider glossarium, hoeven we dus nog niet te 

veronderstellen dat het origineel zo omvattend is geweest als Fulda.11  

   Tenslotte is het van belang dat VLO 15 zo’n twaalf glossen bevat die niet in Fulda 

voorkomen maar wel in Karlsruhe Aug. IC (K), Bern 258 of in Ambrosiana (zie Appendix 3).  

Het gaat hier om glossen uit Genesis (4), Exodus (3), Leviticus (3), I Regum (1) en Ezechiel 

(1). Van deze varianten is er één (Gen 18.6) die alleen in Karlsruhe voorkomt, zes die én in 

Karlsruhe én in Ambrosiana voorkomen, vier in Bern, Ambrosiana en Karlsruhe en één in 

Ambrosiana en Bern. 

   Op grond van het bovenstaande is het aannemelijk dat het glossarium in VLO 15 gebaseerd 

is op een selectie uit een model dat een minder corrupte en minder omvangrijke versie van 

Fulda moet zijn geweest. Dit model moet echter in zekere zin tegelijkertijd ook uitgebreider 

dan Fulda zijn geweest omdat het varianten uit A, B en K bewaard heeft die in F verloren zijn 

gegaan − tenminste indien we er met Steinmeyer vanuit gaan dat F een bewerking is van K (= 

Rz). Het ligt voor de hand om als plaats van herkomst van dit model de omgeving van de 

Bodensee (Konstanz, Reichenau) aan te merken. Opmerkelijk genoeg ontbreken bij Ademar 

echter de Oudhoogduitse woorden die in vele vergelijkbare verzamelingen van bijbelglossen 

voorkomen. Misschien werden deze onderdrukt door de samensteller van het glossarium 

wiens herkomst zich mogelijk laat verraden door de aanwezigheid van een klein aantal 

volkstalige, maar niet-Oudhoogduitse, woorden.12  

 

   De vraag of de bijbelglossen in VLO 15 zijn ontstaan door de bewerking van een reeds 

bestaand glossarium of dat deze een vroeg stadium vertegenwoordigen van een later in 

omvang gegroeid glossarium, is te beantwoorden door naar enkele eigenschappen van het 

glossarium in VLO 15 te kijken. Zo heeft Ademar bij enkele glossen lemmata opgenomen die 

niet in de Vulgaat voorkomen maar die afkomstig zijn uit een zeldzame versie van de bijbel.13 

                                                 
10 De glosse bij het lemma gremium uit Ps 101.4 luidt in VLO 15: Cremium. frixorium. per c; Fulda heeft hier 

het corrupte: Gregorium: frixorium, terwijl in Ambrosiana en Bern de voorkeur voor cremium boven gremium 

niet wordt benadrukt: Cremium. frixorium. 
11 De ondervertegenwoordiging in Koningen kan ook het gevolg zijn van een gebrek in een gezamenlijk model, 

zie hierna. 
12 De herkomst van bijvoorbeeld grapela, fetgis, calsa, brasagia, kinete, baureca  en vairo heb ik niet kunnen 

localiseren.  
13 I Mcc 13.28, II Mcc 1.16, II Mcc 7.21, Is 5.2, Is 21.11, Ez 27.24 en I Pt1.17, geïdentificeerd maar nog niet 

gepubliceerd door Paolo Vaciago. 
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In Fulda is het aantal van dergelijke, van de Vulgaat afwijkende, lemmata veel talrijker. Nu 

lijkt het me waarschijnlijker dat Ademar kopieerde en selecteerde uit een uitgebreid 

commentaar op een weinig voorkomende lezing van de bijbel, dan dat de glossen van Ademar 

een beknopt commentaar op een zeldzame bijbeltekst leverden en dat deze zelfde tekst dan 

later weer ter hand werd genomen om verder becommentarieerd te worden. 

     Een andere indicatie voor de anciënniteit van Fulda ligt verborgen in de glosse bij III Reg 

4.33. In Fulda hoort de glosse bij het lemma “de lignis cedrinis” uit de Vulgaat. In deze 

glosse wordt de vergelijking tusssen de ceder en cypres gemaakt. Ademar excerpeert de 

glosse zodanig dat ze verandert in een glosse bij enkel “folia cipressi”, de vergelijking met de 

ceder wordt weggelaten. Om nu via het lemma “folia cipressi”, dat niet in de bijbel voorkomt, 

het verband met de Vulgaat te herstellen door de vergelijking met “de lignis cedrinis”  te 

maken, is een gecompliceerde en niet erg waarschijnlijke operatie.14 

     In het algemeen kan men zeggen dat de vele plaatsen waar Ademar het lemma heeft 

weggelaten, duiden op een latere bewerking. Want het is niet aannemelijk dat men in een 

eerste stap de lemmata vergeet, om deze in een latere bewerking weer te herstellen. De vele 

voorbeelden waarin lemma en uitleg in VLO 15 grammaticaal worden ‘genormaliseerd’, 

indiceren ook een latere ontwikkelingsfase, enkele stappen verwijderd van het origineel met 

de grammaticale kenmerken uit de bijbel zelf.15 

    Een bijzondere fout in Ademar’s glossarium kan een licht werpen op de verhouding tussen 

de handschriften onderling. Het gaat hier om een samentrekking van twee glossen, 

waarschijnlijk veroorzaakt door een defect in het handschriftelijke model. Bij het lemma 

anaglaua (anaglyfa, III Reg 6.32) noteert Ademar als uitleg: “dicitur sedes ubi papa sedet 

dum populum communicat”.  Deze verklaring verwondert enigszins, totdat duidelijk wordt dat 

het een contaminatie is van de uitleg bij twee lemmata: anaglyfa en exedra. Deze glossen 

worden samen alleen aangetroffen in Fulda op ver van elkaar verwijderde plaatsen: Fulda 

14.17 “Anaglifa. alibi anaglaua dicitur. quod superius sint sculpta greci enim. ana sursum. 

Cleuei. sculpturam dicunt: id est sursum sculptam: id est sursum sculptam” (III Reg 6.32), en 

Fulda 15.49: “Exedra: locus subselliorum id est absida salutatorius ubi presbyter sedet. 

exterior sedis. Siue exedra dicitur interior sedes. ubi papa sedet. quando communicat 

populum” (IV Reg 23.11). In Karlsruhe en Ambrosiana komt de glosse bij IV Reg 23.11 niet 

voor, dus deze twee handschriften kunnen niet als bron voor VLO 15 gediend hebben. Nu 

doet zich het geval voor dat Bern 20.17 eenzelfde, iets uitgebreidere samentrekking van 

glossen geeft als VLO 15: “Anaglifa. alibi anaglaua dicitur. quod superius sint sculpta; 

Grece enim dicitur sedes ubi papa sedet. quando communicat populum”. Zowel in VLO 15 

als in Bern ontbreken de glossen tussen III Reg 6.32 en IV Reg 23.11. Het is dus zeer 

waarschijnlijk dat beide handschriften op een model steunen dat een kopie was van een, met 

Fulda vergelijkbaar, handschrift met daarin een katern waaraan twee enkelbladen (of het 

centrale bifolium) tussen III Reg 6.32 en IV Reg 23.11 ontbraken, waardoor de anders 

onmogelijke samentrekking van de glossen bij anaglyfa en exedra kan worden verklaard. 

Deze fout maakt meteen duidelijk dat Ademar zijn glossarium slechts uit één model 

samenstelde want anders zou hij door vergelijking de in het oog vallende vergissing hebben 

kunnen corrigeren.  

 

   Een kenmerk van Ademar’s glossarium wordt verder nog gevormd door het ontbreken van 

vele lemmata. Vermoedelijk is dit een eigenschap die het model reeds bezat, bijvoorbeeld 

                                                 
14 Bovenstaande voorbeelden dank ik aan een persoonlijke mededeling van Paolo Vaciago, d.d. 17-1-2006.  
15 Voor de bewerking van de lemmata van de bijbelglossen, cf. Paolo VACIAGO, “Updating the lemma: the case 

of the St. Gallen Biblical Glossaries”, in: Patrizia LENDINARA, Lorredana LAZZARI, Claudia DI SCIACCA (eds.), 

Rethinking and Recontextualizing Glosses. New Perspectives in the Study of Late Anglo-Saxon Glossography  

(Porto, 2011: Textes et études du Moyen Âge, 54), p. 209-221. 
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indien de uiteindelijke bron van de glossen een Randglossar is geweest. Omdat het 

commentaar bedoeld was als werkexemplaar voor een leraar moet het ontbreken van lemmata 

geen onoverkomelijk bezwaar geweest zijn voor iemand als Ademar, die ongetwijfeld kon 

bogen op een voortreffelijke kennis van de Bijbel.16 

    Uit de tabellen komt naar voren dat het glossarium in VLO 15 geen enkele glosse kent die 

niet in één van de andere glossaria voorkomt. Wel is er een lijstje te maken van plaatsen waar 

Ademar in woordkeuze afwijkt van de ‘gangbare’ glosse: Gen 40.17 (Canistro. cophino), Ex 

2.5 (Papirione. iunco), Ex 26.11 (.i. grapela), Ex 29.2 (.i. compellus uel calsa), Ex 29.13 

(Iecur. fetgis), Lev 2.14 (.i. segla), Lev 11.16 (.i. brasagia), Lev 11.19 (Fulica. est uairo. 

similis kinete sed minor), I Reg 2.25, I Reg 18.21 (.i. capita), Ps 101.4 (per c), Sir 24.41 

(Trames), Iob 40.26 (baureca piscium).  
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In de voetnoten bij de editie worden de geciteerde bijbelpassages waarop de glosse betrekking 

heeft, tussen vierkante haken geplaatst.  

Om de lezer behulpzaam te zijn bij het zich oriënteren in de glossen, wordt de naam van het 

betreffende bijbelboek in de tekst tussen vierkante haken geplaatst. 

De bijbelpassages worden genomen uit Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, ed. R. Weber 

et al.(Stuttgart, 19944). Dit staat een vergelijking met de door Ademar gebruikte lemmata toe. 

Vervolgens wordt vermeld in welk(e) handschrift(en) een aan Ademar verwante versie van de 

glosse voorkomt. Deze verwijzingen geschieden volgens P. Vaciago (ed.), Glossae Biblicae. 

Interessante varianten, ook die welke mogelijk de werkwijze van Ademar onthullen, worden 

ná de handschriftsignatuur vermeld. 

In het kritisch apparaat 16.1 worden paleografische bijzonderheden en andere opmerkingen 

genoteerd.  

Bij de annotatie van het Milanese handschrift (Ambrosiana): tot en met Deuteronomium 

worden series Ab en Ac gecollationeerd. Overal waar niet uitdrukkelijk Ac staat vermeld daar is 

met A de serie Ab bedoeld. Vanaf Iosue worden de series AI en AII gebruikt, waarbij geldt dat 

wanneer niet uitdrukkelijk AI wordt vermeld, met A de serie AII is bedoeld.  

 

 

SIGLA 

 

( …)     ad legendum difficilis; conieci 

<…>    addendum 

[…]      delendum 

ss   suprascriptum est 

...a. c.   ante correctionem 

lege   lees 

 

Glossae Biblicae P. Vaciago (ed.), Glossae Biblicae (CCCM 189A/B) 

A / Ambrosiana  MS Milano, Biblioteca Ambrosiana, M 79 sup., fols. 67v-124r (s. XIex),  

                                    ed. VACIAGO, p. 3-224. 

F / Fulda   MS Fulda, Hessische Landesbibliotheek Aa 2, fols. 38r-117v (s. X,  

                                   Bodenseegebiet), ed. Vaciago  

K / Karlsruhe   MS Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. 99, fols. 37-52  

                                    (s. VIIIex), ed. Vaciago  

B / Bern   MS Bern, Burgerbibliothek 258, fols.16v-47v (s. X), ed. VACIAGO  

C    Canterbury-glossen, ed. Bischoff/Lapidge 

GDH   Glossae Divinae Historiae, ed. Contreni/ Ó Néill 

 

 

De afgekorte tekst wordt in transcriptie cursief weergegeven. 

q; = que 

q̅ = quę (quæ) 

÷  = est 

Volkstalige woorden worden vet gedrukt. 

 

 

 

[fol. 12v in margine]  
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[marg. sup.] [Inc.GLOSSAE BIBLICAE] /4/ [PROL. HIERONYMI] Sintagma. intellectum 

compositio.17 Aeque. similiter.18 Protesifon pro<prium>. xenofon. pro<prium>.19 ¶ Altercatio 

est iaso /5/ (p)apisci.20 ¶ tertullianus disputat contra paxentium.21 ¶ hilarius episcopus. 

psalmos exposuit. In principio fecit deus celum et terram .i. in filio. /6/ (In ca)pite libri 

scriptum.  in principio genesis.22 Vel in principio .i. ordine creaturarum.23 ¶ hebrei nomina 

ponunt uoluminibus ex principiis eorum. 24/ [marg. sin.] /1/ [GENESIS] (celum) et terra. 

informis materia.25 Spiritus dei. pro/2/(uiden)tia dei.26 Fiat lux. que postea in sideribus /3/ 

(dif)fusa est.27 dixit. per uerbum fecit.28 Mane. /4/ (in)itium creaturę. Vespere. finis 

eiusdem29/5/ (ad i)maginem et similitudinem. in mente. ratione. intel/6/(li)gentia. Dum cogitate 

mens ęterna. /7/ (i)mago dei. Et uir quia uir non de/8/(be)t uelare caput suum cum sit /9/ 

(im)ago dei.30 Paradisus. in oriente est /10/ (h)ortus delitiarum.31 In custodia /11/ (pre)cepti 

erat scientia boni. in /12/ (tr)ansgressione. scientia mali.32 /13/  Numquam ex te fructus 

nascatur. qui ho/14/minibus nocere possit. ficus;33 /15/ bdellium. gutta de arbore;34 /16/ 

                                                 
17 [Prologus Hieronymi in Pentateucho, 16: et multa alia quae proprium σύνταγμα desiderant.]; Fulda 1.15; 

Ambrosiana 14.14; Karlsruhe 1.13; Bern 3.6;        Sintagma. id est compositio uel documentum  id est. proprium 

sensum uel proprium intellectum   F      Sintagma compositio     KAB          In Fulda wordt, evenals in VLO 15,  

(id est …) intellectum bovengeschreven toegevoegd.  
18 [Prol.19: quintum aeque in Isaia]; Fulda 1.16; Karlsruhe 1.13; Ambrosiana 14.15; niet in Bern. 
19 [Prol. 30-32: nisi forte putandus est Tullius Oeconomicu Xenophontis et Platonis Protagoram et Demosthenis 

pro Ctesiphonte afflatus rethorico spiritu transtulisse]; Ambrosiana 14.23: Pro thesi<fonte nomen proprium 

aucto>ris; Fulda 1.23: “xenofontis: proprium nomen auctoris;” Karlsruhe 1.24; Bern 3.12: “Protesifonte: nomen 

est proprium;” Bern 3.13: “Xenofontis: proprium auctoris.”  
20 [Gen. 1.1: In principio creavit Deus caelum et terra]; Ambrosiana 15.2 ; Fulda 2.2;  Cf. Hier. Liber 

quaestionum hebraicarum in Genesim, p. 3 (CCSL 72, ed. P. de LAGARDE): “in principio fecit deus caelum et 

terram. plerique estimant, sicut in altercatione quoque iasonis et papisci scriptum est et tertullianus in libro 

contra praxeam disputat nec non hilarius in expositione cuiusdam psalmi affirmat, in hebraeo haberi in filio fecit 

deus caelum et terram”. Het lemma ontbreekt in VLO 15; niet in Karlsruhe en in Bern. 
21 [Gen 1.1] Ambrosiana 15.2; Fulda 2.2. Zie noot hiervoor; niet in Karlsruhe en in Bern. 
22 [Gen 1.1] Ambrosiana 15.2; Fulda 2.2. Zie noot hiervoor, niet in Karlsruhe en  in Bern. 
23 [Gen  1.1]; cf. Fulda 2.3; Ambrosiana 15.3; Karlsruhe 1.30; Bern 5.1. 
24 [Gen 1.1]; Ambrosiana 15.2; Fulda 2.2; niet in Karlsruhe en niet in Bern; cf. Hier. Liber quaestionum, p. 3: 

“unde et in psalterio de se ipso ait in capitulo libri scriptum est de me, id est in principio geneseos (…) quod 

apud hebraeos liber hic bresith uocatur, hanc habentes consuetudinem, ut uoluminibus ex principiis eorum 

nomina imponant.” Bij Ademar vormt de passage “Altercatio est iaso….ex principiis eorum” een sterke 

verkorting van de glosse in Fulda  en Ambrosiana, die letterlijk citeren uit Hier., Liber quaestionum  (zie ook 

STEINMEYER, dl. V, 507f. ). 
25 [Gen 1.1: In principio creavit Deus caelum et terram]; Ambrosiana 15.4; Karlsruhe 1.31; Fulda 2.4; Bern 5.3   

informis materia] informem materiam  AKFB      De accusativus van het lemma is in VLO 15 veranderd in de 

nominativus. 
26 [Gen 1.2: et spiritus Dei ferebatur]; Ambrosiana 15.7; Karlsruhe 1.34; Fulda 2.7; Bern 5.5;      prouidentia dei] 

prouidencia diuina  A    prouidencia  KB 
27 [Gen 1.3: fiat lux et facta est lux]; Ambrosiana 15.8; Karlsruhe 1.35;  Fulda 2.9; Bern 5.6. 
28 [Gen 1.3: dixitque Deus]; Ambrosiana 15.9; Karlsruhe 1.36; Fulda 2.10; Bern 5.7. 
29 [Gen 1.5: factumque est vespere et mane dies unus]; Ambrosiana 15.10; Karlsruhe 1.37; Fulda 2.11; Bern 5.8. 
30 [Gen 1.26: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram]; Ambrosiana, 15.11; Fulda 2.12; 

Karlsruhe 1.38 en 1.40; Bern 5.9;    in mente] imminente  B        De glosse in VLO 15 is een bewerking van F en 

A; verkorte vorm in Karlsruhe en Bern.  
31 [Gen 2.8: plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio]; Ambrosiana, 15.13; Fulda 2.13; 

Bern 5.10;     sterk verkort in VLO 15, niet in K. 
32 [Gen 2.9: lignumque scientiae boni et mali];  Ambrosiana 15.14; Karlsruhe 1.42; Fulda 2.14; Bern 5.11.  De 

glosse is in de verkorte vorm, zoals in K, door Ademar opgenomen.  
33 [Gen 2.9: zie hierboven]; Ambrosiana 15.15; Fulda 2.15; niet in K, niet in Bern.  
34 [Gen 2.12: ibique invenitur bdellium et lapis onychinus]; Karlsruhe 1.43; Ambrosiana 15.16; Bern 5.12 en 

Fulda 2.16. gutta de arbore] de arbore colligitur. est autem lacrima lucida   F     Cf. Isid. Etym. XVII, 6,7-8. 
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Perizomata. femoralia.35 /17/ Versatilem. uibrantem.36 /18/ Concidit. mutauit colorem.37 /19/ 

Maledicta terra peccata di/20/cit non opera colendi. 38 In articulo. /21/ initio.39 Tristega. 

tricamerata.40 /22/ Iafeth. gentes. Sem. iudeos.41 /23/ Inlustris. magnificus.42 Pigu /24/ .i. 

resina.43 Leuigatis. limpidatis44 /25/ Oppidis. castris.45 Trimam. /26/ triennem.46 Cubitus. 

passus .ii.47 /27/ Mandragora habet mala /28/ suaueolentia. habet radicem /29/ forme hominis. 

femina folia sicut lactuca. mascu<lus> /30/ betę  similis.48 Aqua fidei. iu/31/ramentum putei.49 

Siclus. x. de/32/narii .i. uncia. Cum in diuinis /33/ legis siclus est uncia; cum in genti/34/lium 

.iiii. pars uncię.50 /35/ hispidus. pilosus.51 /36/ Edulium. esca.52 Quippiam. modicum.53 /37/ 

Pharethra. ad sa/38/gittas.54 Valet. sanus est.55 /39/ Esto ad tuos. forsitan. 56 /40/ emarcuit. 

                                                 
35 [Gen 3.7: consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata]; Ambrosiana, 15.18; Karlsruhe 1.45; Bern 5.14; 

Fulda 2.18; perizomata] penizomata   F    
36 [Gen 3.24: flammeum gladium atque versatilem] ; Ambrosiana 15.19; Bern 5.15; Fulda 2.19; Karlsruhe 1.46;    

uersatile. uibrante  F    uersatile. uibrantem.   K 
37 [Gen 4.5: et concidit vultus eius]; Ambrosiana 15.20; Karlsruhe 1.47; Fulda 2.20; niet in Bern. 
38 [Gen 3.17: maledicta terra in opere tuo]; Ambrosiana 15.21; Karlsruhe 1.48; Fulda 2.21; niet in Bern;  

maledicta] maledictio   A       colendi] colledi    F 
39 [Gen 7.13: in articulo diei]; Ambrosiana 15.28; Fulda 2.28; Karlsruhe 1.59; Bern 5.19;  (in VLO 15 afwijkende 

volgorde). 
40 [Gen 6.16: cenacula et tristega facies in ea]; Ambrosiana 15.26; Karlsruhe 1.57; Bern 5.20; Fulda 2.26; Bern 

5.20;    
41 [Gen 9.27: dilatet Deus Iafeth et habitet in tabernaculis Sem]; cf. Ambrosiana 15.29; Karlsruhe 1.60; Bern 

5.22; Fulda 2.29. Zeer verkort in VLO 15. 
42 [Gen 12.6: pertransivit Abram terram usque ad locum Sychem usque ad convallem Inlustrem]; Ambrosiana 

15.30; Karlsruhe 1.63; Bern 5.24;      Inlustrem magnificum    KB      

Deze glosse ontbreekt in Fulda; VLO 15 heeft nominativus in plaats van accusativus. 
43 [Gen 6.14: et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus et sic facies eam]; Ambrosiana 15.25; Fulda 2.25; 

Karlsruhe 1.56; cf. Bern 5.18.  Het lemma ontbreekt in VLO 15.      Bitumen gluten. Alii dicunt pingulam. alii 

resinam;    A      Bitumen: glutten. alii piculam: alii resinam;    F    Bitumen. genus gluti. alii. piculam. alii. 

resinam   K    Bitumen gluten. alii pigulam. alii resinam  B 
44 [Gen 6.14: fac tibi arcam de lignis levigatis]; Ambrosiana 15.24; Karlsruhe 1.55; Fulda 2.24; Bern 5.17.   
45 [Gen 13.12: Loth moratus est in oppidis quae erant circa Iordanem]; Ambrosiana 15.31; Karlsruhe 1.64; de 

glosse ontbreekt in Fulda en in Bern. 
46 [Gen 15.9: sume inquit mihi vaccam triennem et capram triam]; Karlsruhe 1.65; Ambrosiana 15.32; Fulda  

2.30; Bern 5.25.  
47 [Gen 18.6: adcelera tria sata similae]. Karlsruhe 1.71: Cubitum. passus duos.  Het lemma sata / satum (maat ) 

is afwezig in VLO 15. De glosse alleen in Karlsruhe 1.71, niet in Ambrosiana, Fulda en Bern. 
48 [Gen 30.14: in agro repperit mandragoras];  Ambrosiana 15.38;  Fulda 2.36; Bern 5.27;     suaueolentia] siue 

olentia.   F 

Anders: Karlsruhe 1.72. 
49 [Gen 21.32: et inierunt foedus pro puteo Iuramenti]; Ambrosiana 15.41; Karlsruhe 1.81; Fulda 2.39; niet in 

Bern; glosse en lemma in VLO 15 van plaats gewisseld.  
50 [Gen 23.15: terram quam postulas quadringentis argenti siclis valet]; Fulda 2.41; Bern 5.28;  zeer verkort in 

Karlsruhe 1.84; niet in Ambrosiana. 
51 [Gen 25.25: qui primus egressus est rufus erat et totus in morem pellis hispidus]; Ambrosiana 15.46; Karlsruhe 

1.90; Fulda 2.44; niet in Bern. 
52 [Gen 25.34: et sic accepto pane et lentis edulio]; Ambrosiana 15.50; Karlsruhe 1.94; Fulda 2.47; Bern 5.29; 

verkort in VLO 15.   
53 [Gen 26.10: potuit coire quispiam de populo cum uxore tua]; Ambrosiana 15.54; Karlsruhe 1.99; niet in Fulda, 

niet in Bern;     Quippiam. modicum] Quippiam modicum. aliquid  A     Quispiam. modicum aliquid  K  
54 [Gen 27.3: sume arma tua faretram]; Ambrosiana 15.58; Karlsruhe 1.108; Fulda 2.52; Bern 5.30. De glosse in 

VLO 15 heeft de korte vorm van K (en van B). 
55 [Gen 29.6: sanusne est inquit. Valet inquiunt]; Ambrosiana 15.62; Karlsruhe 1.113; Fulda 2.56; niet in Bern.  
56 [Gen 31.30: esto ad tuos ire cupiebas]; Ambrosiana 15.73 ; Bern 5.32; Karlsruhe 1.128; Fulda 2.65.  De 

variant forsitan, komt alleen in A en B voor:     Esto ad tuos ire cupiebas. hoc est recte cupiebas uel forsitan ire 

cupiebas ad tuos parentes  AB       Esto. etsi putaueris. uel ecce. si.   K      Esto ad tuos ire cupiebas. hoc est recte 

cupiebas   F    
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elanguit.57 /41/ nitebatur. laborabat.58 /[marg. sub.] /1/ Polimita. opera habens imagines 

rotundas.59  Stacten. resina preciosa.60 Opilio. pastor ouium.61 Teristrum. ligatura /2/  capitis uel 

sindones.62 Arbitri. iudices63 Lacinia. ora uestimenti.64 Canistro. cophino.65 coniector. 

estimator.66 /3/ Culmus. calamus.67 Vredo. Uentus ardens.68 Industrius. efficax. utilis.69 

Auguriari. sortiri.70 Flagitium. peccatum turpe.71 /4/ Emissus ceruus. dum ceruam sequitur .72 

Cerastes. serpens cornuta multum nocens per flatum.73 [EXODUS] Ellesmot. exodus. /5/ 

exitus.74 lateres. tegulę.75 Elegans. pulcher.76 Fiscella scirpea .i. iuncea in modum nauis;77 

                                                 
57 [Gen 32.25: tetigit nervum femoris eius et statim emarcuit]; Ambrosiana 15.76; Fulda 2.66; niet in Karlsruhe, 

niet in Bern. 
58 [Gen 37.21: audiens hoc Ruben nitebatur liberare eum de manibus eorum]; Ambrosiana 15.83; Karlsruhe 

1.138; Fulda 2.71; niet in Bern.      Nitebat. laborabat   A      Nitabatur. laborabat  K      Nitebat. laborabat.   F 
59 [Gen 37.3: fecitque ei tunicam polymitam] Ambrosiana 15. 84; Fulda 2.72; Bern 5.35;  anders: cf. Karlsruhe 

1.139  
60 [Gen 37.25: et camelos eorum portare aromata et resinam et stacten in Aegyptum]; Ambrosiana 15.86; 

Karlsruhe 1.140; Fulda 2.73; Bern 5.36;   stacten] stagten  B  
61 [Gen 38.12: ipse et Hiras opilio gregis]; Ambrosiana 15.89; Karlsruhe 1.143; Fulda 2.75; Bern 5.37;     pastor] 

pastores   K 
62 [Gen 38.14: quae depositis viduitatis vestibus adsumpsit theristrum]; Ambrosiana 15.90; Karlsruhe 1.144; 

Fulda 2.76; Bern 5.38;      sindones] sindonem   A     capitis] cupitis    K 
63 [Gen 39.11: et operis quippiam absque arbitris faceret]; Ambrosiana 15.92; Karlsruhe 1.145; Fulda 2.78; niet 

in Bern;    arbitri. iudices] arbitribus: iudicibus   AKF   
64 [Gen 39.12: et illa adprehensa lacinia vestimenti eius diceret dormi mecum]; Ambrosiana 15.93; Karlsruhe 

1.146; Fulda 2.79; Bern 5.40. 
65 [Gen  40.17: et in uno canistro quod erat excelsius portare me omnes cibos qui fiunt arte pistoria]; Ambrosiana 

15.94: Canistra de palmarum uirgis texta ad panes portandos; Karlsruhe 1.148; Fulda 2.80; Bern 5.41. De variant 

van Ademar (cophino) is in geen enkele editie te vinden; cf. Io 6.13, Ps 80.7 en Isid., Etym. 20,9: Canistrum fissis 

cannis contexitur (…) Cophinus est vas ex virgulis. 
66 [Gen 40.22: alterum suspendit in patibulo ut coniectoris veritas probaretur]; Ambrosiana 15.95; Karlsruhe 

1.149; Fulda 2.81; niet in Bern. In VLO 15 nominativus i.p.v. genetivus.  
67 [Gen 41.5: septem spicae pullulabant in culmo uno plenae atque formonsae]; Fulda 2.82: In culmine. in 

calamo; Ambrosiana 15.96; Karlsruhe 1.150; niet in Bern. In VLO 15 nominativus i.p.v. ablativus. 
68 [Gen 41.6: aliae quoque totidem spicae tenues et percussae uredine oriebantur]; Ambrosiana 15.97: Vredine 

uento in ardente; cf. Fulda 2.83: Vridine. Uento urente; Karlsruhe 1.151: Vridine. uento incendente; Bern 5.42: 

Vredine. uento urente        Bewoording van Ambrosiana is in VLO 15 in nominativus omgezet.  
69 [Gen 41.33: nunc ergo provideat rex virum sapientem et industrium]; Fulda 2.89; Ambrosiana 15.103; 

Karlsruhe 1.157; niet in Bern;   Industrium. instancium  K          In VLO 15 glosse uit A en K genormaliseerd. 
70 [Gen 44.5: et in quo augurari solet]; Fulda 2.95; Karlsruhe 1.163; Ambrosiana 15.109; niet in Bern;    

auguriari] augoriari  K      auguriantur sorciuntur   A 
71 [Gen 44.7: ut servi tui tantum flagitii commiserint]; Fulda 2.96; Ambrosiana 15.110; Karlsruhe 1.164; niet in 

Bern.   
72 [Gen 49.21: Nephtalim cervus emissus et dans eloquia pulchritudinis]; Karlsruhe 1.172; Ambrosiana 15.118; 

Fulda 2.103; Bern 5.46. 
73 [Gen 49.17: fiat Dan coluber in via cerastes in semita]; Karlsruhe 1.171; Fulda 2.102; Ambrosiana 15.117; 

Bern 5.45. 

Zonder enige typografische overgang begint vervolgens het commentaar bij Exodus. 
74 [Ex Inc.: Incipit liber Ellesmoth id est Exodus]; Ambrosiana 22.2; Karlsruhe 2.2; Fulda 3.2; Bern 7.2;    

ellesmot] Ellesmoth   AKFB   
75 [Ex 1.14: atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateris]; Fulda 3.3; 

Ambrosiana 22.3; Bern 7.2; cf. Karlsruhe 2.3. 
76 [Ex 2.2: et videns eum elegantem]; Ambrosiana 22.6; Karlsruhe 2.6; Fulda 3.6; Bern 7.4;  elegantem pulchrum  

A eligantem pulchrum   KFB 
77 [Ex 2.3: sumpsit fiscellam scirpeam]; Ambrosiana 22.7; Fulda 3.7; Bern 7.5;    Fiscellam scirpeam. id est 

iuncinam contextam in modum nauis   FB   scripeam  A      cf. Karlsruhe 2.7. 
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Carectum. locus palustri.78 /6/ Crepido. summitas ripę.79 Papirione. iunco.80 Ab heri et nudius 

tercius. totum tempus pręteritum.81 Exactor. minister exigens. 82 /  

 

[fol 13r]  

 

[marg. sup.]  /1/ (S)ponsus sanguinum tu mihi es .i. quia de sanguine meo natus es. uel quia 

circumcisus.83 Montem dei .i. sinai. coreb.84 /2/  Patruelis. filius patrui;85 Induravit .i. non 

emolliuit;86 condixerat. statuerat. decreuerat;87 /3/ Scinifes. muscę minutissimę.88 Abominatio 

egiptiorum .i. oues quas coluerunt nolentes manducare.89 /4/ Mutiet. modice murmuret.90 

Coluber. draco.91 Virga aaron et moisi una erat;92 Monumentum. me/5/moria.93 Cerimonię. 

ritus sacrificandi.94 Columna ignis et nubis una est ex una parte ignea. ex altera nubis.95 / 

 

                                                 
78 [Ex 2.3: et exposuit eum in carecto ripae fluminis]; Ambrosiana 22.8; Bern 7.6; Karlsruhe 2.8; Fulda 3.8;    In 

carecto in loco palustri  AB    In carecto. in palustro   K      in catarecto. in loco plaustri   F    De variant uit 

Ambrosiana en Bern is in VLO 15 genormaliseerd. 
79 [Ex 2.5: et puellae eius gradiebantur per crepidinem alvei] ; Ambrosiana 22.9; Karlsruhe 2.9; Fulda 3.9; Bern 

7.7. 
80 [Ex 2.5: quae cum vidisset fiscellam in papyrione misit]; Ambrosiana 22.11; Bern 7.8; Fulda 3.11; Karlsruhe 

2.11;    In papirione in scripeo uasculo   A  (scripeo] scirpeo  FB)    Papirionem. papirum   K   Voor de variant 

iuncus zie Isid. Etym. 17, 9, 96 in welke paragraaf achtereenvolgens Papyrum, iuncus en scirpus worden 

behandeld. Cf. ook de glosse bij Iob 8.11 op fol. 18r: scirpus. iuncus. 
81 [Ex 4.10: ab heri et nudius tertius]; Fulda 3.13; Ambrosiana 22.13; Karlsruhe 2.12 ; Bern 7.9.  
82 [Ex 5.6: praecepit ergo in die illo praefectis operum et exactoribus populi]; Ambrosiana 22.15; Bern 7.11; 

Fulda 3.15; cf. Karlsruhe 2.16;     Exactoribus. ministris exigentibus  AB         exigentibus] ex gentibus    F     
83 [Ex 4.25: et ait sponsus sanguinum tu mihi es]; Ambrosiana 22.17; Karlsruhe 2.21; Fulda 3.16; Bern 7.12. 
84 [Ex 4.27: qui perrexit ei obviam in montem Dei et osculatus est eum]; Ambrosiana 22.22; Fulda 3.19; 

Karlsruhe 2.24; Bern 7.15. 
85 [Ex 6.20: accepit autem Amram uxorem Iocabed patruelem suam]; Ambrosiana 22.22; Karlsruhe 2.25; Fulda 

3.20; Bern 7.16   Patruelem. filius patrui uel filia    AKF     Patruelem .i. filium patrui. uel filiam   B 
86 [Ex 7.13: induratumque est cor Pharaonis]; Ambrosiana 22.26; Karlsruhe 2.28; Fulda 3.22; niet in Bern;   non 

emolliuit] non molluit  K  
87 [Ex  8.12: et clamavit Moses ad Dominum pro sponsione ranarum quam condixerat Pharaoni]; Ambrosiana 22, 

28; Fulda 3.24; Karlsruhe 2.30; niet in Bern; In VLO 15 en Ambrosiana imperfectum i.p.v. perfectum: 

Condixerat. conuenerat. senserat. statuerat. decreuerat   A      Condixerat. conuenit uel consensit.statuit. decreuit   

K  (consensit] om. F)      
88 [Ex 8.16: et sint scinifes in universa terra Aegypti]; Ambrosiana 22.30; Karlsruhe 2.32; Fulda 3.26; niet in 

Bern.  
89 [Ex 8.26: et ait Moses non potest ita fieri abominationes enim Aegiptiorum]; Ambrosiana 22.31; Karlsruhe 

2.33; Fulda 3.29; niet in Bern;  abominatio] abominationes   AKF     nolentes] noluerunt   AKF 
90 [Ex 11.7: apud omnes autem filios Israhel non muttiet canis]; Ambrosiana 22.38; Karlsruhe 2.40; Fulda 3.35; 

Bern 7.17;  mutiet] muttiet  AK    muciet  B  
91 [Ex 7.12: proieceruntque singuli virgas suas quae versae sunt in dracones]; cf. Ambrosiana 22.39; Karlsruhe 

2.41; Fulda 3.36; Bern 7.17.  
92 [Ex 7.10: tulitque Aaron virgam coram Pharao et servis eius]; Ambrosiana 22.40; Karlsruhe 2.42; Fulda 3.37; 

Bern 7.19;   una] unum  F. 
93 [Ex 12.14: habebitis autem hanc diem in monumentum]; Ambrosiana 22.43; Karlsruhe 2.46; Fulda 3.39; niet 

in Bern;    In monimentum. in memoriam   AKF. 
94 [Ex 12.25: observabitis caerimonias istas]; Karlsruhe 2.50; Fulda 3.41; cf. Ambrosiana 22.46; niet in Bern;  

ceremonię] ceremonias   K F. 
95 [Ex 13.21: Dominus autem praecedebat eos ad ostendendam viam per diem in columna nubis et per noctem in 

columna ignis]; Ambrosiana 22.50; Karlsruhe 2.53;  Fulda 3.44; Bern 7.20.  
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[marg. sin.] /1/ Obriguerunt /2/ obstupuerunt;96 /3/ Coturnices. /4/ quasquilas.97 /5/ Pilo. 

pistillo.98 /6/ xii. sextarii est go/7/moi.99 Scatere. /8/ ebullire.100 /9/ iii. modii. est /10/ oephi. et 

batus.101 /11/ Tribunus. supra /12/ mille uiros.102 /13/ Contestare. iurare;103 /14/ Zelotes. 

innocentes;104 /15/ Dii. sacerdotes;105 /16/ Portabit iniquitates. /17/ quia intercedit pro 

iniqui/18/tatibus.106 Indus/19/tria. cura.107  /20/ Aries inmacu/21/latus. unius coloris / non 

scabiosus.108 /22/ Sollemnitas vii /23/ ebdomadarum. /24/ .i. a pascha usque /25/ ad 

pentecost.109 Scrabrones. /26/ uespę longę.110 /27/ Oraculum et pro/28/piciatorium. /29/ unum 

sunt. ubi au/30/diebantur diui/31/na eloquia;111 /32/ Interrasile .i. /33/ anaglifa;.112 /34/ iiiior. 

acitabula /35/ est emina. /36/ xii. dragmę. est /37/ acitabulum.113 / 

                                                 
96 [Ex 15.15: obriguerunt omnes habitatores Chanaan]; Ambrosiana 22.51; Fulda 3.45   obstupuerunt] 

obstipuerunt    A F.   Karlsruhe 2.55 vermeldt alleen het lemma. 
97 [Ex 16.13: factum est ergo vespere et ascendens coturnix operuit castra]; Ambrosiana 22.52; Fulda 3.46; 

Karlsruhe 2.56; Bern 7.21;       quasquilas] quaquilas   AB     (quisquila=qualia=quaila= kwartel, quail (eng).      

Coturnis. perdix   K 
98 [Ex 16.14: apparuit in solitudine minutum et quasi pilo tunsum]; Fulda 3.47; Ambrosiana 22.53; Karlsruhe 

2.57; Bern 7.22.  
99 [Ex 16.16: colligat ex eo unusquisque quantum sufficiat ad vescendum gomor per singula capita]; Ambrosiana 

22.54; Fulda 3.48; Bern 7.23;    gomoi] gomor  AFB    xii. sextarios] xiii. sextarios  B     // Afwezig in Karlsruhe, 

omgekeerde woordvolgorde in VLO 15. Ademar gebruikt gomoi als meervoudsvorm van γόμος. 
100 [Ex 16.20: et scatere coepit vermibus atque conputruit] ; Ambrosiana 22.55; Karlsruhe 2.58; Fulda 3.49; niet 

in Bern. // Verkorting in VLO 15. 
101 [Ex 16.36: gomor autem decima pars est oephi]; Ambrosiana 22.57; Karlsruhe 2.60; Fulda 3.51; Bern 7.24    

Oephi et batus unum sunt. mensuram habens modiorum trium  ABF   oephi] oefi  KF   ophi  B     Omgekeerde 

woordvolgorde in VLO 15, d.w.z. het lemma achteraan. 
102 [Ex 18.21: et constitute ex eis tribunos et centuriones]; Karlsruhe 2.65; Ambrosiana 23.57 (Ac); Bern 7.25.  // 

Afwezig in Fulda. 
103 [Ex 19.21: descende et contestare populum]; Fulda 3.62; Karlsruhe 2.73;  iurare] coniurare   K  // Afwezig in 

Ambrosiana en Bern. 
104 [Ex 20.5: ego sum Dominus Deus tuus fortis zelotes] en [ Ex 20.7 : nec enim habebit insontem Dominus]; 

Fulda 3.63: Zelotes en 3.64: insontes uel innocens;  Karlsruhe 2.74: Zelotes en 2.75: insontem. innocentem; 

Ambrosiana 22.70: Zelotes en 22.71: insontes. uel innocentes; niet in Bern.  // Innocentes  is geen synoniem van, 

of uitleg bij, zelotes. Ademar en/of zijn voorbeeld heeft zelotes ten onrechte verbonden met het volgende lemma, 

insontem (Ex 20.7). 
105 [Ex 21.6: offeret eum dominus diis]; Ambrosiana 22.73; Karlsruhe 2.79; Fulda 3.65; niet in Bern;  Diis 

sacerdotibus    AKF 
106 [Ex 28.38: portabitque Aaron iniquitates eorum]; Ambrosiana 22.74;  Fulda 3.66 // Afwezig in Karlsruhe en in 

Bern. 
107 [Ex 21.14: si quis de industria occiderit proximum suum]; Ambrosiana 22.75; Fulda 3.67; anders Karlsruhe 

2.80; niet in Bern.  
108 [Ex 29.1: tolle vitulum de armento et arietes duos inmaculatos]; Ambrosiana 22.77; Fulda 3.69; Bern 7.27; 

afwezig in Karlsruhe, verkort in VLO 15;        unius coloris] unius collis   F 
109 [Ex 34.22: sollemnitatem ebdomadarum facies]; Ambrosiana 22.79; Fulda 3.71; Bern 7.28; niet in Karlsruhe;        

vii] om. B 
110 [Ex 23.28: emittens crabrones prius]; Ambrosiana 22.83; Fulda 3.74; Karlsruhe 2.87; Bern 7.29;    scrabrones] 

scabrones  FAB     craprones. fursleones  K  
111 [Ex 25.20: utrumque latus propitiatorii tegant expandentes alas et operientes oraculum]; Ambrosiana 22.88; 

Fulda 3.77; Bern 7.32; Karlsruhe 2.92;    oraculum] oculum  A 
112 [Ex 25.25: et ipsi labio coronam interrasilem]; Ambrosiana 22.89;  Karlsruhe 2.93;Bern 7.33; Fulda 3.78;    

interrasile] interasile B      Interrasile. inter anaglyfa  K 
113 [Ex 25.29: parabis et acetabula ac fialas turibula et cyatos]; Ambrosiana 22.90; Fulda 3.79; Bern 7.34; andere 

uitleg in Karlsruhe 2.94.  Ademar geeft bij vergelijkingen van maten en gewichten herhaaldelijk een omkering 

van de equivalentie.     Acitabulum quarta pars emine est. xii dragmas appendens    AFB  (Aceptabulum  B) 
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[marg. sub.] /1/ Fiale. minores calices.114 Calami candelabri. in modum culmi.115 Scifi. 

calices maiores.116 /2/ Sperulę. in modum sperę .i. speroteres. quia est rotunda.117 Saga. una 

tela in cortinis.118 /3/ Fibulę. in pectore feminarum. uel quę tenent pallia uirorum in humeris .i. 

grapela119 /4/ Inmiscet. includit.120 Arula. uas eneum quadrangulum in qua prunas 

portabant.121 / [marg. dext.] /1/ Oppansum. extensum.122 /2/ Applica. congrega.123 /3/ 

Rationale. pan(nus) /4/ in pectore sacerdotis /5/ quadratus.124 Margo. s(u)/6/mitas 

uestimentorum.125 /7/ Malum punicum. et (ma)/8/logranatum unum.126 /9/ Feminalia. 

femorali(a) /10/ Femina. femora.127 /11/ Crustula. panis o/12/leo conspersus in medio /13/ 

concauus et tortus .i. /14/ bis coctus panis.128 /15/ Lagana. farin(a) /16/ in aqua postea (in) /17/ 

oleo frixa .i. com/18/pellus uel calsa.129 /19/ Initio. sanctifico;130 /20/ Redeunte anni tempore 

cuncta /21/ concludunt .i. sep/22/tember. qui est initium an/23/ni. egiptiorum.131 /24/ Iecur. 

fetgis.132 /25/ Aruina. uitalia in/26/tra ilia;133 Xviii sextariorum. est /27/ hin maior; viii. 

                                                 
114 [Ex 25.29: zie hierboven]; Ambrosiana 22.91; Karlsruhe 2.95; Fulda 3.80; Bern 7.35; Ademar geeft het lemma 

voortdurend in dezelfde naamval als de verklarende woorden.  
115 [Ex 25.31: facies et candalabrum ductile de auro mundissimo hastile eius et calamos]; Ambrosiana 22.92; 

Karlsruhe 2.96; niet in Fulda en niet in Bern, uitbreiding in VLO 15; Calamos. in modum calami   AK 
116 [Ex 25.31: scyphos et spherulas ac lilia ex ipso procedentia]; Ambrosiana 22.93; Karlsruhe 2.97; Bern 7.36;   

Scyfos calices maiores.   AK  // Niet in Fulda. 
117 [Ex 25.31: zie hierboven]; Ambrosiana 22.94; Fulda 3.81; cf. Karlsruhe 2.98; niet in Bern;   speroteres] 

sperateres   F   om. K 
118 [Ex 26.7: facies et saga cilicina undecim ad operiendum tectum tabernaculi]; Ambrosiana 22.95; Karlsruhe 

2.99; Fulda 3.82; Bern 7.37;      cortinis] curtinis    AF 
119 [Ex 26.11: quinqaginta fibulas aeneas quibus iungantur ansae]; cf. Ambrosiana 22.96; Fulda 3.83; Bern 7.38; 

anders Karlsruhe 2.100. In VLO 15 een bewerkte versie van AFB, maar de toevoeging .i. grapela komt alleen in 

VLO 15 voor.   
120 [Ex 26.33: inseretur autem velum per circulos]; cf. Ambrosiana 22.97, Karlsruhe 2.102; Fulda 3.84; niet in 

Bern; het lemma uit Exodus ontbreekt in VLO 15. 
121 [Ex 27.5: quos pones subter arulam altaris]; Ambrosiana 22.99; Karlsruhe 2.104; Fulda 3.86; Bern 7.40.   
122 [Ex 27.21: extra velum quod oppansum est testimonio]; Ambrosiana 22.102; Karlsruhe 2.108; Fulda 3.89; 

Bern 7.43;     oppansum] opansum  AKFB 
123 [Ex 28.1: adplica quoque ad te Aaron]; Ambrosiana 22.103; Karlsruhe 2.109; Fulda 3.90; niet in Bern.  
124 [Ex 28.4: haec autem erunt vestimenta quae facient rationale et superumerale]; Ambrosiana 22.105; Karlsruhe 

2.111; Fulda 3.92; Bern 7.44;      pannus] pannis    F 
125 [Ex 28.24: catenasque aureas iunges anulis qui sunt in marginibus eius]; Ambrosiana 22.108; Karlsruhe 

2.113; Fulda 3.95; niet in Bern;  Ademar, of zijn voorbeeld, heeft  in marginibus (abl. pl.) omgezet in margo 

(nom. s.) 
126 [Ex 28.33: quasi mala punica facies]; Ambrosiana 22.109; Karlsruhe 2.114; Fulda 3.96; Bern 7.46;   

malogranatum] mala granata   AKFB   (Cf. Isid. Etym. 17,7,6). 
127 [Ex 28.42: facies et feminalia linea];Ambrosiana 22.110; Karlsruhe 2.115; Fulda 3.97; Bern 7.47;   femoralia] 

femuralia  F   femina. femora] om. B 
128 [Ex 29.2: panesque azymos et crustula absque fermento]; Ambrosiana 22.111; Fulda 3.98; Bern 7.48; niet in 

Karlsruhe;    .i. bis coctus panis] om. AFB    
129 [Ex 29.2: lagana quoque azyma oleo lita]; Ambrosiana 22.112; Karlsruhe 2.116; Fulda 3.99; Bern 7.49;    

frixa] frigitur   AKFB     .i. compellus uel calsa] om. AKFB  
130 [Ex 29.9: postquam initiaveris manus eorum]; Ambrosiana 22.113; Karlsruhe 2.117; Fulda 3.100; niet in 

Bern;  in VLO 15 is  perf. coni 2 sing. omgezet in  praesens 1 sing. 
131 [Ex 34.22: et sollemnitatem quando redeunte anni tempore cuncta conduntur]; Ambrosiani 22.114; Fulda 

3.101;  verkorting in VLO 15, afwezig in Karlsruhe en in Bern. 
132 [Ex 29.13: sumes et adipem totum qui operit intestina et reticulum iecoris]; Ambrosiana 22.116; Karlsruhe 

2.119; Fulda 3.103; niet in Bern;      Iecur. fetgis] Iecoris .i. figadum   A     Iecoris. figido    K        Iecoris. id est 

figid    F                            fetgis als verbastering van ficatum (= the liver of an animal fattened on figs), cf. 

Meyer-Lübke: fetge (Prov.-Cat.) = (kalfs)lever. 
133 [Ex 29.22: et arvinam quae operit vitalia]; Ambrosiana 22.117/118; Karlsruhe 2.120/121; Fulda 3.104/105; 

Bern 7.50/51 

Aruina / uitalia intra ilia   AB     Aruinam. exugiam / Vitalia. intralia   K    Aruina / uitalia intrailia   F 
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sextariorum /28/ minor;134 Libo. sacrifico.135 /29/  Recensetus per e  .i. nume/30/ratus.136 

Labium et labrum unum /31/ est .i. uas quadrangulum ene/32/um;137 Smirna. calamus. /33/ 

Casia. fistula.138 Pepigi. /34/ spopondi. pactum feci.139 /35/ Testimonium .i. duę tabulę.140 /36/ 

Abietarius. lignarius.141 /37/ Armilla. rotunda.142 /38/ Dextralia. ampla sunt /39/ et ante 

manicam /40/ portantur.143 [fol 13v] /1/ (Poli)mitarius artifex oloseri(corum) .i. palliorum. 

uerbis rote. quia polon rotundum dicitur.144 Plumarium. instar /2/ plume factum.145 

Incastratura. iunctura tabularum;146 xii. ciati. est unus sextarius; Ciatus angustior est minor /3/ 

(quam) fiala;147 ¶ Ad plagam septentrionis .i. media nox.148 Brattea. lamina auri;149 Tecto 

testimonii .i. tabernaculo;150 /4/ [LEVITICUS] Vaiecra. leuiticus. ministerialis;151 Simila. 

medulla frumenti.152 Clibanus. caminus. furnus .153 Torreo.asso.154 Far. /5/ frumento genus .i. 

                                                 
134 [Ex 29.40: quod habeat mensuram quartam partem hin]; Ambrosiana 22.121; Karlsruhe 2.124; Bern 7.52;  

Fulda 3.107;     Hin: maior xuiiii. sextariorum. Minor. uiiii.   F  
135 [Ex 29.40: et vinum ad libandum eiusdem mensurae in agno uno]; Ambrosiana 22.122/123; Karlsruhe 

2.126/127; Fulda 3.108; niet in Bern;    Libo. sacrifico] Libandum sacrificandum  /  Liba. sacrifica  AK        Liba 

sacrificia   F 
136 [Ex 30.12: et non erit plaga in eis cum fuerint recensiti]; Ambrosiana 22.125; Karlsruhe 2.128; Fulda 3. 110; 

niet in Bern;   Recensetus per e .i. numeratus] Recensiti. numerati     AKF  
137 [Ex 30.18: facies et labium aeneum cum basi sua ad lavandum]; Ambrosiana 22.127; Karlsruhe 2.131; Fulda 

3.112; Bern 7.53;   verkorting in VLO 15 
138 [Ex 30.23: et zmyrnae electae quingentos siclos]; Karlsruhe 2.132; Fulda 3.113; Bern 7.54; cf. Ambrosiana 

22.128;   Smyrnę. Calami. Cassia. fistulę    FB  
139 [Ex 34.27: scribe tibi verba haec quibus et tecum et cum Israhel pepigi foedus]; Ambrosiana 22.138; 

Karlsruhe 2.142; Fulda 3.122; niet in Bern;   Pepigi pactum feci uel spopondi   A     Pepigi. pactum feci uel 

spondi   K    Pepii. pactum feci uel spopondi   F   
140 [Ex 40.18: posuit et testimonium in arca]; Ambrosiana 22.142; Karlsruhe 2.146; Fulda 3.126; Bern 7.58; 

verkorting en normalisering in VLO 15. Volgorde volgens AFKB.  
141 [Ex 35.35: ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii]; Ambrosiana 22.145; Karlsruhe 2.149; Fulda 

3.129; Bern 7.61;   verkorting en normalisering in VLO 15. 
142 [Ex 35.22: viri cum mulieribus praebuerunt armillas et inaures anulos et dextralia]; Ambrosiana 22.143; 

Karlsruhe 2.147; Fulda 3.127; Bern 7.59;  Armillę. rotunde sunt  AB      Armillas. rotundas sunt    K     Armilla. 

rotunde sunt   F    (volgorde Abietarius en Armilla in VLO 15 tegengesteld aan AFKB). 
143 [Ex 35.22: zie boven]; Ambrosiana 22.144; Karlsruhe 2.148; Fulda 3.128; Bern 7.60;  manicam] manica  B 
144 [Ex 35.35: ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii]; Ambrosiana 22.146 en 147; cf. Karlsruhe 2.150; 

Fulda 3.130 en 131; Bern 7.62/63; in VLO 15 zijn twee glossen met de lemmata Polymitarius en Polymitarii, 

bijeengenomen. Karlsruhe kent alleen de glosse bij Polymetarii;    palliorum] uestimentorum  FB    uestimorum 

(?)  A        uerbis rote] pro rotunditate   AKFB      polon] polum   AKFB     
145 [Ex 26.1: variatas opere plumario facies; Ex 35.35: ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii; en Ex 

38.18: et in introitu eius opere plumario fecit tentorium]; Ambrosiana 22.148; Fulda 3.132; Bern 7.64;    

Plumario in similitudine(m, F) plumę factum   AFB    // Afwezig in Karlsruhe; originele bewoording in VLO 15. 
146 [Ex 36.22: binae incastraturae erant per singulas tabulas]; Ambrosiana 22.151; Fulda 3.135;   Incastraturam. 

conpaginatio lignorum   AF  // Afwezig in Karlsruhe en in Bern; originele bewoording in VLO 15. 
147 [Ex 37.16: et vasa ad diversos usus mensae acetabula fialas cyatos et turibula ex auro puro]; Ambrosiana 

22.152; Karlsruhe 2.153; Fulda 3.136; Bern 7.65;  Omzetting naar nominativus 1 sing. in VLO 15. Beknopt in 

Karlsruhe. 
148 [Ex 38.11: aeque ad septentrionalis plagam]; Ambrosiana 22.153; Karlsruhe 2.154; Fulda 3.137; Bern 7.66;      

Ad plagam septentrionis] Ad plagam septentrionalem  AKB   Ad plagam septentrionem  F     .i. media nox] .i. 

contra mediam noctem   AKF    contra meridiam noctem  B  // In de Vulgaat (ed. Weber) heeft de Pentateuchus 

Turonensis (= MS Paris, Bibl. Nat. n. acq. lat. 2334, s. VI-VII, ook ad septentrionis. 
149 [Ex 39.3: inciditque bratteas aureas]; Ambrosiana 22.155; Karlsruhe 2.156; Fulda 3.139; Bern 7.68;  

verkorting in VLO 15. 
150 [Ex 40.24: posuit et altare aureum sub tecto testimonii contra veleum]; Ambrosiana 22.157; Karlsruhe 2.158; 

Fulda 3.141; Bern 7.69;     
151 [Lev Inc.: Incipit liber vaiecra id est leviticus]; Ambrosiana 32.2 (= Ab); Karlsruhe 3.2; Fulda 4.2; Bern 9.2; 

verkorting in VLO 15.   
152 [Lev 2.1: simila erit eius oblatio]; Ambrosiana 32.3; Fulda  4.3; Bern 9.3; niet in Karlsruhe. 
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segla;155 Reticulum. adeps intestini;156 Sanctificabor in eis .i. quia presumentes punio.157 

Inficians. insi/6/dians. uel. negans;158 Collirida. cibus panis nebula.159 Crepido. summitas;160 

Subucula. ephot est tunica.161 /7/ Nullus ponebat ita incensum. ut pontifex sumus;162 

Cirogrillus. bestia spinosa maior heritio.163 Alietum /8/ auis est similis aquilę. et maior 

uulture;164 Noctua. nocte pascens .i. brasagia.165  Larum. auis maritima habens /9/ ungulas ut 

accipiter.166 Bubo. Coruus nocturnus. dum videtur in urbe excidium significare. Ouidius. 

Fędaque fit uo/10/lucris uenturi nuntia luctus. Ignauus bubo dirum mortalibus omnes.167 

Onocrotalon. longum rostrum. habens. /11/ in stagnis.168 Herodion. auis diomedia oriundis 

nomine similis fulicę. et maior porfirione; Fulica. est uairo. simi/12/(l)is kinete sed minor;169 

                                                                                                                                                         
153 [Lev 2.4: cum autem obtuleris sacrificium coctum in clibano de simila]; dit lemma niet in Fulda, niet in Bern; 

wel in Karlsruhe 3.3: In clibano. in camino. in forno, met de variant in furno in Città del Vaticano, BAV, Vat. 

Lat. 7083  (zie ook Arev. in Steinmeyer/ Sievers, dl. V, p.159); cf. Ambrosiana 32.4: In clibano in camino.   
154 [Lev 2.14: torres eas igni et confringes in morem farris]; Ambrosiana 32.5; Karlsruhe 3.4; niet in Fulda, niet 

in Bern. 
155 [Lev 2.14: zie boven]; Ambrosiana 32.6; Karlsruhe 3.5; // De toevoeging .i. segla  in VLO 15 komt in geen 

van beide handschriften voor.  Far betekent spelt. Met segla (segale, secale) kan rogge en volgens sommigen ook 

zwarte spelt bedoeld worden (Lewis and Short).  Deze glosse niet in Fulda, niet in Bern. 
156 [Lev 3.4: et reticulum iecoris cum renunculis]; Ambrosiana 34.7 (= Ac); Fulda 4.4; Bern 9.4;   intestini] 

intestine  FB    //  niet in Karlsruhe. 
157 [Lev 10.3: sanctificabor in his qui adpropinquant mihi]; Fulda 4.5; Karlsruhe 3.10; Ambrosiana 34.26; Bern 

9.5;   presumentes] presumites   F    
158 [Lev 6.3: sive rem perditam invenerit et infitians insuper peierarit]; Ambrosiana 34.17; Karlsruhe 3.7; Fulda 

4.6; Bern 9.6;   inficians] inficiens  F     uel negans] om. FKB,  defendens negans  A ,   uel denegans  P Sg9 

Sg295,  cf. Steinmeyer/Sievers, V, p.159. In Karlsruhe en Ambrosiana komt Sanctificabor ná Inficians, en 

Colliridas vóór Sanctificabor. 
159 [Lev 7.12: coctamque similam et collyridas olei]; Karlsruhe 3.9; Fulda 4.7;  Ambrosiana 32.8 en 32.9; Bern 

9.7;  Collirida. cibus panis nebula] Colliridas. cibus quem nos nebulam dicimus  KFB   Collirida modicus panis 

triangulus quem nos nebulam uocamus   A    // Niermeyer geeft voor nebula: wafel, hostie; namelijk dun, 

doorzichtig brood. 
160 [Lev 1.15: decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris]; Fulda 4.8; Ambrosiana 32.10; Karlsruhe 

3.11; Bern 9.8;   crepido. summitas] crepidinem sumitatem  FAB   crepidinem fundamentum  K  
161 [Lev 8.7: vestivit pontificem subucula linea]; Ambrosiana 34.24; Karlsruhe 3.12; Fulda 4.9; Bern 9.9; 

verkorting in VLO 15. 
162 [Lev 10.1: arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron turibulis posuerunt ignem et incensum desuper offerentes 

coram Domino ignem alienum quod eis praeceptum non erat]; Het lemma ontbreekt in VLO 15.   Ambrosiana 

34.25; Fulda 4.10; Bern 9.10; niet in Karlsruhe;    nullus ponebat ita incensum. ut pontifex sumus] .i. incensum 

ponere. sed aaron   A     quia eis non erat preceptum incensum ponere sicut aaron;   FB 
163 [Lev 11.5: chyrogryllius qui ruminat ungulamque non dividit inmundus est]; Ambrosiana 34.29; Karlsruhe 

3.15; Fulda 4.12; Bern 9.11;    maior heritio] maior quam ericius  A   maior erinacio K FB    (ericius = egel) 
164 [Lev 11.13: aquilam et grypem et alietum]; Ambrosiana 34.31; Karlsruhe 3.16; Fulda 4.13; Bern 9.12;    

similis aquilę. et maior uulture] similis aquile. sed maior. tamen minor uulturę (uultori  K  minor quam uulture  

A)    FKA     
165 [Lev 11.16: strutionem et noctuam et larum]; Ambrosiana 32.11; Karlsruhe 3.17; Fulda 4.14;  Bern 9.13    

Noctua. coruus nocturnus uel cauannus (cauangnus  A)   KFAB       

(brasagia = nachtuil ?) 
166 [Lev 11.16: strutionem et noctuam et larum et accipitrem iuxta genus suum]; Karlsruhe 3.18; Fulda 4.15; 

Ambrosiana 32.13; Bern 9.14. 
167 [Lev 11.17: bubonem et mergulum et ibin]; Ambrosiana 32.14; Bern 9.15; Fulda 4.16; Karlsruhe 3.19;   

Bubo: auis nocturna id est huuo haec cum in urbe uisa fuerit solitudinem significare dicuntur. de qua ouidius. 

foedaque fit uolucris uenturi (ueniuri  B) nuncia luctus. ignauus bubo durum mortalibus (motalibus  A) nomen 

(omnes  B)  AFB    Bubonem. nocticorax.  K     , cf. Isid., Etym. XII, 7,39 en Vat. Lat. 1469, 7.19 (ed. Vaciago).  
168 [Lev 11.18: cycnum et onocrotalum et porphirionem]; Fulda 4.17 (Onacratallum) en 4.18 (Onocratolon); 

Ambrosiana 32.15 (Onocrotalum) en 32.16 (Onogratolon);  Bern 9.16 (Onocrotalus) en 9.17 (Onocrotalon);  in 

VLO 15 zijn de twee glossen uit FAB in omgekeerde volgorde samengenomen; anders: Karlsruhe 3.21. 
169 [Lev 11.19: erodionem et charadrion iuxta genus suum]; Ambrosiana 52.13 (Ab); Bern 12.16; Fulda 6.19; cf. 

Fulda 4.19 en Fulda 6.19; Bern 9.18 en 9.19; beknopt in Ambrosiana 32.17; anders in  Karlsruhe 3.23; cf. Isid., 

Etym. XII, 7,29.     Fulica…minor] om. FBAK  
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Caradrion. ignota.170 Clitacus. ignota.171 Opimacus.172 Brucus. similis locustę sed maior:173 

/13/ Corcodrillus. bestia in nile similis lacertę sed maior.174 Cameleon. similis lacerte.175 

Migale. similis /14/ cameleon.176 Stilio. genus serpentis similis lacertę.177 Scitropodes. uas 

fictile habens pedes.178 Inolita. /15/ non nata.179 Vallicula. concaua loca.180 Effloret. apparet.181 

Inprecans. soluens. uel maledicens. uel optans.182 /16/ Palulas. uerrucas quę in leproso 

apparent;183 Sagma. sella. et est hebreum et latinum.184 Preputia pomorum. inmunditia /17/ quę 

idolis immolabantur.185 Pelicatum. domus concubinę.186 Incisuras. pro luctu.187 Stigmata. 

figura. signa.188 /18/ Nouerca .i. matertera .i. uxor patris secunda.189 Phitonicus. incantator.190 

Polenta. farina subtilis fabę. /19/ uel tritici.191 Spatulas. fructus palmę antiquam aperiantur;192 

                                                                                                                                                         
Fulda spreekt van capiet quasi falcho quod dicitur uualaihchabuhc, alhoewel het hier over watervogels gaat.   
170 Zie noot hierboven; Fulda 4.21; Bern 9.20;  niet in Ambrosiana, alleen lemma in Karlsruhe 3.24; caradrion] 

coradrion  B 
171 [Lev 11.21: et attacus atque ophiomachus ac lucusta]; Clitacus waarschijnlijk verschrijving van Attacus; 

Fulda 4.22; Bern 9.21: Attacus. ignota; Karlsruhe 3.26: Attacus; Ambrosiana 34.43: Attacus ignota auis. 
172 Zie noot hierboven; Ambrosiana 32.19; Bern 9.22; Fulda 4.23; Karlsruhe 3.27: alleen Ophimacus.  
173 [Lev 11.21: comedere debetis ut est brucus in genere suo]; Fulda 4.24; Kalrsruhe 3.23: Brucus vóór Attacus 

en Ophimacus; Ambrosiana 34.42; Bern 9.23. 
174 [Lev 11.29: de his quae moventur in terra mustela et mus et corcodillus]; Fulda 4.26; Karlsruhe 3.28; 

Ambrosiana 34.44; Bern 9.24;   in nile] in flumine   AKB 
175 [Lev 11.30: migale et cameleon et stelio ac lacerta et talpa]; Fulda 4.27; Karlsruhe 3.30; Ambrosiana 34.46 ; 

Bern 9.26;  verkort in VLO 15.  
176 [Lev 11.30:  zie hierboven]; Fulda 4.25; Karlsruhe 3.29; Ambrosiana 34.45; Bern 9.25;  verkorting in VLO 15 

en volgorde met voorgaande glosse in Bern omgekeerd.  
177 [Lev 11.30: zie hierboven]; Ambrosiana 32.20; Fulda 4.31; Bern 9.28; anders: Karlsruhe 3.31; Bern 9.27;   

stilio] stelio  F  stellius  A 
178 [Lev 11.35: sive clibani sive cytropodes destruentur et inmundi erunt]; Ambrosiana 34.49; Karlsruhe 3.32; 

Fulda 4.32; Bern 9.28;  scit(h)ropodes] sithropodes  A   scitropedes  FB 
179 [Lev 13.11: lepra vetustissima iudicabitur atque inolita cuti]; Ambrosiana 34.50; Karlsruhe 3.33; Fulda 4.33; 

Bern 9.29;  non nata] innata. ingenita   A. 
180 [Lev 14.37:quasi valliculas pallore sive rubore]; Fulda 4.35; Karlsruhe 3.35; Ambrosiana 32.23; Bern 9.31. 
181 [Lev 13.12: sin autem effloruerit discurrens lepra in cute]; Ambrosiana 34.34; Karlsruhe 3.34; Fulda 4.34; 

Bern 9.30;  effloret. apparet] effloruerit. apparuerit   AKFB 
182 [Lev 16.21: quae inprecans capiti eius]; Ambrosiana 34.67 (Ac); Karlsruhe 3.37; Fulda 4.37; Bern 9.33; 

uitgebreid in VLO 15;   Inprecans … optans] Inprecans: soluens.    AKFB  
183 [Lev 14.56: cicatricis et erumpentium papularum]; Karlsruhe 3.41; Fulda 4.41; Ambrosiana 32.26; Bern 9.35;  

Palulas] Papulas  AKFB 
184 [Lev 15.9: sagma super quo sederit inmundum erit]; Ambrosiana 32.27; Fulda 4.42; Karlsruhe 3.42; Bern 

9.36;    Segma (Sagma  F): sella. Est autem hebreum. grecum. et latinum.    AFB     Sagma. sella   K 
185 [Lev 19.23: auferetis praeputia eorum]; Ambrosiana 34.78 (Ac); Karlsruhe 3.44; Fulda 4.43; Bern 9.37;  

preputia] prebutia  F      pomorum] om.   F     inmunditia] domus inmunditia  F     quę] quia  K 
186 [Lev 18.18: sororem uxoris tuae in pelicatum illius non accipies]; Ambrosiana 34.74 (Ac); Karlsruhe 3.46; 

Fulda 4.45; Bern 9.37;   pelicatum] inpelicatum  A   in pellicatum  K   inpellicatum  FB 
187 [Lev 21.5: neque in carnibus suis facient incisuras]; Ambrosiana 34.81 (Ac); Karlsruhe 3.47; Fulda 4.46; niet 

in Bern.  
188 [Lev 19.28: neque figuras aliquas et stigmata facietis vobis]; Karlsruhe 3.50; Fulda 4.48; Ambrosiana 32.30; 

Bern 9.40. 
189 [Lev 20.11: qui dormierit cum noverca sua]; Karlsruhe 3.51; Fulda 4.49; Ambrosiana 32.31; Bern 9.41;   

Nouerca… secunda] Nouerca. matrastra   K     Nouerca: matrea uxor patris secunda.   FB     Nouerga matrea .i. 

uxor patris secunda.  A 
190 [Lev 20.27: vir sive mulier in quibus pythonicus vel divinationis fuerit spiritus]; Karlsruhe 3.52; Fulda 4.50; 

Bern 9.42; niet in Ambrosiana;    Phitonicus. incantator] Phitonicus. incantator diuinus  FB   incantacio 

diuinacionis  K   
191 [Lev 23.14: panem et pulentam et pultes non comedetis ex segete]; Ambrosiana 34.89 (Ac); Fulda 4.52; Bern 

9.44; niet in Karlsruhe;   fabę uel tritici] de fabis uel tritico   FB    de multis. de fauis. de tritico  A 
192 [Lev 23.40: sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrimae spatulasque palmarum]; Karlsruhe 3.56; 

Bern 9.46;  uitgebreid: Ambrosiana 34.90 (Ac) en Fulda 4.54. 
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xx. oboli. est siclus. Dimidius scripulus. est obolus; /20/ xx. siliquę. est solidus:193 [NUMERI] ¶ 

Vagedaber. numerus.194 Cuneus. multitudo.195 Vexilla. a uehendo .uel. signum belli.196 /21/ 

Coccineus. rubeus.197 Sanctificat. caput radit.198 Batilla. pala ferrea ad focum. similis uasis 

quibus aqua de naui/22/bus proicitur.199 Zelotipia. suspitio. inuidia.200 Stips. fustis.201 Nausia. 

uomitus.202 Precocę. ualde maturę.203 /23/ Puteus super quo locutus est dominus moisen 

percutere.204 Lustro. circumeo;205 Vasta. profunda.206 Querelas. /24/ clamores. accusationes. 

querimonię. 207 In libro bellorum domini .i. bellorum israhel;208 Ariolus. diuinus. sortitor.209 

/25/ Rinocerota. bestia cornuta in nare;210 Cinei. nomen gentis.211 Replicuit. retexuit.212 

Periscelides. or/26/namenta tibiarum;213 Armillę uirorum.214 Dextralia utrorumque.215 

Murenalę. catenę latę et spissę. ad ornan/27/dum collum.216 Mare salsissimum. mare 

                                                 
193 [Lev 27.25: siclus viginti obolos habet]; Ambrosiana 32.34; Fulda 4.54; Bern 9.47; niet in Karlsruhe; in VLO 

15 verkorte bewerking van Fulda/Ambrosiana. 
194 [Num Inc: Incipit liber Vaiedaberr id est Numeri]; Fulda 5.2; Ambrosiana 42.2; Bern 11.2; niet in Karlsruhe, 

verkort in VLO 15.  
195 [Num 1.52: metabuntur autem castra filii Israhel unusquisque per turmas et cuneos]; Karlsruhe 4.2; 

Ambrosiana 42.3; Fulda 5.3; Bern 11.3;  acc. pl. omgezet in nom. sing., VLO 15. 
196 [Num 2.2: singuli per turmas signa atque vexilla]; Ambrosiana 42.4; Fulda 5.4; Bern 11.4; anders: Karlsruhe 

4.3;  verkort in VLO 15. 
197 [Num 4.8: extendentque desuper pallium coccineum]; Karlsruhe 4.5; Ambrosiana 42.6; Fulda 5.6; Bern 11.7; 

genormaliseerd in nom. sing. M, VLO 15.  
198 [Num 6.11: sanctificabitque caput eius in die illo]; Bern 11.8; Fulda 5.7; niet in Karlsruhe en  niet in 

Ambrosiana;     sanctificat] sanctificauit  F      
199 [Num 4.14: omnia uasa quibus in ministerio eius utuntur id est ignium receptacula fuscinulas ac tridentes 

uncinos et vatilla]; Fulda 5.11; Karlsruhe 4.6; Ambrosiana 43.9 (Ac); Bern 11.12;   Vatila. spaludra ferrea  K   

Vatilla. pala ferea ad focum similis uasis cum quibus aqua proicitur de naui.  F     Batilla] Vatilla  A     ferrea] 

om. A    // De schrijfwijze Batilla komt ook voor in Bern en in de bijbel van Tours (zie ook GDH, gl. 115: Batilla). 
200 [Num 5.14: si spiritus zelotypiae concitaverit virum contra uxorem suam]; Karlsruhe 4.7; Ambrosiana 42.8; 

Fulda 5.12; Bern 11.13; zie ook Steinmeyer/Sievers V, p.165; suspitio] om. K   suspicantia   A   suspicans  FB  

(genormaliseerd in VLO 15).  
201 [Num 8.4: ex auro ductili tam medius stipes]; Fulda 5.16; Ambrosiana 42.14; Bern 11.16; anders: Karlsruhe 

4.12;  stips] stip  A  stipes B 
202 [Num 11.20: et vertatur in nausiam]; Fulda 5.17; Karlsruhe 4.15; Bern 11.17; niet in Ambrosiana. 
203 [Num 13.21: erat autem tempus quando iam praecoquae uvae vesci possunt]; Ambrosiana 42.16; Karlsruhe 

4.17; Fulda 5.19; Bern 11.18;   precocę] preciosę   F      ualde] nimis   AKFB    . 
204 [Num 21.16; ex eo loco apparuit puteus super quo locutus est Dominus ad Mosen congrega populum et dabo 

ei aquam]; Fulda 5.20; Ambrosiana 43.64 (Ac); Bern 11.19; niet in Karlsruhe; verkorting van FAB in VLO 15. 
205 [Num 13.33: terram quam lustravimus devorat habitatores suos]; Fulda 5.21; Ambrosiana 42.17; Karlsruhe 

4.18; Bern 11.20;  perf. 1 pl. omgezet naar praesens 1 sing. 
206 [Num 14.3: et non in hac vasta solitudine]; Fulda 5.22; Karlsruhe 4.19; Ambrosiana 42.18; Bern 11.21. 
207 [Num 14.27: querellas filiorum Israhel audivi]; samentrekking van Fulda 5.23 en 5.30; Ambrosiana 42.19 en 

43.49 (Ac); Bern 11.22 en 11.30; cf. Karlsruhe 4.20 en 4.29. 
208 [Num 21.14: unde dicitur in libro bellorum Domini]; Fulda 5.36; Karlsruhe 4.36; Ambrosiana 43.61 (Ac); 

Bern 11.34. 
209 [Num 22.5: misit ergo nuntios ad Balaam filium Beor ariolum]; Fulda 5.37; Karlsruhe 4.38; Ambrosiana 

42.35; Bern 11.36. 
210 [Num 23.22: cuius fortitudo similis est rinocerotis]; Fulda 5.39; Karlsruhe 4.40; Bern 11.37; niet in 

Ambrosiana;    cornuta in nare] in nare cornu habens  FK    in mare cornu habens  B 
211 [Num 24.21: vidit quoque Cineum]; Fulda 5.40; Ambrosiana 43.73 (Ac); Bern 11.38; niet in Karlsruhe; Cinei] 

Cineum  FAB 
212 [Num 27.23: replicavit quae mandaverat Dominus]; Fulda 5.46; Karlsruhe 4.46; Ambrosiana 42.40; Bern 

11.41. 
213 [Num 31.50: periscelides et armillas anulos et dextralia ac murenulas]; Fulda 5.51; Ambrosiana 42.46; 

Karlsruhe 4.52; Bern 11.45. 
214 [zie hierboven]; Fulda 5.52; Ambrosiana 42.46; Bern 11.45; niet in Karlsruhe.  
215 [zie hierboven]; cf. Fulda 5.53, Ambrosiana 42.48 en Bern 11.46; niet in Karlsruhe. 
216 [zie hierboven]; Fulda 5.54; Bern 11.47; gedeeltelijk in Ambrosiana 43.83 (Ac), niet in Karlsruhe;  collum] 

locum  B 
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mortuum.217 Ascensum scorpionis. proprium nomen loci.218 Cubitus iio. est unus passus. /28/ 

quia dicitur contra orientem duo milia erunt cubiti. et contra meridiem ̅ ̅̄īi.219 ad occidentem et 

septentrionem. similiter. Nam pretii /29/ ut a muris ciuitatum forinsecus per circuitum mille 

passuum spatio. tendantur;220 [DEUTERONOMIUM] ¶ elleaddabarim. /30/ deuteronomium. 

secunda lex.221 Enachim. de genere gigantum.222 Fanum. templum.223 Sequester. susceptor /31/ 

pignorum. 224 Anathema. abhominatio.225 Dipsas. genus serpentis pede et semis longus. et 

duarum palmarum /32/ grossus. cauda curva uenenata cum qua pungit et interpretatur sitis 

quia percussus ab eo siti moritur.226 Filii belial. /33/ filii pestilentię.227 Tragelapus. similis 

ceruo uillosos armos habens ut hircus.228 Pigargon. origen. camelo. /34/ pardalus ignotę 

bestię.229 Ibin. auis egiptia obscenitate oris inmunda. quo aluum purgat.230 Ixon auis de 

ge/35/nere uulturis alba et minor uulture.231 Sicera. omnis potus absque uino in quo inebriari 

potest.232 Plectendum. de/36/collandum;233 Manzer. de scor[i]to natus. auultronus.234Impolitis. 

non rotundis.235 Rubigo. uentus comrumpens.236 /37/ Prurigo uel scalpitudo;237 In suris. in 

                                                 
217 [Num 34.3: et habebit terminos contra orientem mare Salsissimum]; Fulda 5.55; Bern 11.48; Ambrosiana 

43.92 (Ac); niet in Karlsruhe;    mare salsissimun] mare Sallissimum  F    salsissimo mare  A 
218 [Num 34.4: qui circumibunt australem plagam per ascensum Scorpionis]; Fulda 5.56; Bern 11.49; 

Ambrosiana 43.88 (Ac); niet in K. 
219 lees: duo milia 
220 [Num 35.4: quae a muris civitatum forinsecus per circuitum mille passuum spatio tendentur contra orientem 

duo milia erunt cubiti et contra meridiem similiter duo milia (...) ]; cf. Fulda 5.63, Ambrosiana 42.57; Bern 

11.53; niet in K;  spatio] spatia B 
221 [Dt Inc.: Incipit liber Helleaddabarim id est Deuteronomium]; Fulda 6.2; Karlsruhe 5.2; Ambrosiana 52.2; 

Bern 12.2; verkort in VLO 15. 
222 [Dt 2.10: et tam excelsus ut de Enacim stirpe quasi gigantes crederentur]; Fulda 6.4; Ambrosiana 52.4; 

Karlsruhe 5.4; Bern 12.4.  
223 [Dt 3.29: mansimusque in valle contra fanum Phogor]; Fulda 6.5; Karlsruhe 5.5; Bern 12.5; niet in 

Ambrosiana. 
224 [Dt 5.5: ego sequester et medius fui inter Dominum et vos in tempore illo]; Fulda 6.8; Ambrosiana 52.7; 

Karlsruhe 5.8; Bern 12.6;     susceptor pignorum] susceptor pignoris  K    susceptor pugnarum uel minister  F      

(zie ook Steinmeyer V, p.169, MS Clm 18140: pignorum). 
225 [Dt 7.26: et velut inquinamentum ac sordes abominationi habebis quia anathema est]; Fulda 6.11; Karlsruhe 

5.11;  Ambrosiana 52.10; Bern 12.9; verkort in VLO 15. 
226 [Dt 8.15: et ductor tuus in solitudine magna atque terribili in qua erat serpens flatu adurens et scorpio ac 

dipsas]; Fulda 6.12; Karlsruhe 5.12; Bern 12.10; cf. Ambrosiana 51.14 (Ac);     dipsas]dissas  B  
227 [Dt 13.13: egressi sunt filii Belial de medio tui]; Fulda 6.15; Ambrosiana 51.25 (Ac); Bern 12.12; niet in 

Karlsruhe;   Belial] Belia  B 
228 [Dt 14.5: (hoc est animal quod comedere debetis:)… tragelaphum pygargon orygem camelopardalum]; Fulda 

6.16; Bern 12.13; verkort in Ambrosiana 51.27 (Ac): Tragelaphum ceu capra; niet in Karlsruhe. 
229 [Dt 14.5: zie boven]; Fulda 6.17; Bern 12.14; Ambrosiana 51.28 (Ac); niet in Karlsruhe;  Pigargon] Pigarigon  

B 
230 [Dt 14.16: inmundas ne comedatis: herodium et cycnum et ibin ac mergulum]; Fulda 6.16; Bern 12.17; 

Ambrosiana 52.14; niet in Karlsruhe. 
231 [Dt 14.13: ixon et vulturem ac milvum iuxta genus suum]; Fulda 6.21; Bern 12.18; Ambrosiana 51.30 (Ac); 

niet in Karlsruhe;   uulture] quam uultur  AB  
232 [Dt 14.26: vinumquoque et siceram et omne quod desiderat anima tua]; Fulda 6.23; Karlsruhe 5.17; Bern 

12.20; Ambrosiana 51.31 (Ac);   omnis potus] omne potum  F 
233 [Dt 21.22: quando peccaverit homo quod morte plectendum est]; Fulda 6.31; Bern 12.26; Ambrosiana 52.22; 

Kalrsruhe 5.28. 
234 [Dt 23.2: non ingredietur mamzer hoc est de scorto natus in ecclesiam Domini]; Fulda 6.33; Bern 12.27; 

Ambrosiana 52.25; Karlsruhe5.30;  Mancer (Manzer  AB   Mazer  K): filius scorti  FAKB  auultronus] om. FAKB     
235 [Dt 27.6: et de saxis informibus et inpolitis]; Fulda 6.38; Bern 12.31; Ambrosiana 52.30; Karlsruhe 5.36. 
236 [Dt 28.22: percutiat te Dominus egestate febri et frigore ardore et aestu et aere corrupto ac robigine]; Fulda 

6.39; Bern 12.32; Karlsruhe 5.37; anders: Ambrosiana 51.48 (Ac); in VLO 15 ablativus omgezet in nom. . 
237 [Dt 28.27: scabie quoque et prurigine ita ut curari nequeas]; Fulda 6.40; Bern 12.33; Karlsruhe 5.38; 

Ambrosiana 52.31; in VLO 15 ablativus omgezet naar nom.;   prurigo] purriginem  B 
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poplitibus. muscula tibiarum.238 Procax. ingratus.239 Inluuies secundarum. Inmundi humores 

qui se/38/quuntur post partum.240 ¶ assumet ebria sitientem .i. ebria idolis sitientem dei 

culturam ducet in errorem.241 Card/39/ines cęli (ori)ens occidens meridies septentrio.242 

Recens in presenti. nouum in futuro.243 ¶ Thesaurus arenarum .i. terrena sapientia.244  [IOSUE] 

/40/ Exaplois exemplar.245 arcuato uulnere. quia cauda scorpionis curua est.246 Postliminium. 

post mortem patris et matris.247 /41/ Funiculus quo se cinxit a renibus usque ad pectus.248 Per 

prona. per inclinata.249 Pittaciis. palastris.250  Liber iustorum. annalis his/42/(r)aelitarum.251 

Subneruabis scilicet deficere facias.252 Raphaim. gigantes.253 A lingua maris. a sonitu;254 

Ciuitas litterarum. /43/ quia in ea litterati fuerunt.255 Marcere. languere.256 Nouella ouis.quę 

necdum generauit.257 [IUDICUM] Filii gemini. filii filiorum io/44/seph quia duo fuerunt.258 

Capulus. manubrius259 gladii.260 Postica. latens hostium.261 Circiter. pro quasi.262 Clauus 

                                                 
238 [Dt 28.35: percutiat te Dominus ulcere pessimo in genibus et in suris] Fulda 6.4; Bern 12.34; Ambrosiana 

52.32; Karlsruhe 5.39;   muscula tibiarum] om. FKAB 
239 [Dt 28.50: gentem procacissimam quae non deferat seni]; Fulda 6.42; Bern 12.35; Ambrosiana 52.33; 

Karlsruhe 5.40; superlativus in FAK veranderd in positivus. 
240 [Dt 28.57: et inluvie secundarum quae egrediuntur de medio feminum eius]; Fulda 6.43; Bern 12.36; 

Karlsruhe 5.41; Ambrosiana 52.34; verkort in VLO 15;   secundarum] fecundarum  A     
241 [Dt 29.19: et adsumat ebria sitientem]; Fulda 6. 45; Bern 12.37; Karlsruhe 5.43; Ambrosiana 51.52 (Ac);   

assumet] adsumat  FAK      in errorem] merorem  F. 
242 [Dt 30.4: si ad cardines caeli fueris dissipatus]; Fulda 6.46; Ambrosiana 52.36; Karlsruhe 5.44;   Cardines 

cęli. oriens. meridiens occidens et aquilo.   FAK 
243 [Dt 32.17: novi recentesque venerunt quos non coluerunt patres eorum]; Fulda 6.50 ;Bern 12.42; Karlsruhe 

5.48; Ambrosiana 51.59 (Ac). 
244 [Dt 33.19: et thesauros absconditos harrenarum]; Fulda 6.51;Bern 12.43; Ambrosiana 51.63 (Ac); Karlsruhe 

5.49. 
245 [Ios Prol. 9: ut pro Graecorum εξαπλοις]; Fulda 7.4; Bern 13.3; Karlsruhe 6.4; niet in Ambrosiana. 
246 [Ios Prol. 13: Unde cesset arcuato vulnere contra nos insurgere scorpius]; Fulda 7.5; Karlsruhe 6.5; 

Ambrosiana 1.4 (AI ); Bern 13.4;  verkort in VLO 15. 
247 [Ios Prol. 31: et omissum iam diu opus quodam postliminio repetere]; Fulda 7.7; Bern 13.5; Ambrosiana 1.6 

(AI); Karlsruhe 6.7;   postliminium] postliminio  A   post liminem  FKB 
248 [Ios 2.18: si ingredientibus nobis terram signum fuerit funiculus iste coccineus]; Fulda 8.3; Bern 14.2; 

Karlsruhe 7.4; cf. Ambrosiana 1.8 (AI );  ad] om. B. 
249 [Ios 7.5: et ceciderunt per prona fugientes]; Fulda 8.7; Bern 14.4; Karlsruhe 7.8; Ambrosiana 2.4 (AII); 

verkort in VLO 15. 
250 [Ios 9.5: calciamentaque perantiqua quae ad indicium vetustatis pittaciis consuta erant]; Kasrlsruhe 7.13; 

Fulda 8.10; Bern 14.6; cf. Ambrosiana 1.11 (AI ); verkort in VLO 15. 
251 [Ios 10.13: nonne scriptum est hoc in libro Iustorum]; Fulda 8.11; Karlsruhe 7.15; Ambrosiana 1.13 (AI); 

Bern 14.7; hisraelitarum]  israhelitarum   FAB   hebreorum  K 
252 [Ios 11.6: equos eorum subnervabis]; Fulda 8.15; Karlsruhe 7.18; Bern 14.8; cf. Ambrosiana 1.14 (AI);  

verkorting in VLO 15. 
253 [Ios 12.4: terminus Og regis Basan de reliquiis Rafaim]; Karlsruhe 7.20; Ambrosiana 1.16 (AI ); Fulda 8.17; 

Bern 14.10;  gigantes] gigantum  AFKB 
254 [Ios 15.5: a lingua maris usque ad eundem Iordanem fluvium]; Fulda 8.18; Karlsruhe 7.21; Ambrosiana 1.19 

(AI ); Bern 14.11. 
255 [Ios 15.15: quae prius vocabatur Cariathsepher id est Civitas litterarum]; Fulda 8.19; Karlsruhe 7.22; 

Ambrosiana 1.20 (AI); Bern 14.12;  verkort in VLO 15. 
256 [Ios 18.3: usquequo marcetis ignavia]; Fulda 8.20; Karlsruhe 7.23; Ambrosiana 2.11 (AII); Bern 14.13; 

genormaliseerd tot infinitivus in VLO 15. 
257 [Ios 24.32: in parte agri quem emerat Iacob a filiis Emmor patris Sychem centum novellis ovibus]; Fulda 

8.25; Karlsruhe 7.28; Ambrosiana 1.25 (AI ); Bern 14.16;   Nouellis ouibus unius anni  qui (quę  B) necdum 

generarunt   FKB     Nouellis ouibus .i. iuuenibus quae nec nondum generarunt   A. 
258 [Idc 3.15: Ahoth filium Gera filii Iemini]; Fulda 9.5; Karlsruhe 8.7; Bern 15.6; Ambrosiana 2.5 (AI );   filii 

filiorum ioseph] filiorum ioseph  A    quia] qui  B    fuerunt] erant  K 
259 lees: manubrium (N). 
260 [Idc 3.16: qui fecit sibi gladium ancipitem habentem in medio capulum longitudinis palmae manus]; Fulda 

9.7; Karlsruhe 8.9; Ambrosiana 3.5 (AII); Bern 15.8;     Capulum manubrium gladii   FKAB 
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tabernaculi. quod. in/45/tenditur  tabernaculum. claui ferrati terrę infiguntur.263 Sibilos 

gregum. blandimenta.264 Complodo. collido.265 /46/ Bulle res sigillas uel ornamenta cinguli.266 

Pondus et libra. unum sunt. ut pondus ferri. libra auri.267 Ramnus arbor spinosa. /47/ et 

modica.268 Diuerti. posui in locum.269  [REGUM PROL] ¶ esdras repperit alias litteras. quia non 

nouerat priores.270 ¶ caph. mem. nun. fe. sade.271 /48/ aliter per has principia. ut apud nos 

initia per K. Kalende. fines per c. fac.  272 Dabre. uerba. Iamin. dies. uel dextera.273    

 

[Fasc. IV] 

 

                                                                                                                                                         
261 [Idc 3.24: per posticam egressus est]; Fulda 9.10; cf. Karlsruhe 8.12; Ambrosiana 2.6 (AI ); Bern 15.10;   

Posticam: porticus uel latens officium   F     Porticam. latens ostium  B   Postica cuniculum humile hostium   A 
262 [Idc 3.29: sed percusserunt Moabitas in tempore illo circiter decem milia]; Fulda 9.11; Karlsruhe 8.13; Bern 

15.11;  niet in Ambrosiana. 
263 [Idc 4.21: tulit itaque Iahel uxor Aber clavum tabernaculi]; Fulda 9.12; Ambrosiana 2.7 (AI ); Bern 15.12;  cf. 

Karlsruhe 8.14; verkorte versie in VLO 15 en Ambrosiana;     quod] quando   A       intenditur] tenditur  A    claui 

ferrati] claues ferratas   AF 
264 [Idc 5.16: quare habitas inter duos terminos ut audias sibilos gregum]; Fulda 9.16; Bern 15.16; Karlsruhe 

8.18; Ambrosiana 2.9 (AI);     gregum] regum   KA 
265 [Idc 7.19: et custodibus suscitatis coeperunt bucinis clangere et conplodere inter se lagoenas]; Fulda 9.18; 

Karlsruhe 8.20; Ambrosiana 2.15 (AI); Bern 15.18; infinitivus omgezet naar 1S. praesens in VLO 15. 
266 [Idc 8.21: et tulit ornamenta ac bullas quibus colla regalium camelorum decorari solent]; Fulda 9.19; Bern 

15.19; Karlsruhe 8.21; Ambrosiana 3.11 (AII);    Bulle res sigillas] Byllas. sigillas  K   Bullas sigillas  A   Bullas 

sigillos  B    Bullus. sigillas   F             Ademar heeft per vergissing sigillas niet in de nominativus omgezet. 
267 [Idc  8.26: et fuit pondus postulatarum inaurium mille septingenti auri sicli]; Fulda 9.20; Bern 15.20; 

Ambrosiana 3.12 (AII); Karlsruhe 8.22;   ut] sed  AFKB 
268 [Idc 9.14: dixeruntque omnia ligna ad ramnum]; Fulda 9.23; Bern 15.23; Karlsruhe 8.25; cf. Ambrosiana 2.24 

(AI );    ramnus] ramnum  K   ranum  F         et] sed  KFB 
269 [Idc 20.4: veni in Gabaa Beniamin cum uxore mea illucque deverti]; Fulda 9.37; Bern 15.27; Ambrosiana 

3.24 (AII); Karlsruhe 8.38. 
270 [Reg Prol. 5: certumque est Ezram scribam legisque doctorem post captam Hierosolymam et instaurationem 

templi sub Zorobabel alias litteras repperisse]; Fulda 11.6; Bern 17.4; Karlsruhe 10.4; Ambrosiana 5.6. 
271 [Reg Prol. 15: Porro quinque litterae duplices apud eos sunt: chaph, mem, nun, phe, sade]; Fulda 11.9; Bern 

17.6; Ambrosiana 5.9; anders Karlsruhe 10.7;. in VLO 15 alleen het lemma 
272 [Reg Prol. 16: aliter enim per has scribunt principia medietatesque verborum , aliter fines]; Fulda 11.10; Bern 

17.7; Karlsruhe 10.8; Ambrosiana 5.10. 
273 [Reg Prol. 18: Unde et quinque a plerisque libri duplices aestimantur: Samuhel, Malachim, Dabreiamin, 

Ezras, Hieremias cum Cinoth, id est lamentationibus suis]; Fulda 11.11; Karlsruhe 10.9; Bern 17.8; Ambrosiana 

5.11;   Iamin. dies. uel dextera] iamim .i. dierum non iamin .i. dextrę   K    iamin. dierum. Non ut iamin dextrę   

FAB 
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[fol 15v] /1/ ¶ Aleph .i. doctrina. deputatur genesi.274 Beth .i. domus. exodo pro tabernaculi 

instructione.275 /2/ Gimel .i. plenitudo. leuitico. quia plene de uictimis dicit.276 Deleth .i. 

tabularum. /3/ numero. propter tabulas tabernaculi;277 he .i. ista lex. deutoronuo. pro iteratione 

/4/ legis. et cetera;278 ¶ Iob. dauid. Daniel. inter agiografa. pro sanctitate.279 ¶ Tota sancta 

scriptura prophe/5/tia est quia futura significat. iosuę in gestis suis futura  xpisti opera 

prophetabat. ideo incipit ab eo /6/ ordo prophetarum;280 Prostratis uultibus .i. inclinatis.281 ¶ 

coronas .i. opera sua quia per opera /7/ sancta uenitur ad coronas; ¶ opera reuerentię et 

subiectionis. unius dei docent cultum.282 /8/ ¶ Stantibus coram iiiior. animalia. quia tota 

scriptura prophetię. in euangelio inpleta est.283 Galeatus /9/ armatus.  munitus.284 Frasin. 

interpretatio.285 Parafrasten. stultus interpres.286 [I REGUM] Ramatha. /10/ .i. arimathia;287 

Sophim. mons efraim.288 ¶ tabernaculum dei. in sublimitate erat /11/ positus.289 ¶ Statutis 

diebus .i. pascha pentecosten. scenofegia .i. dedicatio. ecclesię.290 /12/ Silo est in efraim ubi 

                                                 
274 [Reg Prol. 23: Primus apud eos liber vocatur Bresith, quem nos Genesim dicimus]; Fulda 11.12; Bern 17.9; 

Karlsruhe 10.10; Ambrosiana 5.12;    (…) Hebrei genesi aleph litteram (in)scribunt quę interpretatur doctrina 

(…)  AFK         In VLO 15 is het lemma afwezig en de uitleg ingekort. 
275 [Reg Prol. 24: secundus Hellesmoth qui Exodus appellatur]; Fulda 11.13; Bern 17.10; Karlsruhe 10.12; 

Ambrosiana 5.13;  Zoals ook in de volgende glossen wordt hier de oorspronkelijke volgorde van lemma en uitleg 

omgedraaid. 
276 [Reg Prol. 24: tertius Vaiecra, id est Leviticus]; Fulda 11.14; Bern 17.11; Karlsruhe 10.13; Ambrosiana 5.14 

(AII );     

Leuitico. gemel. id est plenitudo quia plenissime disputat  F 

Leuitico gemel .i. quia plenissime de uictimis disputat   K 

Leuitico Gimel .i. plenitudo quia plenissimę de uictimis disputat   AB  
277 [Reg Prol. 25: quartus Vaiedabber quem Numeros vocamus]; Fulda 11.15; Bern 17.12; Karlsruhe 10.14; 

Ambrosiana 5.15; verkorting in VLO 15. 
278 [Reg Prol.25: quintus Addabarim, qui Deuteronomium praenotatur]; Fulda 11.16; Bern 17.13; Karlsruhe 

10.15; Ambrosiana 5.16;     deuteronuo] deuteronomio  AFKB    et cetera] om. AFK    
279 [Reg Prol. 36: Tertius ordo αγιογραφα possidet, et primus liber incipit ab Iob, secundus a David (…). Sextus 

est Danihel (…).]; Fulda 11.17; Bern 17.14; Karlsruhe 10.16; Ambrosiana 5.17;  verkorting in VLO 15. 
280 [Reg Prol. 27: Secundum Prophetarum ordinem faciunt, et incipiunt ab Iesu filio Nave, qui apud eos Iosue 

Bennum dicitur]; Fulda 11.19; Bern 17.16; Karlsruhe 10.18; Ambrosiana 5.18;  omkering zinsvolgorde in VLO 

15.  
281 [Reg Prol. 48: et coronas suas prostratis vultibus offerentes]; Fulda 11.22; Bern 17.19; Karlsruhe 10.21; 

Ambrosiana 5.21 (AII );     inclinatis]  inclinatis capitibus   AFK   inclinatis uultibus  B 
282 [Reg Prol. 48: zie boven]; Fulda 11.23; Bern 17.20; Karlsruhe 10.22; Ambrosiana 5.22;     unius dei ]  unum 

deum  A   unus dei   F     Omkering zinsvolgorde in VLO 15 
283 [Reg Prol. 48: stantibus coram quattuor animalibus oculatis retro et ante]; Fulda 11.24; Bern 17.21; Karlsruhe 

10.23; Ambrosiana 5.23;   animalia] animalibus   AFKB     inpleta] conpleta   F 
284 [Reg Prol. 52: Hic prologus Scripturarum quasi galeatum principium omnibus libris, quos de hebraeo 

vertimus in latinum, convenire potest]; Fulda 11.25; Bern 17.22; Karlsruhe 10.24; Ambrosiana 5.24;  Galeatum. 

munitum uel armatum   FKA 
285 [Reg Prol. 56: Macchabeorum primum librum hebraicum repperi, secundus graecus est, quod et ex ipsa 

φρασιυ probari potest]; Fulda 11.28;Bern 17.25; Karlsruhe 10.27; Ambrosiana 4.9 (AI ); verkorting in VLO 15. 
286 [Reg Prol. 68: Et cum intellexeris quod antea nesciebas, vel interpretem me aestimato, si gratus est, vel 

παρφραστηυ, si ingratus]; Fulda 11.29; Bern 17.26; Karlsruhe 10.28; Ambrosiana 4.6 (AI );     Paraphrasten .i. 

non (e)dissertorem non bonum interpretem  AFB      Paraphrasten. coniectorem. uel interpretatorem   K 
287 [I Reg 1.1: Fuit vir unus de Ramathaim-sophim de monte Ephraim et nomen eius Helcana]; Fulda 12.2; Bern 

18.1; Karlsruhe 11.2; Ambrosiana 6.2;    arimathia] aromathia  K    aramathi  F 

Verkorting in VLO 15.        
288 [I Reg 1.1: zie boven]; Fulda 12.3; Bern 18.3; Karlsruhe 11.3; Ambrosiana 6.4. 
289 [I Reg 1.3: et ascendebat vir ille de civitate sua statutis diebus ut adoraret et sacrificaret Domino exercituum 

in Silo]; Fulda 12.4; Bern 18.4; Ambrosiana 6.5; niet in Karlsruhe; het lemma ontbreekt in VLO 15;  in 

sublimitate erat positus] in sublimitate constitutum fuisse  AFB  
290 [I Reg 1.3: zie boven]; Karlsruhe 11.4; Ambrosiana 6.6; Fulda 12.5; Bern 18.5;   Statutis diebus phaseę 

pentechosten. scenofegię   K    (Ascendebat FB ) statutis diebus .i. pasc(h)a. pentecosten scenophe(g)ia. sicut in 

deuteronomio constitutum est   AFB         .i. dedicatio ecclesię] om.  AFKB 

Voor scenop(h)egia cf. ook Vulg. I Macc 10.21, II Macc 1.18 en Io 7.2. 
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fuit arca usque ad samuhel. in neapoli. regione arabitica.291 /13/ Ango. crucio.292 Digere. 

ebrietatem depone.293 Mades. humida es. uel infu/14/sa.294 Belial .i. bel. idolum niniuitarum. 

quia bel fuit pater nini.295 /15/ Vultus eius non sunt ampl<ius>. in diuersa mutati .i. non habuit 

tristitiam uel diffidentiam.296 /16/ ¶ Tempus ablactationis. est vi. anni;297 ¶ vt impleat dominus 

uerbum suum .i. quod pro/17/misit per heli.298 ¶ Commodauit eum domino .i. quamdiu uiuit;299 

Cornu. altitudo.300 /18/  ¶ Saturati panibus sunt hisraelitę. quibus credita sunt eloquia dei;301 

Famelici. gen/19/tes. qui non terrenas; cęlestia sapuerunt in lege dei.302 ¶ Sterilis fuit dei 

ciuitas. /20/ antequam esset baptismus.303 Deducit deus ad inferos. in pericula;304 Arpago. 

tridens /21/ fuscinula.305 ¶ carnes crudę in altari offeruntur.306 primum incenso adipe. /22/ tunc 

portantes laici coquebant sibi et sacerdotibus.307 ¶ Detrahit homo sacrifi/23/cium dei. qui non 

uult uenire ad sacrificandum ¶ Sacerdotes per mala sua exem/24/pla plebem a sacrificio dei 

tollebant. et homines compellebant blasfemare.308 /25/ ¶ Viduę erant que uacabant orationibus 

.i. mulieres que excubabant foris cum quibus dormiebant.309 /26/ ¶ Sacerdos malus transgredi 

                                                 
291 [I Reg 1.3: zie boven]; Fulda 12.6; Bern 18.6; Karlsruhe 11.5; Ambrosiana 6.7; verkorting in VLO 15;   in 

neapoli. regione arabitica] Est autem quinto decimo (decimo K  duodecimo  A  sexto decimo  F) miliario 

neapoleos in regione arabitica   BAFK     arabitica] arabica  B   arabitina  K 
292 [I Reg 1.6: et vehementer angebat]; Fulda 12.9; Karlsruhe 11.8; Ambrosiana 6.10; Bern 18.9;   Ango. crucio] 

Angeba(n)t: cruciaba(n)t    AFK   Angebat. Circuibat  B 
293 [I Reg 1.14: dixitque ei usquequo ebria eris digere paulisper vinum quo mades]; Karlsruhe 11.11; Ambrosiana 

6.13; Bern 18.11;  anders Fulda 12.12: Delere: ebrietatem deponere   F 
294 [I Reg 1.14: zie boven]; Fulda 12.13; Bern 18.12; Ambrosiana 6.14; Karlsruhe 11.12;   mades] madis   KB      

uel infusa] om. K 
295 [I Reg 1.16: ne reputes ancillam tuam quasi unam de filiabus Belial]; Fulda 12.15; Bern 18.14; Karlsruhe 

11.14; Ambrosiana 6.16;   niniuitarum] nineuitarum  FAB   niniuetarum  K  quia bel fuit pater nini] quia bel nini 

fuit pater  B 
296 [I Reg 1.18: vultusque eius non sunt amplius]; Fulda 12.16; Bern 18.15; Karlsruhe 11.15; Ambrosiana 6.17;   

verkorte versie in VLO 15;     sunt] est  FKAB       mutati] mutatus   FKAB     habuit] haberet   FKAB   
297 [I Reg 1.22: non vadam donec ablactetur infans]; Fulda 12.17; Bern 18.16; Karlsruhe 11.16; Ambrosiana 

6.18; verkorte weergave zonder lemma in VLO 15;  Tempus ablactationis. est vi. anni] Hebrei adserunt tempus 

ablactationis ui. annos. alii xii  AFB       u. annos   K    
298 [I Reg 1.23: precorque ut impleat Dominus verbum suum]; Fulda 12.18; Bern 18.17; Karlsruhe 11.17; 

Ambrosiana 6.19; verkorting in VLO 15. 
299 [I Reg 1.28: [idcirco et ego commodavi eum Domino]; Fulda 12.20; Bern 18.19; Karlsruhe 11.19; 

Ambrosiana 6.21; verkorting in VLO 15.  
300 [I Reg 2.1: exaltatum est cornu meum in Domino]; Fulda 12.21; Bern 18.20; Karlsruhe 11.20; Ambrosiana 

6.22; verkorting in VLO 15;   cornu] cor meum  B 
301 [I Reg 2.5: saturati prius pro pane se locaverunt]; Fulda 12.23; Bern  18.22/23; Ambrosiana 6.24; niet in 

Karlsruhe. Voor dit lemma hebben A, B en F twee lezingen. In VLO 15 wordt de tweede lezing (alia editio) 

gedeeltelijk gereproduceerd. 
302 [I Reg 2.5: et famelici saturati sunt]; De uitleg in VLO 15 is een excerpt van Fulda 12.23, Bern 18.22 en 

Ambrosiana 6.24 waar echter het lemma Famelici ontbreekt. Het lemma is aanwezig in Karlsruhe 11.23 maar nu 

met een andere uitleg: Familici. de fame dicuntur. 
303 [I Reg 2.5: donec sterilis peperit plurimos]; Fulda 12.24; Bern18.23; Ambrosiana 6.25; niet in Karlsruhe; 

      antequam esset baptismus] antequam iste fe(s)tus quam cernimus oriretur   FAB 
304 [I Reg 2.6: Dominus mortificat et vivificat deducit ad infernum et reducit]; Fulda 12.26; Bern 18.25; 

Karlsruhe 12.24; Ambrosiana 6.27; verkorte weergave in VLO 15. 
305 [I Reg 2.13: et habebat fuscinulam tridentem in manu sua]; Fulda 12.30; Bern 18.29; Ambrosiana 6.31; niet in 

Karlsruhe; bewerking in VLO 15 van Fuscinulam tridentem. alia translatio arpa(e)gonem tridentem   FAB 
306 [I Reg 2.15: non enim accipiam a te carnem coctam sed crudam]; Fulda 12.32; Bern 18.31; Karlsruhe 12.29; 

Ambrosiana 6.32;  lemma ontbreekt in VLO 15 
307 [I Reg 2.16: incendatur primum iuxta morem hodie adeps]; Fulda 12.34; Bern 18.32; Karlsruhe 11.30; 

Ambrosiana 6.33;     tunc portantes laici coquebant sibi et sacerdotibus] et tunc hi qui portabant coquebant carnes  

tam sacerdotibus quam sibi  KFA    coquebant] om. B 
308 [I Reg 2.17: quia detrahebant homines sacrificio Domini]; Fulda 12.36; Bern 18.34; Karlsruhe 11.31; 

Ambrosiana 6.34; woordgebruik en vervoegingen wijken bij Ademar af van FKAB. 
309 [I Reg 2.22: et quomodo dormiebant cum mulieribus quae observabant ad ostium tabernaculi]; Fulda 12.38; 

Bern 18.36; Karlsruhe 11.32; Ambrosiana 6.36; het lemma ontbreekt in VLO 15;      uiduę erant que (…) .i. 
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faciatis populum dei. quia causa est peccati in populo.310 /27/ ¶ Si in domino peccau<erit>. 

quis orabit pro eo? difficulter aut raro quia prope omnes sacerdotes /28/ mali erant qui 

debuerant pro populo orare;311 Virilis ętas .i. ad bellum.312 ¶ Torta /29/ panis. pro qualicumque 

precio ut per hoc emeret sacerdotium.313 Manducare panem dei. /30/ .i. sermonem;314 ¶ Non 

erat uisio .i. prophetia.315 ¶ Eli lucerna dei erat antequam extin/31/gueretur.316 ¶ Nondum 

sciebat dominum Samuel .i. non habebat consuetudinem audire /32/ uerbum dei.317 ¶ non 

cecidit de uerbis eius. quia inreuocabiliter impletur.318 ¶ Eli sancti uiri mon/33/strat affectum. 

quia non pro filiis sed pro arca dei corruit.319 ¶ natura feminarum est cum /34/ subito terrore 

cito parere;320 ¶ Percussi sunt passionem .i. siringion321 /35/ extales .i. ani.322 ¶ Plaustrum 

pergit. est metonimia .i. per efficientem id <est> quod fit.323 /36/  ¶ Vndique ab omnibus 

pecunia dabatur. ut omnibus proficeret.324 ¶ abel magnum. pro lapi/37/dis.325 ¶ Percussit 

                                                                                                                                                         
mulieres que excubabant foris] uiduę erant quę (…) non habuerunt licentiam introeundi in templum sicut alia 

plebs   FKAB 
310 [I Reg 2.24: ut transgredi faciatis populum Domini]; Fulda 12.39; Bern 18.37; Ambrosiana 6.37; niet in 

Karlsruhe; In de tekst van VLO 15 is de woordvolgorde van Fulda veranderd. Dit procédé past Ademar ook in 

andere teksten toe, zie bijv. Expositio apocalypseos in ditzelfde handschrift.  

Vt transgredi faciatis populum. Sacerdos malus causa peccati in popolo est   A 

Vt transgredi faciatis populum domini sacerdos malus. causa peccati in popolo;   FB 
311 [I Reg 2.25: si autem in Domino peccaverit vir quis orabit pro eo]; Fulda 12.40; Bern 18.38; Karlsruhe 11.38; 

Ambrosiana 6.38. Het commentaar van Ademar wordt in deze vorm in geen enkel handschrift aangetroffen. 

Paleografisch: hier gebruikt Ademar het vraagteken. 
312 [I Reg 2.33: cum ad virilem aetatem venerit]; Fulda 12.43; Bern 18.39; Karlsruhe12.34; Ambrosiana 6.39; 

lemma omgezet in nom. sing., VLO 15;      ad bellum] ad bellum aptam   AK         
313 [I Reg 2.36: et offerat nummum argenteum et tortam panis]; Fulda 12.45; Bern 18.41; Karlsruhe 11.36; 

Ambrosiana 6.40;  pro qualicumque] pro qualecumque  FA        Lemma in nom. sing. 
314 [I Reg 2.36: ut comedam bucellam panis]; Fulda 12.46 en 12.47; Bern 18.42 en 43; Ambrosiana 6.41 en 6.42; 

niet in Karlsruhe; in VLO 15 worden twee glossen met elkaar verbonden, waarbij  het slot van de ene glosse 

werd aangezien voor het lemma van de erop volgende glosse:  (…) Proice me in uno sacrificio tuo manducare 

panem domini. (Fulda 12.46) Sermo domini de prophet(i)a dicit (Fulda 12.47). 
315 [I Reg 3.1: non erat visio manifesta]; Fulda 12.49; Bern 18.45; Karlsruhe 11.40; Ambrosiana 6.44. 
316 [I Reg 3.2: lucerna Dei antequam extingueretur]; Ambrosiana 6.45; Fulda 12.50; Bern 18.46; niet in 

Karlsruhe. 
317 [I Reg 3.7: porro Samuhel necdum sciebat Dominum]; Ambrosiana 6.46; Fulda 12.51; Bern 18.47; Karlsruhe 

11.41;  het lemma in A en VLO 15 is gelijkluidend maar afwijkend van de Vulgaat en FKB;    Nondum sciebat 

dominum Samuel] porro samuhel necdum sciebat dominum   FKB Vulg.     habebat] habuit   FKAB     uerbum 

dei] uerbum domini  FKAB 
318 [I Reg 3.19: et non cecidit ex omnibus verbis eius]; Fulda 12.53; Bern 18.49; Ambrosiana 6.48; Karlsruhe 

11.43; verkorting in VLO 15 . 
319 [I Reg 4.18: cumque ille nominasset arcam Dei cecidit (Eli) de sella retrorsum iuxta ostium]; Fulda 12.58; 

Ambrosiana 6.53; Bern 18.53; niet in Karlsruhe;  de glosse in VLO 15 laat het lemma weg;   Eli sancti uiri]Hic 

sancti uiri   AFB   quia non pro filiis]  quod (qui  F) non pro filiorum nece    AFB          arca dei] arca domini  

AFB 
320 [I Reg 4.19: incurvavit se et peperit]; Fulda 12.59; Bern 18.54; Karlsruhe 11.48; Ambrosiana 6.54; het lemma 

ontbreekt in VLO 15. 
321 [I Reg 5.9: et percutiebat viros]; Fulda 12.61; Bern 18.56; Karlsruhe 11.49; Ambrosiana 6.56; zonder lemma 

in VLO 15; uitleg beknopt in VLO 15;    passionem] passioni  AK   passione  B     siringion] seringion  K   

syrigion   A   firingion  F  
322 [I Reg 5.9: et conputrescebant prominentes extales eorum]; Fulda 12.63; Bern 18.57; Karlsruhe 11.50; niet in 

Ambrosiana;   beknopt in VLO 15. 
323 [I Reg 6.8: et dimitte eam ut vadat]; Fulda 12.67; Bern 18.61; Ambrosiana 6.59; niet in Karlsruhe; zonder 

lemma en gereduceerde uitleg in VLO 15. 
324 [I Reg 6.18: ab urbe murata usque ad villam]; Fulda 12.69; Bern 18.63; Karlsruhe 11.53; Ambrosiana 6.61; 

lemma ontbreekt in VLO 15, uitleg is verkort.     ab omnibus pecunia dabatur ] omnibus congregabant pecuniam  

FKAB 
325 [I Reg 6.18: et usque ad Abel magnum]; Fulda 12.70; Karlsruhe 11.54; Ambrosiana 4.19 (AI), verkort in VLO 

15. 
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dominus. quia inlicitum erat uidere arcam dei intectam nisi sacerdotibus.326 /38/ ¶ Requieuit 

israhel post dominum. in religione dei;327 ¶ hauserunt aquam et eff<uderunt>. ut non 

discederent /39/ a deo sicut aqua effusa non reuertitur.328 ¶ non apposuerunt ultra pro longo 

tempore dicitur.329 // fol 16r //1/ ¶ Focarias. que cibum parant uel tincturas.330 In auribus 

domini .i. orans ante /2/ arcam domini.331  ¶ Gemini. familia erat in tribu beniamin;332 Melior 

illo. /3/ dignior.333 Terra salisa quia salsa sit;334 Vnus stater. est media uncia. /4/ et iiiia pars 

stateris. viiia est uncię; 335 ¶ Solebant semper altaria ponere /5/ in excelso.336 ¶ De industria 

servatum est tibi .i. in testimonium posita est tibi apud populum.337 /6/ ¶ in tribu iuda fuit 

prope. finis beniamin.338 ¶ Quercus thabor. de nomine /7/ alicuius hominis. ut quercus 

mambre;339 Collem domini. quia altare ibi fuerat;340 /8/ Grex prophetarum. non quia semper 

prophetarent sed quia parati erant semper ad laudandum deum.341 /9/ Expectabis vii. dies. noli 

tediosus esse in expectando.342 In galgalis quia pascha /10/ celebratum hic fuit et circumcisio a 

iosue ideo honorabatur;343 Sequens /11/ boues .i. casu precedebant eum boues.344 Saul non 

                                                 
326 [I Reg 6.19: percussit autem de viris bethsamitibus]; Fulda 12.71; Bern 18.65; Karlsruhe 11.55; Ambrosiana 

6.62;  

arcam dei intectam nisi sacerdotibus] arcam nisi solis sacerdotibus  K   arca domini intecta. nisi solis 

sacerdotibus  A    arc(h)am dei intectam: nisi solis sacerdotibus  FB 
327 [I Reg 7.2: et requievit omnis domus Israhel post Dominum]: Fulda 12.78; Bern 18.72; Karlsruhe 11.62; 

Ambrosiana 6.68; verkort in VLO 15. 
328 [I Reg 7.6: hauseruntque aquam et effuderunt in conspectu Domini]; cf. Fulda 12.79, Bern 18.73, Karlsruhe 

11.63, Ambrosiana 6.69;  bewerking in VLO 15. 
329 [I Reg 7.13: nec adposuerunt ultra ut venirent in terminos Israhel]; Fulda 12.82; Bern 18.76; Karlsruhe 11.66; 

Ambrosiana 6.72;    non apposuerunt] nec apposuerunt FKAB Vulg.. 
330 [I Reg 8.13: filias quoque vestras faciet sibi unguentarias et focarias et panificas]; Fulda 12.84; Bern 18.78; 

Karlsruhe 11.67; cf. Ambrosiana 4.23 (AI);    quę cibum eis parant uel tinctorias    F    qui cibum ei pareant uel 

tinctorias  K  
331 [I Reg 8.21: et locutus est ea in auribus Domini]; Fulda 12.86; Bern 18.80; Karlsruhe 11.69; Ambrosiana 

6.73; 
332 [I Reg 9.1: et erat vir de Beniamin (…) filii viri Iemini fortis robore]; Fulda 12.87; Bern 18.81; Karlsruhe 

11.70; Ambrosiana 6.75; verkort in VLO 15. 
333 [I Reg 9.2: et non erat vir de filiis Israhel melior illo]; Fulda 12.89; Bern 18.81; Karlsruhe 11.71; Ambrosiana 

6.76. 
334 [I Reg 9.4: et per terram Salisa et non invenissent]; Fulda 12.90; Bern 18.83; Kalrsruhe 12.72; Ambrosiana 

4.27 (AI);   quia salsa sit] non quod salsa sit   K    non quia falsa sit  F    non quia salsa sit  B   (quia salsa sit    MS 

Karlsruhe Aug. 135  (cf. Steinmeyer, V, 190)).  
335 [I Reg 9.8: ecce inventa est in manu mea quarta pars stateris argenti]; Fulda 12.92; Bern 18.85; Ambrosiana 

6.77; niet in Karlsruhe;   Vnum stater. medietas uncię est. Quarta pars stateris .uiii. (uiiii  F) est untię   AFB  
336 [I Reg 9.12: quia sacrificium est hodie populo in excelso]; Fulda 12.95; Bern 18.87; Karlsruhe 11.75; 

Ambrosiana  6.79; zonder lemma in VLO 15. 
337 [I Reg 9.24: quia de industria servatum est tibi]; Fulda 12.98; Bern 18.89; Ambrosiana 6.81; niet in Karlsruhe;    

apud populum] ad populum. Manduca  F   ad populum manduca   AB  
338 [I Reg 10.2: iuxta sepulchrum Rachel in finibus Beniamin]; Fulda 12.101; Bern 18.92; Karlsruhe 11.77; 

Ambrosiana 6.83; lemma ontbreekt in VLO 15;     finis] fines   FKB   finem  A 
339 [I Reg 10.3: et veneris ad quercum Thabor]; Karlsruhe 11.78; Ambrosiana 6.84; Fulda 12.102; Bern 18.93;   

additionele uitleg in F, A en B. 
340 [I Reg 10.5: post haec venies in collem Domini]; Karlsruhe 11.79; Fulda 12.105; Bern 18.95; Ambrosiana 

4.27 (AI); verkort in VLO 15; 

Collem domini. quia altare ibi fuerat] Collem domini (…) adiutorium domini. uel quia ibi excelsum fuit et altare 

et habitant prophetę   KB    altare] altaria   F 
341 [I Reg 10.5: gregem prophetarum descendentium de excelso]; Fulda 12.106; Bern 18.96; Karlsruhe 11.80; 

Ambrosiana 6.86; lemma van acc. omgezet in nom., VLO 15. 
342 [I Reg 10.8: septem diebus expectabis]; Fulda 12.110; Bern 18.100; Karlsruhe 11.84; Ambrosiana 6.90; 

beknopt in VLO 15.  
343 [I Reg 10.8: et descendes ante me in Galgala ego quippe descendam ad te ut offeras oblationem et immoles 

victimas pacificas]; Fulda 12.110; Bern 18.100; Karlsruhe 11.84; Ambrosiana 6.90;      in galgalis] in galgala  

FKA   quia pascha celebratum hic fuit] quia ibi populus cum iehsu pascha celebrauit   FKAB    et circumcisio a 

iosue ideo honorabatur] et ibi circumcisus est. ideo (locus  FKB) honorabatur (honorabis K)   AFKB 
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prophetauit de futuro. /12/ sed laudauit deum;345 Filius unius anni .i. unum super xx; quia xx 

annis et supra elige/13/bantur ad bellum;346 uel saul filius .scilicet. cis unius anni .s<aul>. erat 

.i. uno anno regnans /14/ nil magnum egit sed humilis mansit;347 Statio. exercitus;348 Magro. 

est locus.349 /15/ Ligo. bidens fossorium;350 Sarculum. latum fossorium;351 Applica archam dei 

.i. porta huc.352 /16/ Contrahe manum .i. expecta adhuc donec sciam unde tumultus oritur;353 

Adducat /17/ ad me unusquisque bouem .i. facite in presentia mea ne peccetis.354 ¶ Penitentia 

dei. est /18/ mutatio rerum;355 Duo carmeli sunt. unus ubi fuit nabal. alter ubi helias propheta 

/19/ orauit iuxta ptolomaiden.356 Fornix. camara. uel arcus uolutus;357 Sanctificauit isai /20/ et 

filios eius. balneis et abstinentia mulierum;358 ¶ Diabolus domini est quia subiectus est ei. 

malus /21/ quia malum uult.359  ¶ naturale est insanientes per citharam mitigare.360 ¶ non erat 

/22/ uis illius citharę. sed figura crucis iam spiritum comprimens. in ligno extensione /23/ 

neruorum.361 Spurius. de adulterio natus.362 Lorica. amata .i. cathenata;363 Ocreas. /24/ osę  

                                                                                                                                                         
344 [I Reg 11.5: et ecce Saul veniebat sequens boves de agro]; Fulda 12.117; Bern 18.106; Karlsruhe 11.88; 

Ambrosiana 6.96; . 
345 [I Reg 11.6: et insilivit spiritus Domini in Saul]; Fulda 12.118; Bern 18.107; Karlsruhe 11.89; Ambrosiana 

6.97;    deum] dominum  AB 
346 [I Reg 13.1: filius unius anni Saul cum regnare coepisset]; Fulda 12.119; Bern 18.108; Karlsruhe 11.91; 

Ambrosiana 6.98;  verkorte bewerking in VLO 15. 
347 [I Reg 13.1: duobus autem annis regnavit super Israhel]; Fulda 12.120; Bern 18.109; Karlsruhe 11.92; 

Ambrosiana 4.41 (AI); 

  Aliter filius unius anni subauditur filius cis unum annum (uno anno B) regnans (regans  F). nihil magnum egit 

sed humilis permansit.  KFB 
348 [I Reg 13.3: et percussit Ionathan stationem Philisthim]; Fulda 12.122; Bern 18.111; Karlsruhe 11.95; 

Ambrosiana 4.42 (AI);  acc. omgezet in nom., VLO 15. 
349 [I Reg 14.2: quae erat in Magron]; Fulda 12.128; Karlsruhe 11.102; Bern 18.116; Ambrosiana 6.103;   

Magron. nomen loci  A  In magro. proprium nomen loci  KFB 
350 [I Reg 13.20: ut exacueret unusquisque vomerem suum et ligonem et securim et sarculum]; Fulda 12.130; 

Bern 18.117; Karlsruhe 11.105; niet in Ambrosiana;        Ligonem: bidentem: quod fodit terram  F    Ligonem 

bidensem quo foditur terra  B    Ligonem. quo foditur terra.   K 
351 [I Reg 13.20: zie boven]; Fulda 12.131; Bern 18.118; niet in Karlsruhe en niet in Ambrosiana;    Sarculum: 

fos(s)orium   FB 
352 [I Reg 14.18: et ait Saul ad Ahiam adplica arcam Dei]; Fulda 12.137; Bern 18.121; Karlsruhe 11.110; 

Ambrosiana 6.108; Adplica. arcam domini: id est porta huc   F    Adplica. archam dei. porta huc.  K    Applica 

arcam dei .i. porta huc.   AB 
353 [I Reg 14.19: et ait Saul ad sacerdotem contrahe manum tuam]; Fulda 12.138; Bern 18.122; Karlsruhe 11.111; 

Ambrosiana 6.109. 
354 [I Reg 14.34: ut adducat ad me unusquisque bovem suum et arietem]; Fulda 12.144; Bern 18.126; Karlsruhe 

11.115; Ambrosiana 6.112. 
355 [I Reg 15.11: paenitet me quod constituerim Saul regem]; Fulda 12.147; Bern 18.129; Karlsruhe 11.123; 

Ambrosiana 6.114; het oorspronkelijke lemma is in VLO 15 afwezig; beknopte bewerking van FKAB;   dei] 

domini   BAKF 
356 [I Reg 15.12: quod venisset Saul in Carmelum]; Fulda 12.149; Bern 18.131; Karlsruhe 11.125; Ambrosiana 

6.116; verkorte bewerking in VLO 15;   orauit] flexis genibus pluuias inpetrauit  FKAB 
357 [I Reg 15.12: et erexisset sibi fornicem triumphalem]; Fulda 12.150; Bern 18.132; Karlsruhe 11.126; cf. 

Ambrosiana 4.48 (AI);   camara. uel arcus uolutus] cameram uel arcam uolutum  KB     cameram uel arcum 

uolatum   F 
358 [I Reg 16.5: sanctificavit ergo Isai et filios eius]; Fulda 12.152; Bern 18.134; Karlsruhe 11.129; Ambrosiana 

6.117;   balneis et abstinentia mulierum] quia samuhel pręcepit ut lauarent se aqua. et abstinerent (se) a 

mulieribus   AFB  (abstinere a uxoribus  K). 
359 [I Reg 16.14: spiritus autem Domini recessit a Saul et exagitabat eum spiritus nequam a Domino]; Fulda 

16.14; Bern 18.135; Karlsruhe 11.130; Ambrosiana 6.118; het lemma is in VLO 15 afwezig; de glosse is een 

verkorte bewerking van FKAB  
360 [I Reg 16.16: quaerant hominem scientem psallere cithara]; Fulda 12.154; Bern 18.136; Karlsruhe 11.131; 

Ambrosiana 6.119; het lemma ontbreekt in VLO 15.  
361 [I Reg 16.23: igitur quandocumque spiritus Dei arripiebat Saul etc.]; Fulda 12.155; Bern 18.137; Ambrosiana 

6.120; niet in Karlsruhe; het lemma ontbreekt in VLO 15, glosse is bewerking van FAB;         uis] uirtus  FAB 
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tibiales.364 Sistrum. musicę instrumentum.365 Quibus exprobrasti .i. quos in obprobrium /25/ 

habuisti.366 Profetauit in medio domus suę .i. insaniens loquebatur.367 In duabus rebus /26/ 

gener meus eris. quia maiorem promisit. et minorem dedit. uel quia goliam occidit /27/ et 

preputia .i. capita philistinorum tulit;368 Lictor. minister crudelitatis.369 /28/ Celebre .i. 

sollemne.370 Satellis. aparitor; Pellem pilosam caparum371 nigram; /29/ quia capillo nigro 

fuerunt iudei et pulchri;372 Perendie .i. tercia die;373 Intra te. /30/ .i. in ista parte;374 Surrexit 

ionatha. ne abner iuxta latus regis .i. in sede dauid /31/ sederet ut apparæret375 uacuus locus 

dauid.376 Obnixe. intente.377 Filius mulieris. /32/ scilicet. non es filius meus sed adulterę 

matris quia diligis inimicum meum;378 Post efot. /33/ .i. iuxta.379 Epilenticus .i. cadiuus. quasi. 

sic inpingebat dauid;380 Emissarius. qui mit/34/titur ad imperium regis.381 ¶ num percutiam 

                                                                                                                                                         
362 [I Reg 17.4: et egressus est vir spurius de castris Philisthinorum]; Fulda 12.156; Karlsruhe 11.134; cf. 

Ambrosiana 4.51 (AI);     Spurius. de adulterio natus] Spurius. inmundus   K     Spurius inmundus. uel de incerto 

patre natus id est adulterio   B    adulterio] adultero  F    Spurius filius fornicationis  A 
363 [I Reg 17.5: et lorica hamata induebatur]; Fulda 12.158; Karlsruhe 11.136; Bern 18.139; Ambrosiana 4.53 

(AI);  lorica amata. cathenata] lurica humata. catena  K    lorica armanta .i. catenata   B    lorica amata: id est. 

catena   F    Hamata catenata  A 
364 [I Reg 17.6: et ocreas aureas habebat in cruribus]; Fulda 12.159; Bern 18.140; Karlsruhe 11.137; Ambrosiana 

6.121;   osę. tibiales] tibiales a cruribus dictę  B    in cruribus. in tibiis  K    tibiales. a cruribus .i. tibiis dictę  A    

tibiales a cruribus dicte in cruribus in tibiis  F 
365 [I Reg 18.6: in tympanis laetitiae et in sistris]; Fulda 12.160; Karlsruhe 11.150; Bern 18.141; Ambrosiana 

4.61 (AI);  (in) sistris: genus musicę artis    KFA    genus musicę actis  B 
366 [I Reg 17.45: quibus exprobrasti]; Fulda 12.169; Ambrosiana 6.127; Bern 18.146; niet in Karlsruhe. 
367 [I Reg 18.10: et prophetabat in medio domus suae]; Fulda 12.172; Bern 18.148; Karlsruhe 11.152; 

Ambrosiana 6.128. 
368 [I Reg 18.21: in duabus rebus gener meus eris hodie]; Fulda 12.174; Bern 18.149; Karlsruhe 11.154; 

Ambrosiana 6.130;    .i. capita] om.  FKAB 
369 [I Reg 19.20: misit ergo Saul lictores ut raperunt David]; Fulda 12.175; Bern 18.150; Ambrosiana 6.131; niet 

in Karlsruhe; uitgebreider in Ambrosiana; pluralis omgezet in singularis in VLO 15. 
370 [I Reg 18.30: et celebre factum est nomen eius nimis]; Fulda 12.176; Bern 18.151; Ambrosiana 6.132; niet in 

Karlsruhe; beknopt in VLO 15. 
371 lees: caprarum 
372 [I Reg 19.13: et pellem pilosam caprarum posuit ad caput eius]; Fulda 12.182; Bern 18.153; Karlsruhe 

11.158; Ambrosiana 6.135 (AII ); verkorting VLO 15. 
373 [I Reg 20.12: si investigaro sententiam patris mei crastino vel perendie]; Fulda 12.189; Bern 18.156; 

Karlsruhe 11.164; Ambrosiana 4.68 (AI); verkorting in VLO 15. 
374 [I Reg 20.22: si dixero puero ecce sagittae intra te sunt]; Fulda 12.192; Bern 18.158; Karlsruhe 11.168; 

Ambrosiana 6.141. 
375 Eén van de weinige ae ligaturen in deze tekst aangetroffen, bovendien in de nabijheid van twee gelijkende et 

ligaturen (sederet en apparæret). 
376 [I Reg 20.25: surrexit Ionathan et sedit Abner ex latere Saul]; Fulda 12.193; Bern 18.159; Karlsruhe 11.169; 

Ambrosiana 6.142 ; ut apparæret] sed ut non appareret   A        uacuus locus] uacuus sessio   K     uacua sessio  

FAB. 
377 [I Reg 20.28: rogavit me obnixe ut iret in Bethleem]; Fulda 12.194; Bern 18.160; Ambrosiana 6.143; anders 

Karlsruhe 11.170; verkort in VLO 15. 
378 [I Reg 20.30: fili mulieris virum ultro rapientis numquid ignoro quia diligis filium Isai]; Fulda 12.195; Bern 

18.161; Karlsruhe 11.171; Ambrosiana 6.144;    sed adulterę] sedultere    F     diligis] diligit  B    inimicum 

meum] inimicum   FAB   inimicum tuum  K. 
379 [I Reg 21.9: est involutus pallio post ephod]; Fulda 12.198; Bern 18.164; Karlsruhe 11.172; niet in 

Ambrosiana;    post efot] propter ephot   F 
380 [I Reg 21.14: vidistis hominem insanum; cf. I Reg 21.13: et inpingebat in ostia portae]]; Fulda 12.201/12.200; 

Bern 18.167/18.166; Karlsruhe 11.173; Ambrosiana 6.148/6.149 (AII ); verkorte versie in Karlsruhe en VLO 15; 

uitgebreid in Fulda, Bern en Ambrosiana;     Epilenticus] Ephilemticos  F   Emphileticos   A   Epilempticos   K    

Epylenticos  B      quasi sic inpingebat dauid] om.  FKAB 
381 [I Reg 22.17: et ait rex emissariis qui circumstabant eum]; Fulda 12.207; Bern 18.172; Karlsruhe 11.180; cf. 

Ambrosiana 4.73 (AI);  nom sing. in VLO 15. 
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filisteos. quia curabat de propria gente /35/ quamuis esset exul;382 Confregit dauid uiros 

sermonibus .i. suasit.383 Caricę. ficus.384 /36/ In fasciculo uiuentium .i. congregatione 

iustorum.385 Odoretur sacrificium .i. gratum sit.386 /37/ ¶ apollo phiteus. inuenit artem 

phitonis;387 Per animam suscitauit samuelem. uel /38/ pro eo spiritum inmundum.388 In 

milibus suis .i. exercitibus.389 [II REGUM] ¶ multi fuerunt libri /39/  quos esdras non restaurauit 

.i. libri iustorum.390 Castra est locus. ubi iacob ui/40/dit angulos.391 // fol 16v //1/ ¶ Confusio 

est uiri. opere femineo laborare.392 Feruente die. ne dolose /2/ uiderentur instare.393 Nisi 

abstuleris cęcos et claudos .i. nisi omnes deleueris.394 /3/ Doma. altitudo domus.395 Fistulę. 

aquęductus de plumbo.396 Commentarius. qui scri/4/bit annales.397 Percussit eum. quia 

diffidebat de potentia deus.398 super temeritatem. quasi /5/ ipse potuisset defendere arcam 

suam.399 Lex adam .i. hominis ut nullus in ęternum /6/ permaneat uiuus.400 Subneruare iugales. 

precidere neruos equorum.401 /7/ Valle salinarum. quia puteus sales habet.402 Cerethi et ferethi. 

                                                 
382 [I Reg 23.2: num vadam et percutiam Philistheos]; Karlsruhe 11.181; Bern 18. Ambrosiana 6.155 (AII ); Bern 

18.173; Fulda 12.208 (zonder lemma); quia curabat] quia illi cura erat  BAKF   quamuis esset exul] quamuis in 

excelso fuisset  F    quamuis in exilio fuisset   KB   quamuis exsul fuisset  A  (cf.  Steinmeyer/Sievers, V, p.206). 
383 [I Reg 24.8: et confregit David viros suos sermonibus]; Fulda 12.212; Bern 18.177; Ambrosiana 6.159; niet in 

Karlsruhe. 
384 [I Reg 25.18: et ducentas massas caricarum]; Karlsruhe 11.194; Bern 18.179; Ambrosiana 4.74; niet in Fulda 

( cf. ed. Vaciago; zie echter Steinmeyer/Sievers, V, p.207:  MS Fulda: “caricarum fructus ficorum”)   caricę. 

ficus] caricarum. fructus ficorum  KB    caricarum. fructus fici. xx uel xxx. in una massa  A 
385 [I Reg 25.29: erit anima domini mei custodita quasi in fasciculo viventium apud Dominum Deum tuum]; 

Fulda 12.216; Bern 18.180; Karlsruhe 11.195; Ambrosiana 4.75 (AI);    in congregatione iustorum]  in 

congregatione viventium   FK    in congregatione  BA 
386 [I Reg 26.19: si Dominus incitat te adversum me odoretur sacrificium]; Fulda 12.217; Bern 18.181; Bern 

18.184; Karlsruhe 11.196; Ambrosiana 3.76 (AI); verkort in VLO 15. 
387 [I Reg 28.7: quaerite mihi mulierem habentem pythonem]; Fulda 12. 220; Bern 18.184; Karlsruhe 11.202; 

Ambrosiana 6.161 (AII ); zonder lemma, glosse is afwijkend van KABF. 
388 [I Reg 28.11: qui ait Samuhelem suscita mihi]; Fulda 12.221; Bern 18.185; Ambrosiana 6.163 (AII ); niet in 

Karlsruhe; zonder lemma in VLO 15;      pro eo spiritum inmundum] propheta potius spiritus inmundum  F    pro 

ea spiritum inmundum  A   pro ea potius spiritum immundum  B 
389 [I Reg 29.5: percussit Saul in milibus suis]; Fulda 12.222; Bern 18.186; Karlsruhe 12.204; Ambrosiana 6.164 

(AII ). 
390 [II Reg 1.18: sicut scriptum est in libro Iustorum]; Fulda 13.2; Bern 19.3; Karlsruhe 12.3; Ambrosiana 7.3 

(AII ); in VLO 15 lemma en uitleg in omgekeerde volgorde. 
391 [II Reg 2.29: et lustrata omni Bethoron venerunt ad Castra]; Fulda 13.6; Bern 19.7; Karlsruhe 12.10; 

Ambrosiana 7.4. 
392 [II Reg 3.29: tenens fusum]; Fulda 13.8; Bern 19.9; Karlsruhe 12.13; Ambrosiana 7.6; het lemma ontbreekt in 

VLO 15. 
393 [II Reg 4.5: rechab et Baana ingressi sunt fervente die domum Hisboseth]; Fulda 13.7; Bern 19.10; Karlsruhe 

12.14; Ambrosiana 7.7;    instare] intrare  FK 
394 [II Reg 5.6: non ingredieris huc nisi abstuleris caecos et claudos]; Fulda 13.10; Bern 19.11; Karlsruhe 12.17; 

Ambrosiana 7.8; verkort in VLO 15;    deleueris] delueris  F   delebis  K 
395 [II Reg 5.8: et tetigisset domatum fistulas]; Fulda 13.13; Bern 19.14; Karlsruhe 12.19; Ambrosiana 4.87 (AI);    

Doma. altitudo domus] Domatum: domus excelsorum   F    Domatum domus excelsarum domorum  B    

Domatum .i. excelsorum domorum aqueductus   K    Domatum .i. domus excelsorum domorum uel solariorum  A 
396 [II Reg 5.8: zie boven]; Fulda 13.14; Bern 19.15; Karlsruhe: zie boven; Ambrosiana 4.89 (AI); . 
397 [II Reg 8.16: Iosaphat filius Ahilud erat a commentariis]; Fulda 13.17, cf. Fulda 13.35; Bern 19.18; Karlsruhe 

12.43 en Ambrosiana 7.25. Drie handschriften, VLO 15, Bern en Fulda, geven deze glosse dezelfde afwijkende 

plaats. 
398 [II Reg 6.7: et percussit eum super temeritatem]; Fulda 13.21; Bern 19.22; Karlsruhe 12.28; Ambrosiana 7.16. 
399 [II Reg 6.7: zie boven]; Fulda 13.22; Bern 19.23; Karlsruhe 12.29; Ambrosiana 7.17;   potuisset] non 

potuisset    FKAB 
400 [II Reg 7.19: ista est enim lex Adam Domine Deus]; Fulda 13.27; Bern 19.28; Karlsruhe 12.39; Ambrosiana 

7.21; verkort in VLO 15. 
401 [II Reg 8.4: subnervavit omnes iugales curruum]; Fulda 13.31; Bern 19.31; Karlsruhe 12.41; Ambrosiana 4.95 

(AI). 
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pugnatores doctissi/8/mi.403 Eo temp<o>re .i. maio mense.404 Ferrata carpenta .i. plaustra et in 

his eos contri/9/uit.405 Diuisit cultris .i. per medium corpus. ut diuiduntur lateres406 ¶ 

virginibus lice/10/bat non uelatas incedere;407 Vt peccet populus.i. dum consentit regi.408 

Omnes morimur .i. pro me/11/more.409 Sicut angelus dei .i. stabilis. quia nec adolatione nec 

maledictione reuocatur a de/12/creto suo.410 ¶ Iudeis mos erat semel tondi in anno.411 Palatę .i. 

ficus; faciunt /13/ massas de ficis ponuntque inter duas palas. siccantes in sole;412 Stratoria. 

/14/ lectaria. uel tapetia.413 Frixum cicer .i. coctum.414 In abela. diuinationes erant.415 /15/ 

Fumus de naribus. pro magnitudine furoris;416 hęc sunt nouissima uerba. quia scriptor /16/ 

alia postposuit quę priora fuerunt;417 Psaltes. cantor;418 Inter tres preponuntur .iii. xxxiii. /17/ 

et iterum .iii.es xxx.a quia xxxvi. fuerunt.419 ¶ vt uermiculus conrodit lignum consumendo. /18/ 

sic ipse consumpsit inimicos suos;420 Duos leones .i. reges;421 [III REGUM] Folia cipressi. 

                                                                                                                                                         
402 [II Reg 8.13: in valle Salinarum caesis duodecim milibus]; Fulda 13.32; Bern 19.32; Karlsruhe 12.42; 

Ambrosiana 7.23; salinarum] sarinarum   F   puteus sales habet] puteos salis habet   FB   quia puteos salis 

habebat  K   quia apud eorum salis habet  A 
403 [II Reg 8.18: Banaias autem filius Ioiada super Cerethi et Felethi]; Fulda 13.36; Bern 19.36; Karlsruhe 12.47; 

Ambrosiana 7.27;    Cerethi et ferethi] Cerethi: et felet(h)i   FKB   Cęrethi. et pherethi   A     Cerethi. et ferethi   

MS Karlsruhe Aug. 248  (cf. Steinmeyer/Sievers, V, p.215) 
404 [II Reg 11.1: factum est ergo vertente anno eo tempore quo solent reges ad bella procedere]; Fulda 13.40; 

Bern 19.40; Karlsruhe 12.51; Ambrosiana. 4.100 (AI). 
405 [II Reg 12.31: et circumegit super eos ferrata carpenta]; Fulda 13.45; Bern 19.45; Karlsruhe 12.57; niet in 

Ambrosiana; verkort in VLO 15.  
406 [II Reg 12.31: divisitque cultris et transduxit in typo laterum]; Fulda 13.46 en 13.47;  Bern 19.46 en 47; 

Karlsruhe 12.58 en 59; Ambrosiana 7.34 en 35. 
407 [II Reg 13.19: inpositisque manibus super caput suum]; Fulda 13.48; Bern 19.48; Karlsruhe 12.60; 

Ambrosiana 7.36; in VLO 15  verkorte bewerking zonder lemma;    licebat] non licuit   FKAB 
408 [II Reg 14.13: ut peccet et non reducat eiectum suum]; Fulda 13.52; Bern 19.52; Karlsruhe 12.64; 

Ambrosiana 7.39. 
409 [II Reg 14.14: omnes morimur]; Fulda 13.53; Bern 19.53; Karlsruhe 12.65; Ambrosiana 7.40;   pro memore] 

pro merore   B 
410 [II Reg 14.17: sicut enim angelus Dei sic est dominus meus rex ut nec benedictione nec maledictione 

moveatur]; Fulda 13.54 en 55; Bern 19.55 en 56; Karlsruhe 12.67 en 68; Ambrosiana 7.42 en 43;   stabilis] 

inmobilis in statutis   FKAB 
411 [II Reg 14.26: semel autem in anno tondebatur]; Fulda 13.57; Bern 19.57; Karlsruhe 12.70; Ambrosiana 7.45;  

bewerking van de glosse en zonder lemma in VLO 15 . 
412 [II Reg 16.1: et centum massas palatarum et utribus vini]; Fulda 13.59; Bern 19.59; niet in Karlsruhe en 

Ambrosiana; .  

     palatha = gedroogd fruit, m.n. vijgen.  
413 [II Reg 17.28: obtulerunt ei stratoria et tappetia]; Fulda 13.64; Bern 19.63; Karlsruhe 12.79 en 80; anders 

Ambrosiana 7.49;    Stratoria. lectaria uel tapetia] Stratoria: electuaria uel tapizia (…)   F       Stratoria. lectaria. 

Tapetia. tuscę.   K    Stratoria quae in stratu et amictu sunt apta  A     Stractoria lectaria uel tapetia. quę in stratu et 

amictu apta sint  B 
414 [II Reg 17.28: frixum cicer et mel et butyrum]; Fulda 13.65; Bern 19.64; Karlsruhe 12.82; niet in 

Ambrosiana. 
415 [II Reg 20.18: qui interrogant interrogent in Abela]; Fulda 13.75; Bern 19.69;  Ambrosiana 4.118 (AII); 

anders Karlsruhe 12.91;   diuinationes erant] diriuationes uel prudentiam habuerunt   F     diuinationes  AB P Sg9 

Sg295 
416 [IIReg.22.9:  ascendit fumus de naribus eius];  Fulda 13.78; Bern 19.77; Karlsruhe 12.97; Ambrosiana 7.60. 
417 [II Reg 23.1: haec autem sunt verba novissima]; Fulda 13.79; Bern 19.78 Karlsruhe 12.98; Ambrosiana 7.61. 
418 [II Reg 23.1: egregius psalta Israhel]; Fulda 13.81; Bern 19.80; Karlsruhe 12.101; Ambrosiana 7.63; verkort 

in VLO 15. 
419 [II Reg 23.8 - 39: haec nomina fortium David: Sedens in cathedra sapientissimus princeps inter tres (...) 

omnes triginta septem]; Fulda 13.84; Bern 19.83; Karlsruhe 12.111; Ambrosiana 7.64; bewerking in VLO 15. 
420 [II Reg 23.8: ipse est quasi tenerrimus ligni vermiculus]; Fulda 13.87;Bern 19.86; Karlsruhe 12.114; 

Ambrosiana 7.67; lemma in VLO 15 afwezig. 
421 [II Reg 23.20: ipse percussit duos leones Moab]; Fulda 13.94; Bern 19.93; Karlsruhe 12.123; Ambrosiana 

7.73; excerpt in VLO 15. 
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simi/19/lant foliis cedri. sed cedrus iocundior est et diu durans. sine tineis est semper.422 /20/ 

Latomi. cesores lapidum.423 Cementarii. qui disponunt in fundamentis.424 /21/ Biblii. gens;425 

Fenestras obliquas. ianuas absconsas reticulatas.426 Anaglaua. dicitur /22/ sedes ubi papa sedet 

dum populum communicat.427 [IV REGUM] Ezechias fecit secundum murum in ierusalem. 

filius /23/ eius manasses tercium;428 [I PARALIPOMENON] Ascalon. fuit metropolis;429 Tribula 

.i. machina qua fruges tribu/24/lantur.430 Fecit super eos tribulas et trabes et ferrata carpenta 

transire .i. secuit serris et asci/25/is ferreis.431 Fasti. libri regum annales.432 Apotheca. cella 

uinaria.433 [II PARALIPOMENON] Iachim .i. correctio. /26/ booz. fortitudo.434 Craterę fiebant de 

uirgis. apotocratin .i. quod se in uicem te/27/nent.435 Creagrę. uncini ad carnes trahendas de 

caldariis.436 Erugo. uer/28/mis in holere.437 Astapo .i. locusta quia est pedibus longis.438 

                                                 
422 [III Reg  4.33: et disputavit super lignis a cedro quae est in Libano usque ad hysopum]; Fulda 14.4; Bern 20.4; 

Ambrosiana 8.1; niet in Karlsruhe.   In deze glosse ontbreekt het oorspronkelijke lemma. Het verband met een 

vindplaats in de Bijbel wordt extra bemoeilijkt doordat Ademar de woordvolgorde veranderd heeft (overigens 

een veelvoorkomend fenomeen in door Ademar bewerkte teksten): de naalden van de cypres lijken op die van de 

bijbelse ceder. In verwante glossaria (Fulda, Vat. lat. 1476 en Ambrosiana) staat de in de Bijbel genoemde ceder 

voorop. De vorm van de glosse verraadt dat Ademar (of zijn voorbeeld) een model, gelijkend op Fulda, tot 

uitgangspunt heeft genomen voor een bewerkte versie van de bijbelglossen (zie ook  1Mcc 13,28).  Mededeling 

van Paolo Vaciago. 
423 [III Reg 5.15: et octoginta milia latomorum in monte]; Fulda 14.7; Bern 20.7; Karlsruhe 13.13; Ambrosiana 

4.137 AI); Latomi. cesores lapidum]  Latomorum. qui lapides cederunt   KA     Latomorum. cesores lapidum  B   

cessores  F  ; Handschriften Vat. Reg. lat. 215 en Paris, BnF lat. 4883A hebben eveneens de variant cesores, cf. 

CONTRENI, GDH, gl. 235. 
424 [III Reg 5.18: quos dolaverunt cementarii Salomonis]; Fulda 14.8; Bern 20.8; niet in Karlsruhe en niet in 

Ambrosiana. 
425 [III Reg 5.18: porro Biblii praeparaverunt ligna et lapides]; Fulda 14.9; Bern 20.9; Karlsruhe 13.14; niet in 

Ambrosiana. 
426 [III Reg 6.4: fecitque in templo fenestras obliquas]; Fulda 14.11; Bern 20.11; Ambrosiana 8.5; niet in 

Karlsruhe;    absconsas] abscon<sas>  F 
427 [III Reg 6.32: et scalpsit in eis picturam cherubin et palmarum species et anaglyfa valde prominentia]; Bern 

20.17; Fulda 14.17 en 15.49; Ambrosiana 8.10;  Voor een commentaar bij deze glosse, zie de inleiding. 
428 [IV Reg 22.14: quae habitat in Hierusalem secunda]; Fulda 15.55; Ambrosiana 8.87; Bern 20.22; andere 

uitleg in Karlsruhe 14.108. In het excerpt van Ademar ontbreekt het lemma (cf. Sir 48.19: Ezechias munivit 

civitatem suam.) 
429 [I Par 10.1: Philisthim autem pugnabant contra Israhel]; Fulda 16.2; Ambrosiana 9.2; Bern 21.2; niet in 

Karlsruhe. Het lemma ontbreekt in de beknopte uitleg bij Ademar.  
430 [I Par 20.3: et fecit super eos tribulas et trahas et ferrata carpenta transire ita ut dissicarentur et contererentur]; 

Fulda 16.9; Ambrosiana 9.6; Bern 21.9; niet in Karlsruhe. 
431 [I Par 20.3: zie boven]; Fulda 16.8; Bern 21.10; niet in Ambrosiana en Karlsruhe;  trabes] trahas  F     secuit] 

secauit  F   serris] seris   F.  In plaats van trahas (traha = dorsvlegel) heeft ons handschrift trabes (trabs, -is = 

lange en smalle balk). De laatste twee glossen hebben in Bern 258 en VLO 15 dezelfde volgorde. In Fulda juist 

in omgekeerde volgorde.  
432 [I Par 27.24: et idcirco numerus eorum qui fuerant recensiti non est relatus in fastos regis David]; Fulda 

16.15; Ambrosiana 9.8; Bern 21.16; verkorte bewerking in VLO 15.  
433 [I Par 27.28: super apothecas autem olei Ioas]; Fulda 16.16; Ambrosiana 9.9; Bern 21.17. 
434 [II Par 3.17: eam quae a dextris erat vocavit Iachin et quae ad levam Booz]; Ambrosiana 10.5; Bern 22.6; 

anders: Fulda 17.7. 
435 [II Par 4.11: fecit autem Hiram lebetas quoque et creagras et fialas]; Fulda 17.9; Ambrosiana 10.6; Bern 22.8; 

verkorte bewerking in VLO 15. (Waarom wordt hier het lemma cratera behandeld ? Als synoniem voor lebes,-

etis (ketel, vat, kruik) ?). 
436 [II Par 4.11: zie boven]; Bern 22.9; Fulda 17.10; Karlsruhe 15.7; niet in Ambrosiana;  uitgebreid in VLO 15;        

creacras. fascinulas   K     Creagus: fuscinulas uel uncinos ad carnes   F      Creagras .i. fuscinulas. uel uncinos. 

ad carnes de caldariis proferendas    B   idem: BAV,Vat lat 1469 
437 [II Par 6.28: fames si orta fuerit in terra et pestilentia erugo et aurugo et lucusta et brucus]; Fulda 17.11; 

Ambrosiana 10.7; Bern 22.10. 
438 [II Par 6.28: zie boven]; Fulda 17.12; Ambrosiana 10.8; Bern 22.11; verkort in VLO 15 zonder lemma. 



 350 

Brucus. locusta quę nondum uolat /29/ .i. obba .i. pullus locustinus.439 Bethel et filias eius .i. 

castella.440 [PSALMORUM] ¶ Ex iuditio praua fa/30/ciens. est sedens in cathedra pestilentię.441 

¶ impii sunt. qui trinitatem negant impi/31/etate mentis.442 Iustus resurget vt iudicet. peccator 

ut iudicetur et pereat.443 /32/ Fremit ut bestia. qui inrationabiliter seuit;444 Meditatur inania. 

qui scrip/33/turam diuinam sine intelligentia iterat;445 heres est deus. quia dominatur libere;446 

Virga. quod ui /34/ regat et uergere non sinit innitentes.447 Terra a terendo;448 Soporatus. 

secura /35/ pausatio.449 Exsurgo. cum alacritate surgo.450 Vanitas. generale nomen est 

ui/36/tiorum. et proprie uanum. est alienum a deo.451 Cubile. est ferarum domicilium.452 /37/ 

Frumen .i. caput gulę;453 Vir sanguinum. humano cruore pollutus.454 Sepulcrum mor/38/tui. 

guttur mentientis.455 In inferno quis conf<itebitur> tibi .scilicet. ad ueniam.456 Inueteraui. in 

uetera uitia /39/ steti.457 Paulominus. quia si corpus habuit. peccata non;458 Oues. electi. 

boues. predicatores. /40/ Pecora. qui in campo uoluptatis pascuntur;459 Duplex corde .i. 

dolosus.460 ¶ Quidam plus uult /41/ seruire hominibus; quos uidet. quam <seruire> deo quem 

non uidet.461 Taberna. domus pauperis. quia tan/42/tum trabibus; non adhuc tegulis 

                                                 
439 [II Par 6.28: zie boven]; Fulda 17.13; Ambrosiana 10.9; Bern 22.12  Bruchus: locustę quę nondum uolant. 

quam uulgo albam (olbam  B) uocant; Alia translatio. Pullus locustinus   FA      Het in VLO 15 ten onrechte als 

synoniem opgevoerde obba, betekent beker en is misschien een verschrijving van olbam uit Bern. 
440 [II Par 13.19: et cepit civitates eius Betel et filias eius]; Fulda 17.20; Ambrosiana 10.14; Bern 22.17. 
441 [Ps 1.1: et in cathedra pestilentiae non sedit]; Fulda 18.4; Ambrosiana 12.3; Bern 23.4; zonder lemma, 

verkorting en omkering zinsvolgorde in VLO 15.        
442 [Ps 1.5: ideo non resurgent impii in iudicio]; Fulda 18.5; Ambrosiana 12.4; Bern 23.5;    impietate mentis] 

credulitate mentis   A     crudelitate mentis   FB     negant] nullatenus confitentur  FAB 
443 [Ps 1.5: zie boven]; Fulda 18.6; Ambrosiana 12.5; Bern 23.6; verkort in VLO 15. 
444 [Ps 2.1: Quare fremuerunt gentes]; Fulda 18.7; Ambrosiana 12.6; bewerking in VLO 15. 
445 [Ps 2.1: et populi meditati sunt inania]; Fulda 18.8; Ambrosiana 12.7; Bern 23.8;  iterat] intrabant  F  iterabant  

AB 
446 [Ps 2.8: et dabo tibi gentes hereditatem tuam]; Fulda 18.10; Ambrosiana 12.9; Bern 23.10; verkorte bewerking 

in VLO 15;   Heredes ab heroo dictę sunt id est a domino qui in ea potestate libera dominetur   F 
447 [Ps 2.9: reges eos in virga ferrea]; Fulda 18.11; Ambrosiana 12.12; Bern 23.11. 
448 [Ps 2.10: erudimini qui iudicatis terram]; Fulda 18.12; Ambrosiana 12.14; Bern 23.12;   a terendo] a terrendo   

F 
449 [Ps 3.6: ego dormivi et soporatus sum]; Fulda 18.13; Ambrosiana 12.15; Bern 23.13. 
450 [Ps 3.7: exsurge Domine salvum me fac Deus meus]; Fulda 18.14; Ambrosiana 12.16; Bern 23.14. 
451 [Ps 4.3: ut quid diligitis vanitatem]; Fulda 18.15; Ambrosiana 12.18; Bern 23.15;   est alienum a deo]  adeo 

probatur alienum   A    a deo probatur alienum  FB 
452 [Ps 4.5: in cubilibus vestris conpungimini]; Fulda 18.16; Ambrosiana 12.19; Bern 23.16. 
453 [Ps 4.8: dedisti laetitiam in corde meo a fructu frumenti et vini et olei sui multiplicati sunt]; Fulda 18.17; 

Ambrosiana 12.20; Bern 23.17;  verkorting in VLO 15. 
454 [Ps 5.7: virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus]; Fulda 18.18; Ambrosiana 12.21; Bern 23.18.  
455 [Ps 5.11: sepulchrum patens est guttur eorum]; Fulda 18.20; Ambrosiana 12.23; Bern 23.20; verkorting in 

VLO 15;  

     guttur mentientis] guttur est mentis  F   guttur est mentientis  BA 
456 [Ps 6.6: in inferno autem quis confitebitur tibi]; Fulda 18.23; Ambrosiana 12.27; Bern 23.23.       
457 [Ps 6.8: turbatus est a furore oculus meus, inveteravi inter omnes inimicos meos]; anders Fulda 18.24, 

Ambrosiana 12.28 en Bern 23.24;    Inueteraui .i. in ueteris hominis adę antiquitate  (iniquitate A) permansi.   

FAB 
458 [Ps 8.6: minuisti eum paulo minus ab angelis]; Fulda 18.28; Ambrosiana 12.32; Bern 23.28; verkorting in 

VLO 15. 
459 [Ps 8.8: oves et boves universas insuper et pecora campi]; Fulda 18.29; Ambrosiana 12.33; Bern 23.29; 

verkorte bewerking in VLO 15 met omkering zinsvolgorde;    pecora] peccora  F. 
460 [Ps 11.3: labia dolosa in corde et corde locuti sunt]; Fulda 18.36; Ambrosiana 12.40; Bern 23.36; verkort in 

VLO 15;  dolosus] uolumus dolos exprimere  FB   uolumus dolosos exprimere  A. 
461 [Ps 13.1: Dixit insipiens in corde suo non est Deus]; Fulda 18.38; Ambrosiana 12.42; Bern 23.37; het lemma 

ontbreekt in de bewerking van VLO 15. 
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tegebantur.462 // fol 17r //1/ ¶ putrefactio. carnem uastat.463 Concludit adipem. qui multa 

uoracitate pinguescit. /2/ Iudeis sceleribus saginati. intelligentię acumen perdiderunt. 464 

Absconditis. lex uetus.465 Venter eorum /3/ sensus carnalis.466 Cum sancto .i. xpisto;467 cum 

peruerso .i. diabolo;468 Magis est quis liber. dum captiuus /4/est dei.469 Sponsus est xpistus. 

quia promissus est per prophetas.470 Delictum. leuius est peccatum.471 ¶ Tempta et pro<ba> 

nos deus. fa/5/cit nos intelligere nos;472 Protector salutarium .i. iustorum. Xpisti sui .i. filii 

dei;473 Arietes /6/ apostoli preeuntes oues. et subruentes idola;474 Diluuium. baptismus; 475 

saccus. corpus domini /7/ mortuus;476 Precinctus lętitia. eleuatus super omnia.477 ¶ Insania 

mentem fallit. quia a ueritate /8/ dissentit.478 Euge. uerbum preconiale. sed cum recto animo 

non dicitur. derisio est. Quid amplus /9/ adulando uolunt decipere. quam uituperationibus 

sautiare; 479  Sicut aquę de cataractis. /10/ sic de profetis et apostolis dei fluenta manarent.480 

Probra. decora. Obprobria. indecentia.481 /11/ Gutta .i. ammoniaca.482 Diues a diuo.483 Sapiens 

dicitur. et in malo.484 Ramnus prius herba /12/ mollissima. post spinosa. post firma;485 Et tibi 

domine misericordia .scilicet. placet.486 Partes uulpium. /13/ in uastatione hierosolimorum 

cadauera iudeorum escę uulpium et ferarum fuerunt.487 /14/ Exitus matutini est. dum ex 

                                                 
462 [Ps 14.1: Domine quis habitat in tabernaculo tuo]; Fulda 18.39; Ambrosiana 12.43; Bern 23.38; verkorting in 

VLO 15 zonder het oorspr. lemma   trabibus] trauibus   F         
463 [Ps 15.10: non dabis sanctum tuum videre corruptionem]; Fulda 18.40; Ambrosiana 12.44; Bern 23.39; 

zonder het oorspr. lemma in VLO 15. 
464 [Ps 16.10: adipe suo concluserunt]; Fulda 18.41; Ambrosiana 12.46; Bern 23.40; lemma en glosse bewerkt in 

VLO 15. 
465 [Ps 16.14: et quorum de absconditis tuis replesti ventrem]; Fulda 18.42; Ambrosiana 12.48; Bern 23.41; 

verkort in VLO 15. 
466 [Ps 16.14: zie boven]; Fulda 18.43; Ambrosiana 12.49; Bern 23.42; verkorting in  VLO 15;   uenter eorum] 

ueterem ipsorum  F    uenter ipsorum  AB 
467 [Ps 17.26: cum sancto sanctus eris]; Fulda 18.47; Ambrosiana 12.53; Bern 23.46; verkort in VLO 15. 
468 [Ps 17.27: et cum perverso perverteris]; Fulda 18.48; Ambrosiana 12.54; Bern 23.47; verkort in VLO 15. 
469 [Ps 17.39: confringam illos nec poterunt stare]; Fulda 18.50; Ambrosiana 12.56; Bern 23.49; verkorte 

bewerking in VLO 15, zonder het oorspr. lemma. 
470 [Ps 18.6: et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo]; Fulda 18.51; Ambrosiana 12.57; Bern 23.50; 

verkort. 
471 [Ps 24.7: peccatorum adulescentiae meae et scelerum meorum ne memineris]; Fulda 18.52; Ambrosiana 

12.58; Bern 23.51; verkort. 
472 [Ps 25.2: proba me Domine et tempta me]; Fulda 18.55; Ambrosiana 12.62; Bern 23.54; verkorte bewerking. 
473 [Ps 27.8: et protector salvationum christi sui est]; Fulda 18.56; Ambrosiana 12.63; Bern 23.55; verkort. 
474 [Ps 28.1: adferte Domino filios arietum]; Fulda 18.58; Ambrosiana 12.65; Bern 23.57; verkorte bewerking.. 
475 [Ps 28.10: dominus diluuium inhabitare facit]; Fulda 18.60; Ambrosiana 12.67; Bern 23.59; verkort. 
476 [Ps 29.12: conscidisti saccum meum]; Fulda 18.61; Ambrosiana 12.68; Bern 23.60; verkort. 
477 [Ps 29.12: et circumdedisti me laetitia]; Fulda 18.62; Ambrosiana 12.69; Bern 23.61; verkort. 
478 [Ps 39.5: et non respexit in vanitates et insanias falsas]; Fulda 18.69; Ambrosiana 12.78; Bern 23.68; verkort. 
479 [Ps 39.16: qui dicunt mihi euge euge]; Fulda 18.71; Ambrosiana 12.79; Bern 23.69; verkorte bewerking met 

omkering zinsvolgorde;      adulando] adolando  FA 
480 [Ps 41.8: in voce cataractarum tuarum]; Fulda 18.75; Ambrosiana 12.83; Bern 23.73;  het lemma ontbreekt in 

de verkorte versie in VLO 15. 
481 [Ps 43.14: posuisti nos obprobrium vicinis nostris]; Fulda 18.76; Ambrosiana 12.85; Bern 23.74; verkort. 
482 [Ps 44.9: murra et gutta et cassia a vestimentis tuis]; Fulda 18.77; Ambrosiana 12.86; Bern 23.75;   

ammoniaca] amonica  A 
483 [Ps 48.17: ne timueriscum dives factus fuerit homo]; Fulda 18.81; Ambrosiana 12.89; Bern 23.78; verkort. 
484 [Ps 57.6: et venefici incantantis sapienter]; Fulda 18.83; Ambrosiana 12.93; Bern 23.80; zonder lemma en 

verkort in VLO 15. 
485 [Ps 57.10: priusquam intellegerent spinae vestrae ramnum]; Fulda 18.84; Ambrosiana 12.94; Bern 23.81; 

verkorte bewerking in VLO 15 
486 [Ps 61.13: et tibi Domine misericordia]; Fulda 18.87; Ambrosiana 12.96; Bern 23.84;   afwijkend lemma in 

Fulda. 
487 [Ps 62.11: parte vulpium erunt]; Fulda 18.88; Ambrosiana 12.97; Bern 23.85;  verkort;  escę] aesce  F 
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felicitate habens mundi quis conuertitur ad deum.488 /15/ Cleros. duo testamenta. Columba 

deargentata. ecclesia. cuius posteriora .i. /16/ ultima postquam discesserit de mundo supra 

aurum relucet.489 Fons a fouendo;490 /17/ Increpa feras. superbos.491 Tauri. heretici.492 Vaccę. 

mulieres leuissimę se/18/quentes modos doctores.493 Aurum arabię. pre ceteris est purum;494 

Confregisti capita /19/ draconis. dum eiecisti satan de cęlo;495 Ethiopes. peccatores qui ante 

tene/20/brosi sed ad xpistum conuersi. diabolum escam habere coeperunt.496  Taneos. 

ci/21/uitas ubi signa coram faraone sunt facta.497 De crapula uini de somno consurgens. /22/ 

plus est quis uirtute potens. ad iram facilis;498 In posteriora. ut uiui a soricibus /23/ 

perderentur execrabiliter;499 Aper uespasianus. Singularis ferus. titus.500 Latus. quia /24/ sub 

brachio latet.501 Ruina. quasi repetens ima.502 Locus uber. pinguis.503 /25/ Senex. aridus et 

sterilis est. Ecclesia tunc est uberrima. dum uenit ad finem.504 /26/  Cremium. frixorium. per 

c;505 Pellicanus. similis cigno macilentus. occidus pul/27/los. de sanguine uiuificans.506 

Necticorax. per e<xemplum> .i. noctua.507 Non loquitur deus /28/ angelis uerberato aere. sed 

in spiramine;508 Erinacius. hericius.509 Draco .i. dia/29/bolus propter uenenum in ęua 

inspiratum;510 Finitum. pro infinito. in mille generationes.511 /30/ Signum .i. uestigium 

                                                 
488 [Ps 64.9: exitus matutini et vespere delectabis]; Fulda 18.89; Ambrosiana 12.98; Bern 23.86; verkorte 

bewerking in VLO 15. 
489 [Ps 67.14: si dormiatis inter medios cleros]; Fulda 18.99; Ambrosiana 12.101; Bern 23.89; verkort. 
490 [Ps 67.27: Dominum de fontibus Israhel]; Fulda 18.103; Ambrosiana 12.105; Bern 23.93; verkort. 
491 [Ps 67.31: increpa feras harundinis]; Fulda 18.104; Ambrosiana 12.106; Bern 23.94; verkort. 
492 [Ps 67.31: congregatio taurorum in uaccis populorum]; Fulda 18.105; Ambrosiana 12.107; Bern 23.95; 

genormaliseerd tot nom. pl. 
493 [Ps 67.31: zie boven]; Fulda 18.106; Ambrosiana 12.108; Bern 23.96; verkort. 
494 [Ps 71.15: et vivet et dabitur ei de auro Arabiae]; Fulda 18.111; Ambrosiana 12.114; Bern 23.101; verkort. 
495 [Ps 73.14: tu confregisti capita draconis]; Fulda 18.114; Ambrosiana 12.117; Bern 23.104. 
496 [Ps 73.14: dedisti eum escam populis Aethiopum]; Fulda 18.115; Ambrosiana 12.118; Bern 23.105; 

verkorting in VLO 15 met weglating van het oorspr. lemma. 
497 [Ps 77.12: in terra Aegypto in regione Taneos]; Fulda 18.119; Ambrosiana 12.123; Bern 23.109; bewerking in 

VLO 15;      signa coram faraone] prodigia  FBA 
498 [Ps 77.65: tamquam potens crapulatus a uino]; Fulda 18.120; Ambrosiana 12.126; Bern 23.110; bewerkte en 

verkorte versie in VLO 15, woordvolgorde en zinsconstructies zijn veranderd. Het oorspr. lemma ontbreekt.  
499 [Ps 77.66: et percussit inimicos suos in posteriora]; Fulda 18.121; Ambrosiana 12.127; Bern 23.111;  verkort 

in VLO 15;      soricibus] suricibus  B   furicibus  F . 
500 [Ps 79.14: exterminavit eam aper de silva]; Fulda 18.122; Ambrosiana 12.128; Bern 23.112;  verkort in VLO 

15 en genormaliseerd in nom. sing. 
501 [Ps 90.7: cadent a latere suo mille et decem]; Fulda 18.127; Ambrosiana 12.133; Bern 23.117. 
502 [Ps 90.6:   ??]; Fulda 18.126; Ambrosiana 12.132; Bern 23.116. 
503 [Ps 91.11: et senectus mea in misericordia uberi]; Fulda 18.128; Ambrosiana 12.134; Bern 23.118; in VLO 15 

omgezet naar nom.    
504 [Ps 99.15: adhuc multiplicabuntur in senecta uberi]; Fulda 18.129; Ambrosiana 12.135; Bern 23.119; verkort 

in VLO 15 zonder het oorspr. lemma. 
505 [Ps 101.4: et ossa mea sicut gremium aruerunt]; Fulda 18.131; Ambrosiana 12.137; Bern 23.121; Cremium. 

frixorium. per c] Gregorium: frixorium   F   Cremium. frixorium  AB     Ademar heeft dus een ander handschrift 

dan Fulda, met een meer correcte lezing, gekopieerd en bewerkt. De toevoeging per c. verwijst naar een 

voorkeur voor cremium boven gremium. 
506 [Ps 101.7: similis factus sum pelicano solitudinis]; Fulda 18.132; Ambrosiana 12.138; Bern 23.122; verkorte 

bewerking in VLO 15;   Pellicanus. similis cigno macilentus] Pellicanus. auis ęgyptia est (…) ciconiis corporis 

granditate. consimilis quę naturali macię semper affecta est.   FAB. 
507 [Ps 101.7: factus sum sicut nycticorax in domicilio]; Fulda 18.133; Ambrosiana 12.139; Bern 23.123; verkort 

in VLO 15;     necticorax] nicticorax  FAB. 
508 [Ps 102.21: ministri eius qui facitis voluntatem eius]; Fulda 18.137; Ambrosiana 12.145; Bern 23.127; verkort 

in VLO 15 met weglating van het lemma. 
509 [Ps 103.18: petra refugium erinaciis]; Fulda 18.141; Ambrosiana 12.150; Bern 23.130;   Erinacius. hericius] . 

Erinacius. ericius  AB   Erinatius. eritius  F 
510 [Ps 103.26: draco iste quem formasti ad inludendum ei]; Fulda 18.143; Ambrosiana 12.153; Bern 23.132; 

verkort. 
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preteriti uel futuri.512 Prodigium. porro dicens.513 Exacer/31/bauerunt. acerbe acceperunt.514 

Beelfegor. baal. priapus. ob uirilis magnitudinem /32/ deus hortorum ob fecunditatem.515 ¶ 

Humor salsus. fructibus est aduersus.516 Stagnum /33/ quia stat.517 Fenerator. qui dat mutuo;518 

In condensis .i.frequentationibus. proces/34/sionibus crebris.519 Lac. quia liquor internus 

decurrit.520 ¶ Digestio. stoma/35/chi claustra rumpit. est ructare.521 Auster. gelida dissoluit .i. 

spiritus sanctus.522 /36/ Excussor. inquisitor .i. propheta; Filii excussorum. apostoli.523 

Tempora capitis requi/37/em non habent. quia oculi uigilantes agitantur.524 Efrata. 

speculum.525 /38/ Atrium. primus ingressus domus ab atro fumo quia ibi ignis fiebat.526 /39/ 

Exinanite. euacuate;527 usque ad fund<a>mentum in ea .scilicet. perueniamus.528 /40/ Allidit 

ad petram. ut non moretur tenens ne uoluptas subripiatur; /41/ Paruuli. errores carnis.529 

Inperfectum meum. humanitatem.530 // fol 17v //1/ Dies formabuntur .i. de uero sole claritatem 

habebunt.531 Et nemo in eis .scilicet. infirmabi/2/tur.532 Carcer. ab arcendo exire;533 Organum. 

est quasi turris fistulis facta ubi flatus follium /3/ facit modulare digitis prementibus. 

                                                                                                                                                         
511 [Ps 104.8: verbi quod mandavit in mille generationes]; Fulda 18.144; Bern 23.133; Ambrosiana 12.154; 

verkorting in VLO 15 met omkering van lemma en uitleg. 
512 [Ps 104.27: posuit in eis verba signorum suorum]; Fulda 18.145; Ambrosiana 12.155; Bern 23.134; in VLO 

15 omgezet in nom. sing. 
513 [Ps 104.27: et prodigiorum in terra Cham]; Fulda 18.146; Ambrosiana 12.156; Bern 23.135; verkort in VLO 

15. 
514 [Ps 104.28: et non exacerbavit sermones suos]; Fulda 18.147; Ambrosiana 12.157; Bern 23.136;  acerbe] 

acerue  A 
515 [Ps 105.28: et initiati sunt Beelphegor]; Fulda 18.152; Ambrosiana 12.161; Bern 23.139; verkort in VLO 15. 
516 [Ps 106.34: terram fructiferam in salsuginem]; Fulda 18.154; Ambrosiana 12.163; Bern 23.141; zonder lemma 

in VLO 15.  
517 [Ps 106.35: posuit desertum in stagna aquarum]; Fulda 18.155; Ambrosiana 12.164; Bern 23.142. 
518 [Ps 108.11: scrutetur fenerator omnem substantium eius]; Fulda 18.157; Ambrosiana 12.166; Bern 23.144;   

Fenerator qui dat pecuniam mutuo   FAB. 
519 [Ps 117.27: constituite diem sollemnem in condensis]; Fulda 18.162; Ambrosiana 12.179; Bern 23.148. 

verkort. 
520 [Ps 118.70: coagulatum est sicut lac cor eorum]; Fulda 18.163; Ambrosiana 12.181; Bern 23.149; verkorting 

in VLO 15. 
521 [Ps 118.171: eructabant labia mea hymnum]; Fulda 18.165; Ambrosiana 12.185; Bern 23.151. Het te 

verklaren woord wordt in VLO 15 achteraan geplaatst. 
522 [Ps 125.4: sicut torrens in austro]; Fulda 18.169; Ambrosiana 12.191; Bern 23.154; verkorting van 

Ambrosiana;     gelida] frigore calida   F      spiritus sanctus] om.  FB 
523 [Ps 126.04: sicut sagittae in manu potentis ita filii excussorum]; Fulda 18.170; Ambrosiana 12.192; Bern 

23.155; verkorting in VLO 15, nom. sing.. 
524 [Ps 131.5: et requiem temporibus meus]; Fulda 18.173; Ambrosiana 12.196; Bern 23.158; verkort in VLO 15. 
525 [Ps 131.6: ecce audivimus eam in Efrata]; Fulda 18.174; Ambrosiana 12.197; Bern 23.159;  

Efrata. interpretatur speculum  B  Effrata: inter speculum  F    Ephratam interpretatur speculum  A  
526 [Ps 133.1: qui statis in domo Domini ÷ in atriis]; Fulda 18.176; Ambrosiana 12.199; Bern 23.161; 

samenvatting in VLO 15;   ignis] focus  FAB. 
527 [Ps 136.7: qui dicunt exinanite exinanite usque ad fundamentum in ea]; Fulda 18.178; Ambrosiana 12.202; 

Bern 23.163;   Exinanite] Exinate  F  
528 [Ps 136.7: zie boven]; Fulda 18.178; Ambrosiana 12.203; Bern 23.164; verkort in VLO 15. 
529 [Ps 136.9: beatus qui tenebit et adlidet parvulos tuos ad petram]; Fulda 18.180; Ambrosiana 12.204; Bern 

23.165; verkorting in VLO 15 met weglating eerste gedeelte;      errores]  terrores  F 
530 [Ps 138.16: inperfectum meum viderunt oculi tui]; Fulda 18.182; Ambrosiana 12.206; Bern 23.167;  

(extreme) inkorting VLO 15. 
531 [Ps 138.16: dies formabuntur et nemo in eis]; Fulda 18.183; Ambrosiana 12.207; Bern 23.168; verkort in 

VLO 15;    Dies formabuntur] Die formabuntur  B    Die firmabuntur  F 
532 [Ps 138.16: zie boven]; Fulda 18.184; Ambrosiana 12.208; Bern 23.169;    scilicet] subaudiendum (est)  FAB 
533 [Ps 141.8: educ de carcere animam meam (Psalterium iuxta Hebraeos)]; Fulda 18.185; Ambrosiana 12.210; 

Bern 23.170; verkorte bewerking in VLO 15.  
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grandisona et suauissima est cantilena.534 /4/ [PROVERBIA, PROL.] ¶535 Potissimus. melior.536 

Obnoxius. reus.537 Coacuerint. acuendo diminuerint.538 /5/ Commendata. amabilis facta.539 

Masloth. parabolas. prouerbia.540 [PROVERBIA] Lactare. sedu/6/cere.541 Dux pubertatis. 

doctrina scientię.542 Vagi gressus. fallaces uię.543 Diriuen/7/tur aquę. a suo cursu 

conuertantur.544 Sit uena tua benedicta. foris aque tuę sitiatur /8/ propius.545 Hinulus. pullus 

ceruinus.546 Procax uultus. inprobus.547 Aloe. arbor odoris suauis /9/ cuius lignum pro 

thimia[t]mate altaribus adoletur. ab altare;548 Manus remissa. sine /10/ uiribus.549 Nouales. 

nouę culturę.550 Attonitis. intentis.551 Calculus. et lapis. et ratio. /11/ et sententia. et 

numerus.552 Multato pestilente sapientior erit p<aruulus> .i. contumace pun<i>/12/to. astutior 

est innocens.553 Suffusio oculorum. liuidi oculi.554 Nitrum. cuius natu/ra non multum differt a 

sale.555 /13/ Responde stulto iuxta stultitiam .i. contra.556 Stragula. discolor uestis stratu uel 

                                                 
534 [Ps 150.4: laudate eum in cordis et organo]; Fulda 18.191; Ambrosiana 12.217; Bern 23.176; verkorte 

bewerking in VLO 15;       follium] folium  F    digitis prementibus] digiti reprimentes  FAB  
535 Dit paragraafteken in de marge valt samen met het begin van een nieuw bijbelboek (Prologus in Libri 

Salomonis). 
536 [Prologus Hieronymi in Libris Salomonis, 5: ut vobis potissimum nostrum sudet ingenium]; Fulda 19.3; 

Ambrosiana 13.3; Bern 24.3; verkorting in VLO 15 en omzetting acc. sing. in nom. sing.. 
537 [Prol. 7-8: aut in ratione dati et accepti cuiquam praeter vobis obnoxius sim]; Fulda 19.5, Ambrosiana 13.5; 

Bern 24.4. 
538 [Prol. 24: quae non in tertium vas transfusa coacuerint]; Fulda 19.11; Ambrosiana 13.12; Bern 24.6;   

coacuerint] coacuerit  A   coacuerunt  F     diminuerint] diminutione senserit   B    dimunitionem senserit  

(senserunt  F)  AF  
539 [Prol. 25: sed statim de praelo purissimae commendata testae suum saporem servaverint]; Fulda 19.13; 

Ambrosiana 13.14; Bern 24.10;  Commendatam. amabilem factam  AB   Commendatum. amabile factum  F 
540 [Prol. 10-11: Masloth, quas Hebraei Parabolas, vulgata editio Proverbia vocat]; Fulda 20.1; Ambrosiana 14.1; 

Bern 25.1;  verkorting in VLO 15. 
541 [Proverbia 1.10: fili mi si te lactaverint peccatores ne adquiescas]; Fulda 20.6; Ambrosiana 14.6; Bern 25.2;  

omgezet naar infinitivus in VLO 15. 
542 [Prv 2.17: et relinquit ducem pubertatis suae]; Fulda 20.16; Ambrosiana 14.15; Bern 25.1;     pubertatis] 

bubertatis  F   doctrina scientię] ducem scientię  A    doctrinam scientię  B 
543 [Prv 5.6: vagi gressus sunt eius et investigabiles]; Fulda 20.28; Ambrosiana 14.27; Bern 25.14; verkorting 

VLO 15. 
544 [Prv 5.16: deriventur fontes tui foras et in plateis aquas tuas divide]; Fulda 20.31; Ambrosiana 14.30; Bern 

25.17;  aquę. a suo cursu conuertantur] aquę cursu: conuertantur  F 
545 [Prv 5.18: sit vena tua benedicta]; Fulda 20.32; Ambrosiana 14.31; Bern 25.18;   fons aquę tuę sit (tibi  F) 

propitius (propius  B)    FAB 
546 [Prv 5.19: cerva carissima et gratissimus hinulus]; Fulda 20.33; Ambrosiana 14.32; Bern 25.19;    Hinuli. pulli 

ceruorum  FAB 
547 [Prv 7.13: et procaci vultu blanditur dicens]; Fulda 20.46; Ambrosiana 14.43; Bern 25.23;  in VLO 15 

omgezet naar nominativus. 
548 [Prv 7.17: aspersi cubile meum murra et aloe et cinnamomo]; Fulda 20.47; Ambrosiana 14.44; Bern 25.24;   

verkorting in VLO 15;  cuius lignum pro thimiamate] lignum ipsius uice thimiama  F   (timię  B   thimiamatum  

A ) 
549 [Prv 12.24: manus fortium dominabitur]; Fulda 20.63; Ambrosiana 14.60; Bern 25.30. 
550 [Prv 13.23: multum cibi in novalibus patrum et alii congregantur absque iudicio]; Fulda 20.67; Ambrosiana 

14.64; Bern 25.31; in VLO 15 glosse in nominativus pl.. 
551 [Prv 16.30: qui adtonitis oculis cogitat prava]; Fulda 20.74; Ambrosiana 14.70; Bern 25.33;  inkorting VLO 

15. 
552 [Prv 20.17: et postea implebitur os eius calculo]; Fulda 20. 79; Ambrosiana 14.75; Bern 25.35. 
553 [Prv 21.11: multato pestilente sapientior erit parvulus]; Fulda 20.81; Ambrosiana 14.75; Bern 25.35. 
554 [Prv 23.29: cui suffusio oculorum]; Fulda 20.86; Ambrosiana 14.81; Bern 25.40. 
555 [Prv 25.20: acetum in nitro et qui cantat carmina cordi pessimo]; Fulda 20.90; Ambrosiana 14.85; Bern 25.43. 

      De regel is verder leeg gelaten. Omdat op andere plaatsen iedere lege ruimte wordt benut, is het niet 

duidelijk waarom hier de gewoonte van scriptura continua is verlaten. Waarschijnlijk was het de bedoeling om 

ontbrekende tekst in te voegen. 
556 [Prv 26.5: responde stulto iuxta stultitiam suam]; Fulda 20.93; Ambrosiana 14.88; Bern 25.45 (verwijzing 

naar Prv 26,4); sterke verkorting in VLO 15.  
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amictu /14/ apta.557 [ ECCLESIASTES] ¶ Coelet. ecclesiastes. contionator·558 Lustrans. 

inluminans.559 Orca. orcius. /15/ orciolus.560 Quid mihi prodest quod secutus sum sapientiam 

et plus ceteris laboravi?561 Contignatio. li/16/gna uel matheria domus uel comportatio.562 

Amigdalum. nux longa.563 Capparis. habet /17/ in summitatibus rotunda seminum capita. 

similis lentisco;564 Epithalamium .i. nup/18/tiale carmen.565 [CANTICUM CANTICORUM] ¶ Totum 

genus hominum est ecclesia una sponsa. querebat presentiam xpisti /19/ orat deum patrem ut 

dirigat ei filium.566 Tabernacula cedar sunt nigra. et cedar .i. /20/ nigredo;567 Salomon. pro 

misterio pelles nigras habebat;568 Vermiculatas argento. /21/ quia interdum auro intexuntur 

uirgulę argenti.569 Nardus. herba spinosa sed odori/22/fera.570 ¶ Botrus cipri. maiores sunt pre 

omnibus terris.571 Uel ciprus. est arbor similis salicis /23/ flores miri odoris et botros;572 

Engaddi. fons hedi .i. baptismus ubi pecca/24/tores descendunt sed agni ascendunt.573 ¶ 

Cedrus. semper crescit. numquam uetus. sucus eius membra /25/ sanat. uermes necat. ab 

aculeis muscarum defendit.574 Ciparissus. iocundi odo/26/ris. inputribilis;575 Malum. 

malogranatum.576 Cancelli. genua cordis humilis.577 /27/ Tempus putandi. sectionis.578 Grossus. 

fructus fici inmaturi inutiles.579 Ferculum. lectus /28/ portatiuus.580 Crocus. herba aromatica.581 

                                                 
557 [Prv 31.22: stragulam vestem fecit sibi bysus et purpura indumentun eius]; Fulda 20.107; Ambrosiana 14.99; 

Bern 25.56; verkort in VLO 15. 
558 [Prologus Hieronymi in Libris Salomonis 11: Coeleth, quem graece Ecclesiasten, latine Contionatorem 

possumus dicere]; Fulda  21.1; Ambrosiana 15.1; Bern 26.1;  contionator] concionator  FAB 
559 [Ecl 1.6: lustrans universa circuitu]; Fulda 21.2; Bern 26.2; Ambrosiana 7.2 (AI). 
560 [Ecl 2.8: scyphos et urceos in ministerio ad vina fundenda]; Fulda 21.9; Ambrosiana 15.6; Bern 26.6; 

Orca] Orea  A   orcius] urceus   A   orciolus] urceolus   A 
561 [Ecl 2.15: quid mihi prodest quod maiorem sapientiae dedi operam]; Fulda 21.12; Ambrosiana 15.8; Bern 

26.7;   Quid mihi] Quod mihi  FA. 
562 [Ecl 10.18: in pigritiis humiliabitur contignatio]; Fulda 21.30; Ambrosiana 15.26; Bern 26.13;   comportatio] 

conparatio F    conpactio  A 

      Let op de vorm van de letter -a in comportatio. 
563 [Ecl 12.5: florebit amigdalum]; Fulda 21.32; Ambrosiana 15.28; Bern 26.15;  sterk verkort in VLO 15 
564 [Ecl 12.5: et dissipabitur capparis]; Fulda 21.33; Ambrosiana 15.29; Bern 26.16;  rotunda] om. F    capita] 

capitula  B   capitella  A   capitulam  F  
565 [Canticum canticorum Incipit]; Fulda 22.1; Ambrosiana 16.1; Bern 27.1;   Bij Ademar ontbreekt het oorspr. 

lemma;     Epithalamium] Epithamium   F 
566 [Ct 1.1: Osculetur me osculo oris sui]; Fulda 22.2; Ambrosiana 16.2; Bern 27.2; In de beknopte bewerking 

van VLO 15 ontbreekt het lemma. 
567 [Ct 1.4: nigra sum (...) sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis]; Fulda 22.4; Ambrosiana 16.4; Bern 

26.3;  verkort.  
568 [Ct 1.4: zie hierboven]; anders: Fulda 22.5, Ambrosiana 16.5 en Bern 27.4;    Salomon. pro misterio pelles 

nigras habebat] Sed et pelles salomonis nigrę sunt.  FAB     ; Hierna houden de Ct glossen in Ambrosiana AII op. 
569 [Ct 1.10: murenulas aureas faciemus tibi vermiculatas argento]; Fulda 22.11; Bern 27.9; verkorte bewerking. 
570 [Ct 1.11: nardus mea dedit odorem suum]; Fulda 22.12; Bern 27.10. 
571 [Ct 1.13: botrus cypri dilectus meus mihi in vineis Engaddi]; Fulda 22.15; Bern 27.13;   Cypri pre omnibus 

terris  F    cypri. Prę omnibus turis  B. 
572 [Ct 1.13: zie hierboven]; Fulda 22.16; Bern 27.14; Karlsruhe 18.10;   similis salicis] similis salice   FBK 
573 [Ct 1.13: zie hierboven]; Fulda 22.17; Bern 27.15; verkorte bewerking in VLO 15;   hedi] edi  FB 
574 [Ct 1.16: tigna domorum nostrarum cedrina laquearia nostra cypressina]; Fulda 22.18; Bern 27.16; Karlsruhe 

18.11; Ambrosiana 8.33 (AI);   verkorte bewerking in VLO 15. 
575 [Ct 1.16: zie hierboven]; Fulda 22.20; Bern 27.18;  verkort in VLO 15;     Ciparissus] cyparissus  F    

Cypressus  B      inputribilis] altum inpenetrabili soliditate  FB   (In Karlsruhe 18.11 wordt gesproken van natura 

arborum cedri inputribili uigore) 
576 [Ct 2.3: sicut malum inter ligna silvarum]; Fulda 22.21; Bern 27.19. 
577 [Ct 2.9: despiciens per fenestras prospiciens per cancellos]; Fulda 22.25; Bern 27.21; verkort in VLO 15;  

humilis] om. FB 
578 [Ct 2.12: tempus putationis advenit]; Fulda 22.26; Bern 27.22;   putandi] patandi  B. 
579 [Ct 2.13: ficus protulit grossos suos]; Fulda 22.27; Bern 27.23. 
580 [Ct 3.9: ferculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani]; Fulda 22.31; Bern 27.25; Karlsruhe 18.13 
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Fistula. calamus aromaticus.582 Elate /29/ palmarum .i. folia quia eleuantur.583 Fratruelis. filius 

materterę;584 Salomon fecit tur/30/rem respicientem damascum;585 Nugax. fatuus.586 Purpura 

r<egis> u<incta> canalibus .i. trans/31/cursibus.587 [SAPIENTIAE] Moscheomata. plantationes. 

Moscos. uitulus; ¶ adulterinę plan/32/tationes. non dabunt radices altas .i. spuria 

uitulamina.588  Lanugo. prima bar/33/ba;589 [SIRACH] Animosus. audax.590 Vę duplici corde .i. 

cordi trepido.591 Frutex .i. /34/ breuis arbor quia fronde tegit terram.592 Non acide feras in 

an<ima> .i. tediose. anxie. /35/ .i. noli esse pusillanimis in iudicando;593 Placor. lętitia.594 ¶ 

Anima /36/ nequam disperdit qui se habet .i. possessorem suum.595 Lingua eucharis .i. 

beneloquens.596 /37/ Extero. frequenter tero.597 Velox et tumens in uerbis iniurię. est 

contumeliosus.598 /38/ Non zeles mulierem sinus tui. uita amplexus fornicarię.599 ¶ Homo 

linguosus. /39/ et timet et timetur;600 Tenax. perseuerans. auarus.601 Ceruicatus. durę 

cerui/40/cis;602 Procax. uerbosus.603 ingratus. inportunus. contumeliosus.604 Lasciuus. mollis. 

                                                                                                                                                         
581 [Ct 4.14: nardus et crocus fistula et cinnamomum cum universis lignis Libani]; Fulda 22.34; Bern 27.28; 

anders Karlsruhe 18.16. 
582 [Ct 4.14: zie hierboven]; Fulda 22.35; Bern 27.29; anders Karlsruhe 18.17. 
583 [Ct 5.11: comae eius sicut elatae palmarum]; Fulda 22.39; Bern 27.32; Karlsruhe 18.21; Ambrosiana 8.60 

(AI). 
584 [Ct 5.10: dilectus meus candidus et rubicundus]; Hieronymus, Epistulae 108, vol.55, par.31, p.349, linea 14: 

"unde et in cantico scribitur canticorum: fratruelis meus candidus et rubicundus"; cf. Isidorus Hispalensis, 

Etymologiarum siue Originum libri XX, Cl. 1186, lib. 9, cap. 6, par. 15: "fratrueles filii materterae sunt"; Fulda 

22.43; Bern 27.43. 
585 [Ct 7.14: nasus tuus sicut turris Libani quae respicit contra Damascum]; Fulda 22.46; Bern 27.37; verkort in 

VLO 15. 
586 [Sap 2.16: tamquam nugaces aestimati sumus ab illo]; Fulda  23.3; Bern 28.2; omgezet naar nom. in VLO 15.  
587 [Ct 7.5: et comae capitis tui sicut purpura regis vincta canalibus]; Fulda 22.48; Bern 27.39;  verkort in VLO 

15;    transcursibus] transcurribus  F       De laatste twee lemmata in ons handschrift houden dus niet de volgorde 

van de bijbelboeken aan. 
588 [Sap 4.3: et spuria vitulamina non dabunt radices altas]; Fulda 23.8; Bern 28.5; cf. Ambrosiana 9.5 (AI);  

moseos] moscos  F    Moscheomata] Mosehumata  B  Mosceumata  F    radices altas] radices aptas  F     Ademar 

begint de glosse met de uitleg en eindigt met het lemma. Het paragraaf/lemmateken voor adulterinę is niet op 

haar plaats. 
589 [Sap 5.15: quoniam spes impii tamquam lanugo]; Fulda 23.15; Bern 28.7; anders Karlsruhe 19.4. 
590 [Sir 1.28: iracundia enim animositatis illius subversio illius est]; Fulda 24.7; Bern 29.5; Ambrosiana 17.7;   

animosus. audax] animositas .i. audatia spiritus uel temeritas  FBA. 
591 [Sir 2.14: vae duplici corde]; Fulda 24.15; Bern 29.9; Ambrosiana 17.11.  
592 [Sir 3.30: frutex enim peccati eradicabitur in illis]; Fulda 24.20; Bern 29.12; Ambrosiana 17.16;  verkort in 

VLO 15. 
593 [Sir 4.9: et non acide feras in anima tua in iudicando]; Ambrosiana 17.18; Fulda 24.22 en 23; Bern 29.14 en 

15;   Ambrosiana AII heeft dezelfde volgorde als VLO 15. 
594 [Sir 4.13: et qui vigilaverint ad illam conplectebuntur placorem eius]; Fulda 24.24; Bern 29.16; Ambrosiana 

10.8 (AI);   acc. omgezet in nom. in VLO 15. 
595 [Sir 6.4: anima enim nequa disperdet qui se habet]; Fulda 24.33; Bern 29.22; Ambrosiana 17.25;   . 

disperdit] dispergit  F   possessorem] possesorem  FB 
596 [Sir 6.5: et lingua eucharis in bono homine abundat]; Fulda 24.34; Bern 29.23; Ambrosiana 17.27. 
597 [Sir 6.36: et gradus ostiorum illius exterat pes tuus]; Fulda 24.38; Bern 29.26; Ambrosiana 10.12 (AI);  3 sing. 

praes. omgezet in 1 sing. praes. 
598 [Sir 8.14: ne contra faciem stes contumeliosi]; Fulda 24.44; Bern 29.29; Ambrosiana 17.35; in VLO 15 is de 

zinsvolgorde veranderd zodat de glosse wordt besloten met het lemma (contumeliosus). 
599 [Sir 9.1: non zeles mulierem sinus tui]; Fulda 24.47; Bern 29.32; Ambrosiana 17.38;  non zeles] ne zelaueris  

FBA   
600 [Sir 9.25: terribilis est in civitate sua homo linguosus]; Fulda 24.54; Bern 29.35; Ambrosiana 17.46; et timet 

et timetur] quia terrorem habet et timetur   FBA . 
601 [Sir 14.3: viro cupido et tenaci sine ratione est substantia]; Fulda 24.70; Bern 29.43; Ambrosiana 17.58; 

verkort.  
602 [Sir 16.11: et si unus fuisset cervicatus mirum si fuisset inmunis]; Fulda 24.74; Bern 29.45; Ambrosiana 

10.20 (AI); anders Karlsruhe 20.9;   ceruicatus] ceruicator  F     durę ceruicis] superbus  K.   dure ceruicis uel 

superbus   A 
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luxuriosus.605 /41/ Acharis. sine gratia.606 Dum maledicit impius diabolum .i. impios alios.607 

Filia indo/42/mita .i. fatua.608 Testa. argilla.609 Infrunite. sine freno uel moderatione.610 // fol 

18r //1/ Frustratur delictum. euacuatur.611 Platanus. lata folia habens ut uitis.612 Cinna/momus. 

duorum cubitorum arbor.613 Balsamus. ut uitis est foliis ut ruta. /2/ sed albioribus et semper 

madentibus.614 Mirra. .v. cubitorum arbor arabię. guttam /3/ uiridem amaram. similis 

acantho.615 Storax. arbor arabię similis mace donii. /4/ Stirax. storax.616 In libano monte tura 

colliguntur. Libanus. arbor tu/5/ris inmensa. ramosa; 617 Terebintus. habet resinam 

prestantiorem.618 Trames. riuus.619 /6/ Antelucanum. ante lucem.620 Delatura. proditio.621 

Aporia. uertigo uel passio /7/ capitis.622 Rusticatio <    >623 Lingua tercia .i. discordans.624 /8/ 

Traiectio. estimatio. uel commutatio625 Sophistice. argumentose per conclusionem et 

                                                                                                                                                         
603 [Sir 20.5: et est odibilis qui procax est ad loquendeum]; Fulda 24.85; Ambrosiana 17.69; Bern 29.50. 
604 [Sir 20.21: homo acharis quasi fabula vana]; Fulda 24.86; Ambrosiana 17.70; Bern 29.51. In de Amiatinus 

(Northumbria, s. VIII) is het woord acharis vervangen door ingratus. 
605 [Sir 20.7: lascivus autem et inprudens non servabunt tempus]; Fulda 24.87; Ambrosiana 17.71; Bern 29.52;   

verkort in VLO 15. 
606 [Sir 20.21: zie boven]; Fulda 24.88; Ambrosiana 17.72; Bern 29.53; anders Karlsruhe 20.12;  acharis] homo 

acharis  FB   elchariter  K      sine gratia] id est homo sine gratia  F    sine gratia amariter  K    Mogelijk dat 

acharis als glosse boven ingratus werd genoteerd. 
607 [Sir 21.30: dum maledicit impius diabolum]; andere uitleg: Fulda 24.97, Bern 29.58 en Ambrosiana 17.79.    
608 [Sir 22.3: confusio patris est de filio indisciplinatio / in fila autem in deminoratione fiet]; Fulda 24.98; 

Ambrosiana 17.80; Bern 29.59;  het lemma ontbreekt in VLO 15. 
609 [Sir 22.7: qui docet fatuum quasi qui conglutinet testam]; Fulda 24.99; Ambrosiana 17.81; Bern 29.60;   zeer 

verkort in VLO 15. 
610 [Sir 23.6: et animae inreverenti et infrunitae ne tradas me]; Fulda 24.107; Bern 29.64; Karlsruhe 20.15; 

Ambrosiana 10.31 (AI). 
611 [Sir 23.13: et si frustraverit delictum ipsius super ipsum erit]; Fulda 24.109; Ambrosiana 17.87; Bern 29.66;   

perfectum act. omgezet naar praes. pass. 
612 [Sir 24.19: et quasi platanus exaltata sum iuxta aquam in plateis]; Fulda 24.112; Ambrosiana 17.90; Bern 

29.68;   verkorte bewerking in VLO 15 
613 [Sir 24.20: sicut cinnamomum et aspaltum aromatizans odorem dedi]; Fulda 24.113; Ambrosiana 17.91; Bern 

29.69;    duorum cubitorum arbor] frutex breuis. duorum tantum cubitorem    FAB 
614 [Sir 24.20: zie boven]; Fulda 24.114; Ambrosiana 17.92; Bern 29.70. Sommige handschriften van de Vulgaat 

hebben balsamum als variant voor aspaltum. Zie ook Sir 24.21: et quasi balsamum non mixtum odor meus. 
615 [Sir 24.20: quasi murra electa dedi suavitatem odoris]; Fulda 24.115; Ambrosiana 17.93; Bern 29.71;  

bewerking in VLO 15. 
616 [Sir 24.21: et quasi storax et galbanus et ungula et gutta]; Fulda 24.116; Ambrosiana 17.94; Bern 29.72;   

verkort in VLO 15;    similis mace donii] similis malis mali cedonii  F    similis malis cedonii  B    similis male 

cedonii ;  cf. Isid. Etym. 17, 8,5: similis mali Cydonii 
617 [Sir 24.21: et quasi libanus non incisus vaporavi habitationem meam]; Fulda 24.119; Ambrosiana 17.95; Bern 

29.74;   woordvolgorde van lemma en glosse in VLO 15 omgekeerd. 
618 [Sir 24.22: ego quasi terebinthus extendi ramos meos]; Fulda 24.120; Ambrosiana 17.96; Bern 29.75;  verkort 

in VLO 15.  
619 [Sir 24.41: ego quasi tramis aquae inmensae de fluvio]; Fulda 24.122; Ambrosiana 17.98; Bern 29.77; trames] 

rames  FAB    (VLO 15 heeft hier het juiste lemma). 
620 [Sir 24.44: quoniam doctrinam quasi antelucanum inlumino omnibus]; Fulda 24.124; Ambrosiana 17.99; Bern 

29.78. 
621 [Sir 26.6: delatura civitatis]; Fulda 24.126; Ambrosiana 17.101; Bern 29.80;   delatura] delaturam   FAB  

(sommige handschriften van de Vulgaat hebben hier delaturam). 
622 [Sir 27.5: sic aporia hominis in cogitatu illius]; Fulda 24.129; Ambrosiana 17.105; Bern 29.83;  aporia] 

aporiga  A. 
623 [Sir 27.7: sicut rusticatio de ligno ostendit fructum illius]; Fulda 24.130 en 145; Ambrosiana 17.106; Bern 

29.84;  Rustigatio: id est plantatio.  F   Rusticatio. sicut rustisatio. de ligno ostendit fructum illius  B 
624 [Sir 28.16: lingua tertia multos commovit]; Fulda 24.133; Bern 29.87; Ambrosiana 10.43 (AI). 
625 [Sir 37.12: cum negotiatore de traiecticio]; Fulda 24.141; Ambrosiana 17.113; Bern 29.94;   Traiectio] 

Traditionem  A   Traiectione(m)  FB     estimatio] om. FAB   
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reprehen/9/sionem.626 Quod ego sum. tu non es. Ego homo sum. Tu igitur non es homo.627 

Tempus  uacu/10/itatis. otii;628 Dorix. pro nomen fluminis.629 Vasa castrorum. arma 

exer/11/citus. Militię cęli. quia preuideri bellum potest in sole et luna.630 [IOB] Murena. /12/ 

animam in cauda habet.631 Eschematismenos. dum aliud loquitur aliud agit.632 /13/ Exaplois .i. 

sex dictiones.633 Flauello. calatho.634 Qui scribunt. sic /14/ de se quasi de aliis loquuntur;635 

Testa rad<ebat>. luto tergebat lutum.636 Elifaz. /15/ dei contemptus.637  Baldath. uetusta sola.638 

Sofar. speculam dissipans.639 /16/ grandis coetus .i. antixpistus. Diem diabolus se ostentauit.640 

Leuiathan. /17/ diabolus.641 Abortiuus. ante tempus natus. et mortuus;642 Tigris. leo uarius. 

uelox. /18/ uiolentus. Formicoleon. bestia formicis infesta.643 ¶ Visitans speciem tuam /19/ non 

peccabis. quia in altero homine cernimus quid sumus.644 Temptatio pugnat. /20/ militia 

exercitum mittit;645 Scirpus. iuncus.646 Quod per se stare non ua/21/let. fulcitur ut stet;647 

Orion. hieme oritur;648 Hiade. uerno;649 Orbem /22/ portant. qui curas seculi tolerat.650 

                                                 
626 [Sir 37.23: qui sofistice loquitur odibilis est omni re defraudabitur]; Fulda 24.143; Ambrosiana 17.115; Bern 

29.95. 
627 [Sir 37.23: zie boven]; Fulda 24.144; Ambrosiana 17.116;en Bern 29.96; verkorte bewerking in VLO 15. 
628 [Sir 38.25: sapientiam scribe in tempore vacuitatis];  Fulda 24.150; Ambrosiana 17.119; Bern 29.99;   abl. 

omgezet in nom. 
629 [Sir 24.41: ego quasi fluvius Doryx]; Fulda 24.163; Karlsruhe 20.23; Ambrosiana 17.126; Bern 29.107;      

Donix .i. proprium nomen fluminis  KFAB   ; VLO 15 heeft hier Dorix tegenover Donix in de andere 

handschriften; zie echter Fulda 24.123: Dorix: flumen. 
630 [Sir 43.9: vas castrorum in excelsis]; Fulda 24.170; Karlsruhe 20.38; Bern 29.113; Ambrosiana 10.59 (AI)  

cęli] om. F    preuideri bellum potest] bella futura possint prouidere   FB   bella futura possent preuidere  K 
631 [Iob Prol 19: ut si velis anguillam aut murenulam strictis tenere manibus]; Fulda 25.10; Ambrosiana 20.10; 

Bern 30.2;  verkort in VLO 15.  
632 [Iob Prol. 17-18: et quod graece rethores vocant εσχηματισμενος]; Fulda 25.13; Ambrosiana 20.13; Bern 

30.3;   Eschematismenos] Esschematismenos  A (h sup. l.)    Escematismenos  B   
633 [Iob Prol. 44: et tamen in εξαπλοις habentur apud ecclesias]; Fulda 25.19; Ambrosiana 20.20; Bern 30.6; sex 

dictiones] sex editiones  FAB 
634 [Iob Prol. Sec., 10:  ??]; Fulda 25.28; Ambrosiana 20.27; Bern 30.8;   Bern heeft precies als VLO 15 ook 

Flauello calatho] Fauello: calathis  F   Flat uello galathis .i. cophinus   A 
635 [Iob Prol. 60:  ??]; Fulda 26.1; Ambrosiana 20.32; Bern 31.1;   sterk verkort in VLO 15. 
636 [Iob 2.8: qui testa saniem deradebat sedens in sterquilinio]; Fulda 27.11; Ambrosiana 21.10; Bern 32.7. 

Sommige handschriften van de Vulgaat hebben radebat i.p.v. deradebat. 
637 [Iob 2.11: igitur audientes tres amici Iob omne malum quod accidisset ei venerunt singuli de loco suo Eliphaz 

Themanites et Baldad Suites et Sophar Naamathites]; Fulda 27.12; Ambrosiana 21.11; Bern 32.8. 
638 [Iob 2.11: zie boven]; Fulda 27.13; Ambrosiana 21.12; Bern 32.9;   uetusta] uetustas  FA 
639 [Iob 2.11: zie boven]; Fulda 27.14; Ambrosiana 21.13; Bern 32.10;   speculam] spelunca  F   specula  AB 
640 [Iob 3.8: maledicant ei qui maledicunt diei qui parati sunt suscitare Leviathan]; Fulda 27.18; Ambrosiana 

21.17; Bern 32.14. De glosse is sterk verkort in VLO 15 en het lemma ontbreekt. 
641 [Iob 3.8: zie hierboven]; Fulda 27.19; Ambrosiana 21.18; Bern 32.15; sterk verkort in VLO 15. 
642 [Iob 3.16: aut sicut abortivum absconditum non subsisterem]; Fulda 27.21; Ambrosiana 21.20; Bern 32.17;   

ante tempus natus et mortuus] ante plenum tempus oritur. et extinctum protinus occultatur   FB    ante plenus 

tempus oritur .i. nascitur. et extinctum .i. mortuum protinus occultatur   A 
643 [Iob 4.11: tigris periit eo quod non haberet praedam]; Fulda 27.28; Ambrosiana 21.27; Bern 32.18;  verkort  

in VLO 15;      uiolentus] om. FAB 
644 [Iob 5.24: et visitans speciem tuam non peccabis]; Fulda 27.35; Ambrosiana 21.33; Bern 32.19; bewerking in 

VLO 15. 
645 [Iob 7.1: militia est vita hominis super terram]; Fulda 27.46; Ambrosiana 21.40; Bern 32.23; verkort in VLO 

15, het lemma ontbreekt zodat het verband met de bijbelpassage niet meer evident is;    militia exercitum mittit] 

militia uero exercitum contra hostes signatur   FAB 
646 [Iob 8.11: numquid vivere potest scirpus absque humore]; Fulda 27.52; Bern 32.27; Ambrosiana 16.21 (AI). 
647 [Iob 8.15: innitetur super domum suam et non stabit / fulciet eam et non consurget]; Fulda 27.56; Ambrosiana 

21.49; Bern 32.29;  verkort en zonder lemma in VLO 15;     per se stare] prestare   F 
648 [Iob 9.9: qui facit Arcturum et Oriona et Hyadas et interiora austri]; Fulda 27.60; Ambrosiana 21.53; Bern 

32.31; verkort in VLO 15;    hieme oritur] tempore (enim) hiemali oriuntur  FAB 
649 [Iob 9.9: zie boven]; Fulda 27.61; Ambrosiana 21.54; Bern 32.32;    zeer verkort in VLO 15. 
650 [Iob 9.13: et sub quo curvantur qui portant orbem]; Fulda 27.62; Ambrosiana 21.55; Bern 32.33. 
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Abhominabuntur me uestimenta /23/ abhominabilem facient;651 Ad horam pepercit . 

protinus.652 A nullo confutaberis. /24/ uerecundiam habebis.653 Neruus. compes.654 Tulisti 

preces. abstulisti.655 /25/ Attonitos oculos. furore instinctos.656 Aruina. axungia.657 Onerosus. 

/26/ grauis.658 Ruge. membrorum., contractio pellium.659 Omnia mea .i. anima.660 /27/ 

Primogenita mors .i. peccatum.661 Interitus .i. diabolus quia interitum intulit.662 /28/ ¶ Quia .v. 

locuti sunt. et .v. respondit iob. ideo decies confusum.663 Non ęquo iuditio afflictus /29/ .i. 

frustra.664  Aspis morsu uenena spargit;665 Fulgvrans. resplendens.666 /30/ Cocitus. luctus.667  

Glarea. lapillus fluminis.668 Si iustus districte iudicatur. /31/ móle magnitudinis premitur.669 

Gigantes gemunt sub aquis .i. diaboli. uel superbi /32/ homines.670 Coluber de propriis 

cauernis expellitur .i. diabolus de peccatoribus671 /33/ Institor. negotiator.672 Squalor. 

                                                 
651 [Iob 9.31: et abominabuntur vestimenta mea]; Fulda 27.67; Ambrosiana 21.60; Bern 32.37;   

Abhominabuntur] Abominabuntur   FB 
652 [Iob 10.14: si peccavi et ad horam pepercisti mihi]; Fulda 27.71; Bern 32.39;   perf. ind. omgezet in praes. 
653 [Iob 11.3: et cum ceteros inriseris a nullo confutaberis]; Fulda 27.73; Ambrosiana 21.65; Bern 32. 40. 
654 [Iob 13.27: posuisti in nervo pedem meum]; Fulda 27.86; Ambrosiana 21.76; Bern 32.43;     

neruus compedum est  F    Neruus genus est. compedum.  A    Neruum. genus compedum est   B 
655 [Iob 15.4: et tulisti preces coram Deo]; Fulda 27.90; Ambrosiana 21.79; Bern 32.47;   

preces] preceps  B. 
656 [Iob 15.12: et quasi magna cogitans adtonitos habes oculos]; Fulda 27.91; Ambrosiana 21.80; Bern 32.48;  

verkort in VLO 15; 

 instinctos] intinctos   A 
657 [Iob 15.27: et de lateribus eius arvina dependet]; Fulda 27.93; Ambrosiana 21.83; Bern 32.49; verkort in VLO 

15. 
658 [Iob 16.2: consolatores onerosi omnes vos estis]; Fulda 27.94; Ambrosiana 21.84; Bern 32.50; omgezet naar 

nom. in VLO 15.   

Onerosi. graues ad onera  A   Onerosi: graues ab onere  F   Onerosi graues  B 
659 [Iob 16.9: rugae meae testimonium dicunt contra me]; Fulda 27.96; Ambrosiana 21.86; Bern 32.52;  

membrorum] om. A 
660 [Iob 17.16: in profundissimum infernum descendent omnia mea]; Fulda 27.99; Ambrosiana 21.89; Bern 

32.53;  verkort in VLO 15. 
661 [Iob 18.13: consumat brachia illius primogenita mors]; Fulda 27.105; Ambrosiana 21.95; Bern 32.59; verkort 

in VLO 15. 
662 [Iob 18.14: et calcet super eum quasi rex interitus]; Fulda 27.107; Ambrosiana 21.97; Bern 32.60; verkorte 

bewerking in VLO 15;   diabolus quia interitum intulit] Hoc loco interitus nomine ipse hostis generis humani. qui 

interitum intulit designatur.   FAB 
663 [Iob 19.3: et decies confunditis me]; Fulda 27.108; Ambrosiana 21.98; Bern 32.61;   verkorte bewerking in 

VLO 15 waar het lemma ontbreekt. 
664 [Iob 19.6: quia Deus non aequo iudicio adflixerit me]; Fulda 27.110; Ambrosiana 21.100; Bern 32.62;  

verkorte bewerking in VLO 15. 
665 [Iob 20.14: panis eius in utero illius vertetur in fel aspidum intrinsecus]; Fulda 27.118; Ambrosiana 21.106; 

Bern 32.65; verkort in VLO 15. 
666 [Iob 20.25: fulgurans in amaritudine sua]; Fulda 27.120; Ambrosiana 21.108; Bern 32.66;   Fulgurans] 

Fulgorans  B   Fulgorrans  A 
667 [Iob 21.33: dulcis fuit glareis Cocyti]; Fulda 27.129; Ambrosiana 21.117; Bern 32.68; zeer verkort in VLO 

15;     cocitus] concitus  F 
668 [Iob 21.33: zie boven]; Fulda 27.130; Bern 32.69;   in VLO 15 lemma en uitleg in nom.. 
669 [Iob 23.6: nec magnitudinis suae mole me premat]; Fulda 27.136; Ambrosiana 21.118; Bern 32.71; zonder 

lemma in VLO 15. 
670 [Iob 26.5: ecce gigantes gemunt sub aquis et qui habitant cum eis]; Fulda 27.143; Ambrosiana 21.124; Bern 

32.74;  .i. diaboli uels superbi homines] hic gigantes apostatas angelos uel superbos homines dicit.   FAB 
671 [Iob 26.13: et obsetricante manu eius eductus est coluber tortuosus]; Fulda 27.145; Ambrosiana 21.125; Bern 

32.75; verkorte bewerking in VLO 15:    .i. diabolus de peccatoribus] quia dum diuina gratia medetur. is qui nos 

tenuerat antiquus a nobis hostis eicitur.   FAB 
672 [Iob 28.8: non calcaverunt eam filii institorum]; Fulda 27.150; Bern 32.80; Ambrosiana 21.127;   Institor. 

negotiator] Institutores negociatores.  FB       (Sommige Vulgaat-handschriften hebben hier filii institutorum 

i.p.v. filii institorum). 
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siccitas.673 Discepto. disputo.674 /34/ Astra matutina. sancti angeli;675 Pliades. simul sunt et 

coniungi non possunt.676 /35/ Lucifer. inter sidera plus lucis habet.677 Concentus frequentia 

concinentium .i. sermo pre/36/dicantium concors. Dormire facit c<on>c<ordes> quia gaudia 

celi reproborum cordibus abs/37/condit.678 Ibices apud nos dicuntur. parua quadrupedia quibus 

mos est in petris parere.679 /38/ Rinocerus. unicornis. si capitur statim dolore moritur;680 

herodion. auis /39/ maior omnibus qui etiam aquilam prendit.681 Preruptis silicibus. ex parte 

ruptis;682 // fol 18v //1/ Vnum loqui inlicite est. res flagello dignas agere. Aliud loqui. de 

flagello mur/2/murare. ¶ Erga bonum torpui. et ad mala prorupi.683 Quem feci tecum. quia 

si/3/mul omnia fecit deus.684 Perplexi. conligati. nodati.685 Cartilagines. leni at/4/tritu carent 

dolore dum flectuntur.686 Sudes. fustes acuti.687 Gurgustium. /5/ casa breuissima. uel baureca 

(?) piscium.688 Spes eius frustrabitur eum .i. eludet.689 Teda /6/ cum accenditur. odorem 

suauem habet sed lumen obscurum;690 X. filii restituti sunt iob. /7/ x. amissos. in futura uita 

saluauit;691 Filię iob .i. uirtutes.692 [TOBIAE] Aliqui bran/8/cias habent ut polippus .i. multipes 

                                                 
673 [Iob 30.3: qui rodebant in solitudine squalentes calamitate et miseria]; Fulda 27.158; Ambrosiana 21.133; 

Bern 32.83;   verkort in VLO 15. 
674 [Iob 31.13: et ancillae meae cum disceptarent adversum me]; Fulda 27.168; Ambrosiana 21.139; Bern 32.89;  

3plur. imperf. coni. omgezet in 1sing. praes..      
675 [Iob 38.7: cum me lauderent simul astra matutina]; Fulda 27.173; Ambrosiana 21.144; Bern 32.92;   verkort 

in VLO 15;   sancti angeli] Astra matutina electos angelos intelligi uult  FAB. 
676 [Iob 38.31: numquid coniungere valebis micantes stellas Pliadis]; Fulda 27.179; Ambrosiana 21.150; Bern 

32.98; verkort in VLO 15. 
677 [Iob 38.32: numquid producis luciferum in tempore suo]; Fulda 27.180; Ambrosiana 21.152; Bern 32.99;  

verkort in VLO 15. 
678 [Iob 38.37: quis enarravit caelorum rationem et concentum caeli quis dormire faciet]; Fulda 27.181 en 27.182; 

Bern 32.100 en 101; anders Ambrosiana 21.153 en 154. 
679 [Iob 39.1: numquid nosti tempus partus hibicum in petris vel parturientes cervas observasti]; Fulda 27.186; 

Ambrosiana 21.158; Bern 32.105;  Ibices apud nos dicuntur] Partus ibicum. Meridiana pars ibices aues uocant   

FAB      Verkorting in VLO 15. 
680 [Iob 39.9: numquid volet rinoceros servire tibi]; Fulda 27.188; Ambrosiana 21.159; Bern 32.106; verkorte 

bewerking in VLO 15. 
681 [Iob 39.13: pinna strutionum similis est pinnis herodii et accipitris]; Fulda 27.189; Ambrosiana 21.160; Bern 

32.107;  De glosse in VLO 15 is exact gelijk aan die in Bern; een uitgebreidere versie in Fulda en Ambrosiana. 
682 [Iob 39.28: et in praeruptis silicibus commoratur]; Fulda 27.192; Ambrosiana 21.163; Bern 32.110;   silicibus] 

om.  A 
683 [Iob 39.35: unum locutus sum quod utinam non dixissem et alterum quibus ultra non addam]; Fulda 27.193; 

21.164; Bern 32.111; Ambrosiana 21.164 (AI);  verkorting van de glosse in VLO 15.     

      Ondanks het paragraaf-teken midden in deze passage is er slechts sprake van één commentaar, behorend bij    

       Iob 39.35.  
684 [Iob 40.10: ecce Behemoth quem feci tecum]; Fulda 27.196; Ambrosiana 21.167; Bern 32.113; verkort in 

VLO 15;   deus] om. FAB 
685 [Iob 40.12: nervi testiculorum eius perplexi sunt]; Fulda 27.199; Ambrosiana 21.169; Bern 32.116. 
686 [Iob 40.13: cartilago illius quasi lamminae ferreae]; Fulda 27.200; Ambrosiana 21.170; Bern 32.117;  verkort 

in VLO 15;   attritu] atrium  A 
687 [Iob 40.19: et in sudibus perforabit nares eius]; Fulda 27.203; Ambrosiana 21.173; Bern 32.119;  verkort in 

VLO 15. 
688 [Iob 40.26: et gurgustium piscium capite illius]; Fulda 27.206; Bern 32.121; Ambrosiana 16.56 (AI);    uel 

baureca piscium] uel ubi pisces mittuntur  B   (mittuntur capti   A)     uel ubi pisces mittuntur significat celos   F     
689 [Iob 40.28: ecce spes eius frustrabitur eum]; Fulda 27.207; Ambrosiana 21.175; Bern 32.122;  verkort in VLO 

15. 
690 [Iob 41.10: sicut taedae ignis accensae]; Fulda 27.209; Bern 32.123; Ambrosiana 16.57 (AI); identiek in 

Fulda, Bern en VLO 15, uitgebreid in Ambrosiana.  
691 [Iob 42.10: et addidit Dominus omnia quaecumque fuerant Iob duplicia]; Fulda 27.214; Ambrosiana 21.214; 

Bern 32.126;  zonder lemma in VLO 15;        x. amissos. in futura uita saluauit] x. uero quia missi fuerant in 

occulta animarum uita seruauit   B      decem uero qui ammissi fuerant. in occulta animarum uita seruauit   A   x. 

uero qui amissi fuerant in occulta animarum uita seruauit   F 
692 [Iob 42.13-14: et fuerunt ei septem filii et filiae tres / et vocavit nomen unius Diem ...et noem tertiae Cornu 

stibii]; Fulda 27.215; Ambrosiana 21.181; Bern 32.127;  zeer verkort in VLO 15. 
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branciis complectens hamum circumro/9/dens.693 Pro tedio. pro cruciatu.694 Sacramentum. 

secretum;695 [IUDITH] Lugubrativncula. /10/ unius noctis uigilantia.696 Mirro optimo. ungenti 

mirra.697 Ascopa. si/11/milis utri.698 Conopeum. sicut rete textum propter muscas et culices. 

quia conix /12/ .i. culix.699 Pugio. paruus gladius et bis acutus.700 [ESTER] Carbasinus. color 

uiridis /13/ gemme.701 Mundum muliebrem .i. unguenta. uestes regales.702 Oleum mirtinum. 

/14/ ex myrtis;703 Cline. lectus.704 Vrna. uas aureum rotundum longum sub/tilis aliquid in 

duobus funibus clusum undique exceptis foraminibus /15/ modicis in lateribus habens intus 

xii ciatos. xii. menses scriptos in his. un/16/de sortiuntur.705 Tebeth. ianuarius.706 Annales 

libri. qui tocius anni ordinem /17/ tenent.707 Nisan. aprilis.708 Adar. martius.709 Consistorium. 

rupes alta.710 /18/ Tiranni. fortes reges. Tirones. fortes pueri.711 Stola. uestimentum 

candidum.712 /19/ Patibulum. crucis passio.713 Tripudium. cum pro letitia manus ad terram 

deducis.714 /20/ Religio. qua religamus nos deo.715 Inhiare. appetere.716 Editio uulgata. cuius 

                                                 
693 [Tobiae 6.4: adprehende brancia eius et trahe eum ad te]; Fulda 28.14; Ambrosiana 22.14; Bern 33.4;   de 

glosse in VLO 15, overigens zonder het Vulgaat-lemma, is een verkorte bewerking van de glosse in Bern; 

brancia] branchia  B   brachia  FA      hamum] amo  A    om. F  
694 [Tb 7.20: pro taedio quo perpessa es]; Fulda 28.17; Ambrosiana 22.16; Bern 33.6; verkort in VLO 15. 
695 [Tb 12.7: etenim sacramentum regis abscondere bonum est]; Fulda 28.24; Ambrosiana 22.22; Bern 33.10. 
696 [Iudith Prol. 6: huic unam lucubratiunculam dedi]; Fulda 29.2; Bern 34.2; Ambrosiana 18.2 (AI);   

Lugubrativncula] Lucubratiuncula  F     Lugubraciungula  B       
697 [Idt 10.3: et lavit corpus suum et unxit se myrro optimo]; Fulda 29.23; Bern 34.13;      Mirro optimo. ungenti 

mirra] Myrro. optimo unguento  FB    Mirra is waarschijnlijk een verschrijving van mitra, het lemma van de 

glosse volgend op mirro.   
698 [Idt 10.5: inposuit itaque abrae suae ascopam vini]; Fulda 29.26; Bern 34.16; Ambrosiana 18.20 (AI);  ascopa] 

ascopiam  F  
699 [Idt 10.19: videns itaque Holofernem Iudith sedentem in conopeo]; Fulda 29.30; Bern 34.18; Ambrosiana 

18.21 (AI). 
700 [Idt 13.8: et pugionem eius qui in ea ligatus pendebat exsolvit]; Fulda 29.35; Ambrosiana 23.27; Bern 34.20.  
701 [Est 1.6: et pendebant ex omni parte tentoria aerii coloris et carpasini et hyacinthini]; Fulda 30.10; Bern 35.5; 

Ambrosiana 19.8 (AI);  Carbasinus]  Carbasini  A   Carpassini  F   Carpasini   B 
702 [Est 2.3: et accipiant mundum muliebrem et cetera ad usus ncessaria]; Fulda 30.15; Bern 35.9; Ambrosiana 

19.12 (AI); verkorte bewerking in VLO 15. 
703 [Est 2.12: ita dumtaxat ut sex menses oleo unguerentur myrtino]; Bern 35.12; Ambrosiana 24.8; anders Fulda 

30.19;        Oleo mistico: quod ex mixto fit  F    Oleo myrtino. quod ex myrtis fit  B  (ex mirto  A)  
704 [Est 2.13: et ut eis placuerat conpositae de triclinio feminarum ad regis cubiculum transiebant]; Fulda 30.20; 

Ambrosiana 24.9; Bern 35.13;  het lemma uit de Vulgaat ontbreekt in VLO 15 en er wordt alleen de Griekse 

schrijfwijze voor lectus vermeld, weliswaar op een meer correcte wijze dan in Bern of Fulda;     cline] clinio  FB  

(κλΐνη) 
705 [Est 3.7: anno duodecimo regni Asueri missa est sors in urnam]; Fulda 30.21; Bern 35.14; Ambrosiana 19.17 

(AI);   aureum] ęneum  A   clusum] inclusum  B   exceptis] excepto  FA   ciatos] ciathos  F. 
706 [Est 2.16: mense decimo qui vocatur tebeth]; Fulda 30.22; Bern 35.15;  Ambrosiana 19.15 (AI);  Tebeth. 

ianuarius] Mensis tebet. ianuarius  B     Mens thabet. Ianuarius  F….Thebet. december uel ianuarius   A 
707 [Est 2.23: mandatumque historiis et annalibus traditum coram rege]; Fulda 30.24; Ambrosiana 24.11; Bern 

35.16. 
708 [Est 3.7: mense primo cuius vocabulum est nisan]; Fulda 30.27; Bern 35.17 ; Ambrosiana 19.16 (AI) ;   Nisan 

primus mensis .i. marcius uel aprilis   A 
709 [Est 3.7: et exivit mensis duodecimus qui vocatur adar]; Fulda 30.28; Bern 35.18. 
710 [Est 5.1: at ille sedebat super solium in consistorio palatii]; Fulda 30.41; Ambrosiana 24.24; Bern 35.23;    

consistorium] cosistorium  A    rupes alta] rupis alta   FAB 
711 [Est 6.9: et primus de regis principibus ac tyrannis teneat equum eius]; Fulda 30.48; Bern 35.27;  verkort in 

VLO 15. 
712 [Est 6.10: dixitque ei rex festina et sumpta stola et equo]; Fulda 30.49; Ambrosiana 24.28; Bern 35.28. 
713 [Est 7.10: suspensus est itaque Aman in patibulo]; Fulda 30.52; Ambrosiana 24.30; Bern 35.30. 
714 [Est 8.16: Iudaeis autem nova lux oriri visa est gaudium honor et tripudium]; Fulda 30.58; Ambrosiana 24.34; 

Bern 35.34;   verkort, nl. alleen het tweede gedeelte van de glosse is in VLO 15 overgenomen.. 
715 [Est 8.17: in tantum ut plures alterius gentis et sectae eorum religioni et caerimoniis iungerentur]; Fulda 

30.60; Ambrosiana 24.36; Bern 35.36;   verkort in VLO 15. 
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/21/ auctor non apparet.717 Virgae ferreę lanionum. est ueru.718 Commenta. interpreta/22/tiones. 

iuris. euangeliorum.719 ¶ Mulier solum animal menstruale est. cuius cruore /23/ tactum quid. 

est detestabile.720 [EZRAE] Ianitor. hostiarius.721 Flere. quasi fluiuere.722 /24/ Lugere. cum 

habitus mutatione.723 Valuę. ianuę.724 Pigmentarius. unguentarius.725 /25/ Piscina siloe. lacus 

siloe.726 Siclus. una uncię.727 Lignum pulcherrimum. cipressus.728 /26/ Mirtus. magis littorea 

est arbor.729 Episcopus speculat et prescit populorum infra se positorum /27/ mores et uitam.730 

[MACCHABEORUM] Machabeus a matre;731 Scorpio. sagitta uenenata.732 Fundiba/28/lus. 

fundens et emittens.733 Ignis a lato incipit. et in angusto finitur. Maiores /29/ aut sub montibus 

aut in montibus sepeliebantur. aut piram faciebant aut ingentes /30/  columnas mittebant.734 

Professio. census.735 Fulmino. ictu percutio.736 Virago. /31/ quod quasi uirum se gerat.737  

[ISAIAE] ¶ Tugurium. parua casa ob ardorem solis.738 ¶ Argui/32/te .i. increpate me si non 

                                                                                                                                                         
716 [Est 9.1: et hostes eorum inhiabant sanguini]; Fulda 30.62; Ambrosiana 24.37; Bern 35.38;  inhiare] inhiabat  

AB   iniabat  F   . 
717 [Est 10.3: haec autem quae sequuntur scripta repperi in editione vulgata quae graecorum lingua et litteris 

continentur]; Fulda 30.71; Ambrosiana 24.46; Bern 35.42. 
718 [Est 10.3: et interim post finem libri hoc capitulum ferebatur quod iuxta consuetudinem nostram obelo id est 

veru praenotavimus]; Fulda 30.73; Ambrosiana 24.47; Bern 35.43;  lemma en verkorte uitleg zijn in VLO 15 van 

plaats gewisseld;   lanionum] elaniorum  A    laniorum  F   lammorum  B   . 
719 [Est 12.4: rex autem quod gestum erat scripsit in commentariis]; Fulda 30.77; Ambrosiana 24.50; Bern 35.45;  

quia commenta sunt. interpretationes: ut commenta iuris: commenta euangelii   B 
720 [Est 14.16: et detester illud quasi pannum menstruatae]; Fulda 30.91; Ambrosiana 24.63; Bern 35.48;  verkort 

in VLO 15. 
721 [I Esr 7.7: et ascenderunt de filiis Israhel (...) et de ianitoribus]; Fulda 32.9; Ambrosiana 25.5; Bern 36.7. 
722 [II Esr 1.4: sedi et flevi et luxi diebus]; Fulda 33.3; Ambrosiana 25.28; Bern 37.3;   fluuiere] fluere  FA 
723 [II Esr 8.9: nolite lugere et nolite flere]; Fulda 33.4; Ambrosiana 25.29; Bern 37.4. 
724 [II Esr 3.1: et statuerunt valvas eius]; Fulda 33.12; Bern 37.12; cf. Ambrosiana 20.17 (AI);  verkort in VLO 

15. 
725 [II Esr 3.8: et iuxta eum aedificavit Anania filius pigmentarii]; Fulda 33.13; Ambrosiana 25.38; Bern 37.11;   

de verkorting in VLO 15 is niet ontleend aan F; wel overeenstemming met B en A:  Filius pigmentarii. Alia 

editio thinarim   F       Filius pigmentarii. Alia editio filius unguentorum   BA 
726 [II Esr 3.15: et statuit (...) muros piscinae Siloae in hortum regis]; Fulda 33.14; Ambrosiana 25.39; Bern 

37.13;     siloe] om. A (2x) 
727 [II Esr 5.15: et pecunia cotidie siclos quadraginta]; Fulda 33.20; Bern 37.18. 
728 [II Esr 8.15: et adferte (...) et frondes ligni pulcherrimi]; Fulda 33.26; Ambrosiana 25.46; Bern 37.23; verkort 

in VLO 15. 
729 [II Esr 8.15: et adferte (...) frondes myrti]; Fulda 33.27; Ambrosiana  25.47; Bern 37.24;  magis] om. F   

littorea] litorea  FAB  
730 [II Esr 11.22: et episcopus Levitarum in Hierusalem]; Fulda 33.33; Ambrosiana 25.52; Bern 37.29;  verkort in 

VLO 15. 
731 [I Mcc 2.4: et Iudas qui vocabatur Macchabeus]; Fulda 34.7; Ambrosiana 26.6; Bern 38.7. 
732 [I Mcc 6.51: et scorpios ad mittendas sagittas et fundibula]; Fulda 34.16; Ambrosiana 26.13; Bern 38.12;  

verkort in VLO 15. 
733 [I Mcc 6.51: zie hierboven]; Fulda 34.16; Ambrosiana 26.14; Bern 38.13;  alleen het laatste deel van de 

glosse in VLO 15. 
734 [I Mcc 13.28: et statuit septem pyromidas]; Fulda 34.24; Ambrosiana 26.21; Bern 38.18;  In de verkorte 

bewerking in VLO 15 wordt het lemma zelf achterwege gelaten. 
735 [I Mcc 14.43: et ut scribantur in nomine eius omnes conscriptiones in regione]; Fulda 34.27; Ambrosiana 

26.24; Bern 38.21;    Professio] Professiones  FAB   Het woord professiones komt op deze plaats niet voor in de 

Vulgaat (zie Inleiding). 
736 [II Mcc 1.16: mittentes lapides percusserunt ducem]; Fulda 34.30; Ambrosiana 26.26; Bern 38.23; 

normalisering in VLO 15:    Fulmino. ictu percutio] Fulminarunt ictibus percusserunt   FAB    Dit lemma 

ontbreekt in de Vulgaat. 
737 [II Mcc 7.21: et femineae cogitationi masculinum animum inserens]; Fulda 34.39; Ambrosiana 26.31; Bern 

38.31. Het lemma komt in deze vorm niet voor in de Vulgaat. 
738 [Is 1.8: et derelinquetur filia Sion (...) sicut tugurium  in cucumerario]; Fulda 36.3; Ambrosiana 28.3; Bern 

40.3; verkorte bewerking in VLO 15;   parua casa ob ardorem solis] paruulę fiunt casulę propter ardorem solis   

FAB. 
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reddidero premia quę pollicitus sum.739 Scoria. sordes me/33/tallorum.740 Vorago. 

submersio.741 Nutus. conatus. gestus.742 Lunulas. bullas /34/ instar lunę.743 Discrimino. diuido. 

Nam discriminalia. ornamenta /35/ capitis mulierum.744 Periscelidę. armillę pedum.745 

Muręnule. auro et ar/36/gento fiuntur.746 Olfactoriola. uasa muliebria quibus odoramina 

ges/37/tantur.747 Vinea. iudei;748 Soreth. uitis optima;749 Calculus. carbo. pruna.750 /38/ Siloa. 

incertis <h>oris diebusque ebullit ueniens cum magno sonitu.751 Gannit. /39/ mutit uel quasi 

cum ira ridet;752 Linguam maris ęgipti. quę prius contra dominum /40/ blasfemauerat.753 // fol 

19r //1/ Regnante augusto. egiptiorum regnum cleopatrę morte deletum est. et percussus est 

/2/ amnis egiptius in vii. riuis .i. principatibus.754 Onus. pondus. Ubicumque est positum onus. 

mi/3/narum plena sunt quę dicuntur.755 Babilon. ciuitas metropolis chaldeorum.756 Pilosi .i. /4/ 

incubi. satiri. siluestres homines. fatui ficarii.757 ¶ Dracones sunt cristati /5/ et uolantes.758 

Delubra templa. quia ingressu ipso lacus aquę fiebat ubi sacer/6/dotes sacrificaturi 

purificabantur;759 Flaccens. contractus.760 Spiritus uertiginis. /7/ .i. erroris;761 Hisrael sperauit 

                                                 
739 [Is 1.18: et venite et arguite me dicit Dominus]; Fulda 36.5; Ambrosiana 28.5; Bern 40.5. 
740 [Is 1.22: argentum tuum versum est in scoriam]; Fulda 36.7; Ambrosiana 28.7; Bern 40.6. 
741 [Is 2.19: et introibunt in speluncas petrarum et in voragines terrae]; Fulda 36.11; Ambrosiana 28.11; Bern 

40.7;  in VLO 15 nom. plur. omgezet naar nom. sing. 
742 [Is 3.16: et ambulaverunt extento collo et nutibus oculorum]; Fulda 36.12; Bern 40.8;   Nutus. conatus. 

gestus] Nutibus. canatibus  B      Nutibus conatibus gestibus   F   ;    in VLO 15 abl. plur. omgezet naar nom. 

sing.. 
743 [Is 3.18: in die illa auferet Dominus ornatum calciamentorum et lunulas]; Fulda 36.13; Bern 40.9; cf. 

Ambrosiana 11.6 (AI);  verkorte bewerking in VLO 15:    Lunulas. bullas in lunę similitudine(m  B) dependentes   

FB. 
744 [Is 3.20: discriminalia et periscelidas et murenulas et olfactoriola]; Fulda 36.18; Ambrosiana 28.14; Bern 

40.13;  verkorte bewerking in VLO 15 met omkering zinsvolgorde.  
745 [Is 3.20: zie hierboven]; Fulda 36.19; Ambrosiana 28.15; Bern 40.14; Vgl. GDH, gl.281: Periscelidas, 

ornamenta crurum; VLQ 69: “Periscelidas armillas de tibiis” (PHEIFER, p. 295); zie ook de glosse bij Num 31.50 

hiervoor: Periscelides. ornamenta tibiarum.                     In VLO 15 wordt, zoals wel vaker, alleen het tweede 

deel van de uitleg overgenomen;  
746 [Is 3.20: zie hierboven]; Fulda 3.20; Bern 40.15; Ambrosiana 11.8 (AI);  bewerking in VLO 15. 
747 [Is 3.20: zie hierboven]; Fulda 36.21; Bern 40.16; Ambrosiana 11.9 (AI);   olfactoriola] olfatoriola  BA    

olfantoriola  F      uasa] uascula   BFA     odoramina] odoramenta  BA    odoramen   F       
748 [Is 5.1: cantabo dilecto meo canticum patruelis mei vineae suae]; Fulda 36.24; Ambrosiana 28.16; Bern 

40.19;  het uitgebreide commentaar in FAB is tot het minimum teruggebracht in VLO 15. 
749 [Is 5.2: et plantavit eam electam]; Fulda 36.25; Ambrosiana 28.18; Bern 40.20; verkort in VLO 15. Het 

lemma Soreth komt niet voor in de Vulgaattekst. Ademar schijnt dus een andere versie van de Bijbel dan de 

Vulgaattekst te becommentariëren  (cf. PL 12 col 932 (Testimonia Veteris Testamenti): "et plantavi vineam 

Soreth"). 
750 [Is 6.6: et volavit ad me unus de seraphin et in manu eius calculus]; Fulda 36.28; Bern 40.23. 
751 [Is 8.6: pro eo quod abiecit populus iste aquas Siloae]; Fulda 36.35; Ambrosiana 28.22; Bern 40.27;  sterke 

verkorting in VLO 15;   diebusque] om. A 
752 [Is 10.14: et non fuit qui moveret pinnam et aperiret os et ganniret]; Fulda 36.39; Bern 40.30; Ambrosiana 

11.21 (AI);  exacte overeenstemming VLO 15 met B en F. 
753 [Is 11.15: et desolabit Dominus linguam maris Aegypti]; Fulda 36.43; Ambrosiana 28.43; Bern 40.32; verkort 

in VLO 15.. 
754 [Is 11.15: et levabit manum suam super Flumen in fortitudine spiritus sui]; Fulda 36.44; Ambrosiana 28.26; 

Bern 40.33;  verkort in VLO 15, zonder lemma. 
755 [Is 13.1: onus Babylonis quod vidit Isaias filius Amos]; Fulda 36.45; Ambrosiana 28.27; Bern 40.34. 
756 [Is 13.1: zie hierboven]; Fulda 36.46; Ambrosiana 28.28; Bern 40.35. 
757 [Is 13.21: et habitabunt ibi strutiones et pilosi saltabunt ibi]; Fulda 36.48; Ambrosiana 28.30; Bern 40.37 

siluestres homines. fatui ficarii] siluestres homines quos nonnulli fatuos uocant  A      siluestres homines quos 

nonnulli fatuos carios uocant   F          siluestris homines quos nonnulli fatuos ficarios uocant   B   

(overeenstemming met B)        
758 [Is 13.22: et respondebant ibi ululae in aedibus eius et sirenae in delubris voluptatis]; Fulda 36.50; 

Ambrosiana 28.32; Bern 40.39;  Het eerste deel van de glosse, met het lemma, ontbreekt bij Ademar. 
759 [Is 13.22: zie hierboven]; Fulda 36.51; Ambrosiana 28.33; Bern 40.40;  verkort in VLO 15;    aquę]  atque  F 
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in damascum. diruta est damascum; Iuda s<perauit> in ęgiptiis. /8/ destructa est; Egiptii 

confisi in ęthiopibus. uicti ab assiriis; Assirii. quia suis /9/ uiribus arbitrabantur esse 

uictoriam. uicti sunt a babilonis. Babilon. quia leuauit /10/ contra dominum caput. a medis et 

persis. Persi et medi quia persecuti sunt populum dei .i. quia /11/ aries uentilauit populum. 

uenit hircus alexander. contriuit eum. Iste ultra mo/12/dum erectus. ueneno periit. et regnum 

eius diuisum in partes. hi multum se conlisi. roma/13/no populantur. Romanus quia serratis 

dentibus et unguibus. sanctos dilacerauit. /14/ exciditur lapis de m<onte>. s<ine>. m<anibus> 

potentissimum et ferreum. et fragile conteratur.762 /15/ Bigę. iio equi .i. cirus rex persarum et 

medorum.763 Duma. idumea;764 Clamat ex edom. /16/ O custos deus qui de nocte custodit 

israhel. cur nos eius progeniem non seruas? respondit deus. Venit ma/17/ne populo meo. nox 

idumeis. Illis prebebo lucem. uos in tenebris; vel uenit lux /18/  nocte transacta. si me 

inuocatis. non tantum in necessitatibus sed toto animo ad /19/ me conuertimini.765 Pila quia est 

rotunda si mittatur in procliue. cadit.766 Defe/20/catus. purus.767 Orientales. ob feni penuriam 

carpentis ferratis rotis in modum /21/ serrarum se uoluentibus stipulam conterunt in paleas.768 

Vinea meri .i. bona.769 /22/ Manda remanda. et cum. abusi dei pacientia dicebant expecta 

reexpecta. ueni/23/ent quę dicitis. quia dei non credebant sermonibus; Loquetur uobis in 

furore presenti /24/ qui dixerat hec est requies mea;770 Qua propter explebuntur minę. sola 

formido et tormen/25/torum metus uos corriget ad salutem. et mala uestra intelligere faciet. 

tunc aduertetis /26/ profetas uera dixisse.771 Gith. et ciminum. infirmiora uitia.772 Migma. 

commixta.773 /27/ Tophet. lata gehenna.774 Onager. asinus ferus.775 Durco. trieris.776 

                                                                                                                                                         
760 [Is 19.10: et erunt inrigua eius flaccentia]; Fulda 36.54; Bern 40.43; Ambrosiana 11.28 (AI);  normalisering in 

VLO 15. 
761 [Is 19.14: Dominus miscuit in medio eius spiritum vertiginis]; Fulda 36.57; Ambrosiana 28.35; Bern 40.46;  

erroris] meroris  A 
762 [Is 20.6: ecce haec erat spes nostra ad quos confugimus in auxilium]; Fulda 36.59; Ambrosiana 28.37; Bern 

40.48;  Het lemma ontbreekt in de samenvatting van VLO 15; confisi] confusi  F    serratis] om.  A    ferratis  F      

exciditur] excidatur  FAB. 
763 [Is 21.9: ecce iste venit ascensor vir bigae equitum]; Fulda 36.60; Ambrosiana 28.38; Bern 40.49. 
764 [Is 21.11: onus Duma]; Fulda 36.61; Ambrosiana 28.39; Bern 40.50;   verkort in VLO 15;  duma] idumeę  F 
765 [Is 21.11: ad me clamat ex Seir custos quid de nocte]; Fulda 36.62; Ambrosiana 28.40; Bern 40.51;   nox 

idumeis] nox genti iudeorum  F   nox genti idumeorum  AB     Zoals zo vaak zien we ook hier weer dat de 

glossator in ons handschrift niet direct reageert op de Vulgaattekst zelf maar op een commentaar op de Vulgaat 

waar Seir, Esau en Edom met elkaar geïdentificeerd worden. Of wordt hier een andere versie van de bijbeltekst 

becommentarieerd met Edom i.p.v. Seir?   
766 [Is 22.18: quasi pilam mittet te in terram latam et spetiosam]; Fulda 36.63; Ambrosiana 28.41; Bern 40.52;  

cadit] stare non potest  FAB 
767 [Is 25.6: convivium (...) vindemiae defecatae]; Fulda 36.64; Ambrosiana 28.42; Bern 40.53; verkort in VLO 

15.  
768 [Is 25.10: et triturabitur Moab sub eo sicuti teruntur paleae in plaustro]; Fulda 36.65; Ambrosiana 28.43; Bern 

40.54;  verkorting en bewerking in VLO 15. 
769 [Is 27.2: in die illa vinea meri cantabit ei]; Fulda 36.67; Ambrosiana 28.45; Bern 40.56. 
770 [Is 28.13: et erit eis verbum Domini manda remanda manda remanda expecta reexpecta expecta reexpecta]; 

Fulda 36.69; Ambrosiana 28.47; Bern 40.58;   verkorte bewerking in VLO 15. 
771 [Is 28.19: et tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui]; Fulda 36.70; Bern 39.59; Ambrosiana 

28.48;. . Het lemma zelf ontbreekt in de verkorte bewerking in VLO 15;      Qua propter explebuntur minę] om. 

FAB    aduertetis] animaduertetis   FAB 
772 [Is 28.25: nonne cum adaequaverit faciem eius seret gith et cyminum sparget]; Fulda 36.71; Ambrosiana 

28.49; Bern 40.60;  Git et ciminum (ciminam  F) infirmiora sunt semina   FAB  
773 [Is 30.24: commixtum migma comedent]; Fulda 36.75; Bern 40.63;   Migma. et commixta idem sunt  FB. 
774 [Is 30.33: praeparata est enim ab heri Thofeth]; Fulda 36.76; Bern 40.64;  verkort in VLO 15; cf. GDH, 

gl.308. 
775 [Is 32.14: gaudium onagrorum pascua gregum]; Fulda 36.77; Bern 40.65;  
776 [Is 33.21: neque trieris magna transgredietur eum]; Fulda 36.79; Ambrosiana 28.52; Bern 40.67;   in VLO 15 

heeft de uitleg de plaats van het oorspr. lemma ingenomen: Trieris magna nauis. quam greci durconem uocant   

FB. 
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Onocentaurus. asino /28/ mixtvm monstrum.777 Lamię. infantes corripiunt et laniunt. uel dea 

siluae. habens /29/ pedes equi. manus et totum corpus pulchrum ut mulieris quam uiderunt 

multi ut quidam dicunt /30/ manseruntque alii cum eis. id sunt fantasmata et demones.778 

Plaustrum. habet rostra /31/ serrantia .i. primam partem.779 Runcina .i. torno.780 Testa de samiis 

terre .i. testa de /32/ testis.781 Samia. argilla.782 Saliunca. herba uilissima et amara. odoris 

pessimi.783 /33/ Pallium zeli. retribuens ultionem.784 Dromedarii. camelarii.785 Madian et effa. 

regi/34/ones trans arabiam fertiles camelorum. et omnis prouincia dicitur saba.786 Cedar. 

sarraceni.787 /35/ Quorum uasa et corpora et doctrina inmunda sunt. qui non fuerit eis similis 

quasi perdi/36/tum dicunt.788  Idolatrię mos est. ut ultimo die anni et mensis eorum ponant 

mensam uariis /37/ epulis et poculis mulso. hauspicantes fertilitatem anni futuri.789 /38/ In deo 

amen. in deo uiuo. uel fideli uel uero.790 Vermis non moriens. ignis non extin/39/guens. 

conscientia peccatorum torquens.791 [HIEREMIAE] AH ah ah. Detestatur officium quod /40/ 

prophetat et non potest sustinere.792 Virga uigilans. amigdalina.793  // fol 19v //1/ ¶ Herba 

borith.[   ] herba fullonis in palestinae uirectis nascens /2/ ad lauandas sordes ualet ut 

nitrum.794 Placentas dulces. de simi/3/la et oleo uel adipe. et melle;795 Cicatrix. signum 

plagę.796 Lum[ ]bare. cin/4/gulum lineum. quia lumbos liget.,797 Pecc<atum Iuda scriptum 

est>. stilo ferreo in ungue adamanti/5/no. propter leuitatem et perpetuitatem.798 Mirice. 

                                                 
777 [Is 34.14: et occurrent daemonia onocentauris]; Fulda 36.83; Bern 40.71. 
778 [Is 34.14: ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem]; Fulda 36.84; Bern 40.72; anders Ambrosiana 28.54;  

verkorte bewerking in VLO 15 van F en B; A is beknopter;     alii cum eis] aliqui cum eis  F   aquilę cum eis  B    

uel dea siluae…alii cum eis]  om. A 
779 [Is 41.15: ego posui te quasi plaustrum triturans novum habens rostra serrantia]; Fulda 36.91; Bern 40.74. 
780 [Is 44.13: formavit illud in runcia]; Bern 40.75; Fulda 36.93; verkort in VLO 15;   runcina .i. torno] …in 

runcinam id est in torno   B      … in <run>cia id est    F 
781 [Is 45.9: vae qui contradicit fictori suo testa de samiis terrae]; Fulda 36.94; Ambrosiana 28.58; Bern 40.76;   

samiis] samniis  A 
782 [Is 45.9: testa de samiis terrae]; Fulda 36.95; Ambrosiana 28.59; Bern 40.77;    samia] sammia  B   samnia   

FA 
783 [Is 55.13: pro saliunca ascendet abies]; Fulda 36.100; Ambrosiana 28.63; Bern 40.80;   odoris pessimi] om. A 
784 [Is 59.17: indutus est vestimentis ultionis et opertus est quasi pallio zeli]; Fulda 36.104; Ambrosiana 28.67; 

Bern 40.84. 
785 [Is 60.6: inundatio camelorum operiet te dromedariae Madian et Efa]; Fulda 36.105; Ambrosiana 28.68; Bern 

40.85. 
786 [Is 60.6: zie hierboven]; Fulda 36.106 en 107; Ambrosiana 28.69 en 70; Bern 40.86 en 87; verkort in VLO 15. 
787 [Is 60.7: omne pecus Cedar congregabitur tibi]; Fulda 36.108; Bern 40.88; uitgebreid in Ambrosiana 28.71;   

Cedar. sarraceni] Cedar. regio sarracenorum  FB 
788 [Is 65.4: qui comedunt carnem suillam et ius profanum in vasis eorum]; Fulda 36.115; Ambrosiana 28.79; 

Bern 40.93; Het lemma ontbreekt in de bewerking van VLO 15;     et doctrina] om. A 
789 [Is 65.11: qui ponitis Fortunae mensam]; Fulda 36.116; Ambrosiana 28.80; Bern 40.95;  Het lemma ontbreekt 

in de verkorte bewerking in VLO 15;   hauspicantes] auspicantes  FB   aspicantes  A 
790 [Is 65.16: qui benedictus est super terram benedicetur in Deo amen]; Fulda 36.117; Ambrosiana 28.81; Bern 

40.96. 
791 [Is 66.24: vermis eorum non morietur et ignis eorum non extinguetur]; Fulda 36.118; Ambrosiana 28.82; Bern 

40.118; verkorte bewerking in VLO 15. 
792 [Ier 1.6: et dixi a a a Domine Deus ecce nescio loqui quia puer ego sum]; Fulda 37.3; Ambrosiana 29.3; Bern 

41.3;       Detestatur officium quod prophetat] Detestatur officium pro etate  FAB 
793 [Ier 1.11: et dixi virgam vigilantem ego video]; Fulda 37.4; Ambrosiana 29.4; Bern 41.4;  normalisering en 

verkorting in VLO 15. 
794 [Ier 2.22: si laveris te nitro et multiplicaveris tibi herbam borith]; Fulda 37.6; Ambrosiana 29.6; Bern 41.6;  

verkorte bewerking in VLO 15;          Herba borith] Herbam borith  AB   om. F 
795 [Ier 7.18: ut faciant placentas Reginae caeli]; Fulda 37.8; Ambrosiana 29.8; Bern 41.8. 
796 [Ier 8.22: quare igitur non est obducta cicatrix filiae populi mei]; Fulda 37.11; Ambrosiana 29.11; Bern 41.11. 
797 [Ier 13.1: vade et posside tibi lumbare lineum]; Fulda 37.13; Ambrosiana 29.12; Bern 41.12;  verkort in VLO 

15;     cingulum] cinctorium  FA 
798 [Ier 17.1: peccatum Iuda scriptum est stilo ferreo in ungue adamantino]; Fulda 37.15; Ambrosiana 29.14; 

Bern 41.14;  zeer verkort in VLO 15. 
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tramaritia  799 /6/ Terra salsuginis. sterilis;800 Calathus. cofinus.801 Clusor. auro gemmas 

inclu/7/dens.802 Stater. media uncia .i. aurei tres.803 Stipulatus. firmatus. testi/8/ficatus.804 

Scalpellum. gladiolus scriptorum ad pinnam incidendam;805 Amici/9/or. tegor.806 Pedalis. 

mensura telę.807 [LAMENTATIONES] Extabescit. languescit.808 [HIEZECHIELIS] ¶ tricesimus 

annus /10/ iezechiel non etatis. nec iubelei. sed ab xviiio. iosię inuento libro deuteronomii. /11/ 

usque quartum annum captiuitatis.809 ioachim iechonię; ¶ ioachim .i. iechonię prima /12/ 

transmigratio. sedechię secunda et extrema captiuitas.810 Chobar. tigrin et /13/ eufraten.811 

Electrum plus quam aurum et argent<um>. ad solem relucet. defecatius me/14/tallis. ex pinis 

fluens .i. sucinum. naturale. tercium de auri et argenti /15/ et eris partibus.812 Exasperans. 

irritans. amaricans.813 Munitiones. /16/ quibus urbs clauditur ne quis possit obsessorum 

fugere.814 Aggeribus. ual/17/les et fossę complentur.815 Sartago. quocinaria patella a strepitu. 

/18/ Sartago ferrea. ira dei nullis precibus flectenda;816 Adonidis. ta/19/muz .i. amasius 

ueneris. occisus. et reuiuiscens. iulio mense ploratur /20/ et laudatur donum.817 Vasa 

transmigrationis. sarcinulas.818 /21/ Exta. intestina. fibrę pecudum;819 Oolla tabernaculum.820 

                                                 
799 [Ier 17.6: erit enim quasi myrice in deserto]; Fulda 37.17; Ambrosiana 29.15; Bern 41.15;       verkort in VLO 

15;     tramaritia] tramartiam  A 
800 [Ier 17.6: in terra salsuginis et inhabitabili]; Fulda 37.18; Ambrosiana 29.16; Bern 41.16;  

sterilis] quę nullos fructus facit  FAB      
801 [Ier 24.1: et ecce duo calathi pleni ficis positi ante templum Domini]; Fulda 37.21; Ambrosiana 29.18; Bern 

41.19. 
802 [Ier 24.1: et inclusorem de Hierusalem et adduxit eos in Babylon]; Fulda 37.22; Ambrosiana 29.19; Bern 

41.20;   Clusores qui auro gemmas includunt  FB   Clusores. artifices uel fabri qui auro gemmas includunt  A 
803 [Ier 32.9: et adpendi ei argentum septem stateres et decem argenteos]; Fulda 37.25; Ambrosiana 29.22; Bern 

41.23; normalisering in VLO 15. 
804 [Ier 32.11: et accepi librum possessionis signatum stipulationes]; Fulda 37.26; Ambrosiana 29.23; Bern 41.24;   

omkering woordvolgorde in VLO 15. 
805 [Ier 36.23: scidit illud scalpello scribae]; Fulda 37.29; Ambrosiana 29.25; Bern 41.26;  verkorting in VLO 15;     

Scalpellum. ferrum est. quod habent scriptores unde incidunt cartas et pennas accuunt  FAB  (cartas] om. VLO 

15) 
806 [Ier 43.12: et amicietur terra Aegypti]; Fulda 37.32; Ambrosiana 29.28; Bern 41.28;  normalisering in VLO 

15 ( 1sing. praes. ind. pas.). 
807 [Ier 51.13: venit finis tuus pedalis praecisionis tuae]; Fulda 37.40; Ambrosiana 29.32; Bern 41.32; verkort in 

VLO 15. 
808 [Lam 4.9: quoniam isti extabuerunt consumpti ab sterilitate terrae]; Fulda 37.49; Ambrosiana 29.40; Bern 

41.40;  verkort in VLO 15. 
809 [Ez Prol. 4-5: Tricesimo autem aetatis suae anno et captivitatis quinto exorsus est ad concaptivos loqui]; 

Fulda 38.2; Ambrosiana 30.2; Bern 42.2;   usque quartum annum captiuitatis] usque ad quintum captiuitatis 

annum   FAB 
810 [Ez 1.2: in quinta mensis ipse est annus quintus transmigrationis regis Ioachin]; Fulda 38.3; Ambrosiana 30.6; 

Bern 42.3;  sterke verkorting in VLO 15. 
811 [Ez 1.3: in terra Chaldeorum secus flumen Chobar]; Fulda 38.4; Ambrosiana 30.7; Bern 42.4;  verkort in 

VLO 15;    tigrin] tigrim  FAB 
812 [Ez 1.4: et de medio eius quasi species electri]; Fulda 38.5; Ambrosiana 30.9; Bern 42.5;    verkort in VLO 

15, de varianten wijzen op overeenkomst met Bern:      defecatius] defectiuus  A  defectius  F      ex pinis] ex 

pineis  B    ex spineis   F    et pineis  A 
813 [Ez 2.5: quoniam domus exasperans est]; Fulda 38.6; Ambrosiana 30.10; Bern 42.6;    genormaliseerd en 

verkort  in VLO 15 (participium praes.). 
814 [Ez 4.2: et aedificabis munitiones et conportabis aggerem]; Fulda 38.8; Ambrosiana 30.12; Bern 42.8. 
815 [Ez 4.2: zie hierboven]; Fulda 38.9; Ambrosiana 30.13; Bern 42.9;  Aggeribus] aggeres quibus  FAB. 
816 [Ez 4.3: et tu sume tibi sartaginem ferream]; Fulda 38.12; Ambrosiana 30.16; Bern 42.12;   verkort in VLO 

15;    quocinaria] coquinaria   FAB. 
817 [Ez 8.14: et ecce ibi mulieres sedebant plangentes Adonidem]; Fulda 38.16; Ambrosiana 30.20; Bern 42.15;  

verkort in VLO 15;    tamuz] tamut  B   donum] om. FAB. 
818 [Ez 12.3: tu ergo fili hominis fac tibi vasa transmigrationis]; Fulda 38.17; Ambrosiana 30.21; Bern 42.16. 
819 [Ez 21.21: interrogavit idola exta consulit]; Fulda 38.24; Ambrosiana 30.28; Bern 42.22;  verkorting in VLO 

15. 
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Ooliua /22/ tabernaculum meum.821 Struices. cumuli ossuum.822 Non ardens. rogus. /23/ ardens. 

pira.823 Transtra. in transuerso nauis tabulę. ad sedendum.824 /24/ Pretoriola. cellaria in 

naui.825 Bibli. artifices. uel gens.826 Dentes he/25/beninos. ligna nigra in india;827 Volucla. 

funes.828 Vsque ad /26/ turrem sione et nilus nauigabilis est.829 Gog et magog non est gens /27/ 

sed caput malorum.830 Gog. diabolus. magog filii eius; ille est de tec/to. isti tectum.831 

Polinctores. mortuorum sepultores. uel rogos /28/ componentes.832 vi. palmi. est .i. cubitus. 

graece palestes.833 Margo. /29/ extrema pars rei. eminens in finem.834 Elam. porticus.835 

Fenestrę. obliquę .i. /30/ obliquę toxicę. a sagittis. quia instar sagittarum angustum lumen 

inmit/31/tunt et intrinsecus dilatantur erant ut retis instar cancellorum lignis /32/ interrasilibus 

et uermiculatis claudebantur.836 Palma. quia oppansis /33/ ramis ut palma hominis.837 ¶ Tam 

fabrefactæ erant celaturę ut non /34/ sculptę sed adpositę uiderentur.838 Crepido altaris .i. 

basis.839 Ariel .i. lex /35/ dei .i. ierusalem.840 Oefi. eandem mensuram habet in aridis quam in 

liquidis;841 Sicli. LX /36/ est mna .i. mina; Mille cc. oboli. est una mna;842 [DANIHEL] Sciolus. 

                                                                                                                                                         
820 [Ez 23.4: nomima autem earum Oolla maior et Ooliba soror eius]; Fulda 38.29; Ambrosiana 30.31; Bern 

42.25; Oolla tabernaculum] Oola. tabernacula;  F    Ool tabernaculum  A 
821 [Ez 23.4: zie hierboven]; Ambrosiana 30.32; Bern 42.26 (afwezig in Fulda);   Ooliua] Ooliba  AB 
822 [Ez 24.5: conpone quoque struices ossuum sub ea]; Fulda 38.32; Ambrosiana 30.35; Bern 42.28;  Struices] 

Strues  A     cumuli] cumulos  AB   camulos  F 
823 [Ez 24.9: vae civitati sanguinem cuius ego grandem faciam pyram]; Fulda 38.33; Ambrosiana 30.36; Bern 

42.29;   non ardens. rogus. ardens. pira] non ardet. pira dicitur. Cum uero ardet rogus   A          In VLO 15 

bewerkte en verkorte versie van FA met het lemma uit de Bijbel (pira) aan het slot. 
824 [Ez 27.6: transtra tua fecerunt tibi ex ebore indico]; Fulda 38.36; Ambrosiana 30.39; Bern 42.32;  verkorte 

versie in VLO 15;     Transtra] Trastra  A 
825 [Ez 27.6: et praetoriola de insulis Italae]; Fulda 38.37; Ambrosiana 30.40; afwezig in Bern;  verkort in VLO 

15. 
826 [Ez 27.9: senes Bibli et prudentes eius]; Fulda 38.38; Ambrosiana 30.41; afwezig in Bern; verkort in VLO 15. 
827 [Ez 27.15: dentes eburneos et hebeninos commutaverunt in pretio tuo]; Fulda 38.42; Ambrosiana 30.45; Bern 

42.35;  verkort in VLO 15. 
828 [Ez 27.24: ipsi negotiatores tui multifariam involucris hyacinthi et polymitorum gazarumque pretiosarum 

quae obvolutae et adstrictae erant funibus]; Fulda 38.46; Ambrosiana 30.48; Bern 42.38;  Sommige handschriften 

van de Vulgaat hebben hier involuclis in plaats van involucris; in VLO 15 wordt het lemma inuoluclis (FAB) 

veranderd in uolucla met de uitleg  funis (touw). 
829 [Ez 29.10: a turre Syenes usque ad terminos Aethiopiae]; Fulda 38.47; Ambrosiana 30.49; Bern 42.39;  

verkort in VLO 15. 
830 [Ez 38.2: fili hominis pone faciem tuam contra Gog terram Magog principem capitis Mosoch et Thubal]; 

Fulda 38.51 en 52; Ambrosiana 30.53 en 54; Bern 42.43 en 44;  verkort in VLO 15. 
831 [Ez 38.2: zie hierboven]; Fulda 38.53; Ambrosiana 30.55; Bern 42.45; verkort in VLO 15. 
832 [Ez  39.15: donec sepeliant illud pollinctores in valle Multitudinis Gog]; Fulda 38.54; Ambrosiana 30.56; 

Bern 42.46;  Polinctores] Polintores  A     uel rogos componentes] uel qui cadauera inponunt  A    uel qui 

cadauera regis exurenda preponunt  B     uel qui cadauera rogis exurenda inponunt  F 
833 [Ez 40.5: et in manu viri calamus mensurae sex cubitorum et palmo]; Fulda 38.55; Ambrosiana 30.57; Bern 

42.47;  zonder lemma verkort in VLO 15; in FAB wordt één palmus als het zesde deel van een cubitus 

beschreven, Ademar draait het om: zes palmi is één cubitus;     graece] om. F 
834 [Ez 40.12: et marginem ante thalamos cubiti unius]; Fulda 38.57; Ambrosiana 30.59; Bern 42.48; verkort en 

genormaliseerd in VLO 15. 
835 [Ez 40.15: et ante faciem portae]; Fulda 38.58; Ambrosiana 30.60; Bern 42.49. 
836 [Ez 40.16: et fenestras obliquas in thalamis]; Fulda 38.59 en 60; Ambrosiana 30.61 en 62; Bern 42.50 en 51; 

verkort in VLO 15. 
837 [Ez 40.16: et ante frontes pictura palmarum]; Fulda 38.61; Ambrosiana 30.63; Bern 42.52. 
838 [Ez 41.25: et celata erant in ipsis ostiis templi cherubin]; Fulda 38.64; Ambrosiana 30.66; Bern 42.55;  in 

VLO 15 zonder het bijbellemma en met alleen het tweede deel van de glosse. 
839 [Ez 43.17: et crepido quattordecim cubitorum longitudinis]; Fulda 38.71; Ambrosiana 30.73; Bern 42.62;  

Crepido altaris .i. basis] pro crepidine basen (-m  B) dixerunt  FAB. 
840 [Ez 43.15: ipse autem arihel quattuor cubitorum]; Fulda 38.72; Ambrosiana 30.74; Bern 42.63;  verkort in 

VLO 15;     Ariel] Aliel  F   Arihel  AB    lex dei] leo dei  FA    (alleen B en VLO 15 hebben lex dei!) 
841 [Ez 45.10: statera iusta et oephi iustum et batus iustus erit vobis]; Fulda 38.76; Ambrosiana 30.78; Bern 

42.66;  verkort in VLO 15. 



 368 

sci/37/ens aliquid.843 Cauillor. derideo;844 Offa. pars frusti rotunda.845 /38/ Discoforum. discum 

portantem.846 Arioli et magi. sofistę et philosofi. /39/ barbaricę doctri/40/nę847 // fol 22r //1/ 

Sambuca. cithara rustica.848 Semfonia. lignum cauum <e>x utroque pelle extensa.849 /2/ 

Saraballa. lingua chaldeorum est crura et tibię quasi crurales et tibiales.850 /3/ Napta. fomitis 

genus apud persas quo nutriuntur incendia;851 Daniel. princeps ariolorum fuit /4/ quia ad 

preceptum regis sapientiam didicerat chaldeorum;852 Vigil et sanctus. angelum. utrumque 

ostendit.853 /5/ Deus maozim. aquila deus fortitudinis. Lxx deus fortissimus.854 Apedno. 

locus.855 Lomentum. ung<u>entum /6/ uel smigma.856 Posticium. cuniculum uel humile et 

ostium.857 Scinus .i. ilex. Prinus. lentiscus.858 /7/ [OSEE] Vacca lasciuiens. uoluptas carnis.859 

Vitulos labiorum .i. fructus labiorum.860 [IOHEL] Rubigo ex cor/8/rupto aere nascitur.861 

Pubertas. tempus pueri quo femine misceri potest.862 Confusum est uinum .i. /9/ aruit;863 

Elanguit oleum. diminutum est.864 Libare. fundere.865 ¶ Zelatus est dominus terram s<uam> .i. 

                                                                                                                                                         
842 [Ez 45.12: siclus autem viginti obolos habeat porro viginti sicli et viginti quinque sicli et quindecim sicli 

minam facient]; Fulda 38.77 en 78; Ambrosiana 30.79 en 80; Bern 42.67 en 68;  samenvoeging van twee glossen 

in VLO 15. 
843 [Dn Prol 17: qui mihi videbar sciolus inter eos]; Fulda 39.9; Ambrosiana 31.9; Bern 43.8. 
844 [Dn Prol 31: Deinde tantum fuisse otii tribus pueris cavillabatur]; Fulda 39.13; Ambrosiana 31.13; Bern 

43.10;  verkort en genormaliseerd in VLO 15.  
845 [Dn Prol 33: vel draconem interfectum offa picis]; Fulda 39.14; Ambrosiana 31.14; Bern 43.11;   frusti] fructi  

F   frustri  B  
846 [Dn Prol 35-36: et de Iudaea ad Chaldeam raptum discoforum lectitabat]; Fulda 39.15; Ambrosiana 31.15; 

Bern 43.12.  
847 [Dn 1.20: invenit in eis decuplum super cunctos ariolos et magos]; Fulda 40.6; Ambrosiana 32.6; Bern 44.5;   

verkort in VLO 15. 
848 [Dn 3.5: in hora qua audieritis sonitum tubae et fistulae et citharae, sambucae et psalterii et symphoniae et 

universi generis musicorum]; Fulda 40.10; Ambrosiana 32.10; Bern 44.8;    cithara rustica] genus rustice  F   

genus cytharę rusticę  AB 
849 [Dn 3.5: zie hierboven]; Fulda 40.11; Ambrosiana 32.11; Bern 44.9;  in VLO 15 alleen het tweede deel van de 

glosse. 
850 [Dn 3.21: et confestim viri illi vincti cum bracis suis]; Fulda 40.13; Ambrosiana 32.12; Bern 44.11;  zonder 

lemma en verkort in VLO 15;   sraballa] sarabilla F   sarabara  A     crura] cura  A 
851 [Dn 3.46: succendere fornacem naphta et stupa et pice et malleolis]; Fulda 40.15; Ambrosiana 32.14; Bern 

44.13;  alleen het eerste deel van de glosse in VLO 15. 
852 [Dn 4.6: Balthasar princeps ariolorum]; Fulda 40.19; Ambrosiana 32.18; Bern 44.15; verkorting in VLO 15. 
853 [Dn 4.10: et ecce vigil et sanctus de caelo descendit]; Fulda 40.21; Ambrosiana 32.20; Bern 44.16;  angelum 

utrumque ostendit] utique angelos ostendit  A 
854 [Dn 11.38: deum autem Maozim in loco suo venerabitur]; Fulda 40.25; Ambrosiana 32.23; Bern 44.20;  

genormaliseerd in VLO 15 (acc. > nom.). 
855 [Dn 11.45: et figet tabernaculum suum Apedno]; Fulda 40.26; Ambrosiana 32.24; Bern 44.21;  nomen loci 

inter tigrin et eufraten  FAB ( verkorting in VLO 15 met informatieverlies). 
856 [Dn 13.17: dixit ergo puellis adferte mihi oleum et smegmata]; Fulda 40.27; Ambrosiana 32.25; Bern 44.22;  

omkering woordvolgorde in VLO 15 (het lemma achteraan!).  
857 [Dn 13.18: et egressae sunt per posticium]; Fulda 40.28; Ambrosiana 32.26; Bern 44.28;  Posticium] 

Posticum  FAB  (handschriften ΣMc, ed. Vulg., schrijven posticum; de andere posticium). 
858 [Dn 13.54: dic sub qua arbore videris eos loquentes sibi qui ait sub scino]; Fulda 40.29; Ambrosiana 32.27; 

Bern 44.24;   bewerking in VLO 15. 
859 [Os 4.16: quoniam sicut vacca lasciviens declinavit Israhel]; Fulda 41.18; Ambrosiana 33.26; Bern 45.14; 

deze glosse heeft in VLO 15 het oorspronkelijke lemma:   Vacca lasciuiens] Lasciuia  FAB 
860 [Os 14.3: et reddemus vitulos labiorum nostrorum]; Fulda 41.30; Ambrosiana 33.38; Bern 45.20.  
861 [Ioel 1.4: et residuum bruchi comedit rubigo]; Fulda 42.5; Ambrosiana 33.48; Bern 46.3. 
862 [Ioel 1.8: plange quasi virgo accincta sacco super virum pubertatis suae]; Fulda 42.7; Ambrosiana 33.50; Bern 

46.4;  quo] quod  A  qui  F 
863 [Ioel 1.10: confusum est vinum elanguit oleum]; Fulda 42.9; Ambrosiana 33.52; Bern 46.5. 
864 [Ioel 1.10: zie hierboven]; Fulda 42.10; Ambrosiana 33.53; Bern 46.6;  verkort in VLO 15. 
865 [Ioel 1.13: quoniam interiit de domo Dei vestri sacrificium et libatio]; Fulda 42.11; Bern 46.7; niet in 

Ambrosiana;   alleen het tweede deel van de glosse in VLO 15 overgenomen. 
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par/10/cet ei quamdudum contempserat.866 Iosafath. domini iuditium;867 Ligo. quia terram 

leuet quasi leuo .i. fossorium.868 /11/ [AMOS] Vertex. pro cacumine.869 Super tribus sceleribus 

non conuertam eum .i. in tribus impietatibus non aduer/12/sabor eum;.870 Stridor. sonus 

asper.871 Aurugo. morbus uel color ut in pede accipitris.872 Lira. apo tu li/13/rin .i. a uarietate 

uocum quod diuersos sonos efficiat.873 Fictor locustę. generatio locustarum.874 /14/ Trulla. 

quod trudat .i. includat calce uel luto lapides.875 Vncinus pomorum. uas aucupis.876 /15/ 

Tabescit. attenuatur.877 [IONAS] Naulum. merces nauis.878 Niniue tanti ambitus erat. ut uix 

tribus diebus /16/ posset circumiri. sed ionas precepti et naufragii memor. uiam trium dierum 

unius diei festinatione /17/ compleuit.879 Preoccupaui. proposueram;880 Cicecon. in hebreo. 

Kiceos in greco; hedera in latino.881 /18/ [MICHA] Preceps. festinus.882 Paliurus. lappa.883 Deus 

emulator. propheta laudat deum quia ultus populum suum de assiriis.884 /19/ [NAUM] Non 

consurget duplex tribulatio .i. non iudicabit bis in id ipsum.885 Quadrige conlisę .i. conplexę.886 

                                                 
866 [Ioel 2.18: zelatus est Dominus terram suam]; Fulda 42.18; Ambrosiana 33.60; Bern 46.13. 
867 [Ioel 3.2: congregabo omnes gentes et deducam eas in valle Iosaphat]; Fulda 42.19; Ambrosiana 33.62; Bern 

46.14; alleen het eerste deel van de glosse in VLO 15;    Iosafat .i. domini iuditium] Vallis iosaphat interpretatur 

domini iudicium  FAB 
868 [Ioel 3.10: concidite aratra vestra in gladios et ligones vestros in lanceas]; Fulda 42.22; Ambrosiana 33.65; 

Bern 46.17;   verkort in VLO 15. 
869 [Am 1.2: et exsiccatus est vertex Carmeli]; Fulda 43.2; Ambrosiana 34.2; Bern 47.2; verkort in VLO 15;    

pro cacumine] pro cacumen  FA 
870 [Am 1.3: haec dicit Dominus super tribus sceleribus Damasci]; Fulda 43.3; Ambrosiana 34.3; Bern 47.3;  non 

conuertam eum] non conuertam eam  FAB      non aduersabor eum] non aduersabor eum uel eam. uel eos  FAB 
871 [Am 2.13: ecce ego stridebo super vos sicut stridet plaustrum onustum faeno]; Fulda 43.6; Ambrosiana 34.6; 

Bern 47.6.   
872 [Am 4.9: percussi vos in vento urente et in aurugine]; Fulda 43.14; Ambrosiana 34.14; Bern 47.9;  Aurugo] 

Aurigine  F   Aurigene  A   Aurugine  B 
873 [Am 5.23: et cantica lyrae tuae non audiam]; Fulda 43.18; Ambrosiana 34.18; Bern 47.13;  in VLO 15 

ontbreekt, zoals zo vaak, het tweede deel van de glosse (alia editio…). 
874 [Am 7.1: et ecce fictor lucustae]; Fulda 43.23; Ambrosiana 34.23; Bern 47.16. 
875 [Am 7.7: et in manu eius trulla cementarii]; Fulda 43.26; Ambrosiana 34.26; Bern 47.17;  de tweede uitleg 

van het lemma ontbreekt in VLO 15;   detrudat .i. includat] trudat .i. cludat  A    trudat .i. includat  B  
876 [Am 8.1: et ecce uncinus pomorum]; Fulda 43.29; Ambrosiana 34.29; Bern 47.19;   uas aucupis] uasa aucupis  

A 
877 [Am 9.5: et Dominus Deus exercituum qui tangit terram et tabescit]; Fulda 43.31; Ambrosiana 34.31; Bern 

47.20;   Tabescit attenuatur] Tabescit adtenuatur  F   Tabescet. adtenuabitur  A 
878 [Ion 1.3: et dedit naulum eius et descendit in eam]; Fulda 45.3; Ambrosiana 36.4; Bern 48.3;  merces] 

mercedem  FAB 
879 [Ion 3.3: et surrexit Iona et abiit in Nineven]; Fulda 45.9; Ambrosiana 36.10; Bern 48.6; unius diei 

festinatione compleuit] unius die festinationem compleuit  F 
880 [Ion 4.2: propter hoc praeoccupavi ut fugerem in Tharsis]; Fulda 45.12; Ambrosiana 36.13; Bern 48.9;   

occupaui .i. proposueram] occupauit id est proposuerat  A 
881 [Ion 4.6: et praeperavit Dominus Deus hederam]; Fulda 45.14; Ambrosiana 36.15; Bern 48.11; het lemma 

(hedera) wordt in VLO 15 achteraan geplaatst; de identificatie van hedera met cucurbita (pompoen) wordt in 

VLO 15 weggelaten;   Hederam: cucurbitam. In hebreo ciceion. in greco kiceos.  F      pro cucurbita siue hedra. 

In hebreo legimus ciceron. in greco kyceos  A     Ederam cucurbitam. in hebreo ciceton. In greco KICEOC.   B 
882 [Mi 1.4: sicut aquae quae decurrunt in praeceps]; Fulda 46.3; Ambrosiana 37.3; Bern 49.3;   festinus] 

festinans  A 
883 [Mi 7.4: qui optimus in eis est quasi paliurus]; Fulda 46.14; Ambrosiana 37.13; Bern 49.9;  de handschriften 

FAB geven bij paliurus (= Christusdoorn) de verklaring uit Etym. 17,9,56. Interessant is nu dat in VLO 15 deze 

beschrijving niet wordt overgenomen. De paliurus wordt hier vergeleken met de lappa (= grote klis, arctium 

lappa), een plant die volgens Etym. 17,9,66  eveneens een ruw oppervlak heeft (asperitas) en die door de Grieken 

philantropos wordt genoemd. 
884 [Na 1.2: Deus aemulator et ulciscens Dominus]; Fulda 47.2; Ambrosiana 38.2; Bern 50.2;  verkort in VLO 

15. 
885 [Na 1.9: non consurget duplex tribulatio]; Fulda 47.4; Ambrosiana 38.3; Bern 50.3. 
886 [Na 2.4: quadrigae conlisae sunt in plateis]; Fulda 47.9; Ambrosiana 38.9; Bern 50.7;  verkort in VLO 15. 
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/20/ Resilit. discedit;887 [SOFONIAS] Editui. idolorum sacerdotes qui in templo dei idola  et 

deum colebant.888 /21/ Melchon. idolum ammon;889 Seruiant ei humero uno .i. iugo.890 

[AGGEUS] ¶ Nuntius domini de nuntiis domini. propheta de /22/ profetis;891 [ZACCHARIAS] 

Exacuere. pro deterrere.892 Funiculus mensorum. .i. geometrę uel agrimensorius.893 Infusorium. 

/23/ uel suffusorium .i. uas in quo oleum est quod mittitur in lucernis.894 Lapis primarius. lapis 

hered<i>tatis. /24/ .i. xpistus.895 Rostra. capita nauium;896 Statuarius. conflator. ioser. 

figulus.897 Adremon. urbs;898 /25/ Vir adherens mihi .i. contribulis.899 Preruptio. 

precipitium.900 [MALACHI] ¶ Malachia. angelus.901 Laborare fecit /26/ dominum .i. 

exacerbauit.902 Affligit homo deum. fraudat;903 [EV. PROL.] Monumenta dicuntur historie. quia 

me/27/moriam seruant.904 Proprie sunt nenię carmina funebria;905 Prepropere. inordinate.906 

[MATTHEUS] Racha. Kainos /28/ .i. inanis. uacuus.907 Duplex est gehenna. caloris. et 

frigoris.908 Si omissis certis. de friuolis lo/29/quimur. est otiosum uerbum .i. sine utilitate 

eloquentis.909 Didragma. duę dragmę.910 Septuagies septies. /30/ cccc xc;911 Pharisei. 

                                                 
887 [Na 3.7: et erit omnis qui viderit te resiliet a te]; Fulda 47.12; Ambrosiana 38.12; Bern 50.10;   Resilit] 

Resiliet  FAB    discedit] discedet  AB  discedat  F 
888 [So 1.4: et disperdam de loco hoc reliquias Baal et nomina aedituorum cum sacerdotibus]; Fulda 49.2; 

Ambrosiana 40.2; Bern 52.2;   colebant ] uenerati sunt  FAB 
889 [So 1.5: et adorant et iurant in Domino et iurant in Melchom]; Fulda 49.3; Ambrosiana 40.3; Bern 52.3;   

verkort in VLO 15;     idolum ammon] idolum am(m)anitarum    FAB   (is hier Jupiter bedoeld die in Noord-

Afrika in de vorm van een ram werd vereerd onder de naam Ammon?) 
890 [So 3.9: et seruiant ei umero uno]; Fulda 49.12; Ambrosiana 40.10; Bern 52.11;  verkort in VLO 15. 
891 [Agg 1.13: et dixit Aggeus nuntius Domini de nuntiis Domini]; Fulda 50.3; Bern 53.2; niet in Ambrosiana. 
892 [Za 1.21: et venerunt isti deterrere ea]; Fulda 51.6; Ambrosiana 41.8; Bern 54.5;  verkort in VLO 15;   pro 

deterrere] pro terrere  F 
893 [Za 2.1: et ecce vir et in manu eius funiculus mensorum]; Fulda 51.7; Ambrosiana 41.9; Bern 54.6;  

agrimensorius] agrimensorium  A 
894 [Za 4.2: et septem infusoria lucernis quae erant super caput illius]; Fulda 51.13; Ambrosiana 41.15; Bern 

54.10;  bewerkt in VLO 15. 
895 [Za 4.7: et educet lapidem primarium]; Fulda 51.14; Ambrosiana 41.16; Bern 54.11;  verkort in VLO 15. 
896 [Za 4.12: quae sunt iuxta duo rostra aurea]; Fulda 51.16; Ambrosiana 41.18; Bern 54.13; verkort in VLO 15;    

capita nauium] capita uel peccora nauium  A    capita uel pectora nauium  F    capitalia pectora nauium  B. 
897 [Za 11.13: et dixit Dominus ad me proice illud ad statuarium]; Fulda 51.24; Ambrosiana 41.25; Bern 54.18; 

verkorte bewerking in VLO 15. 
898 [Za 12.11: sicut planctus Adadremmon in campo Mageddon]; Fulda 51.27; Ambrosiana 41.28; Bern 54.20;  

Alleen tweede deel van de glosse in VLO 15;    Adremon] Adadremmon  B   Adedremon  FA 
899 [Za 13.7: et super virum coherentem mihi]; Fulda 51.29; Ambrosiana 41.30; Bern 54.21;  de sterk ingekorte 

glosse in VLO 15 heeft een afwijkend lemma in de nominativus: Vir adherens mihi] Virum coherentem mihi   

FAB.  
900 [Za 14.4: et scindetur mons Olivarum ex media parte sui ad orientem et occidentem praerupto grandi valde]; 

Fulda 51.30; Ambrosiana 41.31; Bern 54.22;    preruptio] presumptio  F    ;  ingekort in VLO 15 
901 [Mal 1.1: Onus verbi Domini ad Israhel in manu Malachi]; Fulda 52.2; Ambrosiana 42.2; Bern 55.2;   verkort 

in VLO 15. 
902 [Mal 2.17: laborare fecistis Dominum in sermonibus vestris]; Fulda 52.4; Ambrosiana 42.4; Bern 55.4;   fecit] 

fecistis   FAB    exacerbauit] exacerbastis   FAB 
903 [Mal 3.8: si adfiget homo Deum]; Fulda 52.6; Ambrosiana 42.6; Bern 55.5; ingekort in VLO 15. 
904 [ ‡ ]; Fulda 53.7; Ambrosiana 43.7; Bern 56.2; ingekort in VLO 15;   dicuntur] uocantur  FAB 
905 [ ‡ ]; Fulda 53.9; Ambrosiana 43.9; Bern 56.4; de glosse in VLO 15 is afwijkend van die in F maar komt 

overeen met het tweede deel van de glosse in A en B. 
906 [ ‡ ]; Fulda 53.10; Ambrosiana 43.10; Bern 56.5. 
907 [Mt 5.22: qui autem dixerit fratri suo racha reus erit concilio]; Fulda 54.5; Ambrosiana 44.7; Bern 57.3; in 

VLO 15 is alleen het eerste deel van de glossen in FAB overgenomen;    Kainos] KAINOΣ  F    kaina  A   

camoch   B  
908 [Mt 10.28: et corpus perdere in gehennam]; Fulda 54.17; Ambrosiana 44.17; Bern 57.9; inkorting in VLO 15;   

caloris] ignis   FAB 
909 [Mt 12.36: quoniam omne verbum otiosum ]; Fulda 54.21; Ambrosiana 44.21; Bern 57.12;  omkering van de 

woordvolgorde waardoor het lemma (otiosum uerbum) zich midden in de zin bevindt;  de formulering vertoont 
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traditionem iustitię preferunt. Saducei. resurrectionem negant. et ani/31/mam cum corpore 

interire dicunt;912 Ypocrita. dum intus malus sit. bonus se palam ostendit.913 Pseudoxpisti. /32/ 

qui ut ceteros decipiant sub nomine xpisti se iactant.914 Signum filii hominis. signum †.915 Duo 

in agro /33/ uel duę molentes. sinagoga. et ecclesia.916 Alabastrum. marmor uarium;917 Prima 

azimorum. xiiiia dies /34/ mensis primi.918 Colaphis. pugnis.919 Corbana. oblatio.920 Cohors .d. 

milites.921 Coccineus. inter /35/ rubeum et purpureum.922 Vah. irrisio.923 Theloneum. curę 

dispensatio. [MARCUS] Thelos.uectigal; 924 // fol. 29r //18 med./ ¶ Publicani. qui huius seculi 

lucra per negotia sec/19/tantur.925 Assumentum. additamentum.926 Tabita cumi. puella surge.927 

Iudei partem dei se esse iactantes. communes ci/20/bos uocat. quibus omnes utuntur 

homines.928 Sirofenissa. de siris et ciuitate cananea.929 Pastinauit. coluit.930 /21/ Sub obtentu. 

sub occasione;931 v. oboli .i. quadrans.932 Abhominationem stantem. antixpistus. aut imago 

                                                                                                                                                         
de meeste overeenkomsten met B:     Si omissis certis. de friuolis  loquimur] si omissis certis de rebus fribulis 

loquamur  B       si ommiseriis de rebus friuolis loquamur   F   si omissis seriis. de rebus fribulis loquamur   A   
910 [Mt 17.23: accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum]; Fulda 54.26; Ambrosiana 44.26; Bern 57.15;  

enkelvoudige verklaring in VLO 15; verdere uitleg zoals in FAB is afwezig;    duę] duo  FA 
911 [Mt 18.22: non dico tibi usque septies sed usque septuagies septies]; Fulda 54.30; Ambrosiana 44.30; Bern 

57.18. 
912 [Mt 22.34: Pharisaei autem audientes quod silentium inposuisset Sadducaeis]; Fulda 54.36; Ambrosiana 

44.35; Bern 57.23; ingekort in VLO 15;    preferunt] proferunt   FA   dicunt] predicant  FB   affirmant  A 
913 [Mt 23.13: Vae autem vobis scribae et Pharisaei hypocritae]; Fulda 54.39; Ambrosiana 44.38; Bern 57.26. 
914 [Mt 24.24: Surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae]; Fulda 54.42; Ambrosiana 44.42; Bern 57.27. 
915 [Mt 24.30: et tunc parebit signum Filii hominis in caelo]; Fulda 54.43; Ambrosiana 44.43; Bern 57.28; 

signum † ] signum crucis  FAB  
916 [Mt 24.40: Tunc duo sunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur duae molentes in mola]; Fulda 54.44; 

Ambrosiana 44.44; Bern 57.29. 
917 [Mt 26.7: accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi]; Fulda 54.45; Ambrosiana 44.45; Bern 

57.30; contractie in VLO 15: Alabastrum. marmor uarium] Alabastrum. genus marmoriis intertincti uariis 

coloribus  B 
918 [Mt 26.17: prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum]; Fulda 54.46; Ambrosiana 44.46; Bern 

57.31. 
919 [Mt 26.67: et colaphis eum ceciderunt]; Fulda 54.49; Ambrosiana 44.49; Bern 57.34. 
920 [Mt 27.6: non licet mittere eos in corbanan]; Fulda 54.50; Ambrosiana 44.50; Bern 57.35; Corbana] Corbona  

F;    in VLO 15 wordt alleen de tweede betekenis in de glosse FAB overgenomen   
921 [Mt 27.27: congregaverunt ad eum universam cohortem]; Fulda 54.55; Ambrosiana 44.55; Bern 57.38; weer 

alleen de tweede betekenis in VLO 15. 
922 [Mt 27.28: et exuentes eum clamydem coccineam circumdederunt ei]; Fulda 54.56; Ambrosiana 44.56; Bern 

57.39. 
923 [Mt 27.40: si Filius Dei es descende de cruce]; Fulda 54.59; Ambrosiana 44.59; Bern 57.41;   Vah. irrisio] 

Vuah: inrisio est   F     Vath. inrisio est   A 
924 [Mc 2.14: et cum praeteriret vidit Levin Alphei sedentem ad teloneum]; Fulda 55.3; Ambrosiana 45.3; Bern 

58.3; ingekort in VLO 15. 
925 [Mc 2.15: multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Iesu]; Fulda 55.4; Ambrosiana 45.4; Bern 

58.4;  alleen het tweede deel van de glosse wordt in VLO 15 overgenomen. 
926 [Mc 2.21: nemo adsumentum panni rudis adsuit vestimento veteri]; Fulda 55.5; Ambrosiana 45.5; Bern 58.5;  

de glosse in VLO 15 toont een verkorte versie zoals in A. 
927 [Mc 5.41: talitha cumi quod est interpretatum puella tibi dico surge]; Fulda 55.9; Ambrosiana 45.9; Bern 58.7. 
928 [Mc 7.15: illa sunt quae communicant hominem]; Fulda 55.11; Ambrosiana 45.11; Bern 58.9;  het lemma 

ontbreekt in VLO 15 en alleen het eerste deel van de glosse is opgenomen. 
929 [Mc 7.26: erat autem mulier gentilis Syrophoenissa genere]; Fulda 55.12; Ambrosiana 45.12; Bern 58.10;   

Sirofenissa] Syroph(o)enissa  FB     cananea] chananea  FA 
930 [Mc 12.1: vineam pastinavit homo]; Fulda 55.16; Ambrosiana 45.16; Bern 58.14; verkort in VLO 15; 

pastinauit] palastinauit  F 
931 [Mc 12.40: Qui devorant domos viduarum sub obtentu prolixae orationis]; Fulda 55.17; Ambrosiana 45.17; 

Bern 5815; verkort in VLO 15. 
932 [Mc 12.42: misit duo minuta quod est quadrans]; Fulda 55.19; Ambrosiana 45.18; Bern 58.17; in VLO 15 is 

de glosse ingekort en de woordvolgorde omgekeerd (lemma aan het einde). 
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cę/22/saris. aut adriani equestris statua. quę stetit diu in templo.933 Nardum. cuius cacumen in 

aristis se spargit;934 /23/ Cenaculum. domus superior.935 Caute. cum sollicitudine.936 Super 

nudo .scilicet. corpore.937 Mirratum. amarum.938 /24/ Decurio. curalis.939 [LUCAS] Salomon de 

filiis eleaz<ar>. et itam<ar>. sacerd<otes>. xxiiii. sortibus. sors viiia. fuit abię.940 /25/ Sine 

querela. .i. prouident bona non tantum. et cetera.941 Ambo process<issent> .i. priuati fructu;942 

Accepit aaron uxorem elisabet. /26/ sororem naason. quia superna prouidentia fuit. ut 

sacerdotalis progenies. iungeretur regali. ideo cognata;943 /27/ Superna prouidentia actum est 

in censu professione. ut suam quisque patriam ire iuberetur.944 Paruulus. post xxxiii. 

circum/28/cisionis diem ferebatur ad templum.945 Signum cui contr<adicetur>. crux;946 

Pertransibit glad<ius> .i. dolor dominicę passionis;947 /29/ Tiberius. per tetrarchiam scidit 

iudeam.948 Conferta. plana. conlata.949 Loculus. lectus portatorius.950 Dies assump/30/tionis. 

dies passionis;951 Dipondius. pondus leuissimum ex duabus assibus;952 iii. scripuli. est dragma. 

                                                 
933 [Mc 13.14: Cum autem videritis abominationem desolationes stantem ubi non debet]; Fulda 55.20; 

Ambrosiana 45.19; Bern 58.18; samenvatting in VLO 15. 
934 [Mc 14.3: venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi]; Fulda 55.23; Ambrosiana 45.21; 

Bern 58.21; alleen het laatste deel van de glosse in VLO 15. 
935 [Mc 14.15: et ipse vobis demonstrabit cenaculum grande stratum]; Fulda 55.25; Ambrosiana 45.23; Bern 

58.23. 
936 [Mc 14.44: ipse est tenete eum et (caute) ducite]; caute is een variant die in enkele handschriften voorkomt. 

Fulda 55.27; Ambrosiana 45.25; Bern 58.25; ingekort in VLO 15.  
937 [Mc 14.51: Adulescens autem quidam sequebatur illum amictus sindone super nudo]; Fulda 55.28; 

Ambrosiana 45.26; Bern 58.26; elementaire inkorting in VLO 15. 
938 [Mc 15.23: Et dabant ei bibere murratum vinum]; Fulda 55.29; Ambrosiana 45.28; Bern 58.27. 
939 [Mc 15.43: venit Ioseph ab Arimathia nobilis decurio]; Fulda 55.31; Ambrosiana 45.29; Bern 58.28; 

elementaire inkorting in VLO 15.  
940 [Lc 1.5: Fuit in diebus Herodis regis Iudaeae sacerdos quidam nomine Zaccharias de vice Abia]; Fulda 56.3; 

Ambrosiana 46.3; Bern 59.3;  de ingekorte versie van VLO 15 heeft het lemma weggelaten. 
941 [Lc 1.6: incedentes in omnibus mandatis et iustificationibus Domini sine querella]; Fulda 56.4; Ambrosiana 

46.4; Bern 59.4;  Het etcetera aan het slot van de glosse, laat zien dat het hier niet om een korte, embryonale 

vorm van de glosse gaat, maar om een bewuste, latere inkorting van een vollediger glossarium. 
942 [Lc 1.7: et ambo processissent in diebus suis]; Fulda 56.5; Ambrosiana 46.5; Bern 59.5; processissent] 

precessissent  F 
943 [Lc 1.36: Et ecce Elisabeth cognata tua]; Fulda 56.7; Ambrosiana 46.7; Bern 59.7; ingekort in VLO 15; 

Superna prouidentia fuit] Superna enim prouisione actum est  FAB 
944 [Lc 2.5: ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnate]; Fulda 56.9; Ambrosiana 46.9; Bern 59.9;  

Deze ingekorte glosse bevat in VLO 15 een kopieerfout: Superna prouidentia actum est behoort tot de glosse bij 

Lc 1.36. 
945 [Lc 2.22: tulerunt illum in Hierusalem ut sisterent eum Domino]; Fulda 56.10; Ambrosiana 46.10; Bern 

59.10;  het lemma ontbreekt in de ingekorte versie in VLO 15;   paruulus ] per aruulus  F 
946 [Lc 2.34: et in signum cui contradicetur]; Fulda 56.11; Ambrosiana 46.11; Bern 59.11;  tot het elementaire 

ingekort. 
947 [Lc 2.35: et tuam ipsius animam pertransiet gladius]; Fulda 56.12; Ambrosiana 46.12; Bern 59.12;  

pertransibit] pertransiet  FAB     (De variant pertransibit in het lemma van VLO 15 vinden we ook terug in 

Vulgaathandschriften Amiatinus en Fuldensis). 
948 [Lc 3.1: Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Caesaris procurante Pontio Pilato Iudaeam tetrarcha autem 

Galilaeae Herode]; Fulda 56.13; Ambrosiana 46.13; Bern 59.13; inkorting in VLO 15;    per tetrarchiam] per 

tetrachis  F  per tetrarchias  A   per tetharchias  B  
949 [Lc 6.38: mensuram bonam confersam et coagitatam et supereffluentem dabunt in sinum vestrum]; Fulda 

56.16; Ambrosiana 46.16; Bern 59.15;   plana] plenam FAB. 
950 [Lc 7.14: et accessit et tetigit loculum]; Fulda 56.19; Ambrosiana 46.19; Bern 59.18;  Loculus. lectus. 

portatorius] Loculum. lectum portatorium  F    Loculum. lectulum portatorium  A    Locum. lectum. portatorium  

B  
951 [Lc 9.51: Factus est autem dum conplerentur dies adsumptionis eius]; Fulda 56.20; Ambrosiana 46.20; Bern 

59.19. 
952 [Lc 12.6: nonne quinque passeres veneunt dipundio]; Fulda 56.23; Ambrosiana 46.23; Bern 59.22; verkort in 

VLO 15.   
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/31/ viii. dragmę. est uncia;953 Siliqua. folliculum leguminis uel fructus arboris qui colliguntur 

a porcis.954 /32/ iii. urnę. id est cadus;955 De marinis conculis. est purpureus color.956 Bissum in 

arbore nascitur ad uestimentum. /33/ est et aliud genus mollissimi .i. papaten.957 Chaos. 

profunditatis demersio. confusio. tenebrę inmensę;.958 /34/ Sugillet. condemnet. suffocet;959 

Austeris. crudelis;960 Multi qui florent in hoc seculo. in die iuditii /35/ erint aridi a fructu 

bonorum operum;961 Manicabat. mane ibat;962  // fol 29v //  Satanas ad cribrandum bonos 

expetit. anhelaris afflictionem eorum;963 Auulsus. separatus.964 /1/ Agonia. alacritas. amor. 

uigor.965 [IOHANNES] Nondum uenit hora mea .i. ut fragilitatem sumptę exte huma/2/nitatis 

moriendo monstrem.966 Metretas. pro anfora.967 Haurit. aquam leuat.968 Architriclinus. ma/3/ior 

domus.969 Nummularius. nummorum prerogator.970 Iudei. uasculis samaritanorum non 

utebantur. /4/ ideo mirabatur quia petebat ab ea.971 Non est tuus uir. sed adulter;972 Melius 

tunc nos in hoc monte adorare. ut /5/ patres nostri. quam in hieros<olymis>.973 Cognati sunt 

                                                 
953 [Lc 15.8: Aut quae mulier habens dragmas decem]; Fulda 56.25; Bern 59.23; niet in Ambrosiana; de 

ingekorte versie in VLO 15 kent een omkering van de equivalenties (een dragma is niet het achtste deel van een 

uncia maar acht dragmae is één uncia). 
954 [Lc 15.16: et cupiebat implere ventrem suum de siliquis quas porci manducabant]; Fulda 56.27; Ambrosiana 

46.26; Bern 59.25;    folliculum] foliculum  A    porcis] portis  B 
955 id est hier geschreven als id ÷ in plaats van .i.; [Lc 16.6: at ille dixit centum cados olei]; Fulda 56.30; 

Ambrosiana 49.29; Bern 59.27;  ingekort en woordvolgorde omgekeerd zodat het lemma aan het slot van de 

glosse terecht komt;      cadus] cados   FA     (κάδος, Gr.) 
956 [Lc 16.19: et induebatur purpura et bysso]; Fulda 56.33; Ambrosiana 46.32; Bern 59.30; ingekort en 

woordvolgorde omgekeerd in VLO 15. 
957 [Lc 16.19: zie hierboven]; Fulda 56.34; Ambrosiana 46.33; Bern 59.31; mollissimi] candidi et molissimi  A    

candii et mollissimi  F    candidi et mollissimi  B 
958 [Lc 16.26: et in his omnibus inter nos et vos chasma magnum firmatum est] (de meeste Vulgaathandschriften 

schrijven chaos in plaats van chasma);  Fulda 56.35; Ambrosiana 46.34; Bern 59.32; in VLO 15 wordt de 

woordvolgorde omgekeerd.  

Chaos. confusio. id est tenebrę inmense uel profunda dimersio  F 

Chaos. infusio .i. tenebre inmense. uel profunditas. uel dimersio  B 

Chaos uel inmense elementorum tenebrę uel uorago uel profunda dimersio siue etiam pactum uel firmamentum  

  A 
959 [Lc 18.5: ne in novissimo veniens sugillet me]; Fulda 56.36; Ambrosiana 46.35; Bern 59.33. 
960 [Lc 19.21: timui enim te quia homo austeris es]; Fulda 56.39; Ambrosiana 46.37; Bern 59.36;  ingekort in 

VLO 15. 
961 [Lc 21.26: arescentibus hominibus prae timore et expectatione quae supervenient universo orbi]; Fulda 56.40; 

Ambrosiana 46.38; Bern 59.37; het lemma ontbreekt in de ingekorte  versie in VLO 15. 
962 [Lc 21.38: et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum]; Fulda 56.42; Ambrosiana 46.41; Bern 

59.39. 
963 [Lc 22.31: Simon Simon ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum]; Fulda 56.44; Ambrosiana 

46.43; Bern 59.41; alleen het eerste deel van de glosse is - verkort-  opgenomen in VLO 15. 
964 [Lc 22.41: Et ipse avulsus est ab eius]; Fulda 56.45; Ambrosiana 46.44; Bern 59.42. 
965 [Lc 22.43: et factus in agonia prolixius orabat]; Fulda 56.46; Ambrosiana 46.45; Bern 59.43. 
966 [Io 2.4: nondum venit hora mea]; Fulda 57.2; Ambrosiana 47.3; Bern 60.2;  ut] om. F    moriendo] om. A   

monstrem] demonstrarem F   demonstrem  AB    
967 [Io 2.6: capientes singulae metretas binas et ternas]; Fulda 57.4; Ambrosiana 47.5; Bern 60.4; ingekort in 

VLO 15;    anfora] om. A 
968 [Io 2.8: et dicit eis Iesus haurite nunc]; Fulda 57.5; Ambrosiana 47.6; Bern 60.5. 
969 [Io 2.8: et ferte architriclino]; Fulda 57.6; Ambrosiana 47.7; Bern 60.6. 
970 [Io 2.14: Et invenit in templo vendentes boves et oves et columbas et nummularios sedentes]; Fulda 57.7; 

Ambrosiana 47.8; Bern 60.7 . 
971 [Io 4.9: non enim coutuntur Iudaei Samaritanis]; Fulda 57.10; Ambrosiana 47.11; Bern 60.10; ingekorte 

versie in VLO 15 zonder lemma. 
972 [Io 4.18: et nunc quem habes non est tuus vir]; Fulda 57.11; Ambrosiana 47.12: Bern 60.11. 
973 [Io 4.20: patres nostri in monte hoc adoraverunt et vos dicitis quia Hierosolymis est locus ubi adorare 

oportet]; Fulda 57.12; Ambrosiana 47.13; Bern 60.12; parafrase van het laatste deel van de glosse in FAB. 
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linguę hebraica. punica. et sira.974 Faciebant die festo /6/ tabernacula iudei. ad instar 

tabernaculorum in hęremo;975 Venit nox; hec eorum erit quibus dice/7/tur. Ite in ignem 

ęternum etcetera.976 conspirauerant. coniurauerant.977 Encenia. noua templi dedicatio /8/ 

Cenon. nouum; Noua tunica indutus. enceniare dicitur;978 Institis. alligaminibus.979 Si 

quominus. /9/ si aliter quam dico;980 Litostrotus. compositio lapidum ex paruulis crustis ac 

tessellis tinctis.981 /10/ [ACTUS APOSTOLORUM] Thęophilus. dei amator.982 Sabbati habens iter 

.i. mille passus.983 Proselitus. aduena.984 Prodigia. que de /11/ cęlo ostenduntur signa in 

terra.985 Idiota. imperitus.986 In diebus professionis tempus quo tributa da/12/bantur.987 Resfa. 

factura uestra .i. lucifer;988 Dementare. mentis diminutionem facere;989 /13/ Mos fuit 

ethiopibus semper a feminis regi. eę dicuntur candaces.990 Gazas. opes.991 Minis absentes. /14/ 

cędibus presentes.992 Confundebat iud<aeos>. confusione inposita.993 A nudius quartana die .i. 

a quarta die us/15/que in hanc horam.994 Indemnis. sine damno.995 Epicurei. in corpore dicunt 

beatitudinem.996 Stoici. /16/ dicunt animam perire cum corpore. omneque peccatum uniforme. 

                                                 
974 [Io 4.25: dicit ei mulier scio quia Messias venit]; Fulda 57.13; Ambrosiana 47.14; Bern 60.13; het lemma en 

het eerste deel van de uitleg ontbreekt in VLO 15, waardoor het verband van deze glosse met een bijbeltekst 

moeilijk te leggen is. 
975 [Io 7.2: erat autem in proximo dies festus Iudaeorum scenopegia]; Fulda 57.15; Ambrosiana 47.16; Bern 

60.15; samenvatting in VLO 15 zonder het lemma scenopegia;   ad instar] ad similitudinem  FAB 
976 [Io 9.4: venit nox quando nemo potest operari]; Fulda 57.17; Ambrosiana 47.18; Bern 60.16;  verkort in VLO 

15;   etcetera] om. FB. 
977 [Io 9.22: iam enim conspiraverant Iudaei]; Fulda 57.19; Ambrosiana 47.20; Bern 60.18;  conspirauerant. 

coniurauerant] conspirauerunt. coniurauerunt  F 
978 [Io 10.22: facta sunt autem encenia in Hierosolymis]; Fulda 57.20; Ambrosiana 47.21; Bern 60.19; verkort in 

VLO 15. 
979 [Io 11.44: ligatus pedes et manus institis]; Fulda 57.21; Ambrosiana 47.22; Bern 60.20;  alligaminibus] 

ligaminibus uel restibus   A 
980 [Io 14.2: si quo minus dixissem vobis]; Fulda 57.23; Ambrosiana 47.24; Bern 60.22;    Si quominus] 

Sicominus   FA     aliter] alter  B    dico] dicam  A 
981 [Io 19.13: et sedit pro tribunali in locum qui dicitur Lithostrotus]; Fulda 57.25; Ambrosiana 47.26; Bern 

60.24;  Litostrotus] Lithostratus  A   Litostratos  B 
982 [Act 1.1: Primum quidem sermonem feci de omnibus o Theophile]; Fulda 58.2; Ambrosiana 48.2; Bern 61.2. 
983 [Act 1.12: qui est iuxta Hierusalem sabbati habens iter]; Fulda 58.3; Ambrosiana 48.3; Bern 61.3 
984 [Act 2.11: Iudaei quoque et proselyti]; Fulda 58.4; Ambrosiana 48.4; Bern 61.4; aduena] aduene circumsisi  F 
985 [Act 2.19: et dabo prodigia in caelo sursum et signa in terra deorsum]; Fulda 58.5; Ambrosiana 48.5; Bern 

61.5. 
986 [Act 4.13: et idiotae admirabantur]; Fulda 58.8; Ambrosiana 48.8; Bern 61.8; verkort in VLO 15. 
987 [Act 5.37: post hunc extitit Iudas Galilaeus in diebus professionis]; Fulda 58.12; Ambrosiana 48.12; Bern 

61.10; verkort in VLO 15. 
988 [Act 7.43: et suscepistis tabernaculum Moloch et sidus dei vestri Rempham]; Fulda 58.16; Ambrosiana 48.16; 

Bern 61.14; verkort in VLO 15;    Resfa] Respham  B   Rempham  FA  
989 [Act 8.11: quod multo tempore magicis suis dementasset eos]; Fulda 58.18; Ambrosiana 48.18; Bern 61.16; 

verkort en genormaliseerd in VLO 15. 
990 [Act 8.27: et ecce vir aethiops eunuchus potens Candacis reginae Aethiopum qui erat super omnes gazas 

eius]; Fulda 58.19; Ambrosiana 48.19; Bern 61.17; zonder lemma in VLO 15;   eę dicuntur candaces] easque 

candaces appellant   B   (appellare  F   appellari  A) 
991 [Act 8.27: zie hierboven]; Fulda 58.20; Ambrosiana 48.20; Bern 61.18;  sterk verkort in VLO 15. 
992 [Act 9.1: Saulus autem adhuc inspirans minarum et caedis in discipulos Domini]; Fulda 58.23; Ambrosiana 

48.23; Bern 61.21; verkort in VLO 15. 
993 [Act 9.22: et confundebat Iudaeos qui habitabant Damasci]; Fulda 58.24; Ambrosiana 48.24; Bern 61.22. 
994 [Act 10.30: a nudius quartana die usque in hanc horam orans eram]; Fulda 58.31; Ambrosiana 48.31; Bern 

61.29;   quartana die] quartane die  B   quarta die  F 
995 [Act 16.37: caesos nos publice indemnatos homines romanos miserunt in carcerem]; Fulda 58.40; 

Ambrosiana 48.39; Bern 61.37. 
996 [Act 17.18: quidam autem epicurei et stoici philosophi disserebant cum eo]; Fulda 58.41; Ambrosiana 48.41; 

Bern 61.38; parafrase in VLO 15. 
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qui paleas quam qui aurum. qui mergum quam qui e/17/quum.997 Schena. tabernacula. vmbra. 

schea. Scene. uel scenomata .i. umbracula. quę sagis /18/ laneis uel lineis aut ciliciis uel ex 

arborum frondibus fiunt.998 Cenchris. portus corinthiorum.999 /19/ Semicintia. <cinctus> est 

zona lata; et minus lata. semicintius dicitur.1000 Curiosa ars. magica;1001 Muni/20/ceps a 

municipio .i. territorio ciuitatis;1002 Ambitione. honore; Ambitiosus. honoris cupidus.1003 /21/ 

Nauclerus. nauiculari<u>s.1004 Ventus tiphonicus. euroaquilo uel uentus tempestiuus. Tiphos. 

infla/22/tio.1005 In suo conducto .i. in suo hospitio quod sibi conduxerat.1006 [EPIST. IACOBI] In 

itineribus suis marcescet. /23/ .i. in actibus suis iniquis peribit.1007 Abstractus a recto itinere 

est. illectus in malum.1008 Insitum .i. uerbum quod /24/ uestris cordibus ponimus. uos discendo 

suscipite.1009 [EPIST. PETRI] Discrimen. discretio uel periculum.1010 In die uisi/25/tationis .i. 

tribulationis.1011 Commessatio. meretricum conuiuia. uel luxuriosa.1012 Continuam 

ca/26/ritatem. quia semper diligere ualeamus .i. perseuerantem.1013 Obitus iusti. non est mors 

sed depositio taberna/27/culi.1014 Rudentes. funes quibus nautę uela suspendent.1015 [EPIST. 

IOHANNIS] Vnctio spiritalis. est spiritus sanctus quia eius mis/28/terium in unctione 

                                                 
997 [Act 17.18: zie hierboven]; Fulda 58.42; Ambrosiana 48.42; Bern 61.39; verkorte versie in VLO 15;  aurum] 

uirum  A. 
998 [Act 18.3: erat autem scenofactoriae artis]; Fulda 58.45; Ambrosiana 48.45; Bern 61.42; het lemma ontbreekt 

in de verkorte versie in VLO 15;  umbra. schea] Vmbra uero scia  FAB   (scio A)    scenomata] scenomenta  F     

scenomata … laneis] om. B   ciliciis] cilicinis  FAB 
999 [Act 18.18: qui sibi totonderat in Cencris caput]; Fulda 58.46; Ambrosiana 48.46; Bern 61.43.   
1000 [Act 19.12: ita ut etiam super languidos deferrentur a corpore eius sudaria vel semicintia]; Fulda 58.49; 

Ambrosiana 48.49; Bern 61.45. 
1001 [Act 19.19: multi autem ex his qui fuerant curiosa sectati]; Fulda 58.50; Ambrosiana 48.50; Bern 61.46; 

verkort in VLO 15. 
1002 [Act 21.39: ego homo sum quidem Iudaeus a Tarso Ciliciae non ignotae civitatis municeps]; Fulda 58.59; 

Ambrosiana 48.59; Bern 61.52; de glosse in VLO 15 is overgenomen van het tweede deel van de glosse in F en 

B; deze passage bevindt zich niet in A. 
1003 [Act 25.23: altera autem die cum venisset Agrippa et Bernice cum multa ambitione]; Fulda 58.61 en 62; 

Ambrosiana 48.61 en 62; Bern 61 en 62; cupidus] cubitus B. 
1004 [Act 27.11: centurio autem gubernatori et nauclerio magis credebat]; Fulda 58.64; Ambrosiana 48.64; Bern 

61.57;  nauicularis] nauicularius   FA  
1005 [Act 27.14: non post multum autem misit se contra ipsam ventus typhonicus qui vocatur euroaquilo]; Fulda 

58.65; Ambrosiana 48.59; Bern 61.59. 
1006 [Act 28.30: mansit autem biennio toto in suo conducto]; Fulda 58.67; Ambrosiana 48.67; Bern 61.61. 
1007 [Iac 1.11: ita et dives in itineribus suis marcescet]; Fulda 59.3; Ambrosiana 49.3; Bern 62.2;  marcescet] 

marcessit  A    peribit] perierit   A 
1008 [Iac 1.14: unusquisque vero temptatur a concupiscentia sua abstractus et inlectus]; Fulda 59.4; Ambrosiana 

49.4; Bern 62.3;   illectus in malum] Inlectus: seductus  F   et in malum Inlectus .i. seductus   A 
1009 [Iac 1.21: in mansuetudine suscipite insitum verbum]; Fulda 59.5; Ambrosiana 49.5; Bern 62.4; verkort in 

VLO 15;    uos] suos B 
1010 [I Pt 1.17: qui sine acceptione personarum iudicat]; Fulda 60.2; Ambrosiana 50.2; Bern 63.2;  

genormaliseerd en ingekort in VLO 15; het lemma discrimen verwijst naar een andere lezing dan in de 

Vulgaattekst aanwezig. De glossen in FAB hebben toegevoegd:  Alia aeditio sine acceptione personarum habet. 
1011 [I Pt 2.12: ex bonis operibus considerantes glorificent Deum in die visitationis]; Fulda 60.3; Ambrosiana 

50.3; Bern 63.3;    .i. tribulationis] hoc est in tempore retributionis   FB   hoc est in tempore tribulationis  A 
1012 [I Pt 4.3: qui ambulaverunt in luxuriis desideriis vinolentiis comesationibus]; Fulda 60.5; Ambrosiana 50.5; 

Bern 63.5;  genormaliseerd in VLO 15. 
1013 [I Pt 4.8: ante omnia mutuam in vosmet ipsos caritatem continuam habentes]; Fulda 60.6 en 7; Ambrosiana 

50.6; Bern 63.6 en 7. De twee afzonderlijke glossen in F en B, worden in A en VLO 15 samengevoegd. 
1014 [II Pt 1.14: certus quod velox est depositio tabernaculi mei]; Fulda 61.4; Ambrosiana 51.3; Bern 64.3. Het 

lemma uit de Vulgaat ontbreekt in VLO 15 en is vervangen door Obitus iusti. De glosse in F is fragmentarisch;       

hic petrus obitum suum ostendens   F     Hic petrus obitum suum ostendit (ostendens  B) quem non mortem sed 

depositionem tabernaculi sui dicit  AB     . 
1015 [II Pt 2.4: sed rudentibus inferni detractos in tartarum tradidit]; Ambrosiana 51.5; Bern 64.4; niet in  Fulda.     

suspendent] suspendunt  A 
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uisibili;1016 ¶ Senior .i. ipse iohannes.1017 Gaius. de quo apostolus <dicit>. Salut<at>. u<os>. 

g<aius>;1018 Diotrepes. /29/ eresiarcha fuit superbus. interpretatur spetiosus insalsus. uel 

decor insaniens;1019 Mortuus. qui non facit fr<uctum> b<onum>. /30/ Bis mortua. qui 

malus;1020 [APOCALYPSIS] Efesus. lapsus magnus et uoluntas mea.1021 Smirna. mirra .i. 

mortificatio /31/ carnis.1022 Pergamus. diuidens cornua eorum.1023 Tiatira. hostia. quia sancti 

exhibent corpora sua h<ostiam>. u<iuentem>;1024 /32/ hic angelus .i. sacerdos minus 

solers.1025 Philadelfia. dilectio fraterna.1026 Laoditia. tribus ama/33/bilis domini.1027 Poderis. 

camisa;1028 Nicolaus diaconus a petro ord<inatur>. docuit immolata idolis uesci. et /34/ 

publice omnia agere.1029 Lignum uitę. xpistus.1030 Mors secunda. m<ors>. animę.1031 Antipas. 

martir perg<amus> /35/ passus. uel xpistus;1032 Manna. xpistus;1033 Calculus candidus. lapis 

refulgens.1034 Iezabel. illo tempore fuit /36/ fornicaria;1035 S<cribam> s<uper> <eum> nomen 

dei mei. quia per adoptionem filii dei dicimur.1036 Nomen ciu<itatis> .i. unitas ecclesię.1037 

/37/ Nomen meum .i. xpistianum;1038 Septem spiritus dei .i. spiritus unus septiformen.1039 

Sigillus i. natiuitas; ii. baptismus; /37/ iii. crux; iiii. sepulcrum; v. resurrectio; vi. ascensio; vii. 

iuditium;1040 Bilibri. iie librę. /38/ iii. bilibri. (?) vi. librę.1041 Veneficus. herbarius.1042 T (…)        

                                                 
1016 [I Io 2.20: sed vos unctionem habetis a Sancto]; Fulda 62.3; Ambrosiana 52.3; Bern 65.3. Het lemma 

ontbreekt in VLO 15;         eius misterium] cuius sacramentum  FAB 
1017 [II Io 1.1: Senior electae dominae et natis eius]; Fulda 63.2; Ambrosiana 53.2; Bern 66.2. 
1018 [III Io 1.1: Senior Gaio carissimo quem ego diligo in veritate]; Fulda 63.3; Ambrosiana 53.3; Bern 66.3. 

Verkort in VLO 15; cf. Rm 16,23: salutat vos Gaius hospes meus et universiae ecclesiae. 
1019 [III Io 1.9: sed is qui amat primatum gerere in eis Diotrepes non recipit nos]; Fulda 63.4; Ambrosiana 53.4; 

Bern 66.4. insalsus] insulsus  FAB     decor] de cor  B 
1020 [Iud 1.12: arbores autumnales infructuosae bis mortuae eradicatae]; Fulda 64.5; Ambrosiana 54.5; Bern 67.5. 

Verkort in VLO 15. 
1021 [Apc 1.11: et mitte septem ecclesiis Ephesum et Zmyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et 

Philadelphiam et Laodiciam]; Fulda 65.3; Ambrosiana 55.3; Bern 68.3.   lapsus magnus] lausus magnus  B 
1022 [Apc 1.11; Apc 2.8 Apc: zie hierboven]; Fulda 65.4; Ambrosiana 55.4; Bern 68.4. 
1023 [Apc 1.11: zie hierboven]; Fulda 65.5; Ambrosiana 55.5; Bern 68.5.   diuidens] diues  F 
1024 [Apc 1.11: zie hierboven]; Fulda 65.6; Ambrosiana 55.6; Bern 68.6.    Tiatira] T(h)iatyre  AB    sancti] om.  A 
1025 [Apc 1.11: zie hierboven en Apc 3.1]; Fulda 65.7; Ambrosiana 55.7; Bern 68.7. Het lemma (Et angelo Sardis 

ecclesie  Apc 3.1) ontbreekt in VLO 15, glosse sterk verkort.  
1026 [Apc 1.11: zie hierboven]; Fulda 65.8; Ambrosiana 55.8; Bern 68.8. 
1027 [Apc 1.11: zie hierboven]; Fulda 65.9; Ambrosiana 55.9; Bern 68.9. Verkort in VLO 15. 
1028 [Apc 1.13: similem Filio hominis vestitum podere]; Fulda 65.10, Ambrosiana 55.10; Bern 68.10. Sterk 

verkort in VLO 15;   poderis] federis  F   camisa] camisia  AB   camissia  F 
1029 [Apc 2.6: sed hoc habes quia odisti facta Nicolaitarum quae et ego odi]; Fulda 65.11; Ambrosiana 55.11; 

Bern 68.11.    diaconus] om. F 
1030 [Apc 2.7: vincenti dabo ei edere de ligno vitae]; Fulda 65.12; Ambrosiana 55.12; Bern 68.12. 
1031 [Apc 2.11: qui vicerit non laedetur a morte secunda]; Fulda 65.13; Ambrosiana 55.13; Bern 68.13. 
1032 [Apc 2.13: et in diebus Antipas testi meus fidelis qui occisus est apud vos]; Fulda 65.15; Ambrosiana 55.15; 

Bern 68.14. 
1033 [Apc 2.17: vincenti dabo ei manna absconditum]; Fulda 65.17; Ambrosiana 55.17; Bern 68.16.  

Samenvatting van de glosse in één woord. 
1034 [Apc 2.17: et in calculo nomen novum scriptum]; Fulda 65.18; Ambrosiana 55.18; Bern 68.17. 

Normalisering in VLO 15.  
1035 [Apc 2.20: quia permittis mulierem Hiezabel (...) docere et seducere servos meos fornicari]; Fulda 65.19; 

Ambrosiana 55.19; Bern 68.18. Verkort in VLO 15. 
1036 [Apc 3.12: et scribam super eum nomen Dei mei]; Fulda 65.21; Ambrosiana 55.21; Bern 68.20.   dicimur] 

dicimus  B   faciam  A 
1037 [Apc 3.12: et nomen civitatis Dei mei novae Hierusalem]; Fulda 65.22; Ambrosiana 55.22; Bern 68.21. 
1038 [Apc 3.12: et nomen meum novum]; Fulda 65.23; Ambrosiana 55.23; Bern 68.22. 
1039 [Apc 4.5: et septem lampades ardentes ante thronum quae sunt septem spiritus Dei]; Fulda 65.29; 

Ambrosiana 55.28; Bern 68.27. 
1040 [Apc 5.1: et vidi in dextera sedentis super thronum librum scriptum intus et foris signatum sigillis septem]; 

Fulda 65.30; Ambrosiana 55.29; Bern 68.28. 
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Paleografische opmerkingen bij de Glossae biblicae: 

 

12v marg. sup.   /4/ int(ellectum)] ss. add.     id est intellectum   ss. add.  F 

marg. sin.    De rand van deze bladzijde is afgesneden/beschadigd, waardoor woorden 

verdwenen of moeilijk leesbaar zijn. Conjecturen geschieden op basis van bestaande edities.  

/36/ Quippiam. modicum]  de tekst van deze glosse loopt door in de ruimte voor de 

(geradeerde) hoofdtekst 

13r   De rand van het perkament is enigszins beschadigd waardoor sommige letters niet of 

moeilijk leesbaar zijn. 

13r marg. sup.   /3/  nolentes] uolentesa.c. 

marg. sin.   /6/7/ gomoi] lege gomor 

marg. dext.  /9/ Feminalia. femoralia   /32/ smirna   correctie dichtgelopen a (at)    fistula  

correctie a, gevolgd door tiroons teken voor non est?   /35/  Testimonium]    ter 

verduidelijking bovengeschreven –o door Ademar zelf 

13v   Grote gedeelten op deze bladzijde zijn zeer moeilijk leesbaar. Reconstructie met behulp 

van bestaande edities. 

/1/  oloseri(corum)] lege holosericorum    /5/ reticulum ]  -lum wordt afgekort op de wijze van –

rum via een schuin streepje door de voet van de letter L   /11/ diomedia  ss. add.    /16/  

palulas] lege papulas    /19/  scripulus geschreven als  scriplll’  /24/ sortitor] soctitora.c.  /35/ 

inebriari   open a geschreven als cc  /36/ comrumpens] lees  corrumpens    /37/ in poplitibus] 

muscula tibiarum   ss. add.   /38/ asumeta.c.   /41/ iustorum] beschadiging  /43/ Filii gemini ] 

met dit lemma(Idc 3.15) begint zonder enige overgang het Liber Iudicum     /45/ infiguntur] 

infigantur a.c.   /47/  In het commentaar blijft het boek Ruth onbehandeld. Met een 

paragraafteken ( ¶ ) wordt aangeduid dat er een overgang plaatsvindt, nl. naar het boek 

Samuel;   /marg. sub./ Rechts naast de stempel van de Leidse bibliotheek staan tekens, 

bestaande uit 4 (5) vertikaal geplaatste punten, plus rechts daarvan een –us afkortingsteken 

met een lange stok. Het gaat hier naar mijn mening om neumen, cf. Bn lat 1121, fol.72v, 

GRIER, “Scriptio interrupta”, in: Scriptorium 51 (1997) Pl. 17b. 

 

15v 

/2/ Gimel] Gimei a.c.   /3/  deuteronuo] lege deuteronomio  /11/ Statuti a.c.      .i.] ss. add.   /14/ 

niniuitarum] nini(…vacuat)uitarum  scripsit  /16/ vt] in ras.   /16-17/ promisit] promisit   

scripsit   /18/ Saturaticorr.  /22/ homo scripsit  /24/ tollebant] tollunt a.c  /32-33/  monstrat  

scripsit  /34/ post siringion vac.  /35/ metonimia] metonimiea.c.  /37/ intectam] tntectama.c. 

 

16r 
/1/ tincturas] tinturasa.c. ; ante tincturas eras. ti     /5/ in test(imonium)   in eras.  /13/ saul] 

sala.c.  /14/ scripsit humilis   /15/ archam] arcama.c. (spiritus asper)     /23/ cathenata] 

                                                                                                                                                         
1041 [Apc 6.6: bilibris tritici denario et tres bilibres hordei denario]; Fulda 65.31; Ambrosiana 55.30; Bern 68.29.   

Bilibri] Bilibris   A 
1042 [Apc 9.21: et non egerunt paenitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis]; Fulda 65.35; Ambrosiana 

55.34; Bern 68.33.  Verkort in VLO 15. 
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catenataa.c.  (spiritus asper)   /24/ instrumentum] in- correxit ex a   /28/  satellis] lege satelles     

aparitorcorr.] lege apparitor   /28/ caparum] capruma.c.   /36/ sermonibus  scripsit   /38/ 

inmundum] inmuuduma.c. 

 

16v 
/8/ maia] lege maio   /14/ in habelacorr. ] in abetaa.c. (spiritus asper)   /19/ foliis] foliasa.c.     

iocundior]  iouundiora.c.   /20/ cementarii]  open a met een plat dak   /21/  iaNuascorr.   /22/ 

Ezechias] Ecechiasa.c.   /31/ vtcorr.   /32/  diuiNamcorr. 

 

17r 
/2/ sensus] senusa.c.  /18/ Confregisti] corr. s ex c  /21/ coramcorr.  /26/ cigno lege cygno  /30/ 

porro] met ronde en rechte r 

 

17v 
/4/ ¶] in marg.  /6/ Dux corr.  /9/ thimiamate] corr. ex thimiatmate  /11-12/ pun<i>to]  post pun 

mac.   /12/  a sale.]   sequitur spatium   /14/ orcius] corr. ex  urceus  /19/ Tabernacula] T corr. 

ex ¶  /21/ uirgulę] corr. ex uigulę  /22/ salicis  corr. ex  salices  /25/ mvscarum] m’scaruma.c.  

/28/ herba] corr. b ex a  /29/ Salomon] S corr. ex l   /31/ Moscheomata] corr. c ex co   /32/ 

uitulamina  scripsit 

 

18r 
/2/ ut uitis est] in ras.i  /3/  mace donii]  donii  in marg.   /7/ Rusticatio] postea desunt fere 10 

litterae  /8/ estimatio] add. sup. uel commutatio   /12/ Eschematismenos] h sup. l.  /15/ uetusta 

corr. ex uetustas   /16/  Diem] postea eras.  se   /18/ ¶ ] (?)   /22/  Abhominabuntur] h sup. l.   

/23/ Abhominabilem] h sup. l.   /25/ instinctos] postea  “zakt de regel”  /26/ membrorum.,] .,  

add. super l.   /28/ ¶] add. in marg.  /29/ .i.] in marg.     Fulgvrans] Fulgoransa.c.  /35/ freqntia  

scripsit 

 

18v 
/1/ flagello] corr. ex falagello    mur(mare)] in marg. add.   /9/ lugubrativncula] corr. v   /10/ 

ascopa] lege ascopera  /20/ inhi.iare  scripsit   (sup. i = infinitivus?)   /21/ Virgae corr. ex 

Virga  /36-37/ gestantur]  corr. ex  gestuntur   

 

19r 
/1/ Regnante] sup. corr. ex Regnate  /4/ ficarii]  corr. ex  uicarii  /14/ exciditur] corr. ex 

excidatur   /17/ prebebo] corr. ex prenebo  /20/  ferratis]  corr. ex  ferreis  /21/ serrarum] corr. 

ex serarum (ss. add. r)  /28/ mixtvm] ss. add. vm       corripiunt]  ronde r en rechte r in één 

woord na elkaar gebruikt 

 

19v 
/1/ aandachtsstreepje in linkermarge, donkerbruine inkt   /3/  post Lum prikje voor de kantlijn  

/5/ post tramaritia spatio relicta (?)  /9/ trigesimus] xxx’  scripsit  /12/ transmigratio  scripsit  

/16/ fugere]  corr. ex  fugare      Aggeribus] corr. ex  Aggeris    /17/ quocinaria]  lege 

coquinaria    /30/ lumen] sup. corr. ex limen 

 

Fasc. VI 

 

22r 

/1/ <e>x utroque   mac.  /6/  et] ss. add.  /16/ posset] scripsit poſf  /25/ adherens   scripsit  /30/ 

negant] sup. corr. a 
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29r 

/18/ per negotia] per   ss. add.  /27/ Superna] corr. S ex b 

 

29v 
/10/ Thęophilus] Thęnphilus  scripsit  /22/ itineribus] corr. ex iter  /30/ mortua corr. ex 

mortuus
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17. Anoniem, HAEC QUICUMQUE LEGIS (fragment) 

fol. 14r – 15r (schriftje IV) 

 

PALEOGRAFIE 

 

  Het fragment waarmee schriftje IV begint is door verschillende handen geschreven; blijkbaar 

bedoeld als schrijfproef, mogelijk door leerlingen van Ademar.1  Dit tekstgedeelte is volgens 

De Meyier een afschrift van het begin van het glossarium in schriftje VI (fol. 22v – 29r).2 

Naar mijn mening is de volgorde van kopiëren juist omgekeerd: de fouten die nog wel in het 

fragment voorkomen, worden namelijk vermeden in de volledige tekst in schriftje VI.  De 

eerste hand in schriftje IV werd kennelijk uitverkoren om het glossarium in zijn geheeel te 

kopiëren, zij het in een kleiner schrift.  

In het fragment zijn vier verschillende handen waar te nemen. De laatste hand op fol. 15r 

komt ook voor in BnF lat. 13220, fol. 20v-43v (Aimoinus?), een handschrift waarin zich 

eveneens een autograaf van Ademar bevindt (fol. 52-59).3 

 

Het fragment begint ambitieus met een inspringende, versierde initiaal van 6 regels hoog, 

gevolgd door drie regels tekst in capitalis rustica met unciale elementen. Woordscheiding 

correct toegepast. De ruime regelafstand is overeenkomstig de afstand tussen de prikjes. 

 

 
 

                                                 
1 Het kan ook een ordeloze, en door Ademar afgekeurde, poging zijn geweest om de verzameling glossen te 

kopiëren.  
2 Codices in octavo, p. 33. 
3 Zie Deel I, p. 37; BnF lat. 13220, fol. 20v-43v, Sermo in solemnitate S. Savini. 
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Afb. 17.1, fol. 14r.  

 
 

Afb. 17.2, fol. 15r. 

 

 

 

 

 



383 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

fol. 14r 

 

/1/ HAEC QUICUMQUE LEGIS DIUERSAQUE /2/ UERBULA CAPIS: QUE PASCUNT ANIMUM /3/ SI UIS 

INTENDERE SENSUM: /4/ Philosophia est naturarum inquisicio /5/ rerum humanarum 

diuinarumque /6/ cognicio quantum est homini possibi/7/le estimare. Est quoque philosophia. 

honestas uite. /8/ studium bene uiueni meditacio mortis. con/9/temptus seculi. Constat uero 

bifida materia. scien/10/tia et opinione. Scientia 4.est cum res aliqua certa /11/ ratione 

percipitur. ut eclipsis solaris /12/ lunaris quę corporis obiectione fit; /13/ Opinio est cum certa 

res latet et nulla /14/ racione firma diffiniri potest. /15/ ut magnitudo cęli uel profunditas /16/ 

terrę. philosophi<ae>? est species // fol. 14v // /1/ tripertita una naturalis quæ grece phisica /2/ 

dicitur na<m> phisis natura dicitur in qua /3/ de naræ dicitur5 inquisicione differitur6/4/ quæ 

diuiditur in .iiiior partes id est /5/ aritmeticam astronomicam /6/ musicam. (!) 7Altera moralis 

quæ grece athica8 (!) /7/ dicitur. in qua de moribus agitur. quæ similiter in .iiii.or /8/ diuiditur 

partes id est prudentiam. iusticiam. forti/9/tudinem. temperantiam. Terciam racionalis. que /10/ 

grece loyca apellatur. in qua quemadmodum inruit? /11/ causis. uel uitę moribus. ueritas ipsa 

queratur /12/ que diuiditur in duas partes id est dialeticam /13/ et rethoricam. In phisica igitur 

causa querendi /14/ in ethica ordo uiuendi. in loyca racio intelli/15/gendi uersatur; His quippe 

generibus. tribus. philosophiae9 et iam diuina eloquia consistunt. nam //fol. 15r// /1/ aut 

disputare solet de natura. ut ge/2/nesi. et in ecclesiasten. aut moribus ut in pro/3/uerbiis10 et in 

omnibus sparsim libris. /4/ aut de loyca pro qua nostri telogiam uen/5/dicant. ut in canticis 

canticorum /6/ et in euangeliis; Philos grece latet amor. /7/ sophus sapiens. inde11 philosophus 

/8/ amator sapiencię; Quatuor /9/ genera sunt accidencium. primum /10/ quod nec accidit nec 

recedit. /11/ ut lux in sole. uirtus in anima /12/ secundum quod ac<c>idit et recedit. ut /13/ 12et 

recedit. ut sacietas. et ebrietas; /14/ Tercium quod recedit et non accidit. ut iu/15/uentus et 

adolescentia[s];13 Quartum quod /16/ accedit et recedit. ut canicies et senec/17/tus; Oracio est 

uerborum constructio pleno sen // 

                                                 
4 Hier begint een andere hand die bovengeschreven est heeft toegevoegd en daarna steeds groter gaat schrijven. 
5 expunctie dicitur;  De kopiist had hier eigenlijk moeten schrijven: in qua de nature. Hij wordt meteen afgelost 

door een andere hand. 
6 -tur  d.m.v. een punt bovengescheven geplaatst 
7 andere hand 
8 In de volledige tekst is athica bovengeschreven verbeterd in aethica. 
9 verlengde p en correctie philosophiae uit philosophica 
10 wisseling van hand: proue // rbiis 
11 wisseling van hand 
12 wisseling van hand waardoor  et recedit   herhaald wordt 
13 Deze fout wordt niet herhaald in schriftje VI. 
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17a.  Anoniem, GLOSSARIUM: “HAEC QUICUMQUE LEGIS…” (PERSIUS, IUVENALIS, etc.)  

 

fol. 22v-29r med. (schriftje VI) 

 

 

 

INLEIDING 

 

     Tussen het stapeltje aantekenboekjes van Ademar van Chabannes bevindt zich een katern 

(6) dat niet alleen gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke codicologische constructie, maar 

waarin ook een tekst is gekopieerd die het verdient om onder de aandacht gebracht te 

worden.1 Het betreft hier een verzameling glossen die op de wijze van een tekstcommentaar in 

lange, doorlopende regels wordt gepresenteerd. In het vervolg zal ik deze tekst 

ononderscheiden aanduiden met de termen glossae collectae, glossarium, commentaar en – 

het meest ondubbelzinnig – met het incipit Haec quicumque legis. Deze besluiteloosheid 

wordt gelegitimeerd door de voorlopige onzekerheid omtrent de feitelijke totstandkoming, 

ordening en functie van de glossen die bijeengebracht zijn in Haec quicumque legis.2 In deze 

toelichting hoop ik iets van die onzekerheid weg te nemen, onder andere door de vraag te 

stellen naar de tekst(en) waarop de glossen betrekking hebben; door op zoek te gaan naar de 

bronnen waaruit de gegeven verklaringen van de lemmata stammen; en door, waar mogelijk, 

een zekere ordening in de verzameling te signaleren. 

   In mijn reconstructie omtrent het ontstaan van de glossenverzameling in Haec quicumque 

legis neemt Remigius van Auxerre (c. 841- c. 908) een centrale plaats in omdat, zoals blijken 

zal, vele glossen op de een of andere manier met de werken van Remigius in verband gebracht 

kunnen worden. Remigius vormt echter niet het beginpunt noch het eindpunt van deze 

glossenverzameling. Hypothetisch kan men een zestal fasen in de totstandkoming van de 

glossen in Haec quicumque legis onderscheiden: 

1. glossen die rechtstreeks teruggaan op de werken van Servius, Isidorus, Cassiodorus, 

Alcuin, etc., met daaraan toegevoegd glossen van auteurs die vóór Remigius actief 

waren: Sedulius Scotus, Johannes Scotus, Haimo van Auxerre, e.a..  

2. glossen die te herleiden zijn tot de commentaren van Remigius zelf. 

3. samenstelling en bewerking van de glossae collectae uit het onder 1 en 2 genoemde 

materiaal door iemand uit de kring van Remigius, mogelijk een generatie na hem. Het 

is denkbaar dat reeds in deze fase van een Duitstalige bewerker sprake is.  

4. migratie van – inmiddels – Haec quicumque legis naar Duitsland waar te eniger tijd 

Oud-Hoogduitse glossen vanuit andere dialecten werden toegevoegd. 

5. aankomst van Haec quicumque legis in Limoges en eerste kopieerpoging in VLO 15. 

                                                 
1 In de huidige binding is aantekenboekje VI, gelijk aan katern 6 in de codicologische opbouw van het 

handschrift.  
2 De term glossae collectae wordt gedefinieerd door Sinéad O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses on 

Prudentius’ Psychomachia (Leiden/Boston, 2004) p. 24, n.6: “Glossae collectae are marginal and interlinear 

glosses excerpted from their original context to form a continuous commentary.” Het is echter waarschijnlijk dat 

het glossarium in VLO 15 niet alleen uit marginale en interlineaire glossen is samengesteld maar ook, en 

misschien wel vooral, uit excerpten van reeds bestaande, doorlopende commentaren. Onze tekst heeft het 

uiterlijk van een zelfstandig commentaar maar het is vooralsnog twijfelachtig of het ook bedoeld is om als 

commentaar bij een tekst (of meerdere teksten) gebruikt te worden. De term glossarium beschouw ik als een 

overkoepelende benaming voor een verzameling glossen die op verschillende grondslag geordend kunnen zijn: 

in de meest simpele vorm volgen ze de – intrinsieke ‒ orde van de tekst waaruit ze genomen zijn, en dan kunnen 

ze aangeduid worden met de termen glossae collectae en/of commentaar, of ze ondergaan een ordening van 

buitenaf, bijvoorbeeld thematisch of alfabetisch, en worden dan encyclopedie of lexikon genoemd. 
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6. tweede, volledige kopie in VLO 15. 

 

   In de hierna volgende analyse wordt eerst gepoogd om op basis van paleografie en 

codicologie de huidige situatie in VLO 15 te belichten (fase 5 en 6). Daarna wordt de 

mogelijke herkomst van de glossen getraceerd door vergelijkingen te maken met bestaande 

commentaartradities bij bekende auteurs als Juvenalis, Persius, Prudentius, Priscianus en 

Sedulius (fase 1-3). Vervolgens wordt aan de hand van de aanwezige Oud-Hoogduitse glossen 

het Oost-Frankische intermezzo behandeld (fase 4). Tenslotte worden in het afsluitende 

hoofdstuk enkele bevindingen samengevat. 

 

 

I. CODICOLOGIE EN PALEOGRAFIE 

 

Voor de bijzonderheden omtrent de codicologische en paleografische details van dit katern 

verwijs ik naar mijn artikel “A Flexible Unity”, in Scriptorium 64 (2011), in het bijzonder p. 

31-44. 
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Afb. 17a.1. Begin (fol. 22v) van het glossarium.  
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Afb. 17a.2. Slot (fol. 29r) van het glossarium; vanaf het midden van fol. 29r vervolgt Ademar 

met een voortzetting van de bijbelglossen. 

 

 

    Schriftje VI (oftewel katern 6) bevat twee teksten in twee verschillende handen. Op de 

eerste versozijde begint de hoofdtekst, het anonieme glossarium. De oorspronkelijk leeg 

gebleven eerste rectozijde en de anderhalve bladzijde aan het einde van het katern werden, 

kort na voltooiing van het glossarium, opgevuld met het slot van de Glossae Biblicae in de 

hand van Ademar zelf. Deze bijbelglossen werden verspreid over de schriftjes III, IV en VI 
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genoteerd. In het anonieme glossarium, de hoofdtekst dus, kan men zeker niet de hand van 

Ademar herkennen ‒ ondanks de veronderstellingen van het tegendeel door Steinmeyer, 

Bergmann en Bertini.3 Daarvoor zijn de paleografische kenmerken té afwijkend van het beeld 

dat we ons in andere teksten als typisch voor Ademars hand gevormd hebben. Het verschil 

tussen beide handen is in één oogopslag te zien op fol. 29r, waar Ademar, direct na het 

anonieme glossarium, verder gaat met zijn bijbelcommentaar (zie afbeelding 17a. 2 

hierboven). Mijn veronderstelling luidt, dat het glossarium in opdracht van Ademar door een 

andere kopiist, waarschijnlijk één van zijn leerlingen, is afgeschreven. De mogelijkheid dat 

Ademar zich een katern met een kant en klare tekst uit andermans bezit heeft toegeëigend, 

eventueel met de bedoeling om de lege ruimtes met eigen aantekeningen op te vullen, acht ik 

om twee redenen onwaarschijnlijk: ten eerste is de codicologische preparatie van dit katern, 

middels het vouwen van een blad perkament, analoog aan het procédé dat Ademar eerder 

toepaste bij de constructie van schriftje XI (vouwen van een achtblad);4 ten tweede is het 

glossarium in schriftje VI de definitieve versie van een eerdere, onderbroken kopieerpoging 

die plaatsvond in een ander schriftje dat ook tot de verzameling van Ademar behoorde. In dit, 

hiervoor behandelde, schriftje IV (fols. 14-15r) was dezelfde kopiist werkzaam die de 

volledige versie in schriftje VI uitvoerde (vgl. afb. 17.1 en 17a.1).  

   Hieruit volgt dat constructie en inhoud van dit katern het resultaat moet zijn geweest van de 

bewuste overweging van Ademar om een elders samengestelde tekst voor eigen gebruik te 

laten kopiëren.  

   

   Kenmerken van de hand van de kopiist (afb. 17a.1): zeer regelmatig schriftbeeld; rechte 

schrijflijn; significante letter g met als staart een lange horizontale haal naar links; de 

afkorting voor m is niet een horizontaal streepje maar een rond (concaaf) haaltje. De kopiist 

heeft het eigenaardige gebruik om de apostrof als afkortingsteken recht boven de laatste letter 

te plaatsen. Bovendien staat dit teken voor suffix us én voor de eind s (fol. 29r, r. 1: dirus 

natus).5  In de ligatuur or wordt steeds de ronde r gebruikt (maar zie het woordje amor op fol. 

23v in regels 21 en 22). In andere gevallen wordt een rechte r geschreven. Rechte d, maar 

soms aan het begin van een regel, wanneer het woord met de letter d begint, kan een d met 

een naar links gebogen stok (uncialis) gebruikt worden. Behalve de Karolingische a komt ook 

een semi-open a voor die lijkt op cc. Een onvervalste open a in sapientiae (fol. 29r, r. 12). De 

ligatuur ae komt nauwelijks voor. 

Gebruik van de ligatuur-et (&) en de nota-et (┐). De ampersand wordt midden in een woord 

gebruikt, zelfs in gevallen als a&as (aetas, fol.23r, r.2) en po&e (poete, fol.23r, r.22). Voor 

est wordt ÷ en ē geschreven. 

                                                 
3 Elias STEINMEYER / Eduard SIEVERS, Die althochdeutschen Glossen IV, p. 479: “bl. 22b-29a von Ademars 

Hand”; Rolf BERGMANN, “Althochdeutsche Glossen bei Ademar von Chabannes”, in: G. DROEGE et al. (Hrsgb.), 

Landschaft und Geschichte. Festschrift für Franz Petri zu seinem 65. Geburtstag (Bonn, 1970), p. 44-51, hier p. 

51: “…da die (althochdeutschen) Glossen im Kontext der von Ademar geschriebenen lateinischen 

Worterklärungen stehen, (müssen) die althochdeutschen Glossen (…) daher von Ademar sebst geschrieben 

sein.” Zie ook Katalog der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften II, Teil C. Katalog Nr. 

201-492 (red. R. BERGMANN, S. STRICKER,  Y. GOLDAMMER, C. WICH-REIF (Berlin/New York …), nr. 373, p. 

815-817. F. BERTINI / P. GATTI, Ademaro di Chabannes Favole   (Genua, 1988: Favolisti latini medievali III), p. 

31, n. 81, beroept zich op R. LANDES, “A libellus from St. Martial of Limoges written in the time of Ademar of 

Chabannes (989-1034)” in Scriptorium 37 (1983), p. 190, n. 48, maar later in Relics, Apocalypse and the Deceits 

of History. Ademar of Chabannes 989-1034 (Cambridge (Mass.)/London, 1995), p. 355, schrijft LANDES de 

hoofdtekst in schriftje VI niet meer aan Ademar toe. De hand in deze tekst wordt door  K. de MEYIER, Codices 

Vossiani Latini.  IV.  Indices (Leiden, 1984), p. 29, in s. X geplaatst.    
4 Zie A. van ELS, “A flexible unity”, Scriptorium 64 (2011), p. 44-49. 
5 Deze gewoonte kan ook geconstateerd worden in een ander handschrift uit Limoges, MS Wolfenbüttel Guelf. 

79 Gud. lat. 2o, in het officium voor Ste. Valeria, fol. 94-97. 
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De vier versregels die als titels fungeren, worden in capitalis rustica geschreven met enkele 

elementen van uncialis (o.a. E, A, D). 

Eenvoudige interpunctie; gebruik van de hoofdletter bij (bijna) elk nieuw lemma. De staart 

van de letters in de onderste regel van de bladzijde wordt soms verlengd.  

Expunctie via een punt boven, en een punt onder de letter geplaatst. Soms is de foutieve tekst 

weggekrast en bovengeschreven verbeterd. Vergeten letters of woorden worden – door de 

kopiist zelf – bovengeschreven toegevoegd. Id est wordt geschreven als  .i.  of als iđ. Ligatuur 

NT komt regelmatig voor. 

 

   Hoe is de verhouding tussen dit uitgeschreven glossarium in schriftje VI en het fragment 

daarvan in schriftje IV, fol.14r-15r?6 Is het fragment afgeschreven van de langere tekst en ten 

opzichte hiervan dus chronologisch later, zoals De Meyier meent,7 of is het fragment een 

soort (mislukt) proefschrijven dat aan de uiteindelijke volledige versie voorafging? 

De eerste hand in het fragment van Haec quicumque legis is dezelfde als degene die de 

volledige tekst in schriftje VI voor zijn rekening neemt.8 Bij een vergelijking blijkt dat deze 

identieke hand hetzelfde tekstgedeelte toch weer iets anders kopieert: de interpunctie wijkt af 

en de ene keer wordt uite geschreven, de andere keer uitę; ratione en racione. De schrijver in 

schriftje VI vergeet een keer est te schrijven. Dat wordt bovengeschreven toegevoegd. Ook de 

schrijver in IV begaat deze omissie en corrigeert dat op dezelfde manier. Een dergelijke fout 

legt nog niet meteen de kopieervolgorde van twee teksten vast. Maar omdat de andere fouten 

die in IV gemaakt zijn, niet herhaald worden in VI, moeten we toch aannemen dat eerst 

IVgekopieerd werd, en daarna VI, met vermijding van de onnauwkeurigheden in IV. 

Andersom is moeilijk voorstelbaar: de tekst zou dan eerst in zijn geheel gekopieerd zijn 

geweest, om daarna nog een keer afgeschreven te worden (waarom eigenlijk?), met als 

resultaat dat het keurige voorbeeld in VI vervangen zou worden door een foutieve en slordige 

kopie.  

  Mijn suggestie is, dat Ademar als opdrachtgever de schrijfpoging in schriftje IV afbrak toen 

hij het resultaat onder ogen kreeg. Het geheel was veel te ruim opgezet en vooral de tweede 

en derde hand schreven uitermate slordig. Wat hij vervolgens verlangde was een nieuwe 

kopie, geschreven door de eerste hand en in een zuinigere lay-out, in een daartoe nieuw 

geprepareerd katern, namelijk schriftje VI.  

 

   Tijdens het overnemen van de glossen uit de legger in schriftje VI, is de kopiist er niet altijd 

in geslaagd om de gehele glosse te reproduceren, misschien wegens omissies in het origineel 

of wegens gebreken in het handschrift. De glosse op fol. 23r (nr. 18): “Tria genera sunt 

dicendi: hum<ile>”, mist na “hum” vervolgens “medium, grandiloquum”. En bij de lemmata 

“Lodix” (283), “Tirias endromidas. femineum ceroma” (284) en “herniosus” (285) wordt in 

het geheel geen uitleg gegeven. Mogelijkerwijs gaat er achter het lemma “Gurgulio 

accheruerem” (glosse 229), een moeilijk leesbare, gemutileerde passage uit Verg. Georgica 1, 

186 verscholen: “Populatque ingentem farris aceruum curculio”. 

   De vele fouten die in het glossarium voorkomen, kunnen een gevolg zijn van 

onnauwkeurigheden begaan door de kopiist die voor Ademar werkte, zoals uit de 

slordigheden blijkt die wél gecorrigeerd werden. Maar het kan ook zijn dat het model 

onvolkomenheden bevatte en dat de kopiist deze letterlijk overnam, bv. certa voor incerta, 

armentarium voor armamentarium en racionacio voor raciocinacio. Voor dit laatste scenario 

pleit het geval dat de kopiist in het woord armamentarium twee keer kort na elkaar dezelfde 

fout maakt. Op fol. 23v in regel 7 schrijft hij armentarium en in de volgende regel herhaalt hij 

                                                 
6 Cf. afbeeldingen 17.1, 17.2 en 17a.1. 
7 K.A. DE MEYIER, Codices Vossiani Latini. Pars III: Codices in octavo (Leiden, 1977) p. 33. 
8 Schriftje IV, fol. 14r, r. 4-10 en fol. 14v, r. 6 – fol. 15r, r. 3 
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deze fout. Je zou denken dat, indien het origineel de juiste schrijfwijze bevat zou hebben, de 

kopiist in tweede instantie zijn eerder gemaakte fout opgemerkt en gecorrigeerd zou hebben 

(zoals de ezel etc..,). Eenzelfde geval doet zich op fol 25r voor. In regel 9 schrijft de kopiist 

racionacio in plaats van raciocinacio, terwijl in regel 10 nog eens racinacio herhaald wordt, 

zonder dit te corrigeren. 

  De conclusie moet luiden dat niet alleen tijdens het kopieerproces, dat onder het gezag van 

Ademar plaatsvond, maar ook al in een eerder stadium vervormingen van de oorspronkelijke 

tekst zijn opgetreden.  

Waarom de fouten op een later tijdstip niet door Ademar verbeterd werden, is onduidelijk. 

 

 

 

II. TEKST: “Haec quicumque legis…” 

 

 

1. INLEIDING 

 

      Om de oorsprong, samenstelling en functie van Haec quicumque legis nader te 

onderzoeken, volgt hieronder een inventarisatie van de glossen, gegroepeerd naar auteur of 

tekst waarop ze betrekking (kunnen) hebben.9 Sommige bronnen werden zó algemeen 

gebruikt bij het becommentariëren van teksten dat ze niets over de toeschrijving aan de 

‘omgeving’ van Remigius, of over überhaupt welke toeschrijving dan ook, kunnen zeggen. 

Dat speelt vooral bij ‘klassieke’ auteurs als Isidorus van Sevilla en Servius Grammaticus. De 

relatie tussen glosse en te verklaren tekst blijft in die gevallen duister, terwijl in andere 

gevallen niet uitgesloten kan worden dat een glosse, die bijvoorbeeld een tekst van Prudentius 

becommentarieert, daarna, door dezelfde of een andere auteur, gebruikt werd om eenzelfde 

woord, maar nu in de Satyrae van Juvenalis te interpreteren. Dit hergebruik van glossen in een 

andere context leidt onvermijdelijk tot verwarringen of dubbelzinnigheden bij het localiseren 

van de tekst waarop de glosse betrekking heeft.10 Naarmate de samenhang of volgorde waarin 

glossen en lemmata in Haec quicumque legis optreden, overeenkomt met de samenhang of 

volgorde in een bepaalde brontekst, neemt de zekerheid omtrent het verband tussen glossen en 

onderliggende tekst toe.  

  Een waarschuwing is hier op zijn plaats: het verband dat wij eventueel vast kunnen stellen 

tussen glosse en te verklaren tekst geschiedt primair in retrospectief. In het beste geval raken 

wij op de hoogte van de context waaruit een glosse afkomstig is, en kan vermoed worden hoe 

de glosse in een eerdere samenhang heeft gefunctioneerd, maar welke rol de glosse in de 

nieuwe, op het eerste oog verwarrende context van Haec quicumque legis speelt, blijft voor 

een groot deel in nevelen gehuld zolang de tekst waarop dit glossarium betrekking heeft, niet 

is teruggevonden. 

   

 

   

2. BRONNENONDERZOEK 

 

 

                                                 
9 De nummering van de te bespreken glosse correspondeert met de nummering in de editie, alwaar men de 

volledige bibliografische gegevens kan vinden. Het zou correcter zijn om te zeggen: “…auteur of tekst waarop 

de glossen betrekking gehad (kunnen) hebben.” 
10 Vaak kan men bij ontleningen alleen spreken van een mogelijk verband dat lang niet altijd via een rechte lijn 

tot stand is gekomen, cf. S. O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p.102-106. 
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ALCUIN 

 

   Het glossarium heeft als titel een tweeregelig vers: “Haec quicumque legis diversaque 

verbula capis. Quae pascunt animum si vis intendere sensum”. Deze hexameters krijgen op 

fol. 24v een vervolg met weer twee versregels, nu midden tussen de tekst geplaatst en ook 

weer in capitalis rustica: “Scire potest multis que sit distancia uerbis. Excercens animum 

temptet qui querere tantum”. Door deze ingreep in de lay-out lijkt het glossarium in tweeën te 

zijn gedeeld, een indruk die door de continuïteit in vorm en inhoud van de glossen niet wordt 

bevestigd. De versregels zijn overigens niet geïdentificeerd.11 

  Na de beginversregels met de titel, volgen drie glossen van meer algemene aard, die als een 

soort filosofische inleiding tot het glossarium beschouwd kunnen worden.  

   De eerste van de inleidende glossen bestaat uit een uiteenzetting over de filosofie, die 

grotendeels ontleend lijkt te zijn aan de paragraaf “De definitione philosophiae” van de 

Etymologiae 2, 24, maar die in de details beter aansluit bij passages uit de De dialectica van 

Alcuin.12   

  Het werd in de negende eeuw steeds vaker gebruik om een grammatica te laten voorafgaan 

door een filosofisch commentaar, een bewijs voor de toenemende invloed van het 

speculatieve denken op het taalonderwijs.13 Het kan als programmatisch beschouwd worden 

dat de samensteller in VLO 15 voor zijn glossarium dezelfde, zij het verkorte en bewerkte, 

inleiding gebruikt die Alcuin aan het begin van zijn De dialectica plaatste.  

   De tweede glosse, die volgt op de filosofische inleiding, behandelt een bijzondere indeling 

van de accidentia met een vierpolige logische figuur:  

  

Quatuor genera sunt accidencium: primum quod nec accidit nec recedit, ut lux in sole, 

uirtus in anima; secundum quod accidit et recedit, ut sacietas et ebrietas; tercium: 

quod recedit et non accidit, ut iuuentus et adolescentia; quartum quod accedit et 

<non> recedit, ut canicies et senectus.  

 

Later zal Othlo van St. Emmeram († 1070) in zijn Vita S. Wolfkangi vrijwel dezelfde 

bewoordingen gebruiken om de menswording van Christus uit te leggen.14 We hebben hier te 

maken met een toepassing van de dialectische methode van Johannes Scotus Eriugena (810-

877), waarin de gehele natuur in vieren wordt verdeeld:  

 

Videtur mihi diuisio naturae per quattuor differentias quattuor species recipere, 

quarum prima est in eam quae creat et non creatur, secunda in eam quae et creatur et 

creat, tertia in eam quae creatur et non creat, quarta quae nec creat nec creatur.15  

 

                                                 
11 Cf. K. DE MEYIER, P. OBBEMA, Codices Vossiani Latini. Pars IV, Indices (Leiden, 1984), p. 
12 Alcuinus, De dialectica, I, “De philosophia et partibus eius”, ed. PL 101, col. 951D-953A.  
13 Anneli LUHTALA, “Grammar and Dialectic: A Topical Issue in the Ninth Century”, in: G. VAN RIEL, C. STEEL, 

J. MCEVOY (eds.), Iohannes Scotus Eriugena. The Bible and Hermeneutics (Leuven, 1996), p. 279-301: 

“Alcuin’s grammar is remarkable not for its pedagogical orientation but specifically for introducing dialectical 

elements into a grammatical exposition” (p. 283). 
14 Cf. Vita sancti Wolfkangi episcopi , ed. D. G. WAITZ, in: MGH VI, Annales, chronica et historiae aeui 

Carolini et Saxonici, p. 538: “Accidens est, inquit, quadriforme: unum quod nec accidit nec recedit, ut acilus et 

simus; aliud quod accidit et recedit, ut saturitas et dormitio; tertium quod non accidit et tamen recedit, ut infantia 

et pueritia; quartum quod accidit et non recedit, ut senectus et canities”.  
15 Ioh. Scotus, Periphyseon, 1,3,19, (ed. E. A. JEAUNEAU, CCCM 161); cf. voor het voorgaande: Giulio 

D’ONOFRIO, “Die Überlieferung der dialektischen Lehre Eriugenas in den hochmittelalterlichen Schulen (9.-11. 

Jh.)”, in: Werner BEIERWALTES (Hrsgb.), Eriugena redividus. Zur Wirkungsgeschichte seines Denkens im 

Mittelalter und im Übergang zur Neuzeit (Heidelberg 1987), p. 47-76, hier p. 62-66. 
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   In verband met deze glosse moet gewezen worden op een handschrift dat nu in Bamberg 

bewaard wordt, maar dat mogelijk uit de omgeving van Johannes Scotus of van de School van 

Reims afkomstig is.16 Het betreft hier MS Bamberg Staatsbibliothek Class. 30 (olim M. V. 

18), waarin teksten zoals de Ars grammatica van Clemens Scotus, de Ars de verbo van 

Eutyches en Compendiosa doctrina ad filium van Nonius Marcellus opgenomen zijn.17  

Steinmeyer maakt erop attent dat niet alleen de inleiding tot de Ars grammatica van Clemens 

Scotus (8e/9e eeuw) uit dit handschrift overeenkomsten vertoont met het begin van het 

glossarium in VLO 15, maar ook dat in een glosse in de marge van fol. 5r van MS Bamberg 

bijna letterlijk de indeling van de accidentia volgens VLO 15 herkenbaar is.18 De connectie 

tussen het glossarium in VLO 15 en Reims via het Bamberger handschrift wordt nog versterkt 

door de vaststelling van Colette Jeudy, dat de Ars de verbo van Eutyches in het Bamberger 

handschrift vergezeld gaat van het commentaar van Remigius van Auxerre en dat tekst en 

glossen geschreven werden in Reims in de tijd dat Remigius daar het onderwijs verzorgde 

(vanaf 893).19  

Op grond van dit alles is er een reële kans dat de samensteller van de glossen in VLO 15, 

rechtstreeks of indirect, in contact heeft gestaan met het Bamberger handschrift.20 

   De derde glosse met een filosofisch karakter handelt over soorten van taalgebruik in het 

spreken (oratio). Bij de definitie van oratio als een constructio verborum wordt de 

bewoording van Cicero overgenomen en uitgebreid met de etymologische uitleg van Isidorus 

(oris ratio).21 De daaropvolgende indeling van de oratio in vijf soorten (partes orationis) is 

een enigszins bewerkte en ingekorte versie van alweer een passage uit de De dialectica van 

Alcuin (PL 101, col. 974C-975B), die zich op zijn beurt baseert op het commentaar van 

Boethius op de Peri hermeneias van Aristoteles.22 In VLO 15 is de volgorde van de 

opsomming omgekeerd ten opzichte van die van Alcuin. Bovendien wijken in drie gevallen 

de ter illustratie gebruikte citaten van elkaar af. Wanneer de enunciatio aan bod komt, neemt 

Alcuin als voorbeelden: “homo est, homo non est” en “Socrates disputat, Socrates non 

disputat”. In de recensie van Ademar lezen we: “homo animal est, homo animal non est”, een 

                                                 
16 H. HOFFMANN, Bamberger Handschriften des 10. und des 11. Jahrhunderts (Hannover, 1995), p. 23-24; C. 

JEUDY, “Remigii autissiodorensis opera (Clavis)”, in: D. IOGNA-PRAT, C. JEUDY, G. LOBRICHON (éds.), L’école 

carolingienne d’Auxerre, De Muretnach à Remi (Paris, 1991), p. 457-500, hier p. 481. 
17 Fr. LEITSCHUH en H. FISCHER, Katalog der Handschriften der königlichen Bibliothek zu Bamberg 1, 2 

(Bamberg 1895-1906), p. 30-32 (nr. 30) en Birger MUNK OLSEN, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et 

XIIe siècle. Catalogue des manuscrits classiques latins copiés du IXe au XIIe siècle. 3 vols. (Parijs, 1982), 1, p. 

126. 
18 STEINMEYER/SIEVERS, Althochdeutsche Glossen IV, p. 232: “fast wörtlich finde ich diese notiz (i.e. accidentia, 

vE) wider am rande von bl. 5a”; voor de inleiding op de Ars Clementis, zie: J. TOLKIEHN (ed.), Clementis ars 

grammatica  (Leipzig, 1928: Philologus, Suppl. XX, Heft 3), p. 4-10. Clemens Scotus was werkzaam aan de 

hofschool van de Karolingers. 
19 JEUDY, “Remigii opera”, p. 481; ID, “L’ oeuvre de Remi d’Auxerre. État de question”, in: D. IOGNA-PRAT, C. 

JEUDY, G. LOBRICHON (éds.), L’école carolingienne d’Auxerre, De Muretnach à Remi (Paris, 1991), p. 384-385. 

Voor Remigius zie verder: Max MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I, p. 504-519 

en J. HUEMER, “Über ein Glossenwerk zum Dichter Sedulius. Zugleich ein Beitrag zu den grammatischen 

Schriften des Remigius von Auxerre”, in Sitzungsberichte der philsophisch-historischen Classe der kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften 96 ( Wenen,1880), p. 505-551. 
20 Hoe de relatie tussen Haec quicumque legis en MS Bamberg precies gestalte heeft gekregen moet nog nader 

onderzocht worden door bestudering van het handschrift zelf. 
21 Cf. Cicero, 1 De oratore 5, 17 (ed. K. KUMANIECKI): “Est enim ipsa oratio conformanda non solum electione 

sed etiam constructione verborum”; Isid., Etym. 1,5,3: “Oratio dicta quasi oris ratio.” 
22 Boethius, In librum Aristotelis Peri hermeneias commentarii (editio secunda), p. 142, lin. 2-4 (ed. C. MEISER). 

Zie ook Paul PIPER (Hrsgb.), Die Schriften Notkers und seiner Schule, I: Schriften philosophischen Inhalts 

(Freiburg i. Br./Tübingen, 1882), p. XIII (MS Brussel KB 10661-10665) en p. LXXV; L. M. de RIJK, “On the 

Curriculum”, p. 73 en p. 54 m. b. t. MS Zürich, Zentralbibliothek C 98. Deze aan Notker Labeo toegeschreven 

tekst heeft in plaats van oratio uocatiua  (v. Boethius, Alcuin, Ademar), de oratio inuitatiua.  
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voorbeeld dat niet door Alcuin maar wel door Boethius wordt gebruikt, zij het op een andere 

plaats, en door Johannes Scotus.23 

In plaats van de term oratio optativa bij Alcuin, hanteert Ademar oratio deprecativa, mogelijk 

op basis van Boethius’ De syllogismis categoricis, waar optativa en deprecativa uitdrukkelijk 

als synoniemen van elkaar optreden.24  

In de relatie tussen grammatica en dialectica, die ook in deze glosse aan de orde komt, worden 

beiden van elkaar onderscheiden: de grammatica behandelt de eerste vier soorten van oratio, 

terwijl de vijfde soort, de oratio enuntiativa, aan de dialectica (filosofie) blijft voorbehouden. 

   Door het (laten) opnemen van dit glossarium in zijn verzameling toonde Ademar 

belangstelling voor de dialectica,25 een belangstelling die in zijn geval echter niet op zichzelf 

stond, omdat hij ook kennis moet hebben genomen van het commentaar van Boethius op de 

Isagoge van Porphyrius. Dat kunnen we tenminste afleiden uit een marginale aantekening in 

MS Rome BAV Reg. lat. 1332, waar op fol. 43v, naast de tekst van Boethius, in de hand van 

Ademar de eclips van 1033 wordt beschreven. Met andere woorden: rond dat tijdstip moet 

Ademar deze tekst geraadpleegd hebben. Bovendien wijzen Finch en D’Onofrio op de 

gelijkenis tussen de hand die in MS Rome BAV Vat. lat. 8591 de Topica van Cicero schreef, 

en de hand van Ademar in MS Parijs BNF lat. 6190. D’Onofrio  is geneigd om Ademar een 

rol toe te bedelen in de verspreiding van de Excerpta isagogarum et categoriarum.26      

Ademar heeft daarnaast De syllogismis hypotheticis van Boethius geconsulteerd, als men dat 

tenminste mag afleiden uit zijn notitie met betrekking tot Sint Martialis die hij plaatst meteen 

na het explicit van Boethius’ tekst in MS Princeton, University Library, Garrett 115, fol. 57v-

58r. 

   

 

JUVENALIS (zie ook Appendix  4) 

 

   Het glossarium van Ademar bevat een aantal Juvenalisglossen die in de richting wijzen van 

Remigius van Auxerre (c. 841-c. 908) als mogelijke auteur.27  Dit oordeel baseer ik vooral op 

de aantoonbare overeenkomsten van Haec quicumque legis met twee glossaria waarvan de 

onmiskenbare parallellen met het werk van Remigius onlangs werden beschreven.28 Het gaat 

hier in de eerste plaats om MS Wolfenbüttel 64 Gud. lat 2o (or. Lyon), waar in de marges van 

fol. 87v-88r,  nota bene bij een tekst van Priscianus’Institutiones grammaticae, aan het einde 

                                                 
23 Boethius, In librum Aristotelis Peri hermeneias commentarii (editio secunda) 2, 7, p. 142, lin. 2-4 (ed. C. 

MEISER); Ioh. Scotus Eriugena, Periphyseon (ed. JEAUNEAU) 4, p. 17, lin. 432; 4, p. 18, lin. 445; Ioh. Scotus, 

Annotationes in Marcianum, 151, 2 (ed. C. LUTZ) p. 88-89. 
24 Boethius, De syllogismos categoricos, PL 64, col. 797: “Sunt vero species orationis in angustissima divisione 

quinque. Interrogativa, ut putasne anima inmortalis est? Imperativa, ut accipe codicem. Optativa vel 

deprecativa, ut faciat Deus. Vocativa, ut adesto Deus. Enuntiativa, ut Socrates ambulat: sed in illis quatuor 

nulla neque veritas est neque falsitas. Enuntiativa vero sola aut verum aut falsum continent.”; cf. Thomas van 

Aquino, In Aristotelis libros Peri hermeneias (ed. MARIETTI), p. 36: “oratio deprecativa, ad quam reducitur 

oratio optativa”. 
25 Zie ook glosse 286 (Enthimema), voor een mogelijk verdere invloed van Johannes Scotus op dit glossarium. 
26 Cf. G. D’ONOFRIO (ed.), Excerpta isagogarum et categoriarum (Turnhout, 1995: CCCM 120), p. XLVII-LV; 

C. E. FINCH, “Codices Vat. Lat. 1701, 2110, and 8591 as sources for Cicero’s Topica”, in Classical Philology 67 

(1972), p. 112. Ik heb deze bewering niet kunnen controleren. 
27 Voor een overzicht van de commentaren van Remigius van Auxerre, zie de litteratuur genoemd in n. 19 supra.  
28 Colette JEUDY, “Glossaires Juvénaliens du Haut Moyen Âge” in: J. HAMESSE (éd.), Les manuscrits de lexiques 

et glossaires de l’antiquité tardive à la fin du moyen âge (Leuven, 1996) 253-282 (= MS Wolfenbüttel, Gud. 64, 

lat. 2o, fols. 87-88, in margine), en Patrizia LENDINARA, “L’attività glossatoria del periodo anglosassone”, in: 

Ibidem,  p. 615-655, hier 632-636, met een editie van het Juvenalis-glossarium uit MS London, British Library, 

Harley 3826 (s. X/XI, prov. Abingdon), p. 642-655. 
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van de negende eeuw Juvenalisglossen werden genoteerd.29 Achttien glossen in het Leidse 

handschrift kunnen geïdentificeerd worden met Juvenalisglossen uit dit Wolfenbütteler 

handschrift.30 De glosse bij obsonia/parapsis (nr. 161), die in beide handschriften voorkomt, 

heeft Colette Jeudy kunnen herleiden tot Johannes Scotus, c.q. Remigius.31 Dit zou kunnen 

betekenen dat ook de andere zeventien corresponderende glossen uittreksels zijn uit het 

commentaar van Remigius bij Juvenalis.  

   De relatie met Remigius wordt versterkt door een glossarium dat hier in de tweede plaats 

genoemd moet worden, en dat aangetroffen werd in MS London, British Library, Harley 

3826, fol.161r-164v. Patrizia Lendinara stelde analogieën vast tussen dit glossarium en ander 

werk dat aan Remigius wordt toegeschreven.32 In het glossarium van Ademar zijn negentien 

lemmata aan te wijzen die ook in MS Harley 3826 voorkomen.33 De uitleg in Harley 3826 laat 

in bijna alle gevallen een verkorte weergave van de glossen in VLO 15 zien. Een enkele keer, 

zoals bijvoorbeeld nr. 283 lodix en nr. 285 herniosus, geeft Harley 3826 een uitleg terwijl in 

Leiden alleen het lemma wordt genoemd. 

  Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de samensteller van het Leidse glossarium, 

wat de Juvenalisglossen betreft, een model voor zich heeft gehad waarin de fragmentarische 

series uit MS Wolfenbüttel en die uit MS Harley nog een ongestoorde eenheid vormden. 

Bovendien moet dit model Juvenalisglossen bevat hebben die in Wolfenbüttel en Harley 

ontbreken, omdat een aanzienlijk aantal Juvenalisglossen uit het Leidse exemplaar niet herleid 

kan worden tot één van de twee andere handschriften.34 De alternatieve mogelijkheid is dat de 

samensteller twee verschillende Juvenaliscommentaren tot zijn beschikking heeft gehad en 

daar een keuze uit maakte.  

   Hoewel er geen sprake van is dat het Leidse glossarium een onafgebroken reeks 

Juvenalisglossen presenteert met een duidelijke tekstvolgorde, kunnen we toch clusters van 

glossen onderscheiden in een reeks die, met grote lacunes, grofweg loopt van orchestram (38) 

tot  scrofa (357).35 Vooral opvallend is de serie lemmata van 278 (puluinar) tot 293 

(elenchos), die op bijna voorbeeldige wijze de tekstvolgorde van Satire VI van Juvenalis 

volgt. Alleen elenchos en cornice (280) lijken hier niet op hun plaats. Het glossarium in MS 

Harley, dat alleen de Satiren V-VIII becommentarieert, deelt zes glossen met deze reeks. 

Voor het overige zijn er nog reeksen – mogelijke – Juvenalislemmata aan te wijzen, zoals die 

van rudentis (109) tot trabeam (114), van taberna (154) tot libertus (171), en van sarcophago 

(201) tot uictima (225), maar in deze gevallen is de tekstvolgorde afwezig, of slechts zeer 

gedeeltelijk te reconstrueren. Dat geldt ook voor de serie glossen van taberna (154) tot 

obsonia (161), die in VLO 15 bijeengeplaatst zijn maar die verspreid worden aangetroffen in 

MS Wolfenbüttel Gud. Lat. 64, een handschrift waar de volgorde van Juvenalis’ tekst wél 

grotendeels wordt gerespecteerd. Hieruit volgt dat de Juvenalisglossen die werden opgenomen 

                                                 
29 Wanneer de glossen uit zo’n handschrift verzameld zouden worden dan ontstaat een commentaar met een 

moeilijk traceerbare oorsprong: Priscianus en Juvenalis op onnavolgbare wijze met elkaar verenigd in één 

doorlopend commentaar. 
30 Het gaat om de volgende glossen: 46 (obizon), 112 (crustum), 115 (trabea), 156 (librarius), 157 

(archimagirus), 158 (artocopus), 160 (salinum), 161 (obsonia), 170 (primipilus), 185 (culina), 201 (sarcofago), 

204 (herma), 212 (gingiua), 215 (adriaticum), 219 (calix), 220 (boletus/tuber), 221 (colapte) en 235 (ueruex); 

tegenover deze gelijkenissen staat één lemma, nr. 273 (ganeo), dat in MS Wolfenbüttel anders wordt uitgelegd.  
31 Cf. C. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, p. 266-267. 
32 Cf. P. LENDINARA, “L’attività”, p. 633-636. 
33 In de genummerde volgorde van VLO 15: 38 (orchestra), 53 (choraules), 109 (rudis), 165 (riuales), 186 

(sandapila), 207 (triscurrium), 218 (ligule), 222 (fulchrum), 224 (subligar), 277 (urnę), 282 (stomachatius), 283 

(lodix), 284 (tirias endromidas), 285 (herniosus), 287 (uiscantur), 288 (librarium), 293 (elenchos), 357 (scrofa). 
34 Het spreekt voor zich dat een aantal van deze met Juvenalis corresponderende lemmata eventueel ook met een 

andere tekst verband kunnen houden. Een lemma met een uitleg die letterlijk ontleend is aan bijv. de 

Etymologiae kan in principe aan vele teksten en commentaren gekoppeld worden. 
35 Zie Appendix 4, met ook de parallelplaatsen in MSS Harley en Wolfenbüttel. 
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in Haec quicumque legis hoogstwaarschijnlijk niet als commentaar bij de Satyrae werden 

gebruikt.   

 

SEDULIUS (s. Vmed.) 

 

Het Leidse glossarium bevat niet enkel verwijzingen naar het Juvenaliscommentaar van 

Remigius: het is zelfs aannemelijk dat ook op andere commentaren van Remigius een beroep 

werd gedaan om de verzameling Haec quicumque legis (die we voorlopig het best als 

bloemlezing kunnen karakteriseren) samen te kunnen stellen.   

   Zo heeft de samensteller waarschijnlijk ook kennis genomen van Remigius’ commentaar op 

Sedulius’ Carmen paschale.36 De overeenkomsten zijn soms vrijwel letterlijk: tirocinio .i. in 

primo tempore (7), fultio .i. adiuuo (13), quatuor genera uiarum sunt (33), rugitus en ruder 

(109 = ruditus en rudus), mitis quasi mutus (317), promptus quasi porro toruus (321), oculus 

quasi otior lux (325), sepulcrum sine pulsu .i. fletu (333), palma quasi pacis alma (334), 

organa .i. concordantia (365),37 terwijl in andere glossen sporen van het Seduliuscommentaar 

van Remigius worden aangetroffen: tria genera sunt dicendi (18), ueternus (88), stater (137), 

fagus (147).  

 

 

PERSIUS 

 

  Ook Persius wordt in Haec quicumque legis geciteerd en becommentarieerd. Het betreft hier 

een achttiental glossen, waarbij gezegd moet worden dat de opeenvolging van deze glossen 

afwijkt van de tekstvolgorde in de Satyrae van Persius waardoor het niet uitgesloten is dat 

enkele lemmata, zoals bijvoorbeeld gurgulio (229), ook naar een andere tekst kunnen 

verwijzen.  

Onder de Persiusglossen zijn er zes die verwant zijn aan het Commentum Cornuti:38 splene 

(4), tres enim curiae (25), Polidama (26), ceues (27), plasmate (29) en cedro ligna locutus 

(60). In vijf gevallen verwijst een Persiusglosse – ook – naar het commentaar van Remigius in 

MS BAV Reg. lat. 1560, fols. 141-147: splene (5), cachinno (8), elegidia (32), cedro ligna 

locutus (60) en caprificus (182).39 De laatste glosse is een sobere en kernachtige samenvatting 

van Remigius’ tekst in Reg. lat. 1560, terwijl daarentegen de voorlaatste glosse twijfels doet 

rijzen omtrent een directe relatie met Remigius: blijkbaar werd in VLO 15 een Persiustekst (1, 

                                                 
36J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, in: J. HUEMER (ed.), Sedulii opera 

omnia, una cum excerptis ex Remigii expositione in Sedulii Paschale Carmen. Editio altera supplementis aucta 

curante Victoria PANAGL (CSEL 10, Wenen 2007), p. 316-359. Hierbij moet wel bedacht worden dat HUEMER 

een onvolledige editie heeft bezorgd van de glossen in MS München Clm. 19456, een handschrift waarin zich 

excerpten van het commentaar van Remigius bevinden, die gemaakt werden door Froumund van Tegernsee (ca. 

960-1012) en zijn leerlingen, cf. C. JEUDY, “L’oeuvre de Rémi d’Auxerre”, p. 393; John J. CONTRENI, Codex 

Laudunensis 468. A Ninth-Century Guide to Virgil, Sedulius, and the Liberal Arts (Turnhout, 1984: Armarium 

codicum insignium III), p. 18, n. 22; Hubert SILVESTRE, Scriptorium 35 (1981), p. 151*.   
37 Anders dan Max MANITIUS, “Zwei Remigiuskommentare”, Neues Archiv, 49 (1932), p. 177, denkt, zijn deze 

etymologieën geen creaties van Remigius zelf. Vermoedelijk heeft hij gebruik gemaakt van Isidorus, 

Cassiodorus en Heiric van Auxerre (zie de aantekeningen bij de glossen).  
38 W.V. CLAUSEN, en J. G. ZETZEL (eds.), Commentum Cornuti in Persium (München 2004, Bibliotheca 

Teubneriana). 
39 In dit handschrift bevindt zich het enige bekende Persiuscommentaar van Remigius, cf. “The Commentary of 

Remigius of Auxerre”, in: J. ZETZEL (ed.), Marginal Scholarship, resp. p. 184, 13-14; 184, 14-15; 189, 17-18, 

188, 12-13 en 186, 8-10.  Het commentaar van Remigius in MS BAV Reg. lat. 1560 behelst een fragment dat 

bestaat uit een vita Aulii Flacci Persii en annotaties bij Persius 1,1 – 1,70; het handschrift bevat nog vijf andere 

commentaren van Remigius, cf. C. JEUDY, “Le Commentaire de Rémi d’Auxerre au Livre III de l’Ars maior de 

Donat. (ms. Vatican, Reg. lat. 1560)” in: La cultura antica nell’occidente latino dal VII all’XI secolo, 18-24 

aprile 1974, tomo primo (Spoleto, 1975), p. 213-229.  
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42) geannoteerd met de lezing ligna, in plaats van het correcte digna zoals in Vat. Reg. lat. 

1560 wél gebeurde.   

In enkele andere Persiusglossen is een invloed van Remigius te bespeuren via ontleningen aan 

zijn Prudentiuscommentaar in MS Valenciennes 413.40 Dit geldt voor ceues (27) en gurgulio 

(229). In twee gevallen is ook het commentaar van Servius gebruikt (4 en 62). De glosse bij 

littera Y (4) komt vrijwel letterlijk overeen met de tekst in Serv. Aen. VI, 136, en minder met 

de bewerking ervan door Remigius in MS Valenciennes 413.41 Het commentaar in de overige 

Persiusglossen is grotendeels gekopieerd uit de Etymologiae van Isidorus.42  

 

PRUDENTIUS 

 

  Een derde lijn naar Remigius loopt via de in Haec quicumque legis aanwezige 

Prudentiusglossen.   

In de literatuur over het middeleeuwse commentaar bij Prudentius worden een Franse traditie 

en een Duitse traditie onderscheiden.43 In de Franse traditie neemt het commentaar in het 

hierboven al genoemde MS Valenciennes 413, fol. 1-47 (or. St.-Amand, s. XI), een centrale 

plaats in.44 Algemeen wordt aangenomen dat Remigius de samensteller is van deze 

verzameling, maar in hoeverre hij gebruik maakte van andere auteurs, zoals Johannes Scotus 

of Heiric van Auxerre, zijn leermeester, is vanwege het complexe migratiepatroon van 

glossen nog steeds punt van discussie.45 Naast deze Franse traditie bestaat er ook een Duitse 

traditie waarvan de oorsprong in Zuid-Duitsland (Reichenau, Sankt-Gallen) gezocht moet 

worden. De eerste uitgever van deze verzameling, Johannes Weitz, schreef de glossen toe aan 

Iso van Sankt-Gallen († 871), een leraar die samen met de Ierse monnik Moengal († 887) in 

het klooster van Sankt-Gallen het onderwijs verzorgde. Weitz deed zijn toeschrijving op basis 

van het door hem gebruikte Berner handschrift 264, dat uit Sankt-Gallen afkomstig is en dat 

dateert uit de tijd dat Iso daar actief was. Maar voor het auteurschap van Iso bestaat geen 

enkel direct bewijs. Desalniettemin werd door de meeste tekstbezorgers Weitz’ toeschrijving 

van de Prudentiusglossen aan Iso telkens overgenomen.46  

Ondanks de tweeledige traditie bestaan er handschriften, zoals bijvoorbeeld MS Valenciennes 

412, die laten zien dat reeds in een vroeg stadium de glossen uit de twee tradities in 

combinatie met elkaar voorkomen. Deze kruisbestuiving is volgens Sineád O’Sullivan niet 

                                                 
40 J. M. BURNAM (éd.), Commentaire anonyme sur Prudence d’après le manuscript 413 de Valenciennes (Paris, 

1910). 
41 Zie BURNAM, Commentaire anonyme, p. 80. 
42

 Ademar zal deze annotaties bij Sedulius en Persius met belangstelling gelezen hebben want in de bibliotheek 

van St.-Martial bevond zich een handschrift met schoolteksten, waaronder  de zwaar geannoteerde Satiren van 

Persius en bovenal Sedulius’ Carmen paschalis, geschreven in de hand van Ademar zelf. Dit handschrift  

(Wolfenbüttel Gud. 79) wordt besproken in Appendix I van Deel I. 
43 Hubert SILVESTRE, “Aperçu sur les Commentaires carolingiens de Prudence”, in: Sacris erudiri 9 (1957), p. 

50-74, en Sinéad O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 27-33. 
44 Volgens M. MANITIUS, “Zu den Prudentiusglossen”, in: Historische Vierteljahrschrift, 28 (1934), p. 142-153, 

hier p. 143, werd Valenciennes 413 in de 10e eeuw geschreven in Angelsaksisch schrift door “einem 

Niederdeutschen”. Ik weet niet waar deze laatste twee observaties op zijn gebaseerd, cf. www. catalogue of 

digitized medieval manuscripts. 
45 Zie de samenvatting  van deze discussie in S. O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 26-27.  Edward K. 

RAND, “Commentaire anonyme sur Prudence d’après le manuscrit 413 de Valenciennes par John M. Burnam”, 

in: The Romanic Review 1 (1910), p. 337-339;  
46 Zo Arevalo (1788, editie in PL 59-60), Valpy (1824)en Dressel (1860). Meest recentelijk nog door Lambert 

Marie DE RIJK, “On the Curriculum of the Arts of the Trivium at St. Gall from c. 850 - c. 1000”, in: Vivarium 1 

(1963), p. 35-86, hier p. 37. De Rijk meent zelfs dat Iso de auteur is van de glossen in MS Valenciennes 413. 

In de Duitse traditie wordt onderscheid gemaakt tussen Weitz B en Weitz W (= Iso). In glosse 274 (Bacce) is 

zichtbaar dat informatie uit Weitz B gecombineerd wordt met gegevens uit Weitz W.  
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verwonderlijk, gelet op de contacten tussen de monastieke centra in het West- en Oost-

Frankische Rijk.47  

   In de glossae collectae van VLO 15 kan de verwantschap van de meeste Prudentiusglossen 

met die in MS Valenciennes 413 aangetoond worden, maar ook voorbeelden uit de Weitz-

traditie, de zogenaamde glossen van Iso, zijn er voldoende in Haec quicumque legis te vinden. 

Op welke wijze zowel elementen van Valenciennes als ook elementen van Weitz (= “Iso”) in 

VLO 15 terecht zijn gekomen, is moeilijk te achterhalen. Het kan zijn dat de samensteller van 

de glossen een handschrift heeft gebruikt waarin beide tradities al in een vroeg stadium met 

elkaar verenigd waren (zoals in MS Valenciennes 412), of dat gewerkt werd in een centrum, 

zoals Keulen of Luik, waar de contacten tussen het Oost- en West-frankische Rijk intensief 

plaatsvonden en waar een dergelijke fusie in de lijn der verwachting lag.  

    In het volgende overzicht worden de glossen opgesomd waarin het commentaar uit MS 

Valenciennes 413 en/of het commentaar van “Iso” herkenbaar is: 

 

indolis (15),  asilum (22), theatrum (37), leges (63), menda (77), ueternus (88), rudis/rudus 

(109), phantasma et phasma (111), taberna (154), ergastulum (166), prodigus (179), popina 

(185), ambrosius (187), catasta (188), cespes (190), gregalis plebs (192), carectum (193), 

Cesaraugusta (194), fornicatio, adulterium, incestum (195), duellio (197), cinnum (199), 

fulchrum (222), tres furię (223), ueruex (235), lethos (250), podagra (251), pleurisis (252), 

friuolus (262), prelia (265), bacce (274), puluinar (278), sulphur (303), strofa (356), facessite 

(370), resignare (372), aduene (373). 

 

De meeste Prudentiusglossen laten een duidelijk verband zien met MS Valenciennes 413, al is 

het zeker niet zo dat er in alle gevallen sprake is van volledige identiteit. Het woord passio dat 

door Remigius in Valenciennes 413 tweemaal wordt gebruikt, wordt in Haec quicumque legis 

in het ene geval (podagra, 251) door morbus vervangen en in het andere geval (pleurisis, 252) 

door dolor. De overeenkomst met Valenciennes 413 of met “Iso” betreft ook vaak slechts 

gedeelten van glossen, terwijl voor enkele glossen in VLO 15 geldt dat de tekst in 

Valenciennes 413 identiek is aan die van “Iso”, zoals in cesaraugusta (194).  Het is 

opmerkelijk dat in VLO 15 enkele Prudentiusglossen staan die niet in Valenciennes 413 maar 

wél bij ‘Iso’ voorkomen: prodigus (179), ambrosius (187: ambrosius. diuinus) en proelia 

(265).  

  Tegen een directe verwantschap tussen Haec quicumque legis en Valenciennes 413 (= 

Remigius) pleit het ontbreken in VLO 15 van twee karakteristieke eigenschappen van de 

glossen in Valenciennes 413. Zo is er in VLO 15 geen spoor te bekennen van het zogenoemde 

christelijke en allegorische karakter van Valenciennes 413. De naam Christus komt er zelfs 

geheel niet in voor. Bovendien is de gewoonte van Remigius om de klassieke auteurs 

uitdrukkelijk aan te halen en bij naam te vermelden in VLO 15 tot enkele gevallen beperkt 

gebleven (bijv.: ut iuuenalis in nr. 38). 

 

PRISCIANUS 

 

a. Institutio de nomine, pronomine et verbo 

 

     De glosse sulphur quasi solispir (303) treffen we niet alleen aan in Valenciennes 413  

maar ook in Remigius’ commentaar op Priscianus Institutio de nomine, pronomine et verbo.48 

Bekendheid met dit commentaar blijkt ook uit enkele andere glossen. Zo kan de oorsprong 

                                                 
47 O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 25. 
48 Cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 18 en R. B. C. HUYGENS (ed.) Commentarius in Prisciani De 

Nomine (excerpta) (CCCM 171), p. 18, lin. 17. 
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van glosse 311 (mulier a mollitia), teruggevoerd worden op een anonieme Ierse bron uit de 

zevende eeuw die duidelijk doorklinkt in het commentaar van Remigius: mulier dicitur a 

mollitie.49 De grondslag voor glosse 300, Pio grece latine dico inde poeta…, lijkt in het 

commentaar op Priscianus te liggen, al komt dezelfde glosse ook in het commentaar van 

Remigius op de Ars minor van Donatus voor.50  De uitleg van Neapolis in glosse 47 verraadt 

eveneens kennisname van een (onvolledige) versie van Remigius’ commentaar op Priscianus’ 

De nomine.51 Tenslotte kan glosse 78, heros et herus met dit commentaar verbonden 

worden.52 

 

b. Institutiones grammaticae 

 

   Hoewel het van Remigius niet bekend is dat hij commentaar geleverd heeft bij het magnum 

opus van Priscianus’ Institutiones grammaticae,53 zijn er in het glossarium van VLO 15 een 

aantal glossen te vinden waarvan de lemmata mogelijk uit deze grammaticatekst van 

Priscianus genomen zijn.  Nu behandelt dit enorme werk van Priscianus zoveel woorden, dat 

het welhaast toevallig zou zijn als er een bepaald woord uit de verzameling Haec quicumque 

legis níet in de Institutiones voor zou komen. Toch is het verband tussen het glossarium in 

VLO 15 en de Institutiones grammaticae van Priscianus aantoonbaar, namelijk: 1) op die 

plaatsen waar de uitleg van Priscianus in VLO 15 wordt overgenomen, 2) verder daar waar de 

opeenvolging van lemmata in Priscianus’ congrueert met die in VLO 15, en tenslotte 3) 

wanneer een bepaalde woordcombinatie bij Priscianus in VLO 15 herhaald wordt. 

In de volgende gevallen, die zich in de editie Hertz concentreren op p. 74-82, kunnen de 

glossen in VLO 15 als commentaar bij de Institutiones grammaticae bedoeld zijn:54 

 

1. legatarius     (167)   HERTZ, 74, 24  

2. tabellarius     (56)   HERTZ, 75, 3 

3. cerarius     (55)   HERTZ, 75, 4 

4. tabernarius     (154)   HERTZ, 75, 4 

5. prefector     (57)   HERTZ, 75,5 (= praefectorius) 

6. pretor      (58)   HERTZ, 75, 5 (= praetorius) 

7. motarium     (255)   HERTZ, 75, 9 (= motoria) 

8. frumentaria, agraria, nummaria  (63)   HERTZ, 75, 10-11 

9. ar<ma>mentarium    (41)   HERTZ, 75, 12-13 

10. diurnum, diuturnum, diutinum  (85)   HERTZ, 75, 26 (diutinus) 76, 1 

              (diurnus) 76, 20 (diuturnus) 

11. antelucanus     (169)   HERTZ, 76, 20 

12. antesignanus     (170)   HERTZ, 76, 21; 77, 19 

13. puplicus, publicanus    (177)   HERTZ, 78, 2 

14. saticulus     (172)   HERTZ, 78, 2 

15. libertus, libertinus    (171)   HERTZ, 79, 4 

16. ouilla, oue, ouinus, ouina   (256)  HERTZ, 80, 2; 80, 9 

17. suilla, suinus, suina    (257)   HERTZ, 80, 3; 80, 9 

18. fiscus, fiscina     (114)   HERTZ, 80, 16 

19. anser, anserina    (258)   HERTZ, 80, 25 

                                                 
49 Commentarius in Prisciani De Nomine (ed. HUYGENS), p. 21, lin. 16. 
50 Ibid., p. 20, lin. 6; Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 16. 
51

 Ibid., p. 18, lin. 15.  
52 Commentarius in Prisciani  De Nomine (ed. HUYGENS), p. 15, lin. 26 
53 Zie A. LUHTALA, “Grammar and Dialectic”, p. 293; C. JEUDY, “L’oeuvre de Remi”, p. 387. 
54 Verwezen wordt naar H. KEIL, Grammatici Latini (GL) II, ed. M. HERTZ (Leipzig, 1855). 
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20. passer, passerina    (259)   HERTZ, 80, 25-26 

21. fabrateria     (173)   HERTZ, 81, 5 

22. ueternus, ueteranus    (88)   HERTZ, 81, 10 

23. mensurnus, menstruus   (87)   HERTZ, 81, 12 

24. Tripolites, Neapolis    (47)   HERTZ, 82, 3-4 

25. stips/stirps     (82)  HERTZ, 168, 11 (Inst.5, 211) 

 

 

    Uit deze lijst blijkt enerzijds dat – enkele uitzonderingen daargelaten – de lemmata in Haec 

quicumque legis niet de volgorde van Priscianus aanhouden, en dat dit glossarium dus niet 

bedoeld kan zijn om als uitleg bij de Institutiones grammaticae zelf te worden gebruikt; maar 

anderzijds blijkt uit de bijna perfecte opeenvolging van lemmata in de Institutiones dat de 

glossen wél uit een commentaar op Priscianus afkomstig zijn. 

Andere lemmata uit VLO 15 komen ook in Priscianus voor, maar hier kan het verband 

toevallig zijn: 173 faber (Hertz, 135, 23); 91 aedilis (Hertz, 135, 25); 319/373 aduena, 

conuene (Hertz, 144, 5-7); 176 parricida (Hertz, 144, 5); 164 caupo, caupona (Hertz, 146, 10-

13); 303 sulphur (Hertz, 155, 11); 190 cespes (Hertz, 158, 6); 113 compes, compos (Hertz, 

158, 9; 161, 23).   

 

EXPOSITIO SUPER GENESIM 

 

   De uitleg in glosse 301 van celo, caelo vertoont gelijkenis met die in de Expositio super 

Genesim (lin. 255) van Remigius.55 Het verband van VLO 15 met dit commentaar is echter 

niet eenduidig, omdat in glosse 351 presagus wordt uitgelegd op een manier die eerder 

aansluit bij Haimo van Auxerre, Expositio in Genesim 51, 7, dan bij de overeenkomstige 

glosse in Remigius’ commentaar op Genesis 3, 28-29: 

 

VLO 15:      Presagus .i. prescius uel auguriator 

Haimo:       Praesagus: id est praescius futurorum 

Remigius:   ipse Spiritus Sanctus, qui ei praescientiam dare potuit futurorum  

 

Om het beeld nog kleurrijker te maken is er glosse 208, bernaculi, welke teruggaat op het 

commentaar van Johannes Scotus op Genesis.56 Remigius stond via zijn leermeester Heiric 

van Auxerre in de traditie van Johannes Scotus en van Haimo van Auxerre en mogelijk 

verklaart deze omstandigheid dat in de uitleg van Genesis de invloed van Johannes Scotus, 

Haimo en Remigius herkenbaar  is.   

 

 

REMIGIUS, IN ARTEM DONATI MINOREM COMMENTUM 

 

    Colette Jeudy heeft gewezen op het belang van het commentaar van Remigius op de Ars 

minor van Donatus voor het middeleeuwse onderwijs.57 De korte versie van dit commentaar 

werd uitgegeven door W. Fox, In artem Donati minorem commentum (Teubner, Leipzig 

1902), en een editie van de lange versie werd aangekondigd door Jeudy zelf.58  

                                                 
55 Ed. Burton VAN NAME EDWARDS (CCCM 136). 
56 John J. CONTRENI / Pádraig P. Ó NÉILL (eds), Glossae divinae historiae. The Biblical Glosses of John Scotus 

Eriugena (Florence, 1997), p. 92, nr. 10; J. J. CONTRENI, “The Biblical Glosses of Haimo of Auxerre and John 

Scottus Eriugena” in: Speculum 51 (1976), p. 422. 
57 JEUDY, “L’ oeuvre”, p. 381-382. 
58 JEUDY, “Remigii opera”, p. 478.  
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  In het glossarium Haec quicumque legis zijn er negen plaatsen aan te wijzen die 

overeenkomsten vertonen met het Donatuscommentaar van Remigius, zij het met sommige 

overlappingen: sacerdos (50), edituus (54) didascalus (65), fores (120), tergus (123), sentina 

(202), elenchos (293), pio (300) en ius (520).  

Interessant voor het glossarium van Ademar is, dat Remigius’ commentaar op Donatus 

gebruikt werd door Israël Scotus (c. 900-968/69), de leraar van Bruno, de latere aartsbisschop 

van Keulen en broer van keizer Otto I.59 Het voorkomen van Oud-Hoogduitse woorden in het 

glossarium van VLO 15 kan misschien verklaard worden uit een dergelijk contact van een 

leraar uit Frankrijk die bekend was met de aantekeningen van Remigius en die tegelijkertijd 

werkzaam was in het Duitse taalgebied.60 Daar zouden door latere gebruikers de Oud-

Hoogduitse woordverklaringen aan Haec quicumque legis toegevoegd kunnen zijn.  

 

 

SEDULIUS SCOTUS 

 

     In meerdere glossen zijn ook reminiscenties aan het werk van Sedulius Scotus (s. IXmed.), 

te ontdekken: euangelizavit (16), examussim (30), tria genera sunt eunuchorum (43), 

sacerdos (50), auleae (53), edituus (54), prefectus (57), pretor (58), didascalus (65), fores 

(120), tergus (123), lauo (140), parricida (176), sentina (202), cleps (276), comestę (289 = 

cosmetę), aduena (319), sanctus (339), beatus (345). Sedulius Scotus stond vanaf c. 848 aan 

het hoofd van een Ierse kolonie die zich vestigde in Luik. Tot zijn kring behoorden Dubthach 

en Johannes Scotus Eriugena, die in het West-Frankische Rijk doceerden, en Moengal, die via 

Luik naar Sankt-Gallen reisde om daar samen met Iso het onderwijs te verzorgen.61  

   Soms lijkt de invloed van Sedulius op het glossarium via de bemiddeling van Remigius tot 

stand te zijn gekomen, bijvoorbeeld via Remigius’ commentaar op de Ars minor van 

Donatus.62 Maar het kan ook zijn dat de samensteller van het glossarium rechtstreeks Sedulius 

raadpleegde: de uitleg van het lemma fores (120) staat veel dichter bij het commentaar in 

Sedulius’ In Donati artem maiorem dan bij de ingekorte versie in Remigius’ In artem Donati 

minorem commentum.63  

Andere glossen die veel overeenkomst vertonen met vindplaatsen in Sedulius Scotus, hebben 

in VLO 15 soms een afwijkende of meer uitgebreide uitleg: lauo (140), parricida (176) en 

examussim (30). Deze laatste glosse heeft aanvankelijk een identieke bewoording als bij 

Sedulius: “Examussim .i. regulariter examussis est regula fabrorum”, maar hier wordt in 

VLO 15 aan toegevoegd: “quod nos dicimus ricstar”, hetgeen duidt op een latere gebruiker uit 

het Duitse taalgebied. 

De uitleg bij stips/stirps (82) doet vermoeden dat behalve het commentaar op  Priscianus’ 

Institutiones grammaticae ook een ander (anoniem) commentaar op de Ars maior van 

Donatus werd geraadpleegd. 

 

                                                 
59 Zie C. JEUDY, “Israël le grammarien et la tradition manuscrite du commentaire de Rémi d’Auxerre à l’Ars 

minor de Donat”, in: Studi Medievali, 3e serie, 18 (1977), p. 185-248. 
60 Deze leraar komt ook voor in een tekst van GAUZBERTUS (?), Grammaticorum διαδοχή, gekopieerd door 

Ademar op fol. 147v-148r in VLO 15: “Ambrosius quoque hisraelis preceptor auditoris”, cf. JEUDY, “Israël le 

grammairien”, p. 199, n. 37. 
61 L. M. de RIJK, “On the Curriculum”, p. 38-39; De Rijk suggereert een identificatie van Moengal met Fergus, 

die genoemd wordt in een 9e eeuws manuscript uit St.-Amand-en-Pévèle (MS Valenciennes 81, fol. 102v). 
62 Cf. sacerdos (50), edituus (54), didascalus (65), fores (120), tergus (123). Remigius gebruikte ook het 

commentaar van Sedulius Scotus op Eutyches, zoals blijkt uit MS Bamberg Class. 30 (= M. V. 18), cf. 

MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, p. 318, en JEUDY, “L’oeuvre de Remi”, p. 

384-385. 
63 Zie C. JEUDY, “L’oeuvre de Remi”, p. 381-382. 
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SERVIUS,  COMMENTAAR OP VERGILIUS 

   

  Vele glossen zijn afkomstig uit het commentaar van Servius (4e eeuw) op de werken van 

Vergilius, vooral de Aeneas en de Eclogae. De lemmata talpa (227), bufo (228) en gurgulio 

(229) corresponderen nauwgezet met de volgorde in de Georgica van Vergilius, IV, lin. 183, 

184 en 186.64  

Vaak is het herkenbaar dat Servius via de bemiddeling van een andere auteur wordt geciteerd. 

In een enkel geval echter – caduceum (11), gurgulio (229) en eusimbolos (297) – kan er 

sprake zijn van onmiddellijk contact.  

Het commentaar van Servius wordt soms geëxcerpeerd (hippomanes, 281), geparafraseerd 

(homines mactuos, 59) of verder uitgebreid, zoals in glosse 61 waar het ritueel van de 

huisdrempel beeldender wordt beschreven dan het geval is in Servius of in de Etymologiae. 

Wie de auteur is van deze bewerkingen, is niet met zekerheid te zeggen, maar in glosse 373 

(aduene) treffen we een bewerking van het commentaar van Servius aan, die zonder twijfel uit 

de pen is gevloeid van Remigius omdat vrijwel dezelfde tekst gebruikt werd door Remigius in 

zijn commentaar bij de Peristephanon van Prudentius. 

Bij het auteurschap van Remigius kan weer een vraagteken worden gezet op grond van de 

uitleg bij glosse 83: “Noxa .i. culpa; noxia .i. pęna”. Dit is precies omgekeerd aan wat Servius 

(Verg. Aen. 1, 41) beweert: “…quod noxia culpa est, noxa autem poena”; terwijl hierbij 

aansluitend Remigius − in zijn commentaar op Sedulius’ Carmen paschalis − noxia als 

culpabilis uitlegt.65  

 

 

ISIDORUS, ETYMOLOGIAE EN DIFFERENTIAE 

 

    Veruit de meeste interpretaties in Haec quicumque legis zijn op de een of andere wijze 

schatplichtig aan het werk van Isidorus van Sevilla († 636). De Etymologiae en de De 

differentiis verborum, en in mindere mate De differentiis rerum, zijn de geschriften die, direct 

of indirect, veelvuldig werden geraadpleegd. Zoals zovele glossen zullen ook die van Isidorus 

een zwervend bestaan hebben geleid, waarbij het eenieder vrijstond om iets weg te laten of er 

juist het een en ander aan toe te voegen of om andere bewerkingen op de glosse toe te passen. 

Zo is het mogelijk en misschien zelfs wel waarschijnlijk, dat in VLO 15 een letterlijke tekst 

van Isidorus niet rechtstreeks genomen werd uit de Etymologiae maar, bijvoorbeeld, uit het 

commentaar van Sedulius Scotus op de Ars maior van Donatus. 

Soms wordt Isidorus op thematische wijze geciteerd, zoals op fol. 26r, waar een reeks glossen 

die over metalen en bomen handelen (141-153), alle ontleend zijn aan Isid. Etym. 16 en 17. In 

de uitleg over raciocinacio (90) worden drie vindplaatsen bij Isidorus met elkaar verenigd in 

één glosse. 

 

  

   

 

III.  OUD-HOOGDUITS 

 

   De Oud-Hoogduitse woorden in de tekst werden voor het eerst verzameld door Peter 

Frederik Suhm die in zijn Symbolae ad literaturam teutonicam antiquiorum. VIII. Glossaria 

                                                 
64 Georg THILO en Hermann HAGEN, Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, I-III 

(Leipzig, 1881, 1884, 1887, 1902).  
65 HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 332, lin. 9. 
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antiqua latino-theotisca (Havnia (Kopenhagen), 1787), op p. 382-385 (appendix glossarii, F) 

een selectie uit het glossarium in schriftje VI van VLO 15 presenteerde.  Suhm baseerde zich 

op de kopie die de germanist Franciscus Junius (1591-1677), een oom van Isaac Vossius, van 

deze tekst gemaakt had.66 Dat deed aanvankelijk ook Elias Steinmeyer in zijn gedeeltelijke 

editie van het glossarium een eeuw later.67 Toen Steinmeyer enige tijd daarna de 

oorspronkelijke tekst in VLO 15 zelf ontdekte, was dat aanleiding voor hem om een nieuwe 

uitgave te verzorgen van de Oud-Hoogduitse woordenschat die in het glossarium bewaard 

was gebleven.68  

  De Oud-Hoogduitse synoniemen worden soms gegeven met een verwijzing naar de 

spreektaal: “Examussim (...) quod nos dicimus ricstar” (30), “Taxus arbor est quam uulgo 

iuun t<eutonice?> uocant” (153), en verder door simpelweg dicitur aan de uitleg vooraf te 

laten gaan.  

  In de visie van Rolf Bergmann behoren de Oud-Hoogduitse woorden toe aan verschillende 

Duitse dialecten.69 Taalgeografisch is er dus niet één bepaald gebied aan te wijzen waar deze 

glossen ontstaan zouden kunnen zijn. Omdat Bergmann van mening is dat Ademar zelf de 

schrijver en samensteller is van Haec quicumque legis, veronderstelt hij dat deze gebruik 

maakte van handschriften “…die sich ursprünglich in deutschen Klöstern befanden, und zwar 

in Klöstern verschiedener Dialektgebiete.”70 Afgezien van het feit dat het op paleografische 

gronden zonneklaar is dat Ademar niet heeft deelgenomen aan het daadwerkelijk afschrijven 

van Haec quicumque legis,71 is de door Bergmann geschetste gang van zaken weinig 

plausibel. Wanneer we namelijk de Oud-Hoogduitse woordverklaringen in de context plaatsen 

van het gehele corpus van Latijnse glossen, dan is het onwaarschijnlijk dat het uniforme, 

remigiaanse, karakter dat het glossarium uitstraalt, tot stand zou zijn gekomen door het 

excerperen van glossen, nota bene in Limoges, uit een aantal handschriften afkomstig uit 

Duitse bibliotheken.  

  Volgens de eerder geventileerde hypothese is een ander scenario waarschijnlijker, namelijk 

dat waarin de volkstalige glossen later, nadat het glossarium in eerste aanleg gereed gekomen 

was, tijdens het gebruik van Haec quicumque legis in Duitsland werd geïnterpoleerd.72 Omdat 

er zowel noordelijke als zuidelijke dialecten in de Duitse woordverklaringen herkenbaar zijn, 

kunnen we concluderen dat het glossarium door meerdere Duitse gebruikers werd 

geannoteerd. De verschrijvingen in het Duitse dialect kunnen kopieerfouten zijn, ontstaan 

tijdens het migratieproces van deze tekst, en mogelijk ook doordat de kopiist die het geheel in 

opdracht van Ademar afschreef, enkele Duitse glossen uit onbegrip verhaspelde.73  

   

  

 

                                                 
66 MS Oxford, Bodleian Library Jun. 116D, cf. BERGMANN et al. (eds.), Katalog der althochdeutschen und 

altsächsischen Glossenhandschriften, II,  p. 815-817 (nr. 373) en STEINMEYER/SIEVERS, Die althochdeutschen 

Glossen, IV, p. 480. 
67 STEINMEYER/SIEVERS,  Die althochdeutschen Glossen, II (1882), p. 339-340. 
68 ID., Die althochdeutschen Glossen, IV (1898), p. 232-234.  
69 R. BERGMANN,  “Althochdeutsche Glossen bei Ademar von Chabannes”, p. 44-51. In eerste instantie was ik de 

mening toegedaan dat de verschillende ‘dialecten’  wellicht ook te verklaren zouden zijn uit verschrijvingen bij 

het kopiëren van de tekst. In een schriftelijke mededeling van 13-1-2012 bevestigde Arend Quak  echter de 

opinie van Bergmann. Hetgeen de aanwezigheid van kopieerfouten  geenszins uitsluit, zie noot 73 hierna. 
70 Ibid., p. 51. 
71 BERGMANN, “Althochdeutsche Glossen”, p. 51 (1970), en later herhaald in BERGMANN et al. (eds.), Katalog 

der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften II, p. 815 en 816 (2005): “karolingische 

Minuskel von der Hand Ademars von Chabannes.” 
72 Zie p. 385 hierboven. 
73 Bijvoorbeeld ricstar  voor ricstab (30), iuunt voor iuun (153), hartzuch voor harzuch (205), crafo voor grabo 

(254),  alspougd  voor alspouga (274), cf. Rolf BERGMANN, “Althochdeutsche Glossen”, p. 47-48.  
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In de onderstaande index van Oud-Hoogduitse woorden heb ik de bevindingen van Arend 

Quak verdisconteerd:74 

 

(11)   caduceatores (heraut): grizuuartun (nom. plur. M) 

   

Schutzeichel IV, p. 57-58: grizzuarto met als lemma griozwarto – “scheidsrechter”.  

Opvallend is, dat de /g/ niet tot /k/ is geworden. Dat wijkt af van de andere glossen en kan op 

een noordelijker dialect wijzen. Ook lijkt hier al een monoftongering van /io/ naar /i:/ te 

hebben plaatsgevonden, als het geen schrijffout is.    

             

(11)   caduceum (herautstaf): uunschiligarta  (nom. sing. F) 

   

Schützeichel XI, p. 291, leest uunschiligerta met als lemma wunsciligerta ‒ “toverstaf”. 

Ook hier is de /g/ bewaard gebleven, wat klopt met nr. 11, grizuuartun. 

 

(23)   capulum (gevest): helza   (nom. sing. F) 

Schutzeichel IV, p. 271, met als lemma helza ‒ “gevest”. Dit woord bevat geen 

dialectspecifieke vormen. 

 

(28)   rumino (herkauwen): itarucho (1 sing. praesens) 

 

Schutzeichel V, p. 96: itaruchen met als lemma itrucken ‒ “herkauwen”. De spelling met 

<ch> kan duiden op een uitspraak /kch/ en dan is deze glosse oberdeutsch (Beiers of 

Alemannisch). 

 

(30)   examussim (richtlat): ricstar  

 

Schutzeichel VII, p. 402, met als lemma rigistab ‒ “richtsnoer, richtlat”. De verkeerde 

schrijfwijze wijst op een kopie uit een ander handschrift. Wel zou rigi- tot ric- verkort kunnen 

zijn en dan hebben we weer een /k/ voor een /g/ en dus iets als Beiers. 

 

(67)  agaso, hippius (paardenknecht): stutari (nom. sing. M) 

 

Schutzeichel IX, p. 305, met als lemma stuotari ‒ “paardenknecht”. Het woord bevat geen 

duidelijke dialectkenmerken, tenzij men de monoftongering van /uo/ tot /u:/ als zodanig 

opvat. 

 

(69)   a<d>missarius (dekhengst): ranno (nom. sing. M)  

 

Schutzeichel VII, p. 375, met als lemma reinno ‒ “dekhengst”. Opvallend is hier de <a>, 

voorzover dat geen fout is voor <ai>. Mogelijk is hier sprake van invloed van mlat. w(a)ranio 

‘dekhengst’ (< ofrank. wrainio>). 

 

(75)   limbus (zwachtel): nestila (nom. sing. F) 

 

                                                 
74 Schriftelijke mededeling, d.d. 13-1-2012. Voor de analyse van de Oud-Hoogduitse woordverklaringen is 

verder gebruik gemaakt van  R. BERGMANN, “Althochdeutsche Glossen”, p. 46-48, en  vooral van Rudolf 

SCHÜTZEICHEL (Hg.), Althochdeutscher und Altsächsischer Glossenwortschatz (Tübingen, 2004), 12 Bde.  
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Schutzeichel VII, p. 65, met als lemma nestila ‒ “zwachtel, verband”. Geen typische 

dialectkenmerken. 

 

(131) malleus (hamer): hamer (nom. sing. M) 

 

Schutzeichel IV, p. 143, met als lemma hamar ‒ “hamer”. Geen typische dialectkenmerken. 

 

 

(153) taxus (taxus): iuun[t] (acc. sing. F) 

 

Schutzeichel V, p. 99: iuua met als lemma îwa ‒ “ijf, taxus”. De <t> kan eventueel van 

“t(eutonice)” stammen, een gebruikelijke aanduiding bij Duitstalige glossen. 

 

(164) caupo (herbergier): priuiuo (nom. sing. M) 

 

Schützeichel, II, p. 46 en Bergmann, p. 47, lezen priuino, met als lemma briuwino ‒

“bierbrouwer”. Hier vinden we de typisch “oberdeutsche” vorm met <p> voor /b/, zoals ook 

in 271 en 274. De schrijfwijze priuiuo in plaats van priuino kan het gevolg zijn van een 

kopieerfout.  

 

(205) resina (rozijn): har[t]zuch (nom. sing. M/N) 

 

Schutzeichel IV, p. 192, met als lemma harzuh ‒ “hars”. Het is de vraag, of ook hier niet de 

<t> overbodig is (zie nr. 153), hoewel de spelling <tz> voor /ts/ wel voorkomt. Geen typische 

dialectkenmerken. 

 

(220) boletus (paddestoel: fungus, tuber): maser (nom. sing. M) 

 

Schutzeichel VI, p. 291, met als lemma masar ‒ “uitgroei, uitstulping”. Geen typische 

dialectkenmerken. 

 

 

(228) bufo (pad): ủcha (nom. sing. F)  

 

Schutzeichel X, p. 156, met als lemma ûhha ‒ “pad”. De spelling van het woord is vreemd 

indien de apostrof boven de u opgevat wordt als afkorting voor us of s zoals elders in deze 

tekst. Mogelijk dat in de oorspronkelijke tekst de apostrof een accent aanduidde of (h)ucha. 

<ch> voor <hh> zou kunnen. 

 

(233) serra (zaag): saga (nom. sing. F) 

 

Schutzeichel VIII, p. 56-57 met als lemma saga ‒ “zaag”. Geen typische dialectkenmerken. 

 

(254) chirurgus (chirurg): crafo (nom. sing. M) 

 

Schutzeichel IV, p. 26 met als lemma grabo ‒ “chirurg”. Dit is een hapax. Schützeichel neemt 

aan dat het een nomen agentis bij het werkwoord graban is. De vorm is vreemd: <c> wijst op 

oberdeutsch (/k/ voor /g/), maar de <f> is dan raar. Je zou eerder <p> verwachten. Mogelijk 

dat de kopiist grabo verwisseld heeft met ohd. grâfo “graaf” (cf. Bergmann, p. 48). 
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(271) lippus (ontstoken ogen): plehenouger  (nom. sing. M)       

 

Schutzeichel I, p. 422: plehenougi met als lemma blehanougi ‒ “met ontstoken ogen”. De <p> 

is oberdeutsch, maar de <g> is hier bewaard. 

 

(272) liscus (scheel, eenogig): surouger (nom. sing. M) 

 

Schutzeichel IX, p. 360: surougi met als lemma sûrougi  ‒ “scheel”. Ook hier lijkt <g> 

bewaard en niet overgegaan in /k/. 

 

(274) bacae (uincula: halsketting): alspougd (nom. plur. M) 

 

Schutzeichel IV, p. 135: alspoug met als lemma halsboug ‒ “halsketting”. Opvallend is dat /h/ 

aan het begin ontbreekt (schrijffout of dialectkenmerk?) en dat wel /b/ tot /p/ is geworden, 

maar niet /g/ tot /k/. 

 

 

 

IV.  OORSPRONG EN FUNCTIE VAN HET GLOSSARIUM 

 

     Na het filosofisch getinte begin van Haec quicumque legis, volgen ca. 370 glossen 

waarvan het onderlinge verband niet altijd duidelijk is. We moeten er echter vanuit gaan dat 

het glossarium in de ogen van de samensteller een zeker nut vertegenwoordigde en dat de 

aangebrachte ordening beantwoordde aan de behoeften van de toenmalige gebruiker. Het zou 

bijvoorbeeld kunnen gaan om een commentaar bij een bloemlezing van citaten van 

verschillende auteurs. In het andere onwaarschijnlijke geval zouden we moeten 

veronderstellen dat de samensteller in het wilde weg her en der teksten plunderde, op de wijze 

van  “a drunken bee…hopping about”.75   

    Dat neemt niet weg dat het voor ons moeilijk is om in de volgorde, de vorm en de inhoud 

van de glossen een bepaalde logica te ontdekken. Soms komen er clusters van glossen voor 

waarvan het lemma tot een bepaald geschrift, bijvoorbeeld de Georgica van Vergilius, 

Priscianus’ Institutiones grammaticae  of de Satyrae van Juvenalis en Persius te herleiden is.  

Maar als het de bedoeling was geweest om een bepaalde tekst te verduidelijken dan mag je 

toch verwachten dat de lemmata de volgorde van de te becommentariëren tekst op de voet 

volgen. Dat is hier echter in zeer beperkte mate het geval, het duidelijkst nog bij het 

commentaar op Satire VI van Juvenalis, glossen 278 – 293. Er werd reeds opgemerkt dat veel 

glossen ook aan lemmata uit andere teksten gekoppeld zouden kunnen worden. Veel dezelfde 

woorden komen nu eenmaal in verschillende teksten voor en met kruisbestuivingen moeten 

we rekening houden. Ik heb bij de identificatie voor de meest waarschijnlijke opties gekozen 

maar een zekere willekeur bij elkaar overlappende mogelijkheden blijft niet uitgesloten. 

  Zo hebben we hierboven een serie lemmata opgesomd die afkomstig lijken uit Priscianus’ 

Institutiones grammaticae. De aanwezigheid van deze lemmata in een omgeving met aan 

Remigius gelieerde glossen, wekt de suggestie dat ook de Priscianusglossen in verband 

moeten staan met Remigius, hoewel het tot nu toe niet bekend is of Remigius ook een 

commentaar op deze grammaticatekst heeft geschreven.76 De bewoording van sommige 

glossen bij deze lemmata is nu en dan te herleiden tot een glosse die Remigius noteerde in een 

                                                 
75 C. DIONISOTTI, “On the Nature and Transmisson of Latin Glossaries”, in J. HAMESSE (éd.), Les manuscrits des 

lexiques et glossaires de l’antiquité tardive à la fin du Moyen Âge (Louvain-la-Neuve, 1996), p.205-252, hier p. 

226 over Abstrusa-Abolita. 
76 Zie p. 399, n. 53 hierboven. 
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commentaar op een andere tekst. Glosse nr. 170, primipilus .i. antesignanus, staat temidden 

van een reeks lemmata die allemaal uit de Institutiones grammaticae stammen. Het lemma 

antesignanus past qua tekstvolgorde (Inst. gramm. II, 53) precies in deze serie. De uitleg bij 

dit lemma komt vrijwel letterlijk overeen met een glosse bij Juv. Sat. 10, 94 in het handschrift 

uit Wolfenbüttel dat volgens Jeudy mogelijk uittreksels bevat van Remigius’ commentaar op 

Juvenalis. En glosse nr. 63 geeft een opsomming van Romeinse wetgeving door de 

verklaringen uit Priscianus’Institutiones aan te vullen met gegevens afkomstig uit het 

commentaar van Remigius op Prudentius.  

  In andere glossen (bijv. 229, gurgulio) komt soms een dubbele verwijzing naar Remigius 

voor: dat betekent dat Remigius bij gelegenheid bepaalde glossen hergebruikte om ze als 

commentaar bij verschillende teksten in te zetten. Wanneer iets dergelijks geconstateerd 

wordt, dan betekent dit een extra bevestiging voor toekenning van de glosse aan Remigius. 

    Naast de relatie met een bepaalde grondtekst, zijn er ook plukjes van thematisch verwante 

glossen te ontdekken, bijvoorbeeld diegene die betrekking hebben op de pathologie: 

cardiacus, oblivio mentis, podagra, pleurisis uredo, medulla, chirurgus (249-254), of die 

waarin soorten magistri worden onderscheiden (64-66), de glossen met betrekking tot paarden 

en muilezels (67-71), de glossen met metalen en boomsoorten (141-153), de glossen met 

betrekking tot de “horeca” van taberna (154) tot caupo (164) en de glossen van bepaalde 

functies zoals antistes, episcopus, exodiarius, pretor, etc. (48-58).77 In deze optiek heeft het 

glossarium een encyclopedisch en zelfstandig karakter, niet alleen bedoeld als commentaar 

om een bepaalde tekst te verduidelijken maar ook dienend als een repositorium van kennis 

waaruit naar believen geput kon worden.78 

  De glossen 349-357 geven de indruk van een alfabetische ordening: een serie woorden 

beginnend met de letter P en een serie van drie woorden met de letter S. Maar misschien 

berust deze alfabetisatie op toeval.  

 

   Ook het type glosse varieert sterk: van simpele synoniemen en definities, vaak met 

grammaticale en etymologische uitleg, tot min of meer uitgebreide commentaren met 

mythologische verklaringen. De herkomst van de glossen uit bestaande commentaren is soms 

af te leiden uit de incidentele tekstgeleding met paragraaftekens (г) en met behulp van incipits 

als Nota…, Apud antiquos… en Mos erat…, welke ook in Servius, Remigius en in het 

Commentum Cornuti gebruikt worden. 

Sommige glossen zijn in de vragende vorm gesteld en suggereren een didactische methode 

waarbij sprake is van leerlingen die actief bij de les betrokken worden: Quaeri solet cur in 

tercio digito tantum anulus ponatur? (44), of: Nota: quare cupido filius ueneris pharetratus, 

nudus cum face, et pennatus, et puer depingitur? (45). 

   

    Hoewel de samensteller van het glossarium behalve van de onontkoombare Isidorus ook 

nog gebruik maakt van een veelheid aan andere bronnen (onder andere: Alcuin, Servius, het 

Commentum Cornuti in Persium, Sedulius Scotus, Heiric van Auxerre,  de Scholica 

graecarum glossarum, Arator, Augustinus, Hieronymus, Cassiodorus, Beda, e.a.), is het toch 

bovenal het werk van Remigius van Auxerre dat rechtstreeks of op afgeleide wijze in de 

glossen herkenbaar is.   

                                                 
77 Anders gezegd: een bepaald lemma geeft aanleiding om de uitleg uit te breiden met andere, verwante lemmata. 

Volgens Cora LUTZ, Dunchad. Glossae in Martianum (Lancaster/Oxford, 1944), p. xxvi, n. 2, was dit het 

gebruikelijke procédé bij Remigius. 
78

 De termen “storehouse” en “Fundgrube” zijn hier wellicht ook van toepassing, cf. Mariken TEEUWEN, “The 

study of Martianus Capella’s  De nuptiis in the ninth century”, in Learned Antiquity: Scholarship and Society in 

the Near-East, the Greco-Roman world and the Early Medieval West, ed. A. A. MACDONALD et al. 

(Leuven/Parijs, 2003), p. 185 
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   Er zijn voldoende aanwijzingen in het glossarium aanwezig om te veronderstellen dat we de 

oorsprong van Haec quicumque legis in de omgeving van Remigius van Auxerre moeten 

zoeken, en gelet op de grote verscheidenheid aan geschriften van Remigius waarmee de 

glossen in verband gebracht kunnen worden,79 moet de plaats van ontstaan van het glossarium 

in ieder geval gezocht worden in een bibliotheek waar deze geschriften te raadplegen waren. 

Hiervoor komt de regio Auxerre-Reims-Parijs in aanmerking, het gebied waar Remigius 

werkzaam is geweest.80 Een hypothese omtrent de samensteller van de glossen zou kunnen 

luiden dat het om een geleerde gaat die zeer bekend geweest moet zijn met de werken van 

Remigius, en werkend op een plaats die hem in de gelegenheid stelde om uit Remigius’ 

geschriften selecties en uittreksels te maken – bijvoorbeeld ten dienste van Bruno van Keulen, 

die bekend stond om zijn belangstelling voor de wetenschap en aan wie de verspreiding van 

Remigius’ geschriften over Duitsland te danken is.81 Anders dan bij Remigius gebruikelijk is, 

ontbreekt in Haec quicumque legis vrijwel iedere toespeling op een christelijke of 

allegorische uitleg zodat het glossarium voornamelijk lijkt te zijn aangelegd om op een vrij 

letterlijk niveau kennis te codificeren, zonder dat daarbij ook nog enig hoger moreel doel 

werd nagestreefd. 

   Waar en wanneer de Oud-Hoogduitse woorden aan het glossarium werden toegevoegd valt 

moeilijk uit te maken. Misschien dat de samensteller zelf uit Duitstalig gebied afkomstig was, 

en dat bij later gebruik in Duitsland aan het glossarium nog woorden in andere dialectvormen 

werden toegevoegd. De functie van de duitstalige glossen, die meestal uit simpele 

synoniemen bestaan, lijkt gelegen te zijn in het verhelderen van het latijnse woordbegrip voor 

een lezer wiens moedertaal Duits was.82 Een andere mogelijkheid, namelijk dat in het klooster 

in Limoges de glossenverzameling werd samengesteld uit handschriften afkomstig uit Duitse 

bibliotheken, moet worden afgewezen.  

  Hoe Ademar deze tekst in handen heeft gekregen, valt niet te achterhalen maar men ziet vrij 

gemakkelijk in, welk een grote aantrekkingskracht het glossarium uitgeoefend moet hebben 

op Ademar in zijn functie als grammaticus. Het stelde hem immers in verbinding met een 

belangrijke commentaartraditie waarvan Remigius van Auxerre de centrale figuur vormde.    

 

 

 

 

 

   

                                                 
79 P.J. ELDER, “A Medieval Cornutus on Persius” in: Speculum 22 (1947) p. 240-248, hier p. 243, oordeelt  in 

navolging van E.K RAND, “How Much of the Annotationes in Marcianum is the Work of John the Scot?,” 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 71, (1940), p. 516, over Remigius: 

“…that this Carolingian teacher was no original thinker but a most beelike, and useful, plagiarist”. Het is de 

vraag of deze beschuldiging van plagiaat terecht is. Remigius had immers niet de bedoeling om een nieuwe 

filosofie te ontwerpen. Hij ging als leraar pragmatisch te werk door bestaande schoolteksten van nuttig 

commentaar te voorzien.  De ruimte voor oorspronkelijkheid bij deze arbeidsgang is nu eenmaal gering.  
80 Cf. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, p. 504-505. In Reims werkte Remigius 

samen met Hucbald van St.-Amand. 
81 Cf. J. HUEMER, “Ueber ein Glossenwerk zum Dichter Sedulius” in: Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. der 

kaiserl. Ak. der Wissenschaften 96 (1880), p. 514-515: “Seine (i. e. Remigius’, vE) Schüler wirkten an der 

Grenzscheide beider Sprachen; kein Wunder, wenn der Name des berühmten Meisters hinüber nach Ostfranken 

getragen wurde, mit ihm seine Werke.” 
82 Cf. R. BERGMANN, “Volkssprachige Glossen für lateinkundige Leser?”, in: Mary GARRISON, Arpad P. ORBÁN 

en Marco MOSTERT (eds.), Spoken and Written Language. Relations between Latin and the Vernacular 

Languages in the Earlier Middle Ages (Turnhout, 2013), p. 239-258, hier p. 255: “Das ganze zweisprachige 

Glossierungsverfahren dient aber natürlich der immer weiteren Aneignung der lateinischen Sprache und dem 

immer besseren Verständnis der lateinischen Texte.” 
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EDITIE
83 

 

De glossen die in het handschrift in doorlopende regels achter elkaar geplaatst zijn, worden in 

de editie onder elkaar gepresenteerd en afzonderlijk genummerd. Dit is vooral bedoeld om het 

gebruik van de tekst middels verwijzingen te vergemakkelijken. 

Paleografische aantekeningen en bronvermeldingen worden in de voetnoeten vermeld.  

Citaten worden onderstreept.  

Oud-Hoogduitse woorden vetgedrukt. 

 

<…>    addendum 

[…]      delendum 

Lendinara Londen, BL Harley 3826  

Jeudy  Wolfenbüttel, Gud 64, lat. 2o 

 

 

 

fol. 22v 

 

HAEC QUICUMQUE LEGIS DIVERSAQUE VERBULA CAPIS. QUAE PASCUNT 

ANIMUM SI VIS INTENDERE SENSUM.84
  

1 Philosophia est naturarum inquisicio rerum humanarum diuinarumque cognicio quantum 

est85 homini possibile estimare; Est quoque philosophia honestas uitę, studium bene uiuendi, 

meditacio mortis, contemptus seculi;86 Constat uero bifida materia: scientia et opinione;87 

Scientia est cum res aliqua certa racione percipitur, ut eclipsis solaris lunaris quę corporis 

obiectione fit; Opinio est cum <in>certa88 res latet et nulla racione firma diffiniri89 potest, ut 

magnitudo cęli uel profunditas terrę;90 Philosofiae est species tripertita: una naturalis quae 

grece phisica dicitur, nam phisis natura dicitur, in qua de nature inquisicione disseritur91; que 

diuiditur. in .iiii.or partes: .i. arithmeticam. astronomiam. musicam.(sic, vE)92 Altera: moralis, 

quae grece aethica93 dicitur, in qua de moribus agitur; quae similiter in .iiii.or diuiditur partes: 

                                                 
83

 Voor de tekst van Juvenalis en Persius heb ik gebruik gemaakt van Susanna MORTON BRAUND  (ed. and 

transl.), Juvenal and Persius (Cambridge (Mass.) / Londen, 2004). 
84 Cf. Alcuinus, De dialectica, PL 101, col. 951CD: “Me lege, qui veterum cupias cognoscere sensus / Me 

quicunque capit, rusticitate caret”. 
85 est  bovengeschreven 
86 “Est quoque…contemptus seculi”, Alcuinus, De Dialectica, PL 101, col. 952A 
87 cf. Lactant. Inst. 3,3,1: “duabus rebus videtur philosophia constare, scientia et opinione”. Alcuin en Clemens 

Scotus spreken ook over duabus rebus constare philosophia. De uitdrukking bifida materia ben ik in dit verband 

elders niet tegengekomen. 
88 certa] adhuc incerta   Etym. 
89 lege  definiri 
90 Cf. Alcuinus, De Dialectica, PL 101, col. 952; Hrabanus Maurus, De Universo, I, 18-19. 
91 disseritur corr. uit  dissiritur 
92 Cf. Isid. Etym. 2, 24, 4 (ed. W.M. LINDSAY): “Physicam (…) in quattuor definitiones distribuit, id est 

Arithmeticam, Geometricam, Musicam, Astronomiam”. 
93 athica   ante corr. (suprascr. e).        

Uit deze correctie zou je kunnen concluderen dat deze tekst ná het fragment uit schriftje IV is geschreven want 

daar staat nog de onverbeterde versie. De correcties lijken in dezelfde gang gemaakt te zijn als de tekst zelf. 
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.i. prudentiam. iusticiam. fortitudinem. temperanciam; Tercia: racionalis, que grece loyca94 

appellatur, in qua quemadmodum in rerum95 causis uel uite moribus ueritas ipsa queratur; que 

diuiditur in duas partes: .i. dialecticam et rethoricam. In phisica igitur causa querendi, in 

ethica ordo uiuendi, in loyca racio intelligendi uersatur; His quippe generibus tribus 

philosophię etiam diuina eloquia consistunt. Nam aut disputare solet de natura, ut in genesi et 

in ecclesiasten; aut moribus, ut in prouerbiis et in omnibus sparsim libris; aut de loyca pro qua 

nostri te<o>logiam96 uendicant, ut in canticis canticorum et in euangeliis; Philos grece, latine 

amor, sophus sapiens. inde philosophus amator sapientię;97  

2 ¶ Quatuor genera sunt accidencium: primum quod nec accidit nec recedit, ut lux in sole, 

uirtus in anima; secundum quod accidit et recedit, ut sacietas et ebrietas; tercium: quod recedit 

et non accidit, ut iuuentus et adolescentia; quartum quod accedit et <non> recedit, ut canicies 

et senectus;98  

3 ¶ Oracio est uerborum constructio pleno sensu solidata et dicitur oracio quasi oris racio;99 

Sunt autem .iiii.or differentiae oracionum principales apud oratores siue gramaticos: 

Imperatiua, ut uirgilius: Suggere100 tela michi;101 Optatiua, ut: O mihi preteritos referat si 

iuppiter annos;102 Interregatiua,103 ut: Quo te meri pedes.104 Uocatiua, ut: Huc ades o melibo 

esse.105 Quinta est enunciatiua in qua uerum falsumque conspicitur, ut: homo a//fol. 23r//nimal 

est, homo animal non est,106 que ad diale<c>ticos pertinet;107 

                                                                                                                                                         
Wanneer de fragmenten in schriftje IV een afschrift zouden zijn van het glossarium in schriftje VI, dan had de 

kopiist de verbeterde schrijfwijze (= aethica) over moeten nemen. 
94 lege  logica 
95 rerum op ongebruikelijke wijze afgekort als  rū 
96 Hier. Epistulae, 30 (ed. I. HILBERG, CSEL 54, par. 1, p. 243, lin. 3) schrijft “theologikên”; Hrabanus Maurus, 

De Universo, I, 20: “pro qua nostri Theologiam sibi vendicant”; Isid. Etym. 2, 24, 8, heeft hier “theoreticam”, 

behalve handschriften AK: “theoloicam”.    
97 Voorgaande tekst, lin. 3-20, is een bewerking van Isid. Etym. 2, 24: De definitione philosophiae. De bewerking 

stemt het meest overeen met Alcuinus, De Dialectica 1, 1-5 (PL 101, col. 952), zonder de daar gebruikelijke 

dialoogvorm maar met vermelding van de Griekse etymologie.  
98

 Cf. Cass., Institutiones, 2, 3, 8 ( ed. R. MYNORS): “accidens est, quod accedit et recedit praeter subiecti 

corruptionem, vel ea quae sic accedunt ut penitus non recedant”; cf. MS Bamberg Class. 30, fol. 5v (in margine 

van de Ars Clementis); cf. Othlo van St.-Emmeran († ca. 1070), Vita sancti Wolfkangi episcopi (MGH VI, 

Annales, chronica et historiae aeui Carolini et Saxonici, ed. D. G. WAITZ), p. 538.  
99 cf. Cicero, 1 De oratore 5, 17: “Est enim ipsa oratio conformanda non solum electione sed etiam constructione 

verborum”; Isid., Etym. 1,5,3: “Oratio dicta quasi oris ratio.”  
100 Suggere  supra corr. 
101 Verg. Aen. 10, 333  
102 Verg. Aen. 8, 561. 
103 lege  interrogatiua 
104 Verg. Ecl. 9, 1:“Quo te, Moeri, pedes?”. 
105 Verg. Eclogae, 7,  8: “huc ades, o Meliboee;”. De kopiist herkende het citaat niet en schreef de dubbele ee in 

de eigennaam Meliboee, als afkorting voor esse. 
106 Cf. Boethius, In librum Aristotelis Peri hermeneias commentarii (editio secunda) 2, 7, p. 142, lin. 2-4 (ed. C. 

MEISER): “ut ea quae sine ulla determinatione proponitur, ut est homo animal est, homo animal non est”. Zie ook 

Boethius, De differentiis topicis, PL 64, col. 1174B; dit voorbeeld wordt ook gebruikt door Iohannes Scotus 

Eriugena, Periphyseon 4, p. 17, lin. 432; 4, p. 18, lin. 445;  Papias, Elementarium, p. 271b: “Propositio est oratio 

verum falsumve significans, ut ‘homo est animal, homo non est animal’”, geciteerd in A. BARTÒLA, 

“Terminologia logica nell’Elementarium di Papia e nelle Derivationes di Uguccione da Pisa” in: J. Hamesse 

(éd.), Les manuscrits des lexiques, p. 377-452, hier p. 420-421, n. 235. 
107 Oratio…diale<c>ticos pertinet, cf. Boethius, In librum Aristotelis Peri hermeneias commentarii (editio 

secunda), 2, 4, p. 95, lin. 16 – p.95, lin. 7 (ed. C. MEISER): “perfectae autem orationis alia est deprecativa, ut 

Adsit laetitiae Bacchus dator; alia imperativa, ut Accipe da que fidem; alia interrogativa, ut Quo te, Moeri, 

pedes? an quo via ducit? alia vocativa, ut O qui res hominum que deum que Aeternis regis imperiis; alia 

enuntiativa, ut dies est et dies non est. in hac sola, quae est enuntiativa, veri falsi ve natura perspicitur. in ceteris 

enim neque veritas neque falsitas invenitur. et multi quidem plures species esse dicunt perfectae orationis, alii 

autem innumeras earum differentias produnt, sed nihil ad nos. cunctae enim species orationis aut oratoribus 
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4 Nota: humanam uitam in modum Y litterę diuisum esse, quia priora aetas incerta108 est eo 

quod nec se ad uitia, nec ad uirtutem  se flectit. Biuium autem litterę a iuuentute incipere, quia 

aut uicia, aut uirtutem sequitur.109  

5 Sapere est de corde, irasci de felle, amare de iecore, risus de splene;110  

6 Et sunt tria genera sannarum, id est risorum: aut manu significare ciconiam, aut auriculas 

asini, aut lingua sicientis canis. Sanna autem dicitur os distortum cum uultu, inde sanniones 

dicti sunt qui rectum uultum non habent;111  

7 Tirocinio .i. in primo tempore;112  

8 Cachinno nomen est et uerbum et ita declinatur:113 hic cachinno, huius cachinnonis; ut leno, 

lenonis. In uerbo cachinno,114 cachinnas: risus est cum uoce; 115  

9 Aulicos .i. curules116 qui in curia habitant.117  

10 Iuuenculam .i. teneram.  

11 Caduceatores dicuntur legati pacis, quod sunt grizuuartun.118 Caduceum, -a dicitur 

uunschiligarta.119  

                                                                                                                                                         
adcommodatae sunt aut poetis, sola enuntiativa philosophis. ergo hoc dicit: non omnis oratio enuntiativa est. sunt 

enim plurimae quae enuntiativae non sunt, ut hae quas supra proposui. haec autem sola est, in qua verum 

falsumque inveniri queat. quocirca quoniam de ista, in qua veritas et falsitas invenitur, dialecticis philosophis 

que est quaerendum, ceterae autem aut poetis aut oratoribus adcommodatae sunt, iure de hac sola tractabitur, id 

est de enuntiativa oratione.”, cf. Ibid.,1, p. 9, lin. 6 – 10; cf. Alcuinus, De Dialectica 16, De Perihermeniis, 17-31 

(PL 101, col. 974C-975B). Voor de verwisseling van deprecatiua met optatiua, cf. Thomas van Aquino, In 

Aristotelis libros Peri hermeneias (ed. MARIETTI), p. 36: “oratio deprecativa, ad quam reducitur oratio optativa”. 

De identificatie werd gemaakt door Boethius, De syllogismos categoricos, PL 64, col. 797: “Sunt vero species 

orationis in angustissima divisione quinque. Interrogativa, ut putasne anima inmortalis est? Imperativa, ut accipe 

codicem. Optativa vel deprecativa, ut faciat Deus. Vocativa, ut adesto Deus. Enuntiativa, ut Socrates ambulat: 

sed in illis quatuor nulla neque veritas est neque falsitas. Enuntiativa vero sola aut verum aut falsum continent.”  
108 incerta  corr. uit  incertas 
109

 Pers. 3, 56: “Et tibi quę Samios deduxit littera Ramos”; cf. Serv. Aen. 6, 136: “Y litterae, scilicet quod prima 

aetas incerta sit, quippe quae adhuc se nec vitiis nec virtutibus dedit: bivium autem Y litterae a iuventute 

incipere, quo tempore homines aut vitia, id est partem sinistram, aut virtutes, id est dexteram partem sequuntur: 

unde ait Persius ‘traducit trepidas ramosa in compita mentes’.”; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 80, 

Prud., Hamart. 790; Isid., Etym. 1, 3, 7; Lactantius, Diuinae Inst. lib. 6, cap. 3, par. 6: “dicunt enim humanae 

uitae cursum y litterae similem”. 
110 splene, Pers. 1, 12; cf. Commentum Cornuti (CLAUSEN/ZETZEL, eds.), p. 9: “Et hoc secundum physicos dixit, 

qui dicunt homines splene ridere, felle irasci, iecore amare et corde sapere.”; dezelfde tekst in Remigius van 

Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship, p.184, 14-15; Lactantius, De opificio Dei, 

cap. 14, par. 7 (CSEL 27,1, ed. S. BRANDT 49,15): “ita profecto sentiremus nos felle irasci, iecore cupere, splene 

gaudere.”; cf. HELLMANN, Tironische noten, 139: “Splene cachinno: i. e. risu dissoluto. Splene ridemus, felle 

irascimur, iecore, i.e. fecato, libidinem exercemus”(MS Vat. Pal. lat. 1710).  Nu volgt in de tekst van Persius het 

woord  cachinno. Het glossarium gaat echter eerst verder met de uitleg van sanna.  
111sanna, Pers. 1, 62; cf. Pierre Pithou, Glossae Veteres 1,58, in J.E.G ZETZEL, Marginal Scholarship, p. 167: 

“Tria genera sannarum: aut manu significare ciconiam, aut opposito temporibus pollice, auriculas asininas, aut 

linguam sitientis canis. Sanna autem dicitur os distortum cum vultu, quod facimus, cum alios deridemus. Inde 

sanniones dicti, qui non rectum vultum habeant.”, anders: Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. 

ZETZEL, Marginal Scholarship, p. 190, 12-16; cf. Voss. Lat. Quarto 18, fol. 71v (Auxerre (?), s. XI). 
112 Cf. J. HUEMER, Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 318, lin. 18: “Tyrocinio id est primo 

tempore; tyrocinium dicimus…”. 
113 declinatur   corr. uit   declenatur 
114 cachinno  supra corr. uit   cachino 
115 cachinno, Pers. 1, 12; cf. Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship, 

p. 184, 13-14: “…cachinno cachinnonis nomen est; Cachinno cachinnas uerbum est. item cachinnus est risus 

lasciuior cum uoce.”; cf. Ademarus Cabannensis, Chronicon lib. 1, cap. 40, lin. 23. 
116 lege  curiales  
117 Aug., Enarrationes in Psalmos (CCSL 40), ps. 121, par. 7, lin. 16: “unde curiales et decuriones, id est, quod 

sint in curia uel decuria”. 
118 grizuuartun = heraut (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 46.   
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12 Enorme .i. normalitate (!)120  

13 Fultio .i. adiuuo. inde fultor adiutor;121  

14 Defosse .i. occulte;  

15 Indolis .i. imago future nobilitatis;122  

16 Euangelizauit .i. bonum nuncium dixit; eu grece, latine dicitur bonum, angelium nuncium, 

inde euangelium bonum nuncium resoluitur.123  

17 Disticon .i. carmen duorum uersuum.124  

18 ¶ Tria genera sunt dicendi: hum<ile>.125  

19 Emarcui.126  

20 Quia neu. certe.  

21 Apostatrices .i. fugitiuos, apostata .i. fugitiuus.127  

22 Asilum dicitur domus refugii.128  

23 Capulum dicitur helza,129 inde capuluris senex id est capulo uicinus, hoc est morti.130  

24 Neotericos .i. iuniores;131  

25 Tres enim curię primo Rome fuerunt: atentes antotatio rege sabinorum qui fuit socer 

romuli. Samnes, a romulo qui romam condidit. Nuceres a micisrome [   ]132 qui romulo 

auxilium dedit.133  

                                                                                                                                                         
119 caduceum, cf. Serv. Aen. 4, 242: “tum virgam capit id est caduceum (…) unde secundum Livium legati pacis 

caduceatores dicuntur.”; Isid.  Etym. 8,11,48; uunschiligarta = toverstaf, wichelroede (Oud-hoogduits): 

BERGMANN, 46; caduceum: herautenstaf, staf van Mercurius. 
120 Cf. LAISTNER, Notes on Greek, p. 430, s. v. “Aenormis”; Isid., Etym. 10, 14: “Aenormis, eo quod normam et 

mensuram excedat”; cf. J. HUEMER, Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 342, lin. 29: 

“Enorme .i. inmensurabile”. 
121 Cf. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 316, lin. 13-15: “Suffultus .i. 

adiutus, fulcio est adiuuo inde fultor dicitur ab adiuuando”; Arator, Historia apostolica 2 (Glossae), lin. 1031 

(ed. ORBÁN, CCSL 130A, p.643): “fulta .i. adiuta”. Zie ook WIELAND, The Latin Glosses, p. 223 (MS Cambridge 

GG. 5.35, fol. 122r28).  
122 BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, p. 35, Prud., Cath. XII, 68: “Indoles est proprie imago 

future nobilitatis quam in pueris in quibus non est adhuc virtus sed signa virtutis” en IBIDEM, p. 78, Prud., 

Hamart., 696; p. 195, Per. II, 493; cf. Isid., Etym. 10,24: “Indoles proprie est imago quaedam futurae uirtutis.”; 

Egbertus Leodiensis, Fecunda ratis, lib. 1, vs. 1221 (ed. VOIGT, p. 177): “indolis egregie atque notabilis optima 

proles”;  Andreas de Sancto Uictore, Expositio hystorica, cap. 11, lin. 530 (CCCM 53A, ed. F.A. VAN LIERE): 

“Indoles est specimen et imago future probitatis.” 
123 euangelizauit, Act 8,35;  cf. Anon.(s. VIII), Quaestiones uel Glosae in euangelio nomine. Quaestiones uel 

Glosae, lin. 322. (CCSL 108B, ed. R.E. MCNALLY): “Eu, bonum; angelium, nuntium. Ab hoc euangelio 

interpretatum est bonum nuntium”; zie ook Sedulius Scotus, In euangelium Matthaei  (ed. B. Löfstedt), 1,14, 

lin.51-59. 
124 Isid., Etym. 1,39,21: “idyllion paucorum versuum, distichon duorum, monostichon unius”. 
125 Cass., Variarum libri duodecim , praef., lin. 103 (CCSL 96, ed. A. FRIDH): “Neque enim tria genera dicendi in 

cassum prudens definiuit antiquitas: humile…etc.”; Isid., Etym. 2,17,1: “trimodum genus dicendi: humile, 

medium, grandiloquum”; cf. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 321, 18: 

“Tres sunt caracteres: humilis, medius, grandiloquus, hos omnes Virgilius tangit.” 
126 Dan 10, 8: “et emarcui nec habui quicquam virium”. 
127 Ez 2, 3: “gentes apostatrices quae recesserunt a me”; cf. Irenaeus Lugdunensis, Aduersus haereses (ed. A. 

ROUSSEAU et al., SChr. 153), 5, 21, 3, lin. 115-116: “fugitiuum eum homo eius et legis transgressorem et 

apostatam Dei ostendens”;  Ratherius Veronensis, Dialogus confessionalis (ed. P. L. D. REID, CCCM 46A), par. 

11, p. 225, lin. 169-170. 
128 BURNAM(ed.), Commentaire anonyme, p. 126, Prud., Contra Symm. 196: “[Asilum] locus est refugii”; 

Conradus de Mure (s. XIII), Fabularius, ed. T. VAN DE LOO (CCCM 210), p. 165: “Asilum est domus refugii”; 

cf. LAISTNER, Notes on Greek, p. 427: “Asylum: templum refugii…”. 
129 helza = gevest v.e. zwaard (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 46 
130 Cf. Isid., Etym. 20,11,7: “Nam Latine capulus dicitur, quod super capta hominum feratur. Sic Plautus ait: 

“capularis senex”, id est uicinus capulo.”; Fulgentius,  Expositio sermonum antiquorum (ed. R. HELM), p. 118, 

lin. 11: “Capularem dici uoluerunt senem iam morti contiguum”.  
131 Cf. LAISTNER, “Notes on Greek”, p. 440: “Neotericus: nouellus.” 
132 de regel is verder leeg 
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26 Polidamas .i. multinuba et ita potest dici mulier quę multis nupsit.134  

27 Ceues .i. nugaris ceuere proprie est clune agita et crissare; ceueres molles et obscenos et 

clunium motus significat et facit ceueo ciues;135  

28 Rumino, itarucho.136  

29 Plasma potio est que bene sonantem uocem facit quam poete bibebant cum libros suos 

edere uoluerunt.137  

30 Examussim138 .i. regulariter examussis est regula fabrorum quod nos dicimus ricstar.139  

31 Apricus locus .i. calidus, inde aprici senes sole gaudentes.140  

32 Elegidia carmina .i. miserabilia.141  

33 ¶ Quatuor genera uiarum sunt: Callis ubi pec[c]ora calcant unde et dictum est semita, .i. 

semis uia. Via, eo quod ii iteratur dicitur. Actus ubi duo plaustra sibi occur<r>ere possunt.142 

34 Cauillator .i. deceptor143 uel derisor a uerbo cauillo // fol. 23v // .i. derideo;144  

35 Stromatheum, opus est uarie textum;145  

36 Gimnus[us] dicitur nudus, hinc gimnasia dicuntur loca exercitiorum in quibus athlete146 

nudi luctabantur.147  

                                                                                                                                                         
133 Titos, Pers. 1, 20: cf. CLAUSEN/ZETZEL (eds.), Commentum Cornuti in Persium, p. 12: “Titos tres enim curiae 

fuerunt primo Romae, Titiens, Samnes, Nuceres. Titiens a Titi Tatio rege Sabinorum participe in regno Romuli, 

Samnes a Romulo qui Romam condidit, Nuceres a Nucismone qui aliquando Romulo auxilium dedit.”, andere 

lezing in Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship, p. 185, 22-28. 
134 Ne mihi Polydamas, Pers. 1,4; cf. CLAUSEN/ZETZEL (eds.), Commentum Cornuti in Persium, p. 5: 

“Polydamas, id est, multinuba. Polydamas autem Nero, quod multis nupsit”; Remigius van Auxerre, 

Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship, p. 183, 13: “Polydamas (…) Et multinuba quia 

multas feminas stupravit, etiam et matrem suam” (MS BAV Reg. lat. 1560).  
135 ceues, Pers. 1, 87; ceues .i. nugaris, cf. Pers. 1, 56: “nugaris”; CLAUSEN/ZETZEL (eds.)  Commentum Cornuti 

in Persium, p. 33: “An ceues, id est ad turpitudinem inclinatus non sincere iudicas? Ceues molles et obscenos 

clunium motus significant. An tu, Romane, uir non es?”; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur 

Prudence, p. 36, Prud., Cath. XII, 145: “cevo vero cevi indicativo modo est crisso id est clunes agito vel 

moveo.” 
136 itarucho = herkauwen (1. sg. ind. praes.) (Oud-hoogduits): BERGMANN, 47 
137 plasmate, Pers. 1, 17; cf. CLAUSEN/ZETZEL (eds.), Commentum Cornuti in Persium, p. 8: “…plasma est potio 

qua utuntur et bibunt musici et qui uocis affectant habere dulcedinem; solet enim uocem bene sonantem facere”. 
138 Examussim  supra corr. uit  Examusim 
139 Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 256, lin. 19-20 (CCCM 40B, ed. B. LÖFSTEDT): “examussim 

quod significat regulariter amussis enim regula fabrorum”; Nonius Marcellus, 9, 3ff., cf. Marcus DEUFERT, 

Textgeschichte und Rezeption der plautinischen Komödien im Altertum (Göttingen, 2000/2001), p. 252;  ricstar = 

ricstab/p = richtlat (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 47 
140 Apricus locus, Sen., De uita beata 22, 3, lin. 5; Aprici meminisse senes, Pers. 5, 179  Isid., Etym. 14, 8, 34: 

“Aprica loca quae sole gaudent, quasi aneu phrikês, id est sine frigore;”; cf. MSS Křivoklát, Castle Library I D 

31 en Leiden, Voss. Lat. Q. 18: “Aprici senes, id est calidi, luxuriosi, adhuc amantes; apricum enim dicimus 

calidum. et ipsa aprica loca gaudebant”, ZETZEL (ed.), Marginal Scholarship, p. 226.  
141 elegidia, Pers. 1, 51; Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship , 

p.189, 17-18: “Elegos grece, miseros latine; inde elegiacum carmen dicitur carmen miserorum” (MS BAV Reg. 

lat. 1560); Isid., Etym. 1, 39, 14: “Elegiacus autem dictus eo, quod modulatio eiusdem carminis conueniat 

miseris.” 
142 Excerpt van J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 324, lin. 14-20; cf. 

Isid., De differentiis uerborum 539 (PL 83, col. 64, lin. 26) en Isid. Etym., 15, 16, 4-10.  
143  scripsit ceceptor  
144 cavillo: Prud.,  Liber Peristephanon 2, 318; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 194, Per. II, 318: 

“Cavillo cavillas venit a verbo quod est calvo id est decipio. Hinc cavillare dicimus aliquem subtiliter deridere”; 

Iso van St. Gallen, ed. VALPY, p. 1438: “[Cavillo] derisione vel deceptione”. 
145 Cf. Cass., Institutiones 1,8,4 (ed. R. MYNORS); Reimbaldus Leodiensis (s. XII), Stromata, epist. Leodiensium 

3, lin. 4 (CCCM 4, ed. C. DE CLERCQ): “Stromata autem dicebat posse intelligi tanquam opus uarie contextus.” 
146 scripsit  athelte supra corr. uit  atelte   
147 Cf. Remigius Altissiodorensis, Commentarius in Prisciani De nomine,  p. 21, lin. 28-29 (CCCM 171, ed. 

R.B.C. HUYGENS): “gymnasium etiam dicitur locus exercitii, ubi nudi luctabantur antiqui: gimnus enim grece 

nudus latine”. 
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37 ¶ Theatrum148 in quocumque loco potest esse uel extra, uel infra ciuitatem; Amphiteatrum 

autem enim nisi in ciuitate theoro dicitur, inde theatrum ubicumque aliquid fit spectaculum;149 

38 Orchestra dicitur locus separatus in scena in quo erant senatores et principes et aliquando 

pro nobilibus ponitur. Ut Iuuenalis: similemque uidebis orchestram et populum.150  

39 Donarium dicitur locus ubi dona et munera fiunt, ipsa res non est;151  

40 Armarium est locus ubi quorumcumque arcium instrumenta ponimus.152  

41 Ar<ma>mæntarium153 uero ubi tela armorum sunt dictum; armarium et ar<ma>mentarium 

ab armis .i. brachiis quibus exercentur.154  

42 ¶ Sex modos somniorum sunt: quedam enim somnia sunt que propter nimiam saturitatem 

ueniunt; quedam uero propter nimiam inanitatem que spernenda sunt; Alia uero ex 

illuxione.155 Alia ex cogitacione et illusione que cauenda sunt; alia uero ex reuelacione,156 

sicut et pharahoni reuelatum est; Alia ex cogitacione simul et reuelacione sicut 

Nabuchodonosor.157  

43 ¶ Tria genera sunt eunuchorum: sunt eunuchi qui se propter regna celorum castrauerunt .i. 

qui omni uoluptati se abrenunciauerunt; Sunt eunuchi ab <h>ominibus: Sunt ob delicias 

matronum facti, ne in adulterio deprehendi potuissent quando cum seruis libidinabantur; et ut 

dicunt e naturale genus eunuchorum qui ab utero matris naturaliter eunuchi existunt.158  

                                                 
148 Theatrum  supra corr. uit  Teatrum 
149 Cf. Isid. Etym. 15, 2, 34; 18, 42, 1; A. ORBÁN (ed.), ‘Ein anonymer Aratorkommentar’, Sacris erudiri, 40, p. 

197: “Theoro Grece uideo, inde theatrum dicitur locus spectaculorum.”; cf. REICHE, Ein rheinisches Schulbuch, 

p. 133; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 71, Prud., Hamart. 310: “theatrum est locus publicus ubi 

spectacula ludorum fiebant; dictum a Greco quod est theoro id est video.”; Ibidem, p. 132, Prud., Contra Symm. 

385: “Amphiteatrum in civitatibus fiebat et muro erat cinctum, teatrum vero extra civitatem ubi spectacula 

fiebant quoniam, theoro video”.  
150 Juv. 3, 177-8: “similes uidebis orchestram et populum”; cf. Vitruuius, De architectura 5,6,2 (ed. F. KROHN): 

“quod omnes artifices in scaena dant operam, in orchestra autem senatorum sunt sedibus loca designata.”; cf. 

LENDINARA, “L’attività”, nr. 113. 
151 donarium, Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem  (ed. B. LÖFSTEDT), 2,89, lin. 44; cf. Isid., Etym. 15,5,2: 

“Donaria uero, eo quod ibi dona reponantur quae in templis offerre consueverunt.” 
152 armarium: Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem (ed. LÖFSTEDT), 2,89, lin. 44; Isid., Etym. 15,5,4: 

“Armarium locus est ubi quarumcumque artium instrumenta ponuntur”; cf. Beda Venerabilis, De ortographia 

(ed. C.W. JONES, CCSL 123A), A, lin. 141: “Armarium locus ubi quarumcumque artium instrumenta ponuntur; 

armamentarium ubi tantum tela armorum”.  
153 armamentaria, Juv. 13, 83;    scripsit  armæntarium    
154 Isid., Etym. 15, 5, 4: “Armamentarium uero, ubi tantum tela armorum. Unde Iuuenalis: ‘Quidquid habet 

telorum armamentaria caeli.’ Dicta autem utraque ab armis, id est brachiis, quibus exercentur.”; cf. Beda 

Venerabilis, De ortographia A, lin. 141, als in noot hierboven. 
155 lege  illusione 
156 expunctie  reluelacione 
157 Sex modos…sicut nabuchodonosor: cf. Gregorius Magnus, Dialogorum libri iv, 4,50, lin.3-25 (SChr 265, ed. 

A. DE VOGÜÉ): “Sciendum, petre, est quia sex modis tangunt animam imagines somniorum. Aliquando namque 

somnia uentris plenitudine uel inanitate, aliquando uero inlusione, aliquando cogitatione simul et inlusione, 

aliquando reuelatione, aliquando autem cogitatione simul et reuelatione generantur”. Zie ook: Anonymus, In 

Matthaeum (s. IX, CCCM 159, ed. B. LÖFSTEDT), p. 16, lin. 10-17: “Tamen sanctus Gregorius dicit, quod sex 

modis somnia eueniunt: unum ex satietate uentris; alium ex inanitate; tertium per inlusionem, ut illud: multos 

errare fecerunt somnia; quartum cogitatione pariter et inlusione, ut illud: multas curas sequuntur somnia; 

quintum reuelatione, sicut huic Ioseph uel illi alii Ioseph, qui uenditus fuit in Aegypto; sextum cogitatione pariter 

et reuelatione, sicut Nabochodonosor uidit uel Pharao et Iohannes in Apocalipsin, quando uidit illas uisiones”. 
158 Mt 19,12; cf. Collectio canonum in V libris (libri I-III), 3,193 lin. 14-18 (CCCM 6, ed. M. FORNASARI) en 

Sedulius Scotus, In euangelium Matthaei, p. 441 (ed. LÖFSTEDT): “Triplex genus est eunuchorum: duorum 

carnalium et tertii spiritualis. Alii sunt qui de matris utero sic nascuntur. Alii uel quos captiuitas facit uel deliciae 

matronales. Tertii sunt, qui se ipsos castrauerunt propter regnum caelorum et qui cum possunt esse uiri, propter 

Christum eunuchi fiunt.”   
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44 ¶ Quaeri solet cur in tercio digito tantum anulus ponatur? Quia uena cordis que epatica159 

dicitur ad illum digitum tendit.160  

45 ¶ Nota: quare cupido filius ueneris pharetratus, nudus cum face, et pennatus, et puer 

depingitur? 161 Pharetratus quia sicut sagit<t>ę corpus, ita mentem, uulnerat amor; et nudus ac 

cum face quia calore et feruore quodam accenditur; pennatus quia amor cito transit; puer quia 

sicut pueris facundia per impericiam, ita amantibus, per uoluptatem deesse.162   

46 Obizon grece latine minuere dicitur, inde obizi qui uerba frendent et diminuunt. Hinc 

uerbum obizo. obizas. Iuuenalis: et diuina obizi rodebant carmina mures;163  

47 ¶ Tripolites dicitur regio .iii.164 habens ciuitates sicut pentapolis quinque habens; 

Decapolisque .x. habens; polis grece, latine dicitur ciuitas: inde neapolis noua ciuitas; 

constantinopolis165 constantini ciuitas.166  

48 Antistes dicitur eo quod antistat sicut presul a presidendo, rex a regendo; inde antistare .i. 

precellere, uel ante stare;167  

49 Epi dicitur super, scopus mundans: inde episcopus.168  

50 Sacerdos dicitur quasi sacra dans;169 // fol. 24r //  

51 Presbiter dicitur grece,170 latine interpretatur senior, non pro etate sed propter honorem;171  

52 Exodium172 est inicium cantilene, hinc exodiarii dicuntur qui inchoant primi canere;173  

                                                 
159 hepatica: belonging to the liver 
160 “anulus in digito quod ferreus”, Juv. 11, 129; cf. Isid. De ecclesiasticis officiis 2, 20, 77-78 (CCSL 113, ed. 

C.W. LAWSON): “Unde et quarto digito anulus idem inseritur quod eo uena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor 

usque perueniat.” 
161 pharetramque, Prud.,  Psych. 437; Pharetratus,  Ovid., Met. 10,525. De bewoording duidt erop dat hier een 

tekening wordt becommentarieerd . 
162 Cf. Mythographi Uaticani i et ii, Mythographus 2, 46, 6-14 ‘De Cupidine Veneris’ (CCSL 91C, ed. P. 

KULCSAR): “Qui pharetratus, nudus, cum face, pennatus puer depingitur. Pharetratus ideo quia sicut sagitte 

corpus ita mentem uulnerat amor; nudus quia amoris turpitudo semper manifesta est et nusquam occulta; cum 

face autem quia turpis amor cum calore et feruore quodam accenditur; pennatus quia amor cito pertransit et 

amantibus nec leuius aliquid nec mutabilius inuenitur. (…) Puer etiam fingitur quia sicut pueris per inperitiam 

facundia sic quoque nimium amantibus per uoluptatem deficit.” 
163 Juv. 3, 207: “et diuina opici rodebant carmina mures”; cf. MS Wolfenbüttel 64 Gud. lat. 2o, fol. 87r, marg. 

inf.: “Opizin dicunt Greci diminuere. Hinc et opicos uocamus eos qui uerba inter dentes ita frendentes diminuunt, 

ut non possint intelligi, hinc opici mures rosores litterarum et opizare dicimus minuere litteram in loquendo ab 

ope, id est terra, que corpora diminuit.”, éd. C. JEUDY, ‘Glossaires Juvénaliens du Haut Moyen Âge’, p. 279.  
164 bovengeschreven  tres 
165 scripsit constatitinopolis 
166 Cf. Isid. Etym. 14, 5, 5- 6: “Pentapolis Graeca lingua a quinque urbibus nuncapata (…) Tripolitanam quoque 

prouinciam Graeci lingua sua signant de numero trium magnarum urbium”; Liber questionum in euangeliis, p. 

88, lin. 54-5 (CCSL 108F, ed. J. RITTMUELLER): “Decapoli. ‘Regio X’ ciuitatum. Deca enim decem, polis ciuitas 

dicitur.”; cf. Christianus Stabulensis, Expositio in euangelium Matthaei, PL 106, col. 1302; Remigius 

Altissiodorensis, Commentarius in Prisciani De Nomine, p. 18, lin. 15 (CCCM 171): “Ennea, id est nouem, polis 

ciuitas, inde <Enne>apolis quae sibi subiectas nouem habet ciuitates.”  
167 antistes, Juv. 2,113; Fulgentius, Expositio sermonum antiquorum 28, p. 119, lin. 15 (ed. R. HELM): “Antistare 

dicimus praecellere”; Isid. Etym. 7,12,16-17: “Antistes sacerdos dictus ab eo quod ante stat (…) sicut enim rex a 

regendo”. 
168 Dhuoda, Liber manualis 3, 11, lin. 36 (SChr, 225bis, ed. P. RICHÉ): “Epi graece, latine super; scopon 

similiter, graecum est”; Ioh. Cassianus, Conlationes 1,7, p. 13, lin. 18 (CSEL 13, ed. M. PETSCHENIG): “scopon, 

id est puritatem cordis”; 
169 Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 27: “Sacerdos dicitur quasi sacrum dans”; cf. 

Sed. Scotus, In Donati artem minorem 13, 89 (ed. LÖFSTEDT, CCCM 40C); Isid., Etym. 7,12,17. 
170 ligatuur drgrece 
171 Cf. Origines, In Psalmos 36,4,3 (SChr. 411, p.202); Isid., Etym. 7,12,20: “Presbyter Graece, Latine senior 

interpretatur, non pro aetate, uel decrepita senectute; sed propter honorem et dignitatem, quam acceperunt, 

presbyteri nominantur.”  
172 exodium, Juv. 3,175 
173 De glossator heeft zich hier vergist. De uitleg hoort bij exordium, niet bij exodium (= satirisch toneelstuk) of 

bij exodiarius (= toneelspeler, nl. in een exodium), cf. Schol. Juv. (ed. WESSNER), 3,175: “exodiarius apud 
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53 Auleae grece, latine cannulæ: inde auledus qui canit cannulis .i. tibicen; inde choraudes174 

princeps chori. uel qui tibiis canit in choro;175  

54 Edituus, custos ecclesiae.176  

55 Cerarius, qui ceram facit;177  

56 Tabellarius, qui tabulas portat uel facit.178  

57 Prefectus, quasi antefactus, inde prefectorium ager uel seruus prefecti.179  

58 Pretor, a preeundo dicitur, inde pretorius ager et pretorium domus eius.180  

59 ¶ Antiquus mos fuit ut homines mactuos pire superpositos igne cremebantur;181 tunc 

quidam pire superpositus et ignibus adhibitis erexit se et tamen non potuit liberari; Unde mos 

incepit ut homines aqua calida abluentur si ex calore aquę excitari spiritus queat, quia solet 

plerumque uitalis spiritus exclusus putari et homines fallere et per noctem seruantur, ut hodie 

uidemus.182  

60 ¶ Aput antiquos mos fuit ut car[i]tas in quibus carmina scribebantur cedrino oleo 

ungerentur, aut ligno ligabantur, ut diucius durescerent quia ferunt tineam grauiter hoc genus 

ungenti egre ferre. Unde Persius: Et cedro ligna locutus;183  

61 ¶ Moris erat antiquitus ut nubentes puelle simul uenirent ad ianuam mariti et postes, 

antequam ingrederentur, ornarent laneis uitiis in honore Iunonis cui omnis ingressus 

consecratus est et oleo ungerent; inde uxores quasi unxores dicuntur que ideo uetabantur 

limen calcare quia illic ianue et coeunt et separantur uel in honorem predicte deae;184  

                                                                                                                                                         
veteres in fine ludorum intrabat”. In het MNW wordt echter bij het lemma voorzanger als latijnse betekenis 

exodiarius vermeld. In Du Cange staat bij exodium/ exodiarius vermeld: “Jo de Janua: Exodium, initium 

cantilenae, Hinc Exodiarius, praecentor, qui cantum incipit ante alios. Notae Tyronis, p. 173.” Deze onjuiste 

betekenissen zijn waarschijnlijk in omloop gekomen door overname van dergelijke, verwarring scheppende 

glossen.  
174 lege: choraules, Juv. 6, 77. 
175 coro  ante corr. (suprascr. h); Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 112, lin. 81-82 (CCCM 40B): 

“hydraulia enim est organum hudôr aqua auloi dicuntur cannulae uel fistulae inde auledus qui tibia canit.” 

(lemma: auledus: Sed. Scot., In Donati  artem maiorem, 2, p. 91, lin. 35); LENDINARA, nr. 43: “coraules. 

princeps chori”; Ioh. Scotus, Annotationes in Marcianum (ed. LUTZ), 4.18: “choriales, in choro videlicet 

cantantes appellatur”. 
176 Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 296, lin. 5 (CCCM 40B): “et aedituus dicitur custos templi”; 

Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. Fox), p. 82: “Unde aedilis dicitur custos templi .i. 

aedituus”; cf. Hier., Commentarii in Danielem 2,8, lin. 771 (CCSL 75A, ed. FR. GLORIE): “custos siue aedituus”. 
177 Prisc. Inst. gramm., GL II, ed. HERTZ, 75, 4; cf. DU CANGE, Cerarius: “Ugutio et Joan. de Janua: Cerarius, qui 

facit vel vendit ceram, vel operator in ea”.  
178 Cf. Hier., Epistulae 8 (CSEL 54), p. 31. 
179 Sed. Scotus, In artem Donati maiorem, 2, 72, 57 (ed. LÖFSTEDT, CCCM, 40B): “prae enim pro ante ponitur 

sicut praefatus pro antefatus praepositus pro antepositus praefectus qui est antefactus aliis praetor quasi praeitor”. 
180 Zie Sed. Scotus in noot hierboven (“praetor quasi praeitor”). 
181 lege: cremabantur 
182 “Antiquus mos fuit…ut hodie uidemus”, cf. Serv. Aen., 6, 218: “Plinius in naturali historia dicit hanc esse 

causam ut mortui et calida abluantur et per intervalla conclamentur, quod solet plerumque vitalis spiritus 

exclusus putari et homines fallere. denique refert quendam superpositum pyrae adhibitis ignibus erectum esse 

nec potuisse liberari. unde et servabantur cadavera septem diebus, et calida abluebantur, et post ultimam 

conclamationem conburebantur: unde traxit Terentius “desine, iam conclamatum est”.”  
183 Pers. 1,42: “Cedro digna locutus”; “Aput antiquos…ligna locutus”: cf. CLAUSEN/ZETZEL (eds.), Commentum 

Cornuti in Persium, p. 19: “quia mos apud ueteres erat ut chartae in quibus nobilia carmina scribebantur oleo 

cedrino unguerentur, quod et ipsas diu durabiles faceret et a tineis conseruaret. alii dicunt cedrum genus ligni 

esse quod dignum bibliotheca habetur.”;  Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal 

Scholarship, p. 188, 11-12: “Mos erat apud ueteres ut cartae in quibus nobilia carmina scriberentur oleo cedrino 

inungerentur ut diu durarent et a tineis saluarentur.”; cf. Isid., Etym. 17, 7, 33; 
184

 Isid. Etym. 9, 7, 12: “Moris enim erat antiquitus ut nubentes puellae simul uenirent ad limen mariti, et postes, 

antequam ingrederentur, ornarent laneis uittis et oleo unguerent. Et inde uxores dictae, quasi unxiores: quae ideo 

uetabantur limina calcare, quod illic ianuae et coeant et separentur”; cf. Serv. Aen. 4, 458;     ianuam] limen  Isid.  

Serv.    in honore Iunonis cui omnis ingressus consecratus est]  om. Isid.     ungerent] unguerent  Isid.    unxores ]  
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62 ¶ Aput antiquos usus molarum185 non erat  sed pilis frumenta tundebant; unde et pistores 

dictis quasi pinsores186 uel a pindendo, pindo187 .i. ferio unde et pistillum dicitur quo terimus 

in mortario; unde pistrillum .i. domus pistoris, pistrilla uxor eius;188  

63 Apud antiquos multe leges erant: frumentaria, lex de frumento; agraria, lex agris; 

nummaria,189 lex de nummis; iulia,190 lex de mulieribus in adulterio, comprehensis; 

scantinia,191 lex de uiris.192  

64 Magister multis193 adiungitur:194 magister militum est qui preest militibus; magister a 

secretis, ipse est primus conciliarius regis; magister a caliculus .i. a caliculorum. qui preuidet 

de calicibus argenteis uel aureis; a calice caliculi dicuntur ipse est regis pincerna;195 magister 

a responsis, ipse est regis < … >  qui dat responsa aliis; magister a batis, ipse est a mensuris; 

bathos est mensura sextariorum196 [.i.]197 magister // fol. 24v // ab actis. magister actuum est 

qui acta populi scribit;  

65 Didascalus .i. magister didascalia scola uel auditorium; et magister dicitur a greca 

et[t]himologia eo quod maior sit in stacione.198  

66 Agaso199 dicitur magister equorum.  

                                                                                                                                                         
unxiores   Isid.       limen] limina   Isid.   quia] quod  Isid.      coeunt] coeant  Isid.     uel in honorem predicte 

deae]   om. Isid.  

Dit citaat gaat waarschijnlijk op een andere bron dan Isidorus terug omdat het uitgebreider is, cf. M.B. OGLE, 

“The house-door in Greek and Roman Religion and Folk-Lore”, in: The American Journal of Philology 32 

(1911) 251-271, hier p. 253-54. Voor de geheime krachten die toegedicht werden aan de huisdrempel, zie ook 

het recept “ut cito mulier pariat” op fol. 12v hierboven.  
185 molarum  corr. na ras. 
186 pinsores  corr. na ras. 
187 pindo (kneden), LATHAM,  p. 352. 
188 pinsit, Pers. 1, 58; cf. Serv. Aen., 1, 179: “et quia apud maiores nostros molarum usus non erat, frumenta 

torrebant et ea in pilas missa pinsebant, et hoc erat genus molendi. unde et pinsores dicti sunt, qui nunc pistores 

vocantur. pinsere autem dici Persius probat, ut ‘a tergo quem nulla ciconia pinsit’.”; Isid., Etym. 17, 3, 5-6; cf. 

Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 125, lin. 66-68: “hoc pistrinum et haec pistrilla diminutiuum 

pistrinum est maior officina pistorum pistrilla minor. pinso id est ferio inde dicuntur pistores eo quod pinsant id 

est feriunt.” (pistillum is een kleine stamper (vijzel), pistrinum is een graanmolen, met als verkleinwoord pistrilla 

(= kleine molen) en niet pistrillum (niet-bestaand); pistulla (Niermeyer) is een bakhuis. Voor mortaria, cf. 

JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, p. 277: “Mortarium dicitur a morte et tero. Quicquid enim ibi teritur, uel semen 

uel herba, moritur” (MS Wolfenbüttel). 
189 nummaria  corr. uit  nummeria 
190 lemma: “lex Iulia”, Juv. 2, 37; (i.e. lex Iulia de adulteriis coercendis, verbod op overspel) 
191 lemma: “scantinia”, Juv. 2, 43-44: “quod si uexantur leges ac iura, citari / ante omnes debet Scantinia.” (i.e. 

lex Scantinia, verbod op homosexueel verkeer) 
192 Cf. Aelfric of Eynsham (c. 955- c. 1010), Excerptiones de Prisciano (ed. David W. PORTER, Cambridge, 

2002)), p. 70: “Alia de quibus sunt, ut ‘frumentaria’ lex uel tributum de frumento, et ‘agraria’ lex de agris, et 

‘nummaria’ lex de nummis.” (= Prisc. Inst. gramm., ed. HERTZ, 75, 10-11) ; cf. BURNAM (ed.), Commentaire 

anonyme, p. 207, Prud., Per. X, 203/204: “Iulia lex dicta est a Iulia eius repertrice, quae lex adulteras 

diiudicabat. (204) Similiter, Scantinia quae adulteras plectebat”. De glosse in VLO 15 schijnt de gegevens uit 

beide bronnen samen te nemen. 
193 multis   corr. uit   multes 
194 Deze verhandeling over soorten ‘magister’ hoort misschien bij het lemma magister, Juv. 2,77; cf. Andreas de 

Sancto Uictore, Expositio historica in librum Regum, 2 Sm 23,23 (CCCM 53A, ed. F.A. VAN LIERE), lin. 410: 

“Auricularium a secreto. A secreto et a secretis idem est, scilicet secretorum custos, sicut a batis et a caliculis, 

custos uidelicet batorum et calicum.” 
195 Gn 40,1 (pincerna regis). 
196 Isid., Etym. 16,26,12: “Batus…capiens quinquaginta sextaria”. 
197 exp. .i. 
198 Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 17: “Magister dicitur eo quod maior sit in 

statione: steron graece, latine statio dicitur” met toevoeging “…didascalus grece. magister latine” in MS Paris 

BnF 17209; cf. Sed. Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 111, lin. 76-77: “magister dicitur eo quod maior sit in 

statione et honore stêrion grece latine statio”; cf. Isid., Etym. 10,170. 
199 agaso, Pers. 5,76. 
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67 Hippius, stutari.200  

68 Mulio dicitur custos mulorum et dicitur eo quod presidet eisdem uehiculis; uel mulio 

sessor muli, inde mulionicus et mulionica cutis.201  

69  Amissarius,202 ranno.203  

70 Nanus, paruus equus.  

71 Ueredus est uulgaris caballus quod nos dicimus parifridus,204 dictus quod uehat reda;205 est 

uehiculi species habens .iiii. rotas, inde ueredari[u]us;206  

   

SCIRE POTEST MULTIS QUE SIT DISTANCIA UERBIS. EXCERCENS ANIMUM TEMPTET QUI QUERERE 

TANTUM.207  

 

72 Uesper est quando sol aut luna nubibus tegitur qualibet hora diei uel noctis, et hoc est 

neutri generis; uespere autem ab hora208
 nona usque ad noctem et est nomen indeclinabile. 

Uesperum autem cum sole occidentem dies deficit; Uesperum autem cum lucis oriente aurora 

nox finitur.209  

73 Hoc distat inter uterum et aluum, et uentrem et aqualiculum quod uterus proprie est 

mulierum. Aluus est de quo defluunt sordes; uenter qui uidetur.210  

74 Aqualiculus proprie est porcorum quamuis Persius ponat ad hominem pertinere: Pinguis 

aqualiculus propenso sexquipede extet.211  

75 Nimbus est diuina nubis, limbus est extremo pars uestis que instita dicitur nestila.212  

76 Nota: hoc distare epichedion et epitafion et cenotafion quod epichedion dicitur cadauere 

non solum sepulto; epitafion quod post completam sepulturam dicitur cenotafion im<a>ginaria 

sepultura.213  

                                                 
200 stutari = stuotari = paardenknecht (Oud-Hoogduits), een synoniem voor “agaso”, zie BERGMANN, 47. 
201 mulio, Juv. 3, 317; Isid., Etym. 10,183: “Mulio dictus a mulis, eo quod praesidet isdem uehiculis.” 
202 lege: admissarius;   gevolgd door rasuur   Cf. Sir 33, 6. 
203 ranno = dekhengst (Oud-Hoogduits): BERGMANN,  p. 47 
204 parifridus = paraveredus (postpaard, elk paard), NIERMEYER,  p. 994. 
205 reda, Juv. 3,10. 
206 Isid., Etym. 20,12,2: “Reda genus vehiculi quattuor rotarum.”; Isid., Etym. 12,1,55: “Veredos antiqui dixerunt, 

quod veherent redas.” 
207 Deze twee versregels vormen een eenheid met de hexameters die aan het begin van het glossarium werden 

geplaatst. Hierna volgen vele glossen met “differentiae” waarin verschillen tussen het ene en het andere woord 

worden aangegeven: “hoc distat inter…” of  “Inter…et… hoc interest…”. 
208 hora suprascr. corr. uit   ora 
209 Cf. Fr. LINDEMANN, Corpus grammaticorum latinorum veterum. Tomus III: Isidori Hispalensis Episcopi 

Etymologiarum Libros XX continens (Leipzig, 1833), p. 170, n. 26; Gemma PUIGVERT I PLANAGUMÀ, 

Astronomia i astrologia al monestir de Ripoll (Barcelona, 2000), p. 92 en 125 (glosse in MS Arxiu de la Corona 

d’Aragó, Ripoll 59) : “…quod uesper quidem dicitur quotiescumque sol nubibus aut luna ferruginibus 

quacumque diei ac noctis hora tegitur. Et hoc neutrum est; et uesper, uesperis facit. At nominatiuus uespera 

uoccatur ab hora nona, sole descensum inchoante, sed hoc nomen declinationem non habet. Vesperum est dum 

sole occidente dies deficit et sic declinatur: uesperum, uesperi, uespero et reliqua. Vespera est cum lucis oriente 

aurora nox finitur et sic declinatur: uespera, uespere et reliqua.”; cf. REICHE, Ein rheinisches Schulbuch, p. 134. 
210 Isid., De differentiis uerborum 38 (PL 83, col. 14): “Inter alvum et ventrem et uterum. Alvus…quo sordes 

defluunt … Venter est aspectus ipsius partis extrinsecus …Uterus autem proprie praegnantis est.”; Isid., Etym. 

11,1,132: “Vterum solae mulieres habent”; cf. Beda, De ortographia, ed. KEIL VII, p. 264. 
211 Pers. 1,57: “Pinguis aqualiculus protenso sesquipede exstet.”; Isid., Etym. 11,1,136: “Aqualiculus autem 

proprie porci est; hinc ad uentrem translatio.” 
212 nestila = zwachtel (Oud-Hoogduits): BERGMANN,  p. 47; (limbus = hoofdband); cf. Serv. Aen. 2, 616: “nimbo 

effulgens nube divina. est [enim] fulgidum lumen, quo deorum capita cinguntur. sic etiam pingi solet. alii 

‘nimbum’ clavum transversum in veste existimant. alii ‘limbo’ legunt, ut ‘Sidoniam picto chlamydem 

circumdata limbo’. et est pars vestis extrema, quae instita dicitur, ut Horatius ‘quarum subsuta talos tegit instita 

veste’. 
213 Cf. Serv. Verg. Ecl. 5, 14 (zonder cenotafion): “Significat autem cantaturam se epicedion et epitaphion: nam 

epicedion est quod dicitur cadavere nondum sepulto…; epitaphion autem post completam sepulturam dicitur.”; 
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77 Interest214 hoc inter menda et mendacium quod menda fit inscribendo, inde emendare 

dicimus .i. mendam aufer/19/re; mendacium in loquendo.215  

78 In hoc distat heros et herus quod heros est uir fortis celo dignus; herus tantum modo 

dominus.216  

79 Acce<r>sere est euocare. Arcessere accusare significat.217  

80 Ignarus quasi non gnarus .i. sine naribus; ignau[i]us .i. tardus; nauus dicitur audax uel 

uelox.218  

81 Arbos dicitur que semper fructifera est, arbor aliquando fructum gerens.219  

82 Stips dicitur substantia et facit genitiuum stipis quando autem stipitis palum significat, a 

nominatiuo stipes;220 stirps quando ad progeniem hominis pertinet, femininum est; quando ad 

arbores, masculini generis est.221  

83 Noxa .i. culpa; noxia .i. pęna.222  

84 Rogo, erogo, derogo. Arrogo, abrogo: multum distare uidentur. Rogo .i. postulo, quiesco; 

erogo, tribuo uel do; derogo .i. uitupero; Arrogo, superbio; abrogo, aufero; Arrogans, 

superbus // fol. 25r // dicitur inde arrogantia .i. superbia. Abrogans humilis. Arrogat aliquod 

sibi et iasi non meruerit. Abrogat qui alia aufert uel legem tollit.223  

85 Animaduerte que differentia sit inter diurnum et diuturnum et diutinum. Diurnum est unius 

diei occupatio; diuturnum, prolixitas temporum; diutinum autem longum tempus innumerabili 

uni dierum.224  

86 Gemini et gemelli unum sunt sed tamen abusiue dicitur geminus in singulari numero.  

87 Mensurnus dicitur annus eo quod per menses currit; menstrinus225 autem dicitur dolor 

mulierum qui fit dum accenditur luna.226  

                                                                                                                                                         
Serv. Verg. Aen., 3, 304: “Ad tumulum .i. cenotaphion”; cf. Aldhelmus Scireburnensis, Prosa de uirginitate, 13, 

p. 149 (CCSL 124A, ed. S. GWARA): “carmen funebre et canticum lamentabile, quod epicedion et epitaphion 

uocatur”; cf. Ausonius, Epicedion in patrem (ed. S. PRETE, Teubner, 1978); cf. Fidel RÄDLE, “Epitaphium – zur 

Geschichte des Begriffs” in Walter KOCH, Epigraphik 1988. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche 

Epigraphik, Graz, 10.-14. Mai 1988 (Wenen 1990), p. 305-310.  
214 est  supra add. 
215 Isid., De differentiis uerborum 357 (PL 83, col. 47): “Inter mendum et mendacium. Mendum in libro proprie 

dicitur, unde et emendare dicimus. Nam mendacium in caeteris rebus est.”; BURNAM (ed.), Commentaire 

anonyme, p. 204, Prud., Per. IX, 80: “menda est vitium scriptionis: hinc emendare dicimus mendam tollere”. 
216 Cf. Remigius Altissiodorensis, Comment. in Prisc. De nomine 15, lin. 26 (ed. HUYGENS, CCCM 171): “heres 

fortis vir et apud Latinos erus dicitur et facit femininum era. Inde Terentius: era me vocat, id est domina.”; cf. 

KEIL, GL III, 443, 21. 
217 Cf. Bonifatius, Ars grammatica. De uerbo, lin. 126-127 (CCSL 133B, eds. G.J. GEBAUER / B. LÖFSTEDT) 

“…arcessire est accusare, accersere autem uocare.” 
218 Isid., Etym. 10, 142: “Ignarus, non gnarus (…) id est sine naribus.” cf. Iod. Badius Ascensius, In Parthenicen 

Catharinariam Baptiste Mantuani exp., 2, lin. 1183 (CCCM 119A, ed. A.P. ORBÁN): “Est ergo gnauus ad 

officium suum diligens et vtilis, contra IGNAUUS tardus et inutilis”. 
219 Isid., De differentiis uerborum 44 (PL 83, col. 15): “Inter Arbos et arbor. Arbor interdum et sine fructu, arbos 

vero nonnisi fructifera.” 
220 Glosse bij stips (Prisc., Inst. Gramm. 5, 211) in MS Paris BnF, lat. 10290 (s. IXex): “substantia quando facit 

stipis quando uero stipites. palum significant”, cf. Rijcklof HOFMAN / Pádraic MORAN (eds.), St. Gall Priscian 

Glosses (digitale editie). 
221 Ars Ambrosiana. Commentum anon. in Donati partes maiores, de nomine: de generibus, lin. 223 (CCSL 

133C, ed. B. LÖFSTEDT): “Stirps (…) nam masculini generis est, cum proprie de arbore dicitur, cum uero 

translatiue homini dicitur, femini generis est.” (s. VII).  
222 Zie echter Serv., Aen. 1, 41: “et hoc interest inter noxam et noxiam, quod noxia culpa est, noxa autem poena” 

en HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale Carmen, p. 332, lin. 9: “Noxia culpabilis”. 
223 Cf. Isid. De differentiis uerborum 3 (PL 83, col. 9, lin. 8): “Arrogans superbus, abrogans humilis”; M. 

Cornelius Fronto, De differentiis vocabulorum , ed. Angelo MAI (Berlijn, 1816), p. 277: “Adrogat aliquid sibi 

etiamsi non meruit. Abrogat, qui alii aufert, vel qui legem tollit”.   
224 Cf. Isid. De differentiis uerborum 135 (PL 83, col. 24, lin. 27): “Inter diurna, diutina et diuturna. Diurna a die 

facta sunt, ut diurna merces. diutina dicta ab eo quod est, quod diu durauerit, diuturna uero a perpetuitate dicta, 

quasi aeterna”; diurnus/diuturnus: Prisc., Inst. gramm. II, 53 (ed. HERTZ, 76, 19-20). 
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88 Ueternus morbus est intra cutem qui pigritiam dat. Ueternus dicitur iuuenis si sobrius 

fuerit; ueteranus autem senex homo. 227   

89 Inter pignora et pignera hęc est differentia: quod pignora sunt filiorum et affectuum nostri, 

pignera tantummodo rerum.228  

90 Distat racio et racio<ci>nacio, rationale, et racionabile. Ratio est quidam motus animi; 

uisum mentis acuens; uera a falsis distinguens.229 Racio<ci>natio est racionabilis subtilisque 

disputacio atque a certis ad incertorum indagacionem nitens cogitacio.230 Rationale est quod 

rationis utitur intellectu, ut homo angelus. Rationabile est quod ratione dictum uel factum 

est.231  

91 Aedilis dicitur princeps edis, edilitas principatus quo dominatur ędi.232  

92 Penetrabilis locus est qui facile penetratur, penetralis qui in intimis est.233  

93 Mamme sunt in genetricibus, ubera in uirginibus.234  

94 Hoc distat inter carcerem et carceres quod carcer in singulari numero custodiam noxiorum 

si[n]gnificat. in plurali stabula equorum. Unde carceres quasi arceres dicti sunt.235  

95 Inter percucio et percello  hoc interest quod percucio interius, percello exterius dicitur.236  

96 Pecora dicuntur omnia animalia, et ita declinatur hoc pecus, pecoris; pecudes tantum illa 

que eduntur et est feminini, et pecudis facit genitiuus; pecus a pascendo237 sicut piscis 

dicitur;238  

97 Greges caprarum et ouium sunt, armenta boum et equorum.239  

                                                                                                                                                         
225 lege menstruus;  
226 “mensis mensurnus, sic enim Cicero posuit pro menstruus”, Prisc. Inst. gramm., ed. HERTZ, GL II, 81, 12; cf. 

Beda, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 1, 27, 22 (ed. SChr 489): “Feminae itaque et menstruus sui 

sanguinis fluxus aegritudo est.”  
227 BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, p. 34, Prud. Cath. XII, 64: “Veternus est morbus qui et 

intercus et intercutaneus id est idrops, sed hic ponitur pro vetustate.”; cf. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii 

expositione in Paschale carmen, p. 347, 26; Egb. Leodiensis, Fecunda ratis 1, p. 184, glosse bij v. 1359: 

“ueterno: morbo”. 
228 Isid., De differentiis uerborum 456 (PL 83, col. 59): “Pignera sunt rerum, pignora filiorum et affectuum.”; cf. 

Beda, De ortographia, ed. KEIL, GL VII, 284.  
229 Isid., De differentiis rerum 86 (PL 83, col. 83): “Ratio uero est motus quidam animi uisum mentis acuens, 

uera que a falsis distinguens.” 
230 Isid., De differentiis uerborum 490 (PL 83, col. 59): “Ratiocinatio autem rationabilis est subtilisque 

disputatio, atque a certis ad incertorum indagationem nitens cogitatio.”;  cf. Aug., De immortalitate animae I, 1 

(PL 32, col. 1021). 
231 Isid., De differentiis rerum 85 (PL 83, col. 82): “Rationale est quod rationis utitur intellectu, ut homo; 

rationabile uero quod ratione dictum uel factum est.” Id., De diff. uerb. 487 (PL 83, col. 59): “Rationale et 

angelus et homo”. 
232 Sed. Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 296, lin. 5 (CCCM 40B): “inde aedilis et aedituus dicitur custos 

templi et ipsa res aedilitas dicitur”, (zie nr. 54 hierboven). 
233

 Cf. Isid., De differentiis uerborum, 435 (ed. PL 83, col. 54): “Quod penetrat penetrale dicitur; quod autem 

penetratur, penetrabile. Penetralia autem sunt domorum secreta, et dicta ab eo quod est penitus”. 
234 Apponius, In Canticum canticorum expositio 7, lin. 317 (CCCSL 19, eds. B DE VREGILLE / L. NEYRAND): “In 

genetricibus enim mammae, in uirginibus ubera appellantur.” 
235 Serv. Aen., 5, 145: “carcere usurpavit: nam ‘carcer’ est numero tantum singulari custodia noxiorum; 

‘carceres’ vero numero tantum plurali ostia, quibus equi arcentur: unde et ‘carceres’ quasi ‘arceres’ secundum 

Varronem”; cf. Isid., Etym. 18,32,1. 
236 Cf. Folchinus de Borfonibus, Cremonia 3, 4, lin. 1361 (CCCM 201, ed. C DESANTIS): “Et nota quod differt 

inter percutio et percello ut notatur in hoc uersu: Corpus percutitur, sed mens percellitur intus.” 
237 pascendo  supra corr .uit   pescendo 
238 Cf. Isid. Etym. 12,1,6: “Differt autem inter pecora et pecudes: (…) omnium animalium pecora dixerunt; 

pecudes autem tantum illa animalia quae eduntur, quasi pecuedes. Generaliter autem omne animal pecus a 

pascendo vocatum.”; Ibid., 12,6,1: “Pisces dicti unde et pecus, a pascendo”. 
239 Isid., Etym. 12,1,8: “Discretio est autem inter armenta et greges: nam armenta equorum et boum sunt, greges 

uero caprarum et ouium.” 
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98 Cupido quando filium ueneris significat, masculini generis est, quando uoluptatem, 

feminini generis est.  

99 Castrum in singulari numero uilla uel oppidum dicitur, inde fit castellum; in plurali 

numero tabernacula exercitus.240  

100 Inter libidum et liuidum hoc interest quod libidus241 placens, et dictum est a libet. Liuidus, 

inuidus a liuore dictus.242  

101 Inter grates et gracias hoc distat quod grates a quibusdam (!) aguntur, gracię uero ab 

<h>ominibus.243  

102 Facies dicta est quod noticiam faciat hominis, et est facies naturalis et certus oris habitus, 

et unius cuiusque persone cognitio. Uultus autem uarius et secundum affectionem animi modo 

letus, modo tristis. Unde uulniosi244 dicuntur qui sepe uultum commutant.245  

103 Distat hoc inter animum et animam, quia anima est ipsa substancia qua uiuimus. Animus 

superior pars corporis, sicut caput superior pars corporis.246  

104 Fidus dicitur de amico, fidelis de seruo.247  

105 Inuidia // fol. 25v // dicitur ab inuidendo .i. contra uidendo. quia illum quem odio 

habemus rectis oculis intuere non pos<s>umus,248 quia ubi est amor ibi est oculus, ubi dolor 

ibi manus.249  

106 Inuidus est qui habet inuidiam; inuidiosus qui patitur.250  

107 Timidus est qui semper timet, timens ex causa[m].251  

108 Nouum est quod ante tactum est, recens /4/ intactum.252  

109 Rudis est funis nauium cum quo uela tenduntur; et corripit253 ru. dictus a stridore.254 

Rugitus (!) est uox asinorum perducens ru.255 Rudis uocatur uirga quam cessantes a gladiatura 

                                                 
240 Cf. Isid. Etym. 15, 2, 13: “Castrum antiqui dicebant oppidum loco altissimo situm, quasi casam altam; cuius 

pluralis numerus castra, diminutiuum castellum est.” 
241 libidus  supra corr. uit  libius 
242 Cf. Beda, De ortographia L, lin. 612 (CCSL 123A, ed. C.W. JONES): “Libidonosus a libidine per b. Liuidus a 

liuore per u. proferendus.” 
243 omnibus  ante corr.   ominibus  post corr.  (suprascr. i); Isid. De differentiis uerborum 264 (PL 83, col. 37): 

“Inter grates et gratias. Grates Deo aguntur, gratiae uero hominibus, quoniam referri possunt.” 
244 lege  uultiosi  Isid. 
245 Isid., De differentiis rerum 52 (PL 83, col. 78): “Facies dicta est, eo quod notitiam faciat hominis. Inter 

faciem autem et uultum haec est differentia, quod facies naturalis et certus oris habitus est; uultus uero uarius et 

secundum affectionem animi modo laetus, modo tristis. Unde et uultiosi dicuntur qui uultum saepe commutant.” 
246 Cf. Isid., De differentiis uerborum 37 (PL 83, col. 14): “Inter Animum et animam hoc interest, quod animus 

consilii est, anima vitae.” 
247 Isid., De diffferentiis uerborum 207 (PL 83, col. 31): “Fidus amicus dicitur, fidelis famulus.”  
248 Cf. Hier., Tractatus lix in psalmos, 119, lin. 396 (CCSL 78, ed. G. MORIN): “quando cor nostrum uulneratum 

est contra aliquem, non possumus eum aspicere rectis oculis: uultus ipse et oculi quasi speculum animae nostrae 

sunt.” 
249 Egberti Leodiensis discipulus, Scholia in Fecundam ratem 1, p. 5, scholia ad uersus 12-13 (ed. E. VOIGT): 

“ubi amor ibi dolor. ubi dolor ibi frequens manus herebit.”; cf. Notker III van St. Gallen, De partibus logicae 

594, 18. Het gaat hier waarschijnlijk om een oud-frans spreekwoord in latijnse vermomming.  
250 Isid. Etym. 10, 34: “Inuidus dictus ab intuendo felicitatem alterius. Inuidiosus est qui ab alio patitur 

inuidiam.” 
251 excusat  ante corr. (suprascr. a); cf. Isid., De differentiis uerborum 554 (PL 83, col. 65): “Timidus est qui 

semper timet, timens uero qui ad tempus formidat ex causa.” 
252 Ecl 1,10;  cf. Isid. De differentiis uerborum 485 (PL 83, col. 58): “Recens nascitur; nouum fit.” 
253 ronde –r en rechte –r na elkaar 
254 rudentis, Juv. 6, 102; cf. Isid. Etym. 19, 4, 1: “De funibus. Funes ( …). Restes, siue quod rates contineant, seu 

quod his retes tendantur. Rudentes sunt funes nauium e nimio stridore ita dicti.”; cf. LENDINARA, nr. 45: 

“rudentes. funes nauium”. 
255 Cf. Isid. De differentiis uerborum, 607 (PL 83, col. 70): “asinus ragit vel rudit, leo rugit”; Beda, De 

schematibus et tropis, 2, lin. 93 (CCSL 123A, ed. K.B. KENDALL): “Ad hunc tropum pertinere quidam asseuerant 

'fremitus' leonum, 'balatus' pecorum, 'rugitus' asinorum, 'sibilos' serpentium, porcorum 'stridores' et suricum, 

ceterorum que uocem confusam animantium, quae et ipsa scripturis sanctis saepius indita reperitur, ut: 'rugitus 
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post .lx. annos accipiebant; et est [n]256 feminini generis quando significat nouum; est omnis 

generis: hic et hęc rudis et hoc rude.257 Ruder258 uero ruderis et haec rudera, neutri259 generis 

est; significat cementa .i. ruinas et sordes maceriarum.260  

110 Iuuenta ipsa aetas dicitur; iuuentus multitudo iuuenum; iuuentas dea iuuentutis.261  

111 Phantasma et phasma idem est; sed phantasma aliquando uera est, phasma semper dubia. 

Et phasma potest dici quod unus cythara canit, alter uoce eum simulat.262  

112 Crustum quando significat fragmen panis neutri generis263 est: hoc crustum uel crustulum 

dicitur, et pluralis haec crusta uel crustula. Quando est feminini generis, hęc crusta uel 

crustula, significat fragmen lapidis uel ligni uel cuiuslibet rei.264  

113 Compes dicitur ligamentum ferreum quod pedes pertinet; compos effector uoti.265  

114 Fiscus est saccus puplicus, inde fiscina, diminutiuum fiscella, uas in quo lac deprimitur; 

fuscina uero tridens dentium266 trium: ferrum quo utuntur piscatores, inde diminutiuum 

fuscinula.267  

115 Tria genera sunt trabearum: unum diis sacratum quod est tantum de purpura; aliud regum 

quod est purpureum; tercium augurale, de purpura et coccino.268  

                                                                                                                                                         
leonis et uox leaenae'.”; cf. het Remigiuscommentaar afgedrukt in J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii 

expositione in Paschale carmen, in:  Sedulii opera omnia, p. 316-359 (Wenen, 1885, CSEL 10), hier p.326, 23: 

“Ruditus proprie est vox asinorum sicut balatus ovium” (cf. MANITIUS, “Zwei Remigiuskommentare”, Neues 

Archiv, 49 (1932), p.182).  
256 n] tantum  Steinm. 
257 accepta rude, Juv. 6. 113; cf. Cic., In M. Antonium orationes Philippicae 2, 74, ed. P. FEDELI (Teubner 1986), 

p.41, lin.4: “tam bonus gladiator rudem tam cito?” De staf die aan uittredende gladiatoren (en schrijvers) werd 

overhandigd, cf. Rainer REICHE, Ein rheinisches Schulbuch, p. 52: “Rudis. rudis. rude. feminini generis. virga est 

quę dabatur poetis. uel gladiatoribus. uel qua tertio percutiebantur quando ab arte sua cessare debebant. Rudis. 

rudis. rudi. communis generis .i. nouus. Rudis. ruderis. neutri generis. est scoria. uel ferri. uel alicuius metalli.”; 

cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, p. 58, Prud., Apoth.725. 
258 lege  rudus   
259 neutri] neutrius  Steinm. 
260 HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 326, 1-4: “Rude .i. nouum, hic et haec 

rudis et hoc rude, trium generum est et significat nouum, quando uero uirgam decorticatam, feminini est rudis. 

Rudus etiam ruderis neutri generi est, trita tegula uel ruinae macerarium”; BURNAM (ed.), Commentaire 

anonyme, p. 194: “Rudera autem proprie sunt ruinae maceriarum”; cf. LANGBROEK, Zwischen den Zeilen, p. 98, 

waar de glosse vermeld wordt bij rudera (Prud., Peristephanon II, 190) in PL 60, col. 308B: “Rudera dicunt 

maceriam ruinae”.  
261 iuuenta, Juv. 6, 103; 6, 368; cf. Serv. Aen. 1, 590: “iuventus est multitudo iuvenum, Iuventas dea ipsa, sicut 

Libertas, iuventa vero aetas”; Isid., De differentiis uerborum 310 (PL 83, col. 42): “Iuuentus est iuuenum 

multitudo; iuuenta autem hominum est aetas; Iuuentas uero decus iuuentutis.”; cf. CGL VI, 1, p. 614.  
262 “clamosum ut agrees phasma Catulli”, Juv. 8, 186; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 66, Prud., 

Apoth. 1050: “Inter fasma et fantasma hos distat: fasma est delusio nihil veri in se retinens, fantasma vero 

aliquando verum demonstrat.”Catullus was een populair samensteller van mimespelen. Het tweede deel van de 

glosse doelt op de betekenis van phasma als een mimespel, cf. WESSNER, Scholia in Iuv. Vet., 8, 186: “Ut Phasma 

Catulli: nomen est mimographi, et Phasma nomen est fabulae.”;  
263 scripsit  gemeris 
264 crustula, Juv. 9, 5; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, p. 280: “Hoc crustum uel crustulum et plurali haec 

crustula uel crusta facit de fracmento panis, haec autem crusta uel crustula, femini generis, significat fragmen 

ligni uel lapidis uel cuiuslibet rei.” (=MS Wolfenbüttel 64 Gud. lat. 2o). 
265 compedibus, Juv. 10, 182; cf. Peter Helias, Summa super Priscianum (ed. Peter Alexander REILLY), p. 136: 

“Compos est ‘effector voti’ componitur ex ‘con’ et ‘potis’.” 
266 dentium  corr. uit  dentiam 
267 fiscus, Juv. 14, 260; fuscina, Juv. 2, 143; Prisc. Inst. gramm., ed. HERTZ, 80, 16; Isid., Etym. 20,9,7: “Fiscus 

sacculus publicus (…) deriuatiuum fiscina, diminutiuum fiscella.” (cf. Aug., Ennarationes in Psalmos 146, 17, 

lin. 35); Iod. Badius Ascensius (s. XV), In Parthicen 2, lin. 129 (CCCM 119A, ed. A. P. ORBÁN): “Neptuno 

tridentem .i. fuscinam trium dentium”; DU CANGE, 3, col.638c: Jo. de Janua “Fuscina, Instrumentum ferreum et 

tridens, quo utuntur gladiatores ad se capiendum, piscatores ad pisces capiendos, coqui, etc.”. 
268 trabeam, Juv. 8, 259; cf. Serv. Aen., 7, 612: “Suetonius in libro de genere vestium dicit tria genera esse 

trabearum: unum diis sacratum, quod est tantum de purpura; aliud regum quod est purpureum, habet tamen 
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116 Himphes montium oreades dicuntur, siluarum driades, que cum siluis nascuntur 

amadriades, fontium napee uel naiples, maris uero nereides.269  

117 Inter honustum et oneratum hoc interest quod oneratus est qualicumque pondere pressus 

et non habet aspiracionem quia ab onere uenit; honustus uero cui onus ipsum honori est eum 

aspiratione quia ab honore270 descendit.271  

118 Incusamus maiores, accusamus minores.272  

119 Latex proprie dicitur aqua quod latet in terra, dictum a latendo; unde et uinum latex 

dicitur eo quod latet in uua.273  

120 Fores proprie dicuntur que foras aperiuntur; ualue uero que reuoluuntur et se uelant; 

ianua est primus domus ingressus; cetera autem intra ianuam ostia dicuntur, siue ualue sint, 

siue fores.274  

121 Totum speciale est omne generale;275  

122 aeger tristis est et male ualens, aegrotans et egrotus male ualens.276  

123 Tergus, tergoris corium; tergum, tergi dorsum.277  

124 Poetica callopistia .i. non omnia exprimere.278  

125 Quatuor genera sunt fulminum: est fulmen quod terreat; est quod afflet; est quod puniat; 

est quod presagit.279  

                                                                                                                                                         
album aliquid; tertium augurale, de purpura et cocco”; cf. MS Wolfenbüttel, Gud. 64 lat. 2o (JEUDY, ‘Glossaires’, 

280): “Trabea genus est uestis purpureę. Sunt autem duo genera trabearum. Unum est ex purpura et cocco, quod 

est regium. Alterum ex purpura et albo, quod est pontificale.”  Zie ook: HELLMANN, Tironische Noten, p. 175. 
269 Himphes] lege Nimphes;  cf. Isid., Etym. 8,11,97: “Nymphas quippe montium Oreades dicunt, siluarum 

Dryades, fontium Hamadryades, camporum Naides, maris Nereides”, en Mythographi uaticani 2, 64 (CCSL 91C, 

ed. P. KULCSAR). 
270 honore  bovengeschreven corr. uit  onore   
271 Inter honustum…ab honore descendit: Isid., De differentiis uerborum 285 (PL 83, col. 39). 
272 Cf. Isid., De differentiis uerborum 303 (PL 83, col. 42): “Inter incusare et accusare: Incusamus potiores, 

accusamus pares.” 
273 Cf. Isid., De differentiis uerborum 65 (PL 83, col. 17): “Nam latex proprie liquor fontis est; et dictus, quod in 

uenis terrae lateat.” De glosse is nauwer verwant aan een aantekening in het zg. Distigium (“Cornutus 

antiquus”), cf. Tony HUNT, Teaching and learning Latin in thirteenth-century England. I. Texts (Cambridge, 

1991), p. 347: “Latex dicitur omnis humor in terra vel in arbore latens, unde latex dicitur aqua quia latet in venis 

terre et vinum dicitur latex quia latet in vite et notentur isti versus Gressimi: ‘Equivoce vinumque latex et limpha 

vocatur / Est ideoque latex vinum quoniam latet uva’ (Grec. IX, 175-6).” 
274 Cf. Isid., De differentiis uerborum 308 (PL 83, col. 42): “Ianua est aditus primus in domum, ostium in 

quemlibet locum domus. Similiter uero ianua, uel est clausa, uel patens; fores autem et ualuae ipsae clausae sunt, 

sed fores quae foras uertuntur, ualuae, quae intus aperiuntur.”; Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 

298, lin. 63 (CCCM 40B): “fores ostia domorum quae foris aperiuntur sicut ianuae quae intus ualuae uero quae 

intrinsecus a uelando dictae eo quod se uelent.”; verkorte versie in: Remigius, In artem Donati minorem 

commentum (ed. FOX), p. 84-85.  
275 Misschien is hier het resultaat bedoeld van de dialectische methode van Johannes Scotus op het niveau waar 

het bijzondere en het algemene met elkaar samenvallen, cf. G. D’ONOFRIO, “Disputandi disciplina”, in G.-H. 

ALLARD (éd.), Jean Scot écrivain, p. 239-240: “Les quatre voies du De divina praedestinatione peuvent donc 

être unifiées dans une seule activité qui reflète dans sa méthode l’ordre même des natures, et qui est la résultante 

unitaire de deux opérations diamétralement opposées et identiques à la fois, le partage et la réunion de 

l’universel et du singulier: “illa pars philosophiae quae dicitur dialectica circa horum generum diuisiones a 

generalissimis ad specialissima iterum que collectiones a specialissimis ad generalissima uersetur” (Periphyseon, 

I, p. 132, lin. 896-897, ed. E. A. JEAUNAU, CCCM 161); cf. Raimundus Lullus, Principia philosophiae (op. 

86),(ed. F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, CCCM 111), pars 2, dist. 1, cap. 11, lin. 9: “Omne ens generale et creatum 

contractum ad ens speciale habet partem”; lin. 65: “Si omne ens generale et creatum contractum ad ens speciale 

habet partem, oportet, quod illam partem habeat per accidens.”  
276 Serv. Aen. 1, 208; Isid., De differentiis uerborum 69 (PL 83, col. 17): “Proinde aeger est, et tristis, et male 

valens, aegrotus autem, sive aegrotans tantummodo male valens.” 
277 Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 298, lin. 66 (CCCM 40B): “tergum tergi id est dorsum tergus 

tergoris corium.”; idem: Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 85.  
278 Serv. Aen. 1, 223: “est autem poetica callopistia non omnia exprimere”.  
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126 Uoluens est qui uoluit, uolubilis qui uoluitur.280  

127 Inter fabulam et argumentum et historiam hoc interest: quod fabula est // fol. 26r // dicta 

res contra naturam siue facta, siue non facta; historia est quod secundum naturam dicitur siue 

factum, siue non factum.281  

128 Sponte pollicemur, rogati promit<t>imus.282  

129 Ius generale <nomen> est, lex iuris speties est.283  

130 Exanimis mortuus est, exanimatus timens.284  

131 Malleus, hamer.285  

132 Codex de multis dicitur, liber de uno tantum.286  

133 Austeris .i. seuerus. Austerus, cupidus.  

134 Promissio quod rogamus. Sponsio quod spondimus.287  

135 Fastidium, extra corpus est. Tedium intus est.  

136 Exemplum, sensus mentis. Exemplar operis.288  

137 Stater. ris, denarius. Statera. re, libra.289  

138 Materia. ae, quod tangitur. Materies. ei, quod tractatur.  

139 Senior masculinum; anus femininum.  

140 Lauo. uis .i. partem lauo. Lauo. uas, totum corpus;290  

141 Aurum dicitur ab aura .i. a splendore eo quod repercusso aere fulgeat.291  

142 Argentum non longe a greca appellatione distat; hoc enim illi uocant AΡΓΙΩΝ.292  

143 Vitrum dictum est quod uisuę perspicatitatis293 transluceat294 quia quicquid interius est 

latere nullo modo potest.295  

144 Auricalcum dictum quod et splendorem et duriciam aeris possideat.296  

145 Electrum uocatum est quod ad radium solis clarius auro et argento lucet; huius metalli tria 

sunt genera: unum quod ex pini arboribus fluit, quod sucinum dicitur; alterum quod naturaliter 

inuenitur et in pretio habetur; tercium quod fit de partibus auri et argenti. Quas partes, si 

naturaliter soluas, inuenies.297  

                                                                                                                                                         
279 Cf. Serv. Aen., 1, 230: “est enim fulmen quod terreat; est quod adflet, ut ‘fulminis adflavit ventis’; est quod 

puniat, ut ‘vel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras’: peremptorii autem fulminis late patet 

significatio: est quod praesaget”. 
280 Cf. Guillelmus de Conchis, Dragmatico  Philosophiae, 6, 2, 8, lin. 70 (CCCM 152, ed. I. RONCA / A. BADIA): 

“Philosophus: Volubilis est [terra], numquam tamen uoluitur”. 
281 Cf. Isid., Etym. 1, 44,5; Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2 (CCCM 40B), p. 80, lin. 54. 
282 rogati sponte, Boethius, Consolatio philosophiae III, 11, v. 13; Isid., De differentiis uerborum 439 (PL 83, 

col. 54/55): “Polliceri dicimur quod sponte promittimus nec rogati, promittere quod petitur.”  
283 Isid., Etym. 5,3,1: “Ius generale nomen est, lex autem iuris est species.” 
284 Isid., De differentiis uerborum, 196 (PL 83, col. 30). 
285 hamer (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 47 
286 Isid., Etym. 6, 13,1: “Codex multorum librorum est; liber unius uoluminis.” 
287 Cf. Isid., Etym. 5, 24, 30: “Stipulatio est promissio uel sponsio; unde et promissores stipulatores uocantur.” 
288 Cf. Seneca, Epist. ad Lucilium 65 (ed. O. HENSE), p. 205: “Exemplar, scilicet ad quod deus hanc 

magnitudinem operis pulcherrimi fecit.” 
289 Cf. Hier. Epistulae 18A (CSEL 54), p. 91, lin. 23: “hic stater duos denarios habens”; J. HUEMER (ed.), 

Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 343, lin. 25: “… dragma uero aliter est duo denarii et 

dimidium. Idem est et stater, praeterea statera dicitur ubi aliquid ponderatur”. 
290 Cf. Sed. Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 222, lin. 57 (CCCM 40B, ed. LÖFSTEDT): “lauo lauas dicitur 

mundo lauo lauis dicitur infundo.” 
291 Isid., Etym. 16,18,1; cf. Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p.135, lin. 96 (CCCM 40B). 
292 Isid.,Etym. 16,19,1 (άργυρον);  
293 na rasuur 
294 supra corr.   transluceat 
295 Cf. Isid., Etym. 16,16,1: “Vitrum dictum quod uisui perspicuitate transluceat (…) quilibet liquor vel species 

qualis est interius talis exterius declaratur.” 
296 Isid., Etym. 16,20,3: “Aurichalcum dictum quod et splendorem auri et duritiam aeris possideat.” 
297 Isid., Etym. 16, 24, 1-2. 
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146 Aes enim greco sermone .xaaκοc. fit autem ex ære et igne multo.298  

147 Fagus299 et aesculus arbores grandifere sunt dictę quia fructibus earum homines /18/ 

uescebantur nam esculus ab esca dicta est; fagus uero a greco uocabulum habet, fage grece, 

latine comedere dicitur.300  

148 Platanus a latitudine foliorum dicta est uel quod ipsa arbor patula sit; platos grece, latine 

< latum > dicitur.301  

149 Mirtus a mare dicitur eo quod magis littorea arbor sit.302  

150 Laurus a uerbo laudis dicitur hac enim cum laudibus uictorum capita coronabantur.303  

151 Salix dicitur eo quod celeriter saliat hoc est crescat.304  

152 Populus dicitur quod eius calce multitudo nascatur, cuius genus duplex est, altera alba, 

altera nigra.305  

153 Taxus arbor est quam uulgo iuun[t]306 uocant, inde arcus gigitur aptus ad sagit<t>andum; 

est autem illarum arborum quoddam genus uenenosum habens lacrimas;307 si uero acciderit ut 

aliquis sumat sucum eius, fatam ipso gustu interemit.308  

154 Taberna est domus ubi uinum seu alię res uenduntur, dicitur autem taberna a tabula quod 

in tabulis iacent quę uendenda sunt, inde tabernarius qui uinum uel posicionem uendit.309  

155 Pistrinum domus pistoris, pistrilla uxor eius.310 // fol. 26v //  

156 Librarius dicitur macellarius qui carnes uendit; dicti a libra quia olim homines ad pondus 

librę carnes uendebantur.311  

157 Archimagi<r>us autem uocatur princeps cocorum.312  

158 Artos panis, copos labor; hinc artocopus panis operator .i. pistor uel paneficus.313  

159 Catinum, uas aceti.  

160 Salinum, uas salis; inde salinator qui coquit salem.314  

                                                 
298 Isid., Etym. 16,20,3: “aes enim sermone Graecorum chalkos uocatur fit autem ex aere et igne multo.” 
299 fagus  corr. uit  zagus 
300 Isid., Etym. 17,7,28;    grandifere] glandiferae   Etym.   

     De etymologie fage .i. comedere ook in HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, 

p. 327, 22. 
301 Isid., Etym. 17, 7, 37;  latum   Etym. 
302 Isid., Etym. 17,7,50 
303 Isid., Etym. 17,7,2 
304 Isid., Etym. 17,7,47 
305 Isid., Etym. 17,7,45 
306 iuunt = iuun (acc. sg. f. van iwa) = taxus (Oud-Hoogduits): BERGMANN, p. 47  
307 exp.  lacrimans 
308 Isid. Etym. 17,7,40: “Taxus uenenata arbor, unde et toxica uenena exprimuntur. Ex hac arcus Parhi et aliae 

gentes faciunt.” Voor het laatste deel geen parallel. 
309 taberna, Juv. 13,45; De uitleg is slechts gedeeltelijk ontleend aan Isid. Etym., 15,2,43; cf. Iso, ed. VALPY, p. 

1525, Prud., Contra Symm. II, 445: “[Tabulis] tabernia, loca tabularia”; zie hieronder n. 319 bij nr. 164: caupona 

= taberna = uxor cauponis. 
310 Cf. hierboven fol. 24r, lin. 21-22, noot 107.  
311 libarius, Juv. 9,109;  “Librarius” heeft de glossator in Juvenalis gelezen. Deze schrijfwijze met een identieke 

uitleg komt ook voor in MS Wolfenbüttel, cf. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, p. 262; 280: “Librarius dicit 

macellarius qui carnes uendit, dictus a libra. Nam olim ad pondus librae carnes uendebantur”.  
312 Archimagirus, Juv. 9, 109; cf. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, p. 262; 281(= MS Wolfenbüttel: 

“Archimagirus uocatur princeps cocorum, qui carnes librarii uendunt”). 
313 artocopi, Juv. 5,73; cf. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 260-261; 280: “Artocopus panis laboratus  et paratus 

ad usum domini. Nam artos grece, latine panis, copos labor. Cibarius panis, prebendarius quo serui aluntur.” 

(=MS Wolfenbüttel). 
314 catinum, Juv. 6,343; salinum, Juv. 7, 80; cf. Isid., Etym. 20,6,5: “Catinum uas fictile (…), sicut et salinum 

dicitur uas aptum salibus.”; salinator, Serv. Verg. Aen. 4, 244, cf. Costas PANAYOTAKIS (ed.), Decimus Laberius. 

The Fragments (Cambridge Classical Texts and Commentaries, 2010), p. 348; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 

p. 277: “Salinum uocatur uas salis uel saletum” (= MS Wolfenbüttel). 
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161 Obsonia dicuntur generaliter omnes cibi; hinc parapsis uel parobsis uocatur uas ubi cibi 

administrantur; qui autem quidam dicunt parapsidem dicitur a paribus absidis .i. circulis, 

ratione caret. Nam parapsis non est rotundum sed quadrilaterum.315  

162 Oeynophorum est uas uinarium, ynos enim uinum, phoron est ferre et per diptongon oey 

debet scribi.316  

163 Pantomimus dicitur lusor uel ioculator; ludia uxor lusoris.317  

164 Caupo, priuiuo;318 caupona uxor eius.319  

165 Riuales proprie dicuntur qui una abutuntur femina, quasi uno riuo potantes.320  

166 Erga grece opera, inde ergastulum operis stadium; hinc sinergus cooperator.321  

167 Legatarius dicitur legacione functus.322  

168 Questor qui querit lucrum.323  

169 Antelucanus qui ante < lucem > canit.324  

170 Primipilus .i. antesignanus qui signa fert ante exercitum, nam pile astę uel lancee 

dicuntur.325  

                                                 
315 obsonia, Juv. 4,64; 11,134; paropside, Juv. 3,142; parabside, Prud., Ps.532;  JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 

266-267; 278 (MS Wolfenbüttel): “Obsonia generaliter dicimus omnes cibi a uerbo obsono. Hinc paropsis 

uocatur uas ubi cibi amministrantur. Quod autem quidam dicunt parapsi<m> dici a paribus absidis, id est 

circulis, ratione caret. Nam parapsis non est rotundum, sed quadrilaterum. Paropsidem autem pro quolibet escali 

argento posuit.” Deze glosse is ondubbelzinnig te herleiden tot Remigius van Auxerre want hij gebruikt in zijn 

commentaar op v. 532 van de Psychomachia precies dezelfde bewoordingen en met uitdrukkelijke vermelding 

van Johannes Scotus als oorsprong van deze uitleg, cf. J. M. BURNAM (éd.), Commentaire anonyme sur 

Prudence d’après le manuscript 413 de Valenciennes (Paris, 1910), p. 104; H. SILVESTRE, “Jean Scot Érigène 

commentateur de Prudence”, in: Scriptorium, 10 (1956),  p. 90-92; ID., “Aperçu sur les Commentaires 

carolingiens de Prudence”, in: Sacris erudiri IX (1957), p. 50-74, hier p. 55-56.  
316 oenophorum, Juv. 6, 426; 7,11; cf. Roberta MARCHIONNI (ed.), Der Sciendum- Kommentar zu den Satiren 

Horaz, (s. XII), p.122: “oenophorum, vas vinarium – oenos vinum, phoros ferre” (Hor. Sat. 1, 6, 109); cf. Isid., 

Etym.20,6,1: “Oenophorum uas ferens uinum oinos enim uinum est.”; zie LAISTNER, Notes on Greek, p. 430, s.v. 

“Anaphus” en 438, s. v. “Inophorum”. 
317 pantomimus (?); conlusore, Juv. 9, 61; ludia, Juv. 6, 104; cf. Angelo MAI (ed.), Classicorum auctorum e 

Vaticanis codicibus editorum, VIII, p. 448-449; 478: “Pantomimus, ioculator, ludius”; WESSNER (ed.), Schol. 

Juv. 6, 266: “Ludia gladiatoris vel histrionis uxor” (Valla).  
318 BERGMANN, 47, leest  priuino. Met het suffix –ino zou hier van het middelhoogduitse briuwen een zelfstandig 

naamwoord in de betekenis van bierbrouwer gevormd zijn. 
319 caupo, Juv. 9, 108; Roberta MARCHIONNI (ed.), Der Sciendum- Kommentar zu den Satiren Horaz, p. 90: 

“caupo dicitur qui lucri causa aliquid emit vel vendit, inde caupona eius uxor vel taberna” (Hor. Sat. 1, 5, 4) , cf. 

Priscianus, Inst. Gramm. II, 146, 12: “caupo quoque caupona facit, quod est tam taberna quam mulier”, en 

Papias, s.v. caupo caupona; zie ook hierboven tabernarius / taberna, fol. 26r, 26-28. 
320 riuales divorum, Juv. 6, 115; cf. Serv. Georg. II, 383: “unde et pagani dicti sunt, quasi ex uno fonte 

potantes.”;cf. J. HUEMER, Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 322, lin. 17-22;  LENDINARA, 

“L’attività”, nr. 47: “riuales. adulteros”.  
321 ergastula, Juv. 6, 151; 8,180; 14,24; cf. Isid., Etym. 15,6,1-2: “Ergasterium locus est ubi opus aliquod fit. 

Graeco enim sermone erga opera, sterion statio; id est operarii statio. Ergastula quoque et ipsa a Graeco uocabulo 

nuncupantur”; cf. Heiric van Auxerre, “Glosses to the Categorie Decem”, ed. John MARENBON, From the Circle 

of Alcuin to the School of Auxerre, p. 192: ‘Energian id est operationem; hinc et sinergus dicitur cooperator”. In 

een glosse in MS Sankt Gallen 274 wordt sinergus: cooperator verbonden met ergastulum. Zie ook de glosse van 

Iso van St. Gallen bij ergastula in Prudentius, Contra Symmachum I, 477: “Ergastula, ergastron operatorium; 

ergon enim opus, vel erga pluraliter, unde synergus cooperator”, zie Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, 

vol. III (1824), p. 1518 (Codex Widmani); BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 135, Prud., Contra Symm. 

477: “Ergasterium est operatorium id est ubi opera aguntur, quia ergon opus, hinc ergastula dicuntur; proprie 

hergastula sunt ubi rei ad secanda marimora mittebantur vel ad aliud opus aliquod: sed hic pro carceribus”. 
322 legatarius: Priscianus, Inst. gramm., II, 49  (ed. HERTZ: 74, 24) 
323 questorius: Priscianus, Inst. gramm., II, 49 (ed. HERTZ: 75, 5) 
324 antelucanus: Prisc., Inst. gramm. II, 53 (ed. HERTZ, 76, 20); DU CANGE, Joan. de Janua: “Antelucanum: 

eruptio aurorae ante lucem canens, .i. albens”.  
325 pila, Juv. 10,94; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 281 (MS Wolfenbüttel: “Pila dicuntur hastae et lancae hinc 

primipilus dicitur antesignanus”); antesignanus: Prisc., Inst. gramm. II, 53 (ed. HERTZ, 76, 21). 
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171 Libertus dicitur qui libertatem habet post seruitium; libertini dicuntur filii libertorum.326  

172 Saticulus qui parum seminat.327  

173 Faber .i. follinus, nam follis instrumentum est fabrorum: inde fabrateria loca fabrorum,328 

fabraterium .i. officinum.329  

174 Consul a consulendo dicitur; proconsul in loco consulis sicut procurator in loco curatoris.  

175 Polistor dicitur scriptor diuersarum historiarum.330  

176 Parricida tres habet sensus: qui patrem uel parem occidit siue parentem; fratricida qui 

fratrem, sororemcida331 qui sororem occidit.332  

177 Puplicus quas<i> poplicus, inde publicanus qui  publice pec<c>at.333  

178 Pater familias dicitur quod omnibus in familia sua positis tamquam pater filiis sit.334  

179 Prodigus dicitur quasi porro adiens .i. dispergens.335  

180 Ilex ab electione dicitur; huius enim arboris fructum homines primum sibi elegerunt.336  

181 Nux dicitur quod umbra uel stillicidium foliorum eius proximis arboribus noceat; nuces 

generaliter dicuntur omnia poma duriore corio tecta sicut malum emersa mollia.337  

182 Cap<r>ificus est arbor infecunda sed saxea monumenta diruit radice sua.338  

183 Romulus cum uellet urbem aedificare et paucos habere socios, fecit asilum .i. templum 

refugii ad quod cum rei confugerent; sociabat eos et cum eis romam condidit.339  

184 Capitolium dicitur a capitibus quia capita deorum in illo factas et capitolium dicitur ubi 

romani340 consilium fecerunt.341  

                                                 
326 libertus, Juv. 6,146; cf. Isid., Etym. 9,4,47 (parafrase) en Beda, Retractio in Actus apostolorum 6, 30 (CCSL 

121): “Dicuntur autem libertini filii libertorum, hoc est, eorum qui post seruitutem manumissi ac libertate donati 

sunt”; libertinus: Prisc., Inst. gramm. II, 53 (ed. HERTZ, 76, 24) 
327 Saticulus, Verg., Aen. 7,729 (inwoner van Saticula); Prisc., Inst. gramm. II, 56 (ed. HERTZ, 78, 2); cf. 

Epiphanius Latinus, Interpretatio Euangeliorum, p. 48, lin. 18 (ed. A. ERIKSON): “Quia, hic qui parum seminat, 

et in adventum domini parum metet.” (II Cor 9, 6). 
328 supra add.  fabrorum 
329 faber, Juv. 7,223; follinus: Prisc., Inst. gramm. II, 58 (ed. HERTZ, 78, 24); Fabrateria: Prisc., Inst. gramm. II, 

62 (ed. HERTZ, 81, 5); DU CANGE, “Follinus, Faber a folle, vel vacuus, etc.” (Papias).  
330 Cf. Hans LIEBL, Die Disticha Cornuti, auch Cornutus oder Distigium des Jo. v. Garlandia genannt, und der 

Scholiast Cornutus, mit dem Text des Cornutus antiquus und novus (s. XIII),  p. 32: “polistor dictus est quasi 

pluralitas historiarum”. Waarschijnlijk is hier G. Julius Solinus (3e eeuw n. Chr.) bedoeld, samensteller van de 

Collectanea rerum memorabilium , ook bekend als Solinus Polyhistor. 
331 lege: sororicida 
332 cf. Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 3, p. 377, lin. 7 (CCCM 40B): “ut parracida dicitur qui fratrem 

uel sororem occidit cum ille proprie parricida sit qui patrem occidit.”; cf. Isid., Etym. 10, 225. 
333 publicus, publicanus, Prisc., Inst. gramm. II, 56 (ed. HERTZ, 78, 2); publicus, Juv. 10,41; publicanum, Lc 

18,10; An. (s. VIII), Commentarium in Lucam 5, lin. 198 (CCSL 108C, ed. J.F. KELLY): “quia publicanus ipse 

est qui peccat publice.” 
334 Isid., Etym. 9,5,7: “Pater familias autem dictus, quod omnibus in familia sua positis seruis tamquam pater 

filiis patria dilectione consulit”. 
335 prodiga, Prud., Per. 2, 18; Iso van St. Gallen (†871), Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, vol. III (ed. 

VALPY, 1824), p. 1436: “prodigus, q. porro adiens i. e. porro distribuens”; cf. Friedrich Carl von SAVIGNY, 

Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter (1816), T. II, glosse op p. 260, bij et prodigi: “Prodigus dicitur 

quasi porro adigens id est dispergens.”  
336 Cf. Isid., Etym. 17,7,26. 
337 nuces, Juv. 5,144; cf. Serv. ad Ecl. II, 52; Isid., Etym. 17,7,21-22. 
338 caprificus, Pers. 1,25; cf. Remigius van Auxerre, Commentum in Persium, ed. ZETZEL, Marginal Scholarship, 

p. 186, 8-10: “phisici dicunt caprificum radicibus pullulare, id est crescere, ita ut etiam si transplantata fuerit 

super tumulum mortui eum perforare et radices suas emitter per tumulum dicunt. Sic etiam et fama penetrat 

corda stultorum. Et bene posuit caprificum, quae cum exierit nullos fructus affert” (MS BAV Reg. lat. 1560); 

Plin. Nat. Hist. XV, 19, p. 430: “Caprificus vocatur e silvestri genere ficus numquam maturescens.”; cf. 

Martialis, Epigrammatum, Liber X, II, 9: “Marmora Messalae findit caprificus.” glosse: “Ficus est sylvestris 

quae vel durissimos lapides findit”. 
339 Cf. Liv., Ab urbe condita I, viii; zie ook glosse nr. 22 hierboven; “asylum .i. templum refugii”: LAISTNER, 

Notes on Greek, p. 427. 
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185 Popina .i. culina. dicta ab eo quod est pina .i. fames quia fuga/28/batur omnis fames.342  

186 Sandapila dicitur feretrum in quo efferuntur plebeiorum cadauera.343 // fol. 27r //  

187 Ambrosius diuinus. Brosis grece cibus; hinc brosius dicitur gulosus. et ambrones qui 

carnibus humanis uescuntur.344  

188 Catasta est lectus ferreus ubi cremabantur <martyres>.345  

189 Martir .i. testis.346  

190 Cespes dicitur terra cum erba.347  

191 Delubra dicuntur templa a diluendo eo quod uno tecto plura diuersoria deluantur.348  

192 Gregalis plebs est rustica et proprie gregales uel gregarii uocantur qui equitum greges in 

hoste minant.349  

193 Carectum locus est ubi caricos nascuntur;350 carix351 uero herba similis ciuario352 eminens 

in locis plaustribus.353  

                                                                                                                                                         
340 supra add.  romani  
341 Cf. Isid., Etym. 15, 2, 31; 15, 8, 15. 
342 popina, Juv. 8, 158; 8, 172; culina, Juv. 3, 250; 14, 14; BURNAM, Commentaire anonyme, p. 79, Prud., 

Hamart. 762: “Pina Graece fames, inde popina dicitur culina eo quod popinae dicuntur culinae quae iuxta termas 

fiebant in quibus milites egredientes a balneis cibos sumebant”; Isid. Etym. 15, 2, 42; cf. JEUDY, “Glossaires 

Juvénaliens”, p. 279 (MS Wolfenbüttel: “culina diminutiuum a quoquina.”); LAISTNER, Notes on Greek, p. 441, 

21: “Popinae dicuntur a pellendo famem, a qua et originem ducit hoc nomen”.  
343 sandapilarum, Juv. 8, 175; Fulgentius, Expositio sermonum antiquorum ad grammaticum Calcidium 1, p. 111, 

lin. 7 (ed. R. HELM, Teubner 1970): “sandapilam antiqui dici uoluerunt feretrum mortuorum, id est loculum, non 

in quo nobilium corpora, sed in quo plebeiorum atque damnatorum cadauera portabantur”; LENDINARA, 

“L’attività”, nr. 158 (MS London, BL Harley 3826, s. X/XI): “Sandapilarum. feretrorum plebeiorum”. 
344 Ambrosius,  Prud., Cathemerinon III, 23; cf. Iso van St. Gallen, Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, 

vol. III (ed. Abraham John VALPY, 1824), p. 1463: “Ambrosius: divinus” (MS W); cf. BURNAM (ed.). 

Commentaire anonyme,  p. 14: “[Ambrosius:] brosis Graece cibus: hinc ambrosia dicitur cibus deorum, sicut 

nectar potus. Bromius dicitur gulosus et ambrones dicuntur qui carnibus humanis vescuntur.”; Remigius van 

Auxerre, Commentum in Marcianum Capellam (ed. Cora LUTZ), I, 48, 20: “Ambrones populi sunt Scithiae qui 

carnibus humanis vescuntur”; ID, Comm. in Mart. Cap. IV, 153,10: “Bromius: edax quia brosis Grece cibus 

dicitur”; Glossae aevi Carolini in libros I-II Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii (ed. S. 

O’SULLIVAN, CCCM 237), p. 291, lin. 14 en p. XX, n.56; cf. LAISTNER, “Notes on Greek”, p. 429: “Ambro: 

luxuriosus profusus consumptor sive devorator hominum.” 
345 catastas igneas, Prud., Peristephanon 1, 56; CGL 5, 594, 44: “catasta: lectus ferreus”; cf. Iso van St. Gallen 

(†871), Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, vol. III (ed. VALPY, 1824), p. 1435 (zie ook PL 60, 286, 56): 

“catastas genus tormenti id est lecti ferrei quibus impositi martyres, ignis supponebatur”; BURNAM (ed.), 

Commentaire anonyme, p. 192, Prud., Per. 1, 56: “catasta est lectus ferreus, in quo martyr urebatur”. 
346 Prud. Psych. 775; WIELAND, The Latin Glosses, p. 235 (MS Cambridge GG. 5.35): “martir: testis”; ORBÁN 

(ed.), Arator, De act. ap. 1, 611: “martir dicitur testis”; cf. ORBÁN, ‘Ein anonymer Aratorkommentar’, Sacris 

erudiri 40, p. 138: “testi .i. martiri suo”; cf. Isid. Etym. 7, 11, 1. 
347 caespes, Juv. 12,2; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 200, Prud., Per. V, 50: “Cespes dicitur terra 

cum herba”; H. HAGEN, Scholia Bernensia ad Verg. Bucolica Eclog. I,  vs. 69: “est autem caespes terra cum 

propria herba euulsa”; cf. Hans WIRZ, Handschriftliches zu Juvenalis, p. 484.   
348 delubra, Juv. 13, 107 (ook in Prud., Liber Peristephanon); cf. Isid., Etym. 15,4,9; Arator, Historia apostolica 

II (ed. ORBÁN), p. 566: “Delubra dicuntur uel a lubro .i. rasili ligno uel a deluendis tectis, eo quod sub uno multa 

sacella deluantur” (MS London, BL, Royal 15 A.V.);  WIELAND, The Latin Glosses, p. 214 (Arator, MS 

Cambridge GG.5.35, fol. 116v, 3): “delubra: templa”. 
349 quod plebs gregalis excolat, Prud., Liber Peristephanon 5, 391; Iso van St. Gallen, Prud. Opera omnia ex 

editione Parmensi, vol. III (ed. VALPY, 1824), p. 1423-1532, p. 1446: “Gregalis plebs est rustica, et proprie 

gregales vel gregarii vocantur, qui equitum greges proficiscentium in hostem minant.” ( idem MS Valenciennes 

413 (BURNAM, p. 202) maar: “ab oste minantur”).  
350 carices, Prud., Peristephanon 5, 396; carectum, Iob 8,11 
351 lege  carex, -icis = zegge, moerasplant. 
352 cibario = sparto (Pfriemengras) 
353 exp.: palustribus    corr. plaustribus; lege palustribus     

BURNAM (ed.), p. 202, Prud., Per. V, 396; dezelfde glosse bij Iso van St. Gallen is uitgebreider: Prud. Opera 

omnia ex editione Parmensi, vol. III (ed. VALPY, 1824), p. 1446: “Carices: Carectum, locus ubi carices 

nascuntur. Carix vero herba similis civario crescens in locus palustribus. unde etiam carex herba vilissima. 
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194 Cesaraugusta ciuitas hispanie quam condidit octouianus et ex suo nomine appellauit. Ipse 

enim dictus cesar augustus. Cesar quidem a iulio cesare auunculo suo. Augustus ab augendo 

dicitur rempublicam cum enim idem mortuo iulio sumpsis<s>et imperium populus romanus in 

tres partes diuisus est et singule partes singulis eum nominibus uocauerunt: alii octouianum 

sed alii cesarem atque alii augustum appellantes, quod tamen ei permansit.354  

195 Inter fornicationem et adulterium et incestum hoc interest: nam fornicatio in puellis et 

uiduis; adulterium uero cum aliorum uxoribus; incestum autem cum propinquis et sancti 

monialibus et dicitur incestum quasi non castum.355  

196 Teatrum dicitur locus ubi spectaculum356 fiebant.357  

197 Duellio et duellis est rebellis.358  

198 Cauillo, cauillas uenit a uerboque est caluo .i. decipio; cauillare dicimus aliquem 

hominem deridere.359  

199 Cinnum genus est pocionis ex diuersis mixturis confectum. Concinno compono et 

concinnare dicitur conponere.360  

200 Melius361 est enim ut dicamus ambacum quam abacuc. Ambacum interpretatur amplexans 

uel amplexatus.362  

201 Sarcofago .i. in sepulcro; sarca grece, latine caro dicitur, fage comedere; inde uocatur 

sarcofagus sepulcrum eo quod humanas consumat carnes.363  

202 Sentina est aqua nauis putens, ex cuius fetore nausea sit.364  

                                                                                                                                                         
similis cibaria quae lixa dicitur.”; een handschrift van kort na 1100 heeft bij Iob 8,11 de volgende glosse: “Carex 

est herba secat manus, carectum locus in quo crescit, et dicitur carex, caricis” (Bodl. Rawl. G. 17, fol. 15v), cf. 

Beryl SMALLEY, Studies in medieval thought and learning from Abelard to Wycliff (Londen, 1981), p. 20, n.1.  
354 Caesaraugustam vocitamus urbem, Prud. Peristephanon 4, 3; cf. Albert DRESSEL (ed.), Aurelii Prudentii 

Clementis quae exstant Carmina (Leipzig, 1860), p. 341: “Caesaraugusta civitas est Hispaniae, quam condidit 

Octavianus. Ipse enim dictus est Caesar Augustus, et Caesar quidem a Iulio Caesare avunculo suo, Augustus ab 

augendo rempublicam. Cum enim idem mortuo Iulio suscepisset imperium, populus Romanus in tres partes 

divisus est, et singulaepartes singulis eum nominibus vocaverunt: alii Octavianum, alii Caesarem, alii Augustum 

quod tamen ei permansit.” Dit is een glosse uit MS Vat. 3859, toegeschreven aan Iso van St. Gallen, zie 

DRESSEL (ed.), p. xxiv, n. 5. Dezelfde, iets uitgebreidere glosse in MS Valenciennes 413, zie BURNAM (ed.), 

Commentaire anonyme, p. 198, Prud., Per. IV, 54.  
355 BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 207, Prud., Per. X, 185: “Inter fornicationem et adulterium et 

incestum haec distantia est: fornicatio cum puellis et viduis, adulterium cum aliorum uxoribus, incestum cum 

propinquis et sancti monialibus”; cf. Isid., De differentiis uerborum 263; 13 en 502. 
356 spectaculum  corr. uit  spectacula 
357 theatrum, Juv. 11,3; cf. hierboven nr. 37, fol. 23v, lin.2-4 (doublure) 
358 perduelles, Prud., Peristephanon,  X, 53; Iso van St. Gallen, Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, vol. III 

(1824), p. 1449: “duellio et duellis est homo rebellis”; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 205, Prud., 

Per. X, 53: “Duellio vel duellis rebellis est, duellium vero et duellum, ipsa res est rixa”. 
359

 caluo, Juv. 4,38; 6,533; “Cauillo, decipio. Cauillantur, tergiuersantur. Cauillatio, iocus cum vitio. calumpnia, 

deceptio, accusatio falsa. Cauillas,  decipis”, cf. The Harley Latin-Old English glossary: Edited from British 

Museum MS Harley 3376, ed. Robert T. OLIPHANT.  
360 Prud. Peristephanon II, 321; concinnando, Ex 25, 6; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 194, Prud., 

Per. II, 321: “Cinnum est genus potionis ex diversis mixturis confectum, hinc concinare dicitur componere; cf. 

Andreas de Sancto Victore (s. XII), Expositio super heptateuchum, In Exodum, lin. 161 (CCCM 53, ed. C. LOHR, 

R. BERNDT): “Nam cinnus genus est potionis ex diuersis mixturis. Hinc concinno (id est compono) dicitur.”. Zie 

ook Id., Expositiones historicae, In Parabolis, lin. 1762: “Cinnus, ut ait Strabet, genus potionis ex multis et uariis 

compositum speciebus”. 
361 Melius  corr. boven rasuur 
362 Hieronymus, Commentarii in prophetes minores, In Abacuc, prol. lin. 1 (CCSL 76A): “..corrupte apud 

graecos et latinos nomen ambacum prophetae legi, qui apud hebraeos dicitur abacuc et interpretatur amplexus, 

siue ut significantius uertamus in graecum perilêpsis, id est amplexatio.” 
363 Juv. 10,172-173; cf. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 261-262; 281: “Sarca grece caro, fage comedere. Hinc 

uocatur sarcofagus sepulchrum quod humanas consumat carnes” (= MS Wolfenbüttel 64 Gud. lat. 2o, fol. 87v); 

cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, p. 15: Prud., Cath. IV, 203. 
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203 Orexis dicitur uomitus eo quod365 ex ore exeat uomitum.366  

204 Herma uocatur capitellum367 quod superponitur368 colu<m>ne uel herme369 simulachrum 

mercuri.370  

205 Resina est hart zuch.371  

206 Sipharium372 dicitur merces canentis.373  

207 Triscurrium est multiplex scur<r>ilitas.374  

208 Bernaculi375 sunt domigene; berna376 autem sic definitur:377 be. bonus, r. hereditarius, na. 

natus, .i. bonus hereditarius natus.378  

209 Catamiti dicuntur molles.379  

210 Balteus proprie cingulum. Iuuenalis ut sit neutri generis posuit notatio pluralis: Quociens 

rumoribus ulciscuntur, baltea; cum uirgilius generis masculini protulisset: Latoque 

circumple<c>titur auro, balteus.380  

211 Aplustrę dicuntur sublementum381 nauis scilicet conti et remi.382  

212 Gingiua est pars maxillę caro scilicet // fol. 27v // que dentes ambit; dicta quid dente 

generetur.383  

                                                                                                                                                         
364 sentina, Juv. 6,99; Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 83: “Naus graece, nauis 

latine: unde nausea .i. vomitus, qui fit propter sentinam. Sentina vero est aqua foetida in navi”; vergelijkbaar in 

Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 297, lin. 31 (CCCM 40B); cf. Andreas de Sancto Victore, Exp. 

super heptateuchum, In Numeros, lin. 215 (CCCM 53): “Nauseam. Non quilibet, sed ille, qui ex fetore sentinae – 

id est, fetide in fundo nauis acquae procreatur uomitus – nausea, si proprie loquimur, appellatur.” 
365 exp. eo quod  (doublure) 
366 orexin, Juv. 6,428; orexis, Juv. 11,127; Egberti Leodiensis discipulus, Glossae in Fecundam ratem 1, p. 28, 

glossa ad uersum 118 (ed. VOIGT): “orexim scilicet uomitum”. 
367 corr. ex capilellum 
368 superponitur  corr. ex  superponatur 
369 corr. ex  erme 
370 hermae, Juv. 8, 53; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 278: “Herma uocatur capitellum, quod supponitur 

columnae lignae uel marmorae uel aereae.” (= MS Wolfenbüttel); cf. Macr. Sat. 1, 19; Serv. Verg. Aen. 8, 138. 
371 resinata, Juv. 8,114; hart zuch = hars-oogst (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 48; Glosse bij Prud., Perist. 3, 21 

in MS Vat. 3559: “sucinum est electrum arboris id est resina…” (ed. DRESSEL); zie hierboven onder nr. 145. 
372 lege  siparium 
373 sipario, Juv. 8,186; de glosse in VLO 15 is een verkorte versie van de Juvenalisglosse in MS Montpellier, 

Faculté de Médecine 125, cf. Chr. Henry Colonia STEPHAN (ed.), De Pithoeanis in Ivvenalem scholiis (1882), p. 

68: “alii sypharium aiunt esse omne quod ante cantantem mimum praemium suspenditur” (codd. Mont. et Sang.), 

“Sipario: Sipharium dicitur omne, quod ante cantantem pro pretio suspenditur” (cod. Voss.); een siparium is een 

gordijn ter afscheiding van het toneel, cf. WESSNER (ed.), Schol. Juv. 8, 186: “Sipario: velum, sub quo latent 

paradoxi, cum in scaenam prodeunt”.  
374 triscurria, Juv. 8, 190; LENDINARA, nr. 160: “Triscurrium est multiplex scurrilitas” (Harley 3826, zo ook 

Papias en Voss., Etym. p. 458); cf. A. FLECKEISEN, Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. 22 (1896), p. 

376: “P. Cornutus exponit: triscurrium dicimus multiplex scurrilitas et componitur ex eo quod est tris et 

scurrilitas.”; WESSNER (ed.), Schol. Juv. 8, 190: “scurrilitates nobilium”. 
375 lege: uernaculi  
376 herna  scripsit 
377 supra corr.  definitur  post ras. 
378 Gn 15. 3: “ecce vernaculus meus heres meus erit”; Cf. Cassiodorus, De ortographia 5, p. 175-176, 1 

(Grammatici Latini VII, ed. KEIL): “berna domi genitum significat”; John J. CONTRENI / Pádraig P. Ó NÉILL 

(eds), Glossae divinae historiae. The Biblical Glosses of John Scotus Eriugena (Florence, 1997), p. 92, nr. 10: 

“Bernaculus, domigena. Berna compositum nomen secundum Cassiodorum: b ab eo quod est bonus; er ab eo 

quod est hereditarius; na ab eo quod est natus, id est bonus hereditarius natus”. 
379 Neque molles, I Cor 6, 10; molles, Juv., 2, 47; Papias: “Catamitus-Ganymedes. Ganymedes mollis fuit; ex 

quo Catamiti dicuntur molles.” (= aantekening bij Arnobius maior (ed. C. MARCHESI), Adversus nationes 4, 26). 
380 baltea (pl., n.), Juv. 9, 112: “quoties rumoribus ulciscuntur baltea”; balteus (sing., m); Verg. Aen. 5, 312/3: 

“lato quam circum amplectitur auro, balteus”; cf. Isid., Etym. 19,33,2: “balteum cingulum militare est”. 
381 lege supplementum 
382 aplustre, Juv. 10, 136; Egberti Leodiensis discipulus, Glossae in Fecundam ratem, glossa ad uersum 3 (ed. 

VOIGT): “aplustre dicitur instrumentum nauicule”. 
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213 Senes flegmatici384 sunt.  

214 Erciscundis385 familia dicitur que pro sui nobilitate a ceteris erat exclusa; unde iouis 

erceus386 uocatur pro singulari potestate; ercis greci dicuntur diuidere.387  

215 Adra dicitur petra, hinc adriaticum mare dicitur quod saxosum sit.388  

216 Tirrenus fratres fuerunt qui proiecti in mare mortui sunt, unde tirrenum mare dicitur.389  

217 Far caninum cantabrum dicitur, .i. prima.390  

218 Ligule sunt corrigie calciamentorum, dicte a ligando.391  

219 Calix a calida potione dicitur quia antiqui duas potiones habebant, calidam et frigidam.392  

220 Boletus .i. fungus uel tube<r> quod et maser393 dicitur.394  

221 Colapte greci dicuntur percutere; hinc colaphus incussio capitis.395  

222 Fulchrum dicitur lectus a fulchris .i. substantaculus396 quibus undique subtentur.397  

223 Tres furię sunt infernales:398 tisiphone, allecto. Meiera, quę colubros pro ni<m>bus 

habeant.399  

224 Subligar dicitur ligamen quo religabantur inguina pantomimorum400 ne possent coire.401  

                                                                                                                                                         
383 gingiua, Juv. 10, 200; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens” 281: “Gingiua est pars maxillę, caro scilicet quae 

dentes ambit. Dicta gingiua, quod dentes generet.” (= MS Wolfenbüttel). 
384 flegmatici  supra corr. uit  flematici 
385 lege  herciscundis 
386 lege  herceus 
387 Cf. Isid. Etym. 5, 25, 9: “Familia herciscunda est diuisio nuncupabatur. Herciscunda enim apud ueteres diuisio 

nuncupabatur.” (Familia herciscunda = verdeling van de nalatenschap; Herceus (Iovis) = beschermer van het 

huis). 
388 Hadriaci, Juv. 4,39; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 279: “Adriaticum mare uocatur uel ab Adria ciuitate uel 

a Greco quod est adra, id est petra. Saxonum enim est.” (= MS Wolfenbüttel).  
389 Tyrrhenum, Juv. 5,96; 6,92; cf. Isid. Etym. 13, 16, 7; 14, 3, 43; Conradus de Mure, Fabularius, p. 362, lin. 

346 (CCCM 210, ed. T. VAN DE LOO): “Lidius et Tirrenus, duo fratres, uidentes paruitatem regni sui, proiecerunt 

sortes, quod eorum alter cum parte populi exiret.”  
390 Juv. 5, 11: “et sordes farris mordere canini”; DU CANGE: “Papias: cantabrum, far caninum, quo canes 

pascuntur, purgamentum tritici.” 
391 ligulas, Juv. 5, 20; cf. Heiricus Autissiodorensis, Homiliae per circulum anni, pars hiemalis (CCCM 116, ed. 

R. QUADRI), hom. 4, lin. 284: “Corrigia ergo calciamenti est ligatura mysterii, quod quia se idem Iohannes nosse 

negat, recte se ad corrigiam calciamentorum Christi soluendam indignum esse pronuntiat;” (Io 1, 27); cf. 

LENDINARA, “L’Attività”, 642, nr. 3: “Ligulae. sunt corrigiae calciamentorum”; WESSNER, Schol. Juv., 5, 20: 

“calciari cum festinatione, ut ansas caligarum praetereat nonnullas. dictae autem ligulae a ligando”. 
392 calicem, Juv. 5,47; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 280: “calix dictus est a calida potione.” (= MS 

Wolfenbüttel). 
393 maser = paddestoel (Oud-Hoogduits): BERGMANN, 48 
394 boletus, Juv. 5,147; 6,621; tubera, Juv. 5,116; 5,119; 14,7; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 280: “Tuber est 

fungus qui nascitur in locis saxosis et sterilibus, precipue uernali tempore, quando tonat.” (= MS Wolfenbüttel); 

cf. Colette JEUDY, “A Glossed Manuscript of Priscian’s Institutio, Vatican, MS Reg. Lat. 1578” in: Lesley SMITH 

/ Benedicta WARD (eds.), Intellectual Life in the Middle Ages. Essays presented to Margaret Gibson (London, 

1992), p. 61-69, hier p. 64: “Tuber: tufera species boleti…” (= Prisc. Inst. Gramm. 444, 17). 
395 colaphum, Juv. 9,5; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 280: “Colapte dicunt Greci percutere. Inde colaphus 

dicitur incussio colli.” (= MS Wolfenbüttel); cf. J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale 

carmen, p. 351, lin. 1-2: “colapte graece cudere, inde colaphus .s. colli incussio, uel caedere .i. alapas dare”. 
396 lege sustentaculis 
397 fulcri, Juv. 6,22; fulcrum, Juv. 11,95; cf. Isid., Etym. 19,26,3: “Fulcra sunt ornamenta lectorum, dicta quod in 

his fulcimur, id est sustinemur”; cf. LENDINARA, nr. 31: “Fulcri .id est. lecti a fulcris dicti .id est. sustentaculis”; 

BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 80, Prud., Hamart. 786: “Fulchra vocantur lecti vel quicquid fulcit id 

est sustentat..”. 
398 Zie aantekening in de marge bij Psych., r. 464-65 (aant. bij r. 469): “furię .i. deę infernales”. 
399 habeant  corr. exp.  habeantur;  Furiae, Juv. 13,51; Tisiphone, Juv. 6.29; cf. Verg. Aen. 7,329; Hygin., 

Fabulae, praef. 3, lin. 11 (ed. MARSHALL): “Furiae tres, id est Alecto Megaera Tisiphone”; Fulgentius, 

Mitologiarum 1,7, p. 20, lin. 20 (ed. HELM) en Ars Laureshamensi, Exp. in Donatum maiorem 3, p. 234, lin. 85 

(CCCM 40A, ed. B. LÖFSTEDT): “Allecto Tesiphone et Megara (…) habent enim secundum fabulas serpentes pro 

crinibus.”; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 88, Prud., Psych. 10. 
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225 Uictima dicitur a uictoria eo quod post uictoriam immolabatur hostia quod contra hostem 

pergens fecit.402  

226 Libellum repudii403 est carta dimissoria quam maritis suis mulieribus dabant dimmitendi 

eas.404  

227 Talpa dicitur quod sit dampnata cecitate est enim absque oculis.405  

228 Bufo dicitur ủcha.406  

229 Gurgulio accheruerem. (?) dictum a guture407  

230 Caseus dicitur quod sero caret .i. aqua lactis. Lac a greco uenit, ΛΕΥСΟΝ enim candor 

dicitur.408  

231 Subera dicuntur illa parua ligna quę in sum<m>itate retis ligantur.409  

232 Srisgilis410 pro affinitate et strictura dencium dicitur.411  

233 Serra .i. saga, inde serrula.412  

234 Pelagus est latitudo maris sine littoris413 et portu; a greco nomine apotu plagia, hoc est 

altitudine dictus et plagia dicitur eo quod sit inportuosa.414  

235 Ueruex dicitur a uiribus uel quod sit uir .i. masculinus, uel uermis quod in capite habeat, 

quorum motum excitari cum magno impetu se feriunt. 415  

236 Forceps,416 forcipis, fabri, foruex, ficis, fili, forpex, picis, pili; forceps enim quasi formum 

capiens; formum est massa ferri rubicunda quando de igne trahitur, inde formosus 

rubicundus.417  

                                                                                                                                                         
400 pantominorum   scripsit 
401 subligar, Juv. 6,70; LENDINARA, nr. 41: “Subligar. quo subligatur inguen.” 
402 uictima, Juv. 12,113; glosse is bewerking van Isid., Etym. 6,19,33-34. 
403 corr. uit  repubii 
404

 libellum repudii, Mt 5,31; voor de glosse, cf.  Paul OURLIAC, Les pays de la Garonne vers l’an mil: la société 

et le droit (Toulouse, 1993), p. 75: “ Le terme employé est souvent celui de carta dimissoria”; Hist. Lang., t. V, 

n° 57; G. SICARD, “Organisation judiciaire carolingienne en Languedoc”, Études historiques à la mémoire de 

Noël Didier (Parijs, 1960), p. 293-299.  
405 talpae, Verg., Georgica 1,183; glosse: Isid., Etym. 12,3,5. 
406 bufo, Verg., Georgica 1,184;  de glosse ủcha is geschreven met een apostrof boven de aanvangsletter u. 

Elders staat deze apostrof als afkorting voor us of s.  BERGMANN,  p. 48, meent dat we hier (h)ucha moeten lezen 

in de Oudhoogduitse betekenis van pad, hetgeen inderdaad correspondeert met het lemma bufo (lat. pad).   
407 corr. ex gutute    ; gurgulio, Pers. Sat. IV, 38; cf. Isid., Etym. 11,1,58: “Gurgulio a gutture nomen trahit. (…) 

unde et garrire dicimus.”; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 181, Prud., Contra Symm. II, 1054: 

“Curculio vermis est dictus a guture, quia pene nihil aliud est quam gutur” (Serv. Georg. 1, 186); wellicht is 

accheruerem een verschrijving van aceruum, cf. Verg., Georgica 1,185-186: “Populatque ingentem farris 

aceruum curculio”.  
408 cf. Isid., Etym. 20, 2, 33-34 en Serv. Georg. III, 406: “sero pingue aqua lactis”. 
409 subere, Pers. 1, 97; in Oud-Hoogduitse woordenboeken wordt bij flozun als uitleg gegeven: “subera, parva 

ligna in summitate retis” 
410 lege strigilis 
411 Een sikkelvormig instrument van ijzer, hout of bot om de huid te zuiveren, cf. Commentum Cornuti in 

Persium, 5, 126, ed. CLAUSEN/ZETZEL, p. 132: “strigiles dicuntur illa uelaria, unde athletae post laborem 

terguntur, hoc est a tergendo”.  
412 saga = zaag (Oud-Hoogduits): BERGMANN,  p. 48;  
413 lege litore 
414 Isid., Etym. 13,16,10: “Pelagus autem est latitudo maris sine litore et portu, Graeco nomine apo ton plagion, 

hoc est a latitudine, dictus; unde et plagia, eo quod sint inportuosa.” 
415 ueruecum, Juv. 10, 50; JEUDY, “Glossaires Juvénaliens” 278: “Veruex dicitur a uerme quem habet in capite.” 

(= MS Wolfenbüttel); BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 207, Prud., Per. X, 187: “vervex dicitur a verme 

quem in capite habet qui cum scalpit incitat eum ad proeliandum”; cf. Isid. Etym. 12,1,10. 
416 Forceps  supra corr. ex  Foceps 
417 forcipibus, Juv. 10,131; cf. Cassiodorus, De ortographia 4, p.160, lin. 19 en p. 161, lin. 2 (Grammatici Latini 

VII, ed. KEIL); Isid. Etym. 20, 13, 3: “Forfices: secundum etymologiam, si a filo dicuntur, F ponitur, ut forfices 

quae sunt sartorum; si a pilo, P, ut forpices quae sunt tonsorum; si ab accipiendo, C, ut forcipes, eo quod formum 

capiant, quae sunt fabrorum.”; cf. Isid. Etym. 19, 7, 3. 
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237 Crines proprie mulierum sunt; dicte quod uittis discernuntur.418  

238 Frons a foraminibus419 oculorum dicitur;420 fretum dictum est quasi feruens mare.421  

239 Eruum est genus leguminis; a greco traxit nomen, illi ΟΡΛυΜ dicunt.422  

240 Faba a greca ethimologia dicitur quasi faga; fage grece, latine comedere dicitur.423  

241 Legio ab electione dicitur; militum minor legio est .u. milia, maior xii.424  

242 Cartago quedam ciuitas interpretatur nouus paries uel nouum edificium.  

243 Ornix dicitur gallina.425  

244 Fal[i]x dicitur eo quod hac primum filicem // fol. 28r // herbam solebant abscidere.426  

245 Spes quasi pes progrediendi.427  

246 Larix dicitur proprie uasa que428 sursum pendent in libra.  

247 Pilus429 grece, latine limus dicitur; inde fluiuum quasi nigrum limum trahens.430  

248 Eurippus est piscina uel aquaductus et dicitur eurippides quod in illo die natus est in quo 

athenienses cum persis in eurippo bellum commiserunt.431  

249 Cardia grece, latine cor; inde cardiacus qui sustinet infirmitatem cordis; unde et cordo432 

quasi cor ianue.433  

250 Lethos est obliuio mentis, inde letargis morbus.434  

251 Podagra morbus pedum435  

252 Pleurisis uredo436 uel dolor lateris, nam grece pleora dicitur.437  

253 Medulla dicitur eo quod madefaciat ossa.438  

254 Chirurgus crafo439 dicitur.440  

                                                 
418 Isid., Etym. 11,1,31. 
419 foraminibus bovengeschreven corr. uit  fominibus 
420 Isid., Etym. 11,1,35 
421 Isid., Etym. 13,18,2 
422 Isid., Etym. 17,4,11  
423 Isid., Etym. 17,4,3;  zie ook hierboven nr. 201. 
424 legio, Juv. 2,155; cf. Isid., Etym. 9,3,46: “Legio sex milium armatorum est, ab electo uocata 
425 gallina, Juv. 3,91; 5,124; 11,135; Het woord “ornix” is voorzien van de glosse “gallina” in Egberti Leodiensis 

discipulus, Glossae in Fecundam ratem 1, p. 36, glossa ad uersum 151 (ed. VOIGT). 
426 falx, Verg. Georgica 1,348 (?); filix, Pers. 4,41; glosse cf. Isid., Etym. 20,14,4: “Falcis est qua arbores 

putantur et uites; dicta autem falcis quod his primum milites herbam filicem solebant abscidere.” 
427 Isid., Etym. 8,2,5: “Spes uocata quod sit pes progrediendi, quasi est pes.” 
428 corr. que 
429 lege Nilus 
430 thraens  scripsit;    nilus – limus: Ovid., Met. 423-424; cf. Isid. Etym., 13,21,7: “Hic apud Aegyptios Nilus 

vocatur propter limum quem trahit, qui efficit fecunditatem; unde et Nilus dictus est, quasi νέαν ιλυν”. 
431 Cf. Remigius Altissiodorensis, Commentarius in Prisciani De Nomine, p. 16, lin. 28-30: “Euripides grecus 

poeta fuit et dicitur ab euripo mari iuxta quod natus est. Euripes est autem mare estuale, id est tempestuosum, 

iuxta Athenas, quod tempestates emittit. Vel ideo Euripides dictus est eo, quod die natiuitatis eius factum est 

bellum inter Xerxen et Atheniensis iuxta illud mare.” 
432 lege  cardo (cardinis) 
433 cardiaco, Juv. 5,32; Isid., Etym. 4,6,4: “Cardiaca uocabulum a corde sumpsit. (…) Cor enim Graeci cardian 

uocant.”; “cardine: hostio (introitu)”, WIELAND, The Latin Glosses, p. 207 (glosse bij Arator en Prudentius in 

MS Cambridge GG.5.35, fol. 94v en 160r) 
434 cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 19, Prud., Cath. VI, 18: “Lethos graece sopor vel oblivio: 

lethargus, morbus qui generat mentis oblivionem…” 
435 podagra, Prud. Liber Peristephanon 10, 495; cf. Isid., Etym., 4, 6, 1; 4, 7, 30; BURNAM (ed.), Commentaire 

anonyme, p. 213: “Podagra id est passio pedum”.  
436 scripsit  uerdo 
437 pleurisis, Prud. Liber Peristephanon 10, 485;  cf. Isid. Etym. 4, 6, 8: “Pleurisis est dolor lateris (…). Latus 

enim Graece pleura dicitur” (BURNAM, Commentaire anonyme, p. 213: dolor] passio   pleora] pleuros  ). De 

samensteller van het glossarium in VLO 15 was blijkbaar niet bekend met het gebruik door Remigius van het 

woord passio in deze en in de voorgaande glosse. 
438 ossa… medullis, Juv. 8,90; Isid. Etym. 11, 1, 87. 
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255 Motarium  instrumentum est quo opifices utuntur. Et quia eo grandes lapides uel ligna 

mouent, hoc nomen dederunt.441  

256 Ouilla ab oue; inde ouinus et ouina caro.  

257 Suilla, inde suinus et suina caro.442  

258 Anser, inde anserina caro.  

259 Pesser,443 passerina caro.444 

260 Lepus quasi leuipes, eo quod leniter incedit uel quod leues pedes habent.445  

261 Orca est olla, inde diminutiuum446 orciolus.447  

262 Friuolus dicitur quasi fere obolus quod est .iiii. pars denarii, ergo collectio senium.448  

263 Ylum est medietas penne quod nulla causa aptam confert utilitatem, inde nihilum.449  

264 Plebs a pluralitate dicitur.450  

265 Prelia dicunt ab imprimendo hostes. Unde prela ligna cum quibus uua premitur.451  

266 Bellum dicitur per contrarium quod non sit bonum sicut lucus quod minime luceat; parce 

quod nulli parcant.452  

267 Inclitus dicitur gloriosus; clyton grece, latine gloriosus.453  

268 Egregius quasi gregem antecellens, .i. multitudo.454  

                                                                                                                                                         
439 crafo = graaf (Oud-Hoogduits, cf. BERGMANN, 48); het verband tussen deze betekenis en het lemma chirurgus 

is onduidelijk. Crafo heeft echter in het Oud-Hoogduits  ook de betekenis van fuscina, fuscinula, aspidiscus, 

uncinus, zie E. GOTLIEB GRAFF, Althochdeutscher Sprachschatz (1837), p. 596. 
440 chirurgos, Prud. Liber Peristephanon 10, 501 (?) 
441 lege  motorium (?), cf. Prisc. Inst. gramm., GL II, ed. HERTZ, 75, 9 
442 suilli, Prud. Cath. X, 56; cf. Donatus Ortigraphus, Ars grammatica. De Nomine, lin. 380 (CCCM 40D): “sicut 

‘suina suilla, ouina ouilla’.”; BURNAM (ed.). Commentaire anonyme sur Prudence, p. 29: [Svilli] id est porcini, 

suini.” 
443 lege   passer 
444 In deze volgorde in Aelfric, Excerptiones de Prisciano (ed. David W. PORTER, Anglo-Saxon Texts 4, 

Cambridge 2002), p. 72: “Ouinus quoque ab oue, et suinus a sue, nam ouilla et suilla diminutiua sunt ab ouina et 

suina; anser anserinus, passer passerines”, cf. Prisc. Inst. gramm. ed. HERTZ, GL II, p. 80. 
445 lepus, Juv. 11, 138; cf. Isid. Etym. 12, 1, 23: “Lepus, leuipes, quia uelociter currit”; Aratus, Phaenomena (sec. 

translat. quam fecit Cicero), p. 14, v. 121 (ed. E. BAEHRENS, Poetae Latini Minores, I): “Orioni iacet leuipes 

Lepus”. 
446 dimunut-  scripsit 
447 orca, Pers. 3, 76; cf. Isid. Etym. 20, 6, 5: “Orca est amphorae species, cuius minore uocabulo urceus 

diminutiuo urceolus est.”; DU CANGE (Glossa ad Disticha Magistri Cornuti): “Urceus, urceolus, est olla, vel 

amphora, testa.” 
448 friuola, Juv. 5, 59 en Prud., Contra Symm., I, 645; BURNAM, (ed.), Commentaire anonyme, p. 148, Prud., 

Contra Symm. I, 645: “Frivolum dicitur quasi obolum id est vix dimidium denarii valens”; cf. Rijcklof HOFMAN / 

Pádraic MORAN (eds.), St. Gall Priscian glosses, MS St. Gallen Stiftsbibliothek 904, fol. 49v, 26: “fribolus fere 

obillo dignus” (ed. HERTZ, GL II, p. 115,5). 
449 nihilum, Pers. 6, 55; glosse cf. Isid. Etym. 10, 85: “Nihili conpositum est ex nil et hilo. Hilum autem Varro ait 

significare medullam eius ferulae”; cf. Indice e cataloghi, VIII. I codici ashburnhamiani delle R. Biblioteca 

mediceo-laurenziana di Firenze (Roma, 1887) MS 5 (s. XI, prov. Beauvais), nr. IX: De nominibus difficilioribus, 

fol. 78r: “Nichilum dicitur quasi non hilum. Ilum est medietas penne. Nichilum est nichil valens.” .  
450 Cf. Isid. Etym. 9, 4, 6: “plebs autem dicta a pluralitate.” 
451 proelia, Juv. 14, 162; Prud., Cath. VI, 62; Iso van St. Gallen, ed. VALPY, p. 1429 (Cath. VI, 62): “[Proelia] ab 

imprimendo hostes. unde et preligna, quibus premitur uva” (Cod. W); cf. Isid. Etym. 18, 1, 10: “Prelia dicuntur 

ab inpremendo, hostis hostem.”; Isid. Etym. 20, 14, 12: “Prelum trabes quo uua calcata premitur.” 
452 bellum, Juv. 6, 164; lucus, Juv. 1, 7; cf. Isid. Mysticorum expositiones sacramentorum. In Numeros 33, 1 (PL 

col. 353, lin. 27): “lucus cum minime luceat”; Isid. Etym. 1, 37, 24: “Antiphrasis est sermo e contrario 

intelligendus ut ‘lucus’, quia caret lucem per nimiam nemorum umbram; (…) et Parcas (…) quod nulli parcant”; 

Egbertus Leodiensis, Fecunda ratis 1, p. 170, vs. 1101-1102 (ed. VOIGT): “Lucus enim antifrasin a non lucendo 

uocatus et parce – capiti didicerunt parcere nulli”; cf. Ars Laureshamensis. Expositio in Donatum maiorem 3, De 

tropis, p. 234, 85 (CCCM 40A, ed. B. LÖFSTEDT). 
453 Isid. Etym. 10, 126: “Inclitus Graecum nomen est, nam κλυτόν Graeci gloriosum dicunt.” 
454 egregius, Juv. 8, 28; 11, 12; 12, 41; Aug. Sermones 169 (PL 38, col. 917, 32): “egregius, quasi a grege 

separatus”; cf. J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 318, lin 11-13: 
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269 Macellum dicitur a mactando pec[c]ora.455  

270 Claucoma456 est caligo457 oculorum,458 dicta a glacie.459  

271 Lippus dicitur plehenouger.460  

272 Liscus surouger.461  

273 Ganeo462 dicitur qui superfluus est in cibo uel in potu; cuius femininum est ganea.463  

274 Bacce464 dicuntur uincula uel gemmę .i. alspougd; baga ferrum quo capta mancipia 

stringuntur.465  

275 Cenos466 grece, latine lutum; inde cenosus.467  

276 Cleps dicitur fur; inde uerbum clepeo, clepere est furare; inde clipeus dicitur eo quod 

furet homines.468  

277 Urnę sunt proprie sepulcra reorum (?).469  

                                                                                                                                                         
“Egregius dicitur quasi e grege electus, qui pro suo merito et sanctitate segregatur a grege, et sicut eximius ab 

eximendo .i. seperando”.  
455 macellis, Juv. 11, 64; Isid. Etym. 15, 2, 44: “Macellum dictum quod ibi mactentur pecora”. 
456 lege  glaucoma 
457 caligo  supra corr. ex  galigo 
458 oculorum   supra corr. ex  ocolorum 
459 glaucoma, Prud., Hamartigenia 90; MS Edinburgh, Adv.18.5.10 (s.XII), fol. 32r: “glaucoma .i. caligo 

oculorum, dicta a glacie”, cf. Erika Langbroek, Zwischen den Zeilen (1994), p. 102-103; Patrizia Lendinara, 

“The Abbo glossary in London, British Library, Cotton Domitian I”, in: Anglo-Saxon England 19 (1990) p. 133-

149: “glaucoma .i. caligo oculorum” (caligo, Juv. 6, 556; 6, 613).   
460 lippus, Juv. 10, 130;  plehenouger = adj. met tranende ogen (Oud-Hoogduits): BERGMANN,  p. 48; Jörg 

RIECKE, Die Frühgeschichte der mittelalterlichen medizinischen Fachsprache im Deutschen (Berlin, 2004), Bd. 

2, p. 297. 
461 lege: luscus;    luscum, Juv., 10, 157; voor luscus cf. Isid., Etym. 10, 163; voor het Oud-Hoogduitse surouger, 

cf. J. RIECKE, Die Frühgeschichte, p. 449-450,  waar surouger voornamelijk als glosse bij lippus (betraande 

ogen) voorkomt. Hier heeft het echter de betekenis van luscus (scheel, éénogig), cf. BERGMANN,  p. 48. 
462 Ganeo  supra corr. ex  Ganea 
463 ganeo, Juv. 11, 58; cf. E. LANGBROEK, Zwischen den Zeilen, p. 203: “caneo est superfluus in cibo vel potu seu 

etiam in luxuria. Cuius femininum est hęc canea sicut leno lena” (MS Kiel UB K. B. 145, fol. 146v, 20, in 

margine rechts); cf. JEUDY, “Glossaires Juvénaliens”, 281: “Ganeo dicitur caupo, id est tabernarius, quod 

aliquando ponitur pro glucone.” (= Wolfenbüttel); BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 71, Prud., Hamart. 

322: “ganeones sunt caupones tabernarum, labeones id est glutones vel gulosi; Ibidem, p. 97, Prud., Psych. 343: 

“Ganeo et ganea dicitur tabernarius caupo, inde ganearum lege dicit id est tabernariorum cauponum 

luxuriosorum quia tabernarii vinosi sunt et luxuriosi. Ganea vero dicitur genere feminine tabernaria, et ganea 

masculine caupo”;  Isid. Etym. 10, 114; WIELAND, The Latin Glosses, p. 224 (MS Cambridge GG. 5. 35, fol. 

154v21): “ganea: gluttonum luxuriosarum”; VLO 15, fol. 51r: “ganearum: gluttonum”. Zie hierboven s.v. caupo 

en taberna. 
464 lege bacae 
465 bacce = baca (parel, ketting): Prud. Liber Peristephanon 1, 46; Prud. Psychomachia, pref. 33; Iso van St. 

Gallen heeft bij Psych., pref. 33 (bois, bacis) de volgende glosse: “Boja est apta catena colli. Bacas nominat 

vincula ob rotunditatem; sed et teretes gemmae bacae dicuntur” (MS Widmannianus = Weitz W = MS Londen 

BL Add. 34248), “Baga ferrum dicitur quo captiva saepe mancipia strictis collis et manibus aguntur” (MS 

Bongarsianus = Weitz B = MS Bern Burgerbibl. 264), zie Prud. Opera omnia ex editione Parmensi, vol. III 

(1824), p. 1496;  alspougd (lege: alspouga, halsboug) = halsketting, BERGMANN,  p. 48; cf. H. GÖTZ, Lateinisch-

althochdeutsches-neuhochdeutsches Wörterbuch (Berlin, 1999), p. 75, “boia”.  
466 scripsit Genos  
467 caenosi, Juv. 3, 266; luto, Juv. 6, 13; glosse bij Prud. Psychomachia, 51 (caenoso): “caenos grece, lutum 

dicitur” , cf.Sinéad O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses on Prudentius’ Psychomachia. The Weitz Tradition, p. 

179.  
468 clepere, Prud. Psychomachia 562; cf. Sedulius Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 122, lin. 57 (CCCM 

40B): “clepere dicunt greci furari inde clipeus dicitur a furando eo quod miles sub ipso uitam furatur”; BURNAM 

(ed.), Commentaire anonyme, p. 106, Prud., Psych.  562; S. O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 283-284: 

“cleps fur dicitur. Inde clepere .id est. furare.”; cf. J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale 

carmen, p. 318, lin. 6-8. 
469 urnae, Juv. 10, 242; 12, 44; Pers. 6, 34; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 124, Prud., Contra 

Symm. 158: “Urnas id est sepulchra mortuorum”; LENDINARA, “L’attività”, nr. 140: “In urna. in sepulchro”. 
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278 Puluinar lectus est deorum, dictus a puluere eo quod sacrificantes cinerem cum puluere 

iunctis simulacris470 dormiebant et ita responsa accipiebant.471  

279 Talamus dicitur a thalamione rege quia cum in raptu sabinarum plebeius quidam uirginem 

rapuisset, ne sibi raperetur ab aliquo thalamionis472 eam esse dixit; ideo thalamus postea 

uocari coepit quia eius nomine puelle uirginitas defensa fuit usque ad legitimum 

patrimonium.473 // fol. 28v //  

280 Cornix uero fertur uiuere longissime ultra omnia animalia, preter fenicem, nam etiam 

millenarium transit. Ceruus autem ultra .dcc. uiuit annos.474  

281 Hipporianes proprie herba uenenifera est quam equi comedentes in amentia uertuntur et 

dicitur hippomanes, quasi ipposmanias,475 .i. equi amentia; est autem hippomanes uirus quod 

de <e>quabus stillat ab inguibus cum <a>marem desiderant; ippos grece, latine476 aequus 

dicitur.477  

282 Stomachat[i]us, indignatus.478  

283 Lodix.479  

284 Tirias endromidas. femineum ceroma,480  

285 herniosus;481  

286 Enthimema est genus argumentum uel sillogismus;482 enthimema est cogitamentum 

locutionis. Unde iuuenalis torquent enthimema .i. sillogistice loquitur.483  

                                                 
470 simulacris supra corr. post exp. simulatis 
471 puluinar, Juv. 6, 132; Iso, ed. VALPY, p. 1519, Prud., Contra Symm. I, 609: “[Pulvinar] Templum, a 

pulvinariis i. e. lectisterniis, quae in templis Deorum faciebant, ubi responsa accipiebant a diis” (Cod. W); Ibid., 

Contra Symm. I, 248: “Pulvinar est lectus deorum, lectisternium altare” (Cod. W, B); cf. Isid. Etym. 19, 26, 4. 
472 corr. ex  thalamiones 
473 cf.: Isid. Etym. 15, 3, 6; Mythographi uaticani 2, cap. 263, 23. 
474 “exemplum uitae fuit a cornice secundae”, Juv. 10, 247; cf. Ausonius, Eclogarum liber. IV De aetatibus 

animantium Hesiodion (ed. S. PRETE): 

“Ter binos decies que nouem super exit in annos 

  iusta senescentem quos implet uita uirorum 

  hos nouies superat uiuendo garrula cornix: 

  et quarter egreditur cornicis saecula ceruus. 

  alipedem ceruum ter uincit coruus et illum 

  multiplicat nouies Phoenix, reparabiles ales.” 

   cf. Epigrammata Bobiensa, 62. 
475 ipposmanias  supra corr. ex ipposmnias 
476 exp. latine ? 
477 hippomanes, Juv. 6, 133; Verg. Georgica 3, 280-283;  de glosse is een excerpt van Serv. Georg. 3, 280, 1-14 

(ed. THILO). 
478 rancidius, Juv. 6, 185; cf. LENDINARA, “L’ attività glossatoria del periodo anglosassone”, p. 644, nr. 52: 

“Rancidius. indignatius uel stomachatius”(MS Harley 3826).  
479 lodice, Juv. 6, 195; cf. LENDINARA, “L’attività”, p. 644, nr. 53: “Lodice. ragana. uel rachana” (MS Harley 

3826).  
480 Juv. 6, 246: “Endromidas Tyrias et femineum ceroma”; cf. LENDINARA, nr. 62: “Endromidas Tyrias .id est. 

uestes purpereas.” 
481 hernia, Juv. 6, 326; cf. LENDINARA, nr. 74: Hernia. ponderositas; cf. Lex Wisigoth. lib. 6, tit. 4, par. 3.: 

ponderositas, hernia; DU CANGE: “Papias: Herniosus, Ponderosus”. 
482 sillogismus  supra corr. ex  silogismus 
483 torqueat enthymema, Juv. 6, 450. Volgens Johannes Scotus zijn de enthymemata de “communes conceptiones 

animi”, dat wil zeggen, algemene intuïtieve zekerheden die fungeren als “die Grundelemente jedes Wissens”, cf. 

Giulio D’ONOFRIO, “Die Überlieferung der dialektischen Lehre Eriugenas”, p. 58. Maar met enthymemata 

bedoelt Johannes Scotus ook de verstandelijke operaties die de inhoud van de eerste zekerheden kunnen 

blootleggen: “…les arguments appelés enthymemata sont les formulations verbales les plus voisines de 

l’intensité de la conception” (D’ONOFRIO, “Disputandi disciplina. Procédés dialectiques et logica vetus dans le 

langage philosophique de Jean Scot”, in G.-H ALLARD (éd.), Jean Scot écrivain. Actes du IVe Colloque 

international Montréal, 28 août – 2 septembre 1983 (Montréal/Paris, 1986) p. 229-263, hier p. 245-246 en 258-

259). In het werk van Eriugena zijn drie vormen van enthymemata in de tweede betekenis (“formulations 

verbales”) te onderscheiden: signum vocale, topos en argument/syllogisme, waarvan er twee in de glosse in 
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287 Uiscantur .i. glutinantur. 484  

288 Librarium, lanipendium quo lana appenditur .i. trutina.485  

289 Comestę486 dicuntur proprie ornatrices crinium, dicta a comendo .i. ornando.487  

290 Lecticarius dicitur qui lectis preest.488  

291 Xerampelinę uocantur antiquas uestes pampineum habentes colorem.489  

292 Ornix dicitur gallina, hinc dicitur ornix. (..eras.) omantia. uel orniromantia .i. diuinatio.490  

293 Elenchos .i. gemmas. (…. eras…)491 elenchus proprie est titulus libri a greco, quod est 

elios id est sol quia sicut suo splendore mundum illustrat, ita titulus totam illuminat paginam. 

unde in euangelio secundum lucam habetur pernotatum elenchus lucę .i. titulus; unde pretiosi 

lapides, qui in notabili loco ponuntur, elenchos uocamus.492  

294 In quinque partes diuisa est nox: uespera, contic<in>ium, gallicinium, lucifer. Dies in 

.iiii.: mane, ortus, meridies, occasus. Cre[s]pusculum .i. dubia lux quod matutino iungamus.493  

                                                                                                                                                         
VLO 15 voorkomen (signum vocale = cogitamentum locutionis, en argumentum/sillogismus), cf. Stephen GERSH, 

“Eriugena’s Ars Rhetorica – Theory and Practice”, in: Gerd van RIEL et al. (eds.), Iohannes Scottus Eriugena, 

The Bible and Hermeneutics (Leuven, 1996), p. 261-272, hier p. 263-264; Remigius van Auxerre toont zich 

schatplichtig aan Johannes Scotus wanneer hij Boethius becommentarieert met betrekking tot enthymema in de 

eerste betekenis: “Conceptiones animi Graeci (…) appellant (…) ENTYMEMA (…) Entymeme autem dicitur 

quasi in anima, TYMH enim Graece dicitur, Latine anima.”, cf. E. K. RAND (ed.), Der Kommentar des Remigius 

von Auxerre zu den Opuscula Sacra des Boethius (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 

Mittelalters, I, 2 (München, 1906), p. 50, 6-9; G. D’ONOFRIO, “Giovanni Scoto e Remigio di Auxerre: a 

proposito di alcuni commenti altomedievali a Boezio”, in Studi medievali, 3a serie, 22 (1981), p. 656-657. 
484 uiscantur, Juv. 6, 463; LENDINARA, “L’attività”, nr. 84. 
485 libraria, Juv. 6, 476; trutina, Juv. 6, 437; cf. LENDINARA, nr. 89: “Periit libraria .id est. lanipendium. in quo 

ponderantur lanae”; . 
486 lege Cosmetę 
487 cosmetae, Juv. 6, 477; cf. Sed. Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 1116, lin. 23: “unde cosmetae dicuntur 

ornatrices dominarum”; DU CANGE: “Papias : Cosmetæ, dicuntur ornatrices crinium, a comando” 
488 Liburnus, Juv. 6, 477, cf. 3, 240; de draagstoel werd vaak gedragen door slaven uit Liburnus.  
489 xerampelinas, Juv. 6, 519; “vestes quae colorem arefacto pampino”; DU CANGE: “Xerapelinæ vestes dicuntur 

veteres et præsiccæ, pampineum habentes colorem”. 
490 “haruspex; pectora pullorum rimabitur”, Juv. 6, 550-551. Eerste deel is doublure van hierboven nr. 243, fol. 

28v, r.28; de samenstelling ornixomantia of orniromantia is niet bekend uit Isidorus (cf. Etym. 8, 9, 11-14). De 

eerste vermelding van ornixomantia als een vorm van waarzeggerij was tot nu toe te vinden in de Derivationes 

(1160/1170) van Hugutio van Pisa, cf. Bernhard PABST, Gregor von Montesacro und die geistige Kultur 

Süditaliens unter Friedrich II. (Stuttgart 2002), p. 270. Het encyclopedische gedicht van Gregorius van 

Montesacro, Peri ton anthropon  theopiisis, II, 788, bevat de volgende aan Hugutio ontleende glosse: 

“Ornixomantia est divinatio que fit in gallina rustica, id est in pectore vel gustu vel ortu pulorum.” (PABST, “Text 

und Paratext als Sinneinheit. Lehrhafte Dichtungen des Mittelalters und ihre Glossierung”, in: W. SCHRÖDER 

(Hrsgb.), Text und Text in lateinischer und volkssprachiger Überlieferung des Mittelalters (Berlin, 2006), p. 117-

146, hier p. 139, n. 66). Een latere vindplaats voor ornimantia met een andere uitleg van wat aan de haan 

onderzocht moet worden, in: H. INSTITORIS en J. SPRENGER, Malleus maleficarum: Ex variis auctoribus 

compilatus (1669), vol. 3, p. 170: “Quarta est ornimantia quae est divinatio facta in cantu gallinarum, ornix enim 

Graece, est gallina latine.” 
491 exp.: /11/ elenchus luce .i. titulus /12/ Unde pretiosi lapides qui in notabili loce ponuntur. elenchos uocamus. 

In quinque partes. di/13/uisa est nox. uespera. conticinium in tempesta       (Augensprung ?). 
492

 elenchos, Juv. 6, 459 (parels); cf. LAISTNER, “Notes on Greek”, p. 435: “Elenchos siue elemchus dicitur 

titulus librorum a sole qui Graece elios apellatur, sicuti a Titane titulus. Sicut enim sol illuminat suo iubare 

mundum ita capitula vel tituli illustrant sequentia librorum.”; Remigii Autissiodorensis, In artem Donati 

minorem commentum (ed. W. FOX,  Leipzig 1902), p. 1-2: “Titulus dicitur a Titane .i. a sole, quia, sicut sol 

illuminat mundum, ita et titulus librum. (…) Est autem titulus clavis sequentis operis. Idem est et elenchus, a 

graeco quod est elios.”; in MS BAV Ottob. lat. 2231(s. XII), fol. 60va, lezen we: “Elenchus proprie vocatur 

titulus libri a greco elyos, id est sol, quod totam paginam illuminat”, cf. A. BARTÒLA, “Terminologia logica”, p. 

412, n.196; LENDINARA, “L’attività”, nr. 82: “Magnos elenchos. id est. titulatos. gemmas”; cf. Eriugena In 

Priscianum, eds. P. E. DUTTON, A. LUHTALA in: Mediaeval Studies 56 (1994), p. 162. 

493 Cf. Serv. Verg. Aen. 2, 268: “sunt autem solidae noctis partes secundum Varronem hae, vespera conticinium 

intempesta nox gallicinium lucifer: diei, mane ortus meridies occasus. de crepusculo vero, quod est dubia lux: 
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295 Plinius dicit leonem cum parda, et pardum cum leena concumbere. 494  

296 Horthodoxis495 .i. rectis496 credentibus.497  

297 Eusimbolos .i. bonum omen.498  

298 Nota: amblesian .i. ignorantiam.499  

299 Tenia est uittarum extremitas.500  

300 Pio grece latine dico inde poeta.501  

301 Celo, as .i. abscondo per simplex e. Caelo, as .i. pingo per ae diptongon; in celum 

pictum502 quod sit503 stellis.504  

302 Sol quod solus appareat. Luna quasi lucina quia lucem a sole tollit.505  

303 Sulphur quasi solispir.506  

304 Dies a diuidendo lucem a tenebris.507  

305 Terra, eo quod pedibus teratur.508  

                                                                                                                                                         
nam 'creperum' dubium significat: quaeritur. et licet utrique tempori possit iungi, usus tamen ut matutino 

iungamus obtinuit.” Bij de verdeling van de nacht in vijf delen heeft de glossator (of de kopiist) intempesta nox 

over het hoofd gezien; cf. Isid. Etym. 5, 31, 4-7 en Beda, De temporum ratione 7, lin. 66, voor een verdeling van 

de nacht in zeven delen. Voor een andere verdeling van de dag zie Isid. Etym. 5, 30, 13: “Partes diei tres sunt: 

mane, meridies et suprema”; cf. ook Hrab. Maur. De computo 1, 20, 29-32. 
494 Pardus, Tigris, Leo, Juv. 8, 36; Isid. Etym. 12, 2, 11: “sicut et Plinius in Naturalis Historia (8, 42) dicit, 

leonem cum parda, aut pardum cum leaena concumbere”. 
495 Horthodoxis  supra corr. ex  Hortodoxis 
496 rectis corr. ex  recte 
497 Cf. Isid. Etym. 7, 14, 5: “Orthodoxus est recte credens.” 
498 Cf. Serv. Verg. Aen. 8, 363: “Victor Alcides subiit εὑσμβόλως, id est bonum Aeneae omen ostenditur.” 
499 amblesian = acc. sing. van amnèsia?  
500 taenia, Verg. Aen. 7, 352; Isid. Etym. 19, 31, 6: “Taenia autem est uittarum extremitas.”  
501 Verg., Aen. 10, 617; cf. Remigius, Comment. in Prisc. De Nomine (ed. HUYGENS), 20, 6: “poio grece facio 

latine, inde poeta fictor vel factor carminis”; Remigius, In artem Donati minorem commentum (ed. FOX), p. 16: 

“Poio graece dicitur facio. Inde poeta dicitur factor carminis et opus illius poema vocatur”. (de glosse in VLO 15 

lijkt een jotacisme te zijn waarbij in het koine-grieks de klank oi werd vervangen door i; zie ook Maria COLETTI, 

“Un’opera grammaticale di Remigio di Auxerre: il commento al “De barbarismo” di Donato” in: Studi 

medievali, 3a serie, 26 (1985), p. 966, lin. 547: “pio facio”. 
502 bovengeschreven tekens (??) 
503 sit  supra add. 
504 “Celo…stellis”: Beda, De ortographia C, lin. 278 (CCSL 123A, ed. C.W. JONES): “Celo celas (id est, 

abscondo) per simplicem e scribendum; caelo caelas, cum picturam significat, per diphthongon ae proferendum. 

Unde caelum melius intellegitur dictum ab eo quod caelati instar multifaria sit siderum varietate depictum quam 

quod invisibilia et incerta mortalibus celet arcana”; Rem. Altissiodorensis, Expositio super Genesim, lin. 255 

(CCCM 136, ed. B. VAN NAME EDWARDS): “Quia enim caelum per diptongon ae scribimus, patet quia non a 

celo, id est abscondo, uenit quod per purum e scribitur, sed ab eo potius quod est caelo, hoc est pingo, quod cum 

diptongo profertur”. 
505 Cf. Gerardus Moresenus  (Csanadiensis), (c. 977-1046), Deliberatio supra hymnum trium puerorum 5, lin. 

195 (CCCM 49, ed. G. SILAGI): “Sol autem dicitur quod solus appareat et luna quasi lucina, eo, quod ab ipso sole 

lucem accipiat.”; cf. Isid. Etym. 3, 71, 1-2. 
506 Remigius Altissiodorensis, Commentarius in Prisciani. De Nomine 18, lin. 27 (CCCM 171, ed. R.B.C. 

HUYGENS): “Sulphur quasi solipiri, id est terrae ignis.”; cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, 

p. 18, Prud., Cath. V, 136: “Unde et dicitur quasi soli πῦρ id est terrae ignis.”  
507

 Gn 1,4: “et diuisit lucem ac tenebras, appellavitque lucem diem et tenebras noctem”; cf. Ars Ambrosiana. 

Commentum Anonymum in Donati partes maiores, d, de nomine: de generibus, lin. 225 (CCSL 133C, ed. 

LÖFSTEDT): “Item DIES secundum significationem uariatur: nam cum diuidendo lucem a tenebris dicitur, 

feminini est generis, sicut qui non declinandus est; cum autem tempus significat, masculini.”; Anon., Prebiarum 

de multorum exemplaribus, lin. 143 (CCSL, 108B, ed. R.E. MCNALLY): “Vnde dicitur dies? id, diuidendo inter 

lucem et tenebras”, cf. Damian BRACKEN, Virgil the Grammarian and Bede: a preliminary study”, in: Anglo-

Saxon England 35 (2006), p. 12, n. 25.  
508 Beda, In principium Genesis 1, 1, lin. 359 (CCSL 118A, ed. C.W. JONES): “Inde dictum latine quod 

animantium pedibus teratur.”; cf. Remigius in zijn commentaar op de Ars maior van Donatus: “Terra dicitur a 

terendo eo quod pedibus teratur”, J. P. ELDER, “The missing portions of the Commentum Einsidlense on 

Donatus’s Ars grammatica”, in: Harvard Studies in Classical Philology 56/57 (1947), p. 129-160, hier p. 153.   

http://www.intratext.com/IXT/LAT0422/HO.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0422/IW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0422/4Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0422/AT.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0422/HJ.HTM


439 

 

306 Uentus quod sit uehemens .i. uelox.509  

307 Sermo quod seritur inter duos.510 Prologus quasi protologus .i. primus sermo.511  

308 Fides, quod fit.512  

309 Vates, a ui mentis.513  

310 Homo, ab humo.514  

311 Mulier, a mollitia.515  

312 Auris quasi audis.516  

313 Augustus, ab augendo rempublicam.517  

314 Cesar quia cesus ab utero est.518  

315 Secur[t]us,519 quasi sine cura.520  

316 Humilis .i. humo acclinus.521  

317 Mitis, quasi mutus, lenis, a lana.522  

318 Exul, quasi extra solum.523  

319 Aduena, ali[e]unde ueniens.524  

320 Segnis, quasi sine525 igne.526  

321 Promptus quasi <porro>527 toruus.528  

322 Auere .i. cupere; inde auidus. Auarus, quasi auri cupidus.529  

323 Crudelis, quasi // fol. 29r//1/ deorum ira dirus natus.530  

324 Uulgus, quasi uolgus a uoluendo et agendo ea quę uolunt.531  

                                                 
509 Isid. Etym. 13, 11, 1: “Dictus autem uentus quod sit uehemens et uiolentus.” 
510 Isid. Etym. 6, 8, 3: “Sermo autem dictus quia inter utrumque seritur.” 
511 Thomas de Chobham (s. XIII), Summo de arte praedicandi 7, lin. 107 (CCCM 82, ed. F. MORENZONI): “quod 

idem est quod prologus, id est protosermo, id est aliquis primus sermo ante principale negotium.” 
512 Isid. Etym. 5, 24, 17: “Nam fides dicta eo quod fiat.” 
513 Isid. Etym. 7, 12, 15; 8, 7, 3: “Vates a ui mentis appellatos”  
514 Gn. 2,7; cf. Isid. Etym. 11, 1, 4: “Homo dictus, quia ex humo est factus”; Heiric van Auxerre, Glosses to the 

Categorie decem, in: MARENBON, From the Circle of Alcuin, p. 197, (“Homo ab humo”). 
515 Scotus anonymus (s. VII), Commentarius in epistulas catholicas a. In ep. Iacobi, lin. 817 (CCSL 108B, ed. R. 

E. MCNALLY): “Vir a uirtute nomen accepit, et mulier a mollitia, id est fragilitate.”; cf. Rem., Comment. in Prisc. 

De Nomine (ed. HUYGENS), 21, 16: “Mulier dicitur a mollitie”.  
516 ICor 2.9: “sed sicut scriptum est quod oculus non vidit nec auris audivit…”. (?) 
517 Doublure, cf. hierboven, fol. 27r, lin. 8.  
518 Isid., Etym. 1, 3, 12: “Caesar autem dictus, quod caeso mortuae matris utero prolatus eductusque fuerit”; Sed. 

Scotus, In Donati artem maiorem 2, 74, 46 (CCCM 40B, ed. LÖFSTEDT). 
519 securtus scripsit 
520 Isid. Etym., 10, 247: “Securus, quasi sine cura”; Sed. Scotus, In Donati artem maiorem, pars 2, p. 154, lin. 89-

90 (CCCM 40B, ed. LÖFSTEDT): “in bono securus dicitur quasi sine cura”. 
521 Isid. Etym., 10, 115: “Humilis, quasi humo adclinis”.  
522 Isid. Etym. 10, 168: “Mitis, lenis et mansuetus …quasi mutus.”;  “lenis a lana”, cf. Isid. Etym. 19, 27, 1; cf. 

HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 318, 26: “mitis dicitur quasi mutus”. 
523 Isid. Etym. 5, 27, 28: “Nam exul dicitur quia extra solum est.”; cf. Hrab. Maurus, Ars grammatica, PL 101, 

col. 899, lin. 13. 
524 Isid. Etym. 10, 15: “Aduena, eo quod aliunde adueniat”; Sed. Scotus, In Donati artem maiorem 2, p. 126, lin. 

2 (CCCM 40B): “et haec aduena quasi aliunde ueniens”; zie ook hierna, nr.373. 
525 sine  supra corr. ex  ne 
526 Isid. De differentiis uerborum 296 (PL 83, col. 40, lin. 45): “segnis, quasi sine igne”. 
527 porro   eras. 
528 Cf.HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 345, 25: “protervus dicitur quasi 

porro torvus.” 
529 Isid. Etym. 10, 9: “Auidus dictus ab auendo; auere enim cupere est. Hinc et auarus. … Auarus ex eo dictus, 

quod sit auidus auri.”; Arator, Historia apostolica I, lin. 247 (CCSL 130A, ed. A.P. ORBÁN), p.137, lin. 61: 

‘Auere, cupere. Inde auarus dicitur cupidus.” (…) “Auarus dicitur quasi auri auidus”; Sed. Scotus, Collectaneum 

in Apostolum 1, 1, vs. 29; “auarus: cupidus”.  
530 Paulus Diaconus, Excerpta ex libris Pompei Festi. De significatione verborum IV (ed. Fr. LINDEMANN, 1832), 

p. 58: “Dirus, dei ira natus est”; Serv. Verg. Aen. 4, 453: “Dira enim deorum ira est”; cf. Isid. Etym. 10, 75. 
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325 Oculus quasi otior lux.532  

326 Demon quasi daimo .i. omnia sciens.533  

327 Idolum, idos dolos .i.534 forme seruitus et deriuatur ab idea.535  

328 Puluis, qui a pellitur.536  

329 Clam a clauibus dictum.537  

330 Gladius quasi guladius, quia gulam secat.538  

331 Ignominiosus .i.  nomine indignus.539  

332 Calumn<i>a, a calamo .i. fraude.540  

333 Sepulcrum sine pulsu .i. fletu.541  

334 Palma quasi pacis alma.542  

335 Hegotium543 quasi nec ocium.544  

336 Fecitergium545 eo quod tergatur546 facies.547  

337 Uulpes quasi uobilispes.548  

338 Formica quae fert549 micas farris.550  

339 Sanctus a sanguine hostiarum.551  

340 Pauper quasi paucis contentus.552  

                                                                                                                                                         
531 Isid. Etym. 9, 4, 6-7: “Uulgus est passim inhabitans multitudo, quasi quisque quo uult.” 
532 Cassiodorus, Expositio psalmorum 6, lin. 257 (CCSL 97, ed. M. ADRIAEN): “oculus enim dictus est, quasi 

ocior lux”; HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 317, 6: “oculus quasi ocior 

lux”. 
533 Isid. Etym. 8, 11, 15; Guillelmus de Conchis, Dragmaticon Philosophiae 1, 5, 1, lin. 10 (CCCM 152, eds. 

RONCA / BADIA): “Daemon enim dicitur omne inuisibile quod ratione utitur, quasi sciens.” 
534  .i.   supra add. 
535 Isid. Etym. 8, 11, 11-14.  
536 Isid. Etym. 16, 1, 1: “Puluis dictus quod ui uenti pellatur”. 
537 Paulus Diaconus, Excerpta ex libris Pompei Festi. De significatione verborum III (ed. LINDEMANN), p. 50: 

“Clam a clavibus dictum, quod his, quae celare volumus, claudimus.” 
538 Dunchad , Glossae in Martianum (ed. Cora LUTZ), p. 25, 164.12: “Gladius quasi guladius”; zie ook MS 

Leiden Voss. Lat. Folio 48, fol. 33r (www.martianus.huygens.knaw.nl/path/facsimile/leiden_vossianus_48); cf. 

Isid. Etym. 18, 6, 1: “Proprie autem appellatus gladius, quod gulam diuidit, id est ceruicem secat.”; cf. glosse bij 

Lc 2, 35: “gladius, quasi guladius quia secat gulam, seu collum” (José da Assumpçao Silva Batista, Hymnologia 

Sacra dos Hymnos do Tempo (Lissabon, 1738), p. 207.  
539 Zie volgende noot. 
540 Ignominiosus – calumnia: Cic., Pro A. Cluentio Habito oratio (ed. L. FRUECHTEL), 86, 12: “nec elabi alio 

accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius.”; cf. Isid. Etym. 5, 

27, 25: “Ignominium, eo quod desinat habere honestatis nomen… quasi sine nomine”. 
541 HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, 350, 15: “sepulchrum quasi sine pulsu .i. 

sine flatu”; cf. Isid. De differentiis uerborum, par. 522 (PL 83, col. 62, lin. 26): “sepultus uero, eo quod sine 

palpitatione, uel pulsu sit id est sine motu.” 
542 Cass.,  Expositio psalmorum, ps. 91, lin. 205 (CCSL 98, ed. M. ADRIAEN); Heiricus Autissiodorensis, 

Homiliae per circulum anni, pars aestiva, hom. 26, lin. 256 (CCCM 116B, ed. R. QUADRI): “palma dicta quasi 

pacis alma”; HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii expositione in Paschale carmen, p. 345, 2: “palma dicitur quasi 

pacis alma”. 
543 lege: Negotium (waarschijnlijk tijdens het kopiëren unciaal N aangezien voor H). 
544 Isid. Etym. 18, 15, 3: “negotium quasi nec otium”. 
545 lege  facitergium  (cf. Niermeyer, p. 529) 
546 tergatur met  a  als cc. 
547 Cf. Isid. Etym. 19, 26, 7: “Facietergium et manitergium a tergendo faciem uel manus uocatum.” 
548 lege  uolipes; cf. Flauius Caper (pseudo), De uerbis dubiis, GL VII (ed. H. KEIL), p. 112, lin. 4: “uulpes, quasi 

uolipes”; Isid. Etym. 12, 2, 28: “Uulpes dicta quasi uolupes.” 
549 corr. fert 
550 Isid. Etym. 12, 3, 8: “Formica dicta, ab eo quod ferat micas farris.”  
551 sanguine hostiarum: Sed. Scotus, Collectaneum in Apostolum, vol. II, p. 645, lin. 60 (ed. H.J. FREDE / H. 

STANJEK); Isid. Etym. 15, 4, 2: “Sanctum autem a sanguine hostiae nuncupatum;”  
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341 Muturus553 inane citus.554  

342 Incestum quasi incastum.555  

343 Expiratus556 quia extra spiritum est.557  

344 Milia a multitudine. Milicia quasi multicia.558  

345 Beatus559 quasi bene aptus uel auctus.560  

346 Holocaustum .i. totum combustum.561  

347 Venere peta,562 fornicator.563  

348 Elimas hebraice, Nigagus grece, diuinus latine; inde564 magus.565  

349 Paradigma .i. monens aut deterrens proposicio.566  

350 Problema .i. obscura propositio.567  

351 Presagus .i. prescius uel auguriator.568  

352 Poeta .i. scriptor falsi et ueri.569  

353 Philosophus .i. amator sapientiae.570  

354 Palestra .i. locus certaminus.571  

                                                                                                                                                         
552 Cf. Hier., Commentarii in prophetas minores, 1, 2, lin.181 (CCSL 76 ed. M. ADRIAEN): “uir pauper et iustus, 

ille est ecclesiasticus, qui non habet scientiam scripturarum, sed simplicitate contentus…”; Isid. Sententiae 3, 59, 

14 (CCSL 111, ed. P. CAZIER): “quam securum pauco sumptu contentum esse et pauperem”. 
553 lege: moturus 
554 Bron?  
555 Isid. De differentiis uerborum, 502 (PL 83, col. 60, lin. 27): “Dictum autem incestum quasi incastum.” 
556 lege exspiratus 
557 Aug. In Iohannis euangelium tractatus, 47, par. 11, lin. 40 (CCSL 36, ed. R. WILLEMS): “ideo enim dicitur 

exspirare, extra spiritum fieri.”; Alcuinus, Commentaria in sancti Iohannis Euangelium, PL 100, col. 890, lin. 

22. 
558 Isid.  Etym. 3, 3, 5: “Mille autem a multitudine, unde et militia, quasi multitia: inde et milia, quae Graeci 

mutata littera myriada uocant.” 
559 Beatus supra corr. post ras.  
560 Cf. Cassiodorus, Expositio psalmorum, 1, lin. 99 (CCSL 97, ed. M.ADRIAEN): “beatus ergo uir dicitur, sicut 

nobis maiorum tradit auctoritas, quasi bene aptus.”; Isid. Etym. 10, 22; Sed. Scotus, In euangelium Matthaei (ed. 

B. LÖFSTEDT, 132, lin. 38): “Beatus autem dictus est quasi bene auctus”. 
561 Apponius, In Canticum canticorum expositio, lib. 8, lin.793 (CCSL 19, eds. B. DE VREGILLE / L. NEYRAND): 

“holocaustum, id est totum combustum”; Pauca problesmata de enigmatibus ex tomis canonicis, par. 144, lin. 5; 

par. 443, lin. 11 (CCCM 173, ed. G. MACGINTY), (= rond 750 en deel van de Ierse bijbeltraditie). 
562 lege  paeta 
563 Terentius Varro, Saturarum Menippearum fragmenta, 344, p. 58 (ed. R. ASTBURY): “non haec res de Venere 

paeta strabam facit”. 
564 inde supra add. 
565 Cf. Act. ap. 13,8: “resistebat autem illis Elymas magus” (Gr.: magos); Nigagus is vermoedelijk een 

verhaspeling van Magus. 
566 Cf. Beda, De schematibus et tropis 2, lin. 293 (CCSL 123A, ed. C.B. KENDALL): “Paradigma est praepositio 

exempli hortantis aut deterrentis.”; zie ook Cass., Expositio psalmorum, ps. 36, lin. 317 (CCSL 97); Sed. Scotus, 

In Donati artem maiorem 3, p. 390, lin. 17: “paradigma est propositio exempli hortantis aut deterrentis.” 
567 Cf. Isid. Etym.6, 8, 14: “Problemata autem, quae Latine appellantur propositiones, quaestiones sunt habentes 

aliquid quod disputatione soluendum sit.”. 
568 lege auguratio  

Haimo van Auxerre, Expositio in Genesim, 51, 7, handschrift D heeft als glosse bij  praesagio futurorum (Hier. 

Prol. ): “Praesagium, id est scientia uel signum futurorum. Praesagus: id est praescius futurorum”. Het 

commentaar van Remigius bij deze passage luidt geheel anders, zie Burton VAN NAME EDWARDS (ed.), Remigii 

Autissiodorensis expositio super Genesim (CCCM 136), 3, 29; cf. W.M. LINDSAY, “Glossae collectae in Vat. lat. 

1469. Catomvm. Navmachi”, in: The Classical Quarterly, 15 (1921), p. 38-40, hier p. 39: “Praesagium: id est 

praescentia uel signum futurorum. Praesagus: praescius futurorum.” Volgens Lindsay werd dit handschrift in 908 

geschreven, waarschijnlijk in Centraal-Italië.  
569 Bron? 
570 sapientiae  met open –a.  Cf. hiervoor fol. 22v, lin. 19/20. Apponius, In Canticum canticorum expositio 12, 

lin. 329 (CCSL 19); Aug. De trinitate 14, 1, lin. 43 (CCSL 50A). 
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355 Scope .i. ter[er]serium mense.572  

356 Strofa .i. deceptio.573  

357 Scrofa .i. porca.574  

358 Ius .i. lex.575  

359 Enargia .i. imaginatio.576  

360 Ualens .i. potens.  

361 Usia .i. substantia.577  

362 Clara .i. aperta.578  

363 Tinnula .i. uocabula.  

364 Iugans .i. socians.  

365 Organa .i. concordantia.579  

366 Simphoniae .i. conso<na>ntiae.580  

367 Ritmica  .i. numeralis.581  

368 Armonia .i. discors concordia.582  

369 Anima dicitur quasi amena583 .i. a sanguine longe discreta.584  

370 Facessite .i. cessate.585  

371 Signare dicimus.i. claudere.  

                                                                                                                                                         
571 lege   certaminis;  palestra, Prud. Liber Peristephanon 4, 101; cf. Isid. Etym. 18, 24, 1: “Locus autem 

luctationis palestra dicitur.”  
572 Misschien is hier een doek bedoeld om de tafel af te vegen (tergeo), cf. tersorium: drying cloth, towel (anno 

1090, LATHAM, p. 481).  
573 Prud., Peristephanon II, 318: “strofas cauillo mimico”; Iso van St. Gallen, ed. VALPY, p. 1438: “[strofas] 

fraus…” (Cod. W) “[cavillo] derisione vel deceptione” (Cod. B); BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur 

Prudence, p. 39, Prud. Apoth. Praef. 25: “Strofa dicitur fraus: hinc strofosus dolosus vel fraudulentus”; cf. 

Thomas de Aquino, Catena aurea in Matthaeum 21, 2, lin. 78: “Hanc ergo stropham, idest fraudem se in diversa 

vertentem.” 
574 scrofa, Juv. 12, 73; LENDINARA, “L’attività”, nr. 51. 
575 “lex .i. ius”, cf. Arator, Historica apostolica II, lin. 652, glossae (CCSL 130A, ed. A.P. ORBÁN), p. 557; 

WIELAND, The Latin Glosses, p. 233 (MS Cambridge GG. 5. 35, fol. 115v24); Remigius, In artem Donati 

minorem commentum (ed. FOX), p. 87: “Ius dicitur lex”. 
576 Cass. Expositio psalmorum, 33, lin. 85 (CCSL 97, ed. M. ADRIAEN): “Quae figura dicitur energia, id est 

imaginatio”; cf. Isid. Etym. 2, 21, 33: “Enargia est rerum gestarum aut quasi gestarum sub oculis inductio.”; 

LAISTNER, “Notes on Greek”, p. 436.  
577 Isid. Etym. 2, 26, 11: “Usia autem substantia est”; Hrab. Maurus, In honorem sanctae crucis 1, 1, lin. 43 

(CCCM 100, ed. M. PERRIN): “substantia enim uel essentia graece usia dicitur.”. 
578 Cf. Aug. Ad catholicos de secta Donatistarum, 11, 28 (CSEL 52, ed. M. PETSCHENIG), p. 264, lin. 9: “ecce 

uox eius clara et aperta”. 
579 Cf. Aug. Enarrationes in psalmos 65, 3, lin. 3 (CCSL 39): “psallere, est organum etiam assumere quod 

psalterium dicitur, et pulsu atque opere manuum uocibus concordare.”; J. HUEMER (ed.), Excerpta ex Remigii 

expositione in Paschale carmen, p. 342, lin. 26: “Organa concordia  membrorum”. 
580 Boethius, De institutione arithmetica 2, 48, p. 200, lin, 13 (CCSL 94A, eds. H. OOSTHOUT / J. SCHILLING): 

“Ipsarum quoque musicarum consonantiarum quas symphonias nominant.”; Iod. Badius Ascensius, In 

Parthenicen Catharinariam 3, lin. 2061 (CCCM 119A, ed. A.P. ORBÁN): “Simphonia .i. consonantia”. 
581 Cf. Isid. Etym. 3, 19, 1: “Tertia rythmica, quae pulsu digitorum numeros recipit.” 
582 Cf. Boethius, De institutione arithmetica 2, 32, p. 158, lin. 35 (CCSL 94A): “Est enim armonia plurimorum 

adunatio et dissidentium consensio.”; Cass. Expositio psalmorum 150, lin. 114 (CCSL 98): “Harmonia est enim 

diuersarum rerum in unam conuenientiam redacta copulatio; quod et in uoce humana constat accidere, quando et 

tempora ipsa et syllabae ad unam uocis concordiam perducuntur.” 
583 lege  anema 
584 Cass. De anima 3, lin. 2 (CCSL 96, ed. J. W. HALPORN): “Haec uero, quoniam immortalis est, anima recte 

appellatur, quasi anema, id est, a sanguine longe discreta.” 
585 facessite, Prud. , Per. VI, 77; BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 203, Prud., Per. VI, 77: “Facessite 

cessate: et est frequentativum a facio”; cf. M. PETSCHENIG, “Altdeutsche Glossen aus Laibach”, in: Zeitschrift für 

deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 35 (1891), p. 407-411. In een 12e eeuwse alfabetische woordenlijst, 

geschreven op perkament dat later als dekblad werd hergebruikt, vinden we het lemma “facessite. recedite uel 

cessate. gelid& .t.”.   
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372 Resignare .i. aperire.586  

373 Aduene sunt aliunde aduenientes. Conuene sunt qui simul ex di/18/uersis locis permixti 

ueniunt. Indigenae .i. inde geniti.587

                                                 
586 Cf. BURNAM (ed.), Commentaire anonyme sur Prudence, p. 21, Prud., Cath. VII, 84: “[Resignat] id est aperit. 

Resignare dicimus aperire.” 
587 BURNAM (ed.), Commentaire anonyme, p. 221, Prud., Per. XI, 206: “Indigena omnes homines aut sunt 

indigenae aut convenae. Advenae sunt aliunde venientes, convenae sunt qui simul ex diversis locis conveniunt, 

indigenae inde geniti”; cf. Serv. Verg. Aen., 8, 328: “omnes terrae habitatores aut indigenae sunt aut advenae aut 

convenae. indigenae sunt inde geniti, ut de Faunis dixit: advenae de uno loco venientes, ut Saturnus: convenae de 

diversis, ut…”; Isid. De differentiis uerborum 34 (PL 83, col. 14, lin. 15): “Aduenae de uno loco uenientes, 

conuenae de diuersis.”; indigenas, Prud. Psych. 754; cf. Isid. Etym. 9, 4, 39: “Indigenae sunt inde geniti”; 

WIELAND, The Latin Glosses, p. 228 (MS Cambridge GG. 5.35, fol. 161r29, Psych. 754): “indigenas: .i. inde 

genitos”.  
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18. ODO CLUNIACENSIS, Sermo iii. De sancto Benedicto abbate 

 

fol. 20r (schriftje V) 

 

Inc.: “Festiua beatissimi….” 

Expl.:  “Nec dum tamen eadem miracula…” 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

Aantal regels: 30; geen liniëring zichtbaar. 

De inkt is in het geheel niet verbleekt en is donkerder van kleur dan het gebruikelijke sepia 

van Ademars ijzergallusinkt. 

Geschreven in een duidelijke, kleine letter. Helder schrift. Interpunctie met hooggeplaatste 

punt (= einde zin) en lager geplaatste punt (= pauze); lange regels. 

Eerste rectozijde van het katern waarschijnlijk met dit tekstgedeelte opgevuld nadat de rest 

van het schriftje al was beschreven. Golvende schrijflijn, die echter gemiddeld vrijwel 

horizontaal loopt. Woordscheidingen worden lang niet altijd toegepast en de aangebrachte 

spaties vallen niet altijd samen met een woordscheiding (zie de afbeelding hieronder: 

etaliassollemnitates en ad augeret). 

Ligatuur st; letters ſ (s) en f dikwijls op de schrijflijn. Gebruik van de ampersand (&), meestal 

aan begin of einde van een woord (r. 19: &iam; r.16: adauger&; uidelic&). 

Begin-initiaal vijf regels hoog, inspringend. 

Vermoedelijk is deze tekst in de productie van Ademar relatief laat aan zijn verzameling 

toegevoegd (vanwege het opvulkarakter). 

 

 
 

Afb. 18.1, fol. 20r (detail). De sancto Benedicto abate. 

 

 

DE TEKST 

  

   De tekst werd door Ademar gekopieerd uit een samengesteld handschrift dat in gebruik was 

in Saint-Martial, MS Parijs, BnF lat. 1240.1 De preek waar het hier om gaat, werd gelezen op 

                                                 
1 Voor dit handschrift, zie GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 189 en de daar vermelde 

literatuur. Datering van het eerste deel van het handschrift (tot fol. 78), 933-936 (CHAILLEY, Les anciens 

tropaires et séquentiaires de l’école de Saint-Martial de Limoges (Xe-XIe S.), p. 165-166), de kalender  wordt 

door Chailley van vóór 908 gedateerd. Paleografisch vormen de katernen in dit eerste deel van het handschrift 

echter een eenheid, zodat de periode 933/936 voor het geheel aanvaardbaar is. Het tweede deel van het 

handschrift bevat vanaf  fol. 79 ongelijksoortige bijdragen die uit de 11e -13e  eeuw stammen,  het katern met de 

preek van Odo van Cluny is  naar mijn mening uit het begin van de 11e eeuw  (niet herkend door Chailley). 

Onder de tekst op fol. 169r heeft dezelfde hand het laatste deel van de Miracula  S. Benedicti I, 40 gekopieerd, 

de zogenaamde Appendix van Adelerius, cf. Les miracles de Saint Benoît,  éd. CERTAIN, p. 83 e.v.  
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de feestdag van Benedictus die gevierd werd op 4 december,2 of zoals de, door Ademar 

weggelaten, titel in BnF lat. 1240 vermeld: Sermo domini Odoni abbatis in festivitate sancti 

Benedicti, quod est pridie nonas decembris.3 De geschiedschrijver Aimo van Fleury maakt in 

zijn Miracula Sancti Benedicti (II, 4) melding van deze preek van Odo van Cluny.4 

De volledige tekst beslaat in BnF lat. 1240 bijna drie dubbelbladen (fol. 169-174r), een ternio 

dat werd samengebonden met andere teksten zoals een kalender voor Saint-Martial (fol. 10v-

16r), een troparium en de Vita Odonis van Johannes van Salerno († 950). In de kalender is 

achter de naam van Martialis een woord geradeerd, vermoedelijk apostolus. Verder worden 

de translatie van Martialis op 10 october en de wijding van de abdijkerk op 13 october in de 

kalender herdacht.5 Op fol. 32v is in een litanie de naam van Martialis uit de lijst van heiligen 

weggekrast. 

  Omdat Ademar alleen de lege rectozijde van fol. 20 tot zijn beschikking heeft, kopieert hij 

slechts een fragment van het model uit BnF lat. 1240, namelijk tot  het midden van fol. 169v. 

Maar het is niet onmogelijk dat Ademar het vervolg van de preek in een ander, nu verloren 

gegaan katern  had opgetekend. 

  Hoewel Ademar zijn voorbeeld op de voet volgt, neemt hij niet alles klakkeloos over: hij 

wisselt de ligatuur-et soms af met het tiroonse teken voor et; sollempnitatis wordt veranderd 

in sollemnitatis; diuinitus esse (r. 17) wordt diuinitatis gratia, en in regel 18 wordt mira 

toegevoegd. 

  Met de opname van dit lofdicht op Benedictus in VLO 15 eert Ademar de stichter van zijn 

kloosterorde en benadrukt hij tevens de band die er bestond tussen de kloosters van Saint-

Martial en Fleury, de plaats waar de relieken van Benedictus zich bevonden.  

 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

Sigla 

 

ed. Sancti Odonis abbatis Cluniacensis secundi, Opera omnia, PL133 (1881), 721C –  

            723B.  

P Parijs, BnF lat. 1240, fol. 169 

 

 

[fol. 20r] 

 

/1/ Festiua beatissimi Benedicti. sollemnitas.6 xpisto domino propiciante refulget. quae 

fidelium cordibus /2/ et affectum deuotionis augere. et spiritale gaudium afferre consueuit. 

Merito siquidem /3/ tanti patris memoriæ idem7 fideles congaudent. ut illud propheticum 

                                                 
2 De feestdagen van Benedictus vormen een complexe aangelegenheid, cf. Alexandre VIDIER, L´historiographie 

à  Saint-Benoît-sur-Loire et les miracles de Saint Benoît (Parijs, 1965) p. 174-175, in het bijzonder de literatuur 

vermeld in noot 45 en op p. 254. Er worden vier data genoemd: 21 maart, 11 juli en 4 december.  Zo krijgt 

Benedictus  in de kalender van Saint-Martial uit Wolfenbüttel Guelf. 79 Gud. lat. 2o, fol. 32r, een plaats op 21 

maart én op 4 december.  Odo van Cluny spreekt over 4 december als de dag waarop het lichaam van Benedictus 

begraven werd (tumulatio). Ademar interpoleert in het Martyrologium van Beda in VLO 15 op 4 december de 

naam van Benedictus (zie tekst nr. 19).  
3 BnF lat. 1240, fol. 169r, gerubriceerd, in capitalis rustica.  
4 Éd. CERTAIN, p. 101. 
5 Zie de kalender met het commentaar in Wolfenbüttel Gud. 79. 
6 sollemnitas] sollempnitas  P  solemnitas  ed.  
7 idem] P   iidem ed. 
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impleatur. Dicite /4/ iusto quoniam bene.8 Et item. Memoria iusti cum laudibus9 Constat enim 

quod unumquemque sanctorum xpistia/5/na pietas tanto uenerabilius colit. quanto celsius hunc 

a deo decoratum cognouerit. Vnde /6/ et istum patrem diuino quodam instinctu. specialius 

amat. eiusque memoriam dulcius recenset. /7/ Nimirum non nescia. quod omnipotens deus 

illum10 inter summos et electos sanctę ecclesię patres. mirum in modum  prouexit. /8/ et inter 

sanctę fidei fundatores ac cęlestis diciplinę censores insigniter sublimauit. Quippe. quem /9/ 

sancti spiritus carismate.11 tum miraculorum signis. tum uirtutum exercitus12 adornauit. ut 

dignus in mundo /10/ appareret. per quem excelsioris ordinis multitudinem innormaret.13 Inde 

est. quod in hac sollemnitate /11/ et in aliis sancto nomini eius dicatis. quoties in anno suis 

temporibus eueniunt. tam deuote tamque libenter. /12/ et ex tantis partibus ad eius 

sacrosanctum tumulum tanti accurrunt. Nam non quique14 pagenses. uerum etiam plebs /13/ 

urbana nobilibus uiris conserta. clericorum etiam honestis quasi inflorata personis letabunda 

con/14/fluit. et commune patrocinium deuote15 requirit.  Nam quasi enim16 parum esse. 

desiderio deuotorum deus pros/15/piceret. si semel tantum in anno sollemnitatem17 eiusdem 

patris fideles coluissent.  Existere causa18 pres/16/titit. quibus et alias sollemnitates gaudio 

xpistianorum adaugeret. De sancta uidelicet illius translatione. /17/ necnon et tumulatione. 

quae diuinitatis gratia disposita.19 multa signorum documenta produnt. Quo uideli/18/cet in 

loco tanta ut ita dixerim. tam mira20 miracula et in scriptu<ra>21 referuntur gesta. et sub oculis 

/19/ patrata dinoscuntur.22 ut ipsorum fulgor etiam quosque remotos. ad eius reuerentiam 

excitari23 potu/20/erit. Quę licet instante iam tempore antixpisti. cuius faciem ut scriptum est 

precedet egestas.24 cessare uide/21/antur. prestantior tamen sanitas25 animarum26 semper eius 

meritis optenta27 prebetur. Cessare autem diuina mira/22/cula. uel ibi uel alias. nostrorum 

enormitas peccaminum facit. qui post reuelatam xpisti gratiam retro sumus conuersi. /23/ De 

ipso quippe domino ihesu xpisto perhibetur. quia propter obcęcationem infidelis populi. 

nullam in capharnaum potue/24/rit patrare uirtutem.28 Nos ergo non sumus digni. ut illo fauore 

sanctus iste pater nos foueat. aut consolari /25/ dignetur. quo sibi placitos alumnos lętificare 

consueuit. Hoc solum quippe nobis magnum29 debet uide/26/ri. quod talibus prestat ut eius 

sancte sollemnitati30 possimus interesse. et de spe misericordię eius gaudere.  Nec minor est 

                                                 
8 Is 3, 10: “dicite iusto quoniam bene quoniam fructum adinventionum suarum comedet” 
9 Prv 10, 7: “memoria iusti cum laudibus et nomen impiorum putrescet” 
10 omnipotens deus illum] P    illum omnipotens Deus   ed. 
11 carismate] karismate  P    charisma  ed. 
12 exercitus] P   exercitu  ed. 
13 innormaret] P   informaret  ed. 
14 quique] P   quippe  ed. 
15 deuote] P    deuota  ed. 
16 enim]  P    om. ed. 
17 sollemnitatem] sollempnitatem  P    solemnitatem  ed. 
18 causa] causam  P    causas  ed. 
19 quae diuinitatis gratia disposita] quae diuinitus (corr. ex diuitatis) esse disposita   P     quas divinitus esse 

dispositas  ed.  
20 mira]  add. 2 manu (Ademar?)  P 

21in scriptura] ed.    in scriptu  P 
22 dinoscuntur] P  dignoscuntur  ed. 
23 excitari] P   excitare  ed. 
24 Iob 41, 13 : “et cuius faciem praecedet egestas”  
25 sanitas corr. 
26 animarum]  P  animae  ed.  
27 optenta] obtenta  P   ed. 
28 Mc 6, 5: “et non poterat ibi virtutem ullam facere” 
29 nobis (corr.) magnum] magnum nobis    P   ed. 
30 sollemnitati] solemnitati   ed. 
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po/27/tentia31 uel pietas quam si miracula frequentaret. Sed nimirum necesse est ut per 

omnem32 ecclesiam cessantibus /28/ signis. manifestetur qui sint illi qui uniuersalem fidem 

propter presentia miracula. uel qui propter futuræ uitæ bea/29/titudinem33 colunt. Quin 

etiam34 terribili iuditio sequaces antixpisti signa potius faciunt.35 ut coram eis /30/ qui 

uoluntarię peccant. ut scriptum est offendiculum ponatur.36 Necdum tamen eadem miracula // 

 

 

 

 

 

                                                 
31 potentia] eius potentia   P  ed. 
32 omnem  corr. 
33 propter futurae uitae beatitudinem]  P    propter futuram beatitudinem  ed. 
34 etiam]  P   et imminente iam  ed. 
35 faciunt] P  facient  ed. 
36 Ez 3, 20: “ponam offendiculum coram eo” 
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19. PS.-BEDA, MARTYROLOGIUM POETICUM 

 

fol. 20v – 21r (schriftje V). 

 

Inc.: “Bissena mensium uertigine uoluitur annus” 

Expl. : “Terminus est anni siluester papa beatus; EXPLICIT.” 

 

 

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

    Per blad 36 regels zonder prikjes en liniëring; de inkt heeft de van Ademar bekende 

lichtbruine kleur. De tekst is met een dunne pen uit de vrije hand geschreven, zonder enige 

tekstgeleiding. Desondanks regelmatig schriftbeeld, dat de indruk maakt vlot geschreven te 

zijn. De stijl is lichter, minder compact en  minder gedrongen dan op fol. 20r. Het gaat niet 

zozeer om een verschil in hand, als wel om een verschil in het tijdstip van totstandkoming. 

Het valt op dat in deze en volgende teksten in dit katern de ampersand (&) en de e-cauda (ę) 

niet of nauwelijks voorkomen, dit in tegenstelling tot de vele voorbeelden die het later 

toegevoegde Sermo van Odo van Cluny ons biedt. Geeft dit een inkijkje in de ortografie van 

de vroege en de latere Ademar of is dit verschil toe te schrijven aan uiteenlopende 

schrijfwijzen in de voorbeeldteksten? Een vergelijking van de tekst van Odo van Cluny met 

die van het model in BnF lat. 1240 leert ons dat Ademar de ortografie van de voorbeeldtekst 

grotendeels overneemt. 

   Titel in uncialis. Iedere versregel met een hoofdletter, eveneens in uncialis. Overwegend 

spitse, Karolingische a met incidenteel a met een plat dak. Relatief weinig afkortingen, met 

uitzondering van de dagaanduidingen. In de tekst komen we bijvoorbeeld het teken ÷ voor est 

niet tegen. De suffixen –us en –ur worden vaak voluit geschreven. Ligatuur st, ct en de 

kenmerkende re met doorzakkende r (zie de laatste regel in de tweede afbeelding). 

Tekst op rasuur komt voor op fol. 20v, r.11 en r.33; fol. 21r, r.7 en 8; r.15; r.27 . 

In de rechterbovenhoek van fol. 21r zijn twee folionummers onder elkaar zichtbaar. Gelet op  

de positie lijkt mij die in de rechterbovenhoek de chronologisch eerste. Daaronder werd dan 

later een tweede maal het cijfer 21 geplaatst (door Vossius, Petau ?). 

 

 

 

 

Afb. 19.1. Begin van het Martyrologium (fol. 20v). 
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Afb. 19.2. Tekst op rasuur: “Martialis pridie lemouicam apostolus ornat…”  (fol. 21r). 

 

 

 

HET MARTYROLOGIUM 

 

  Onder de titel “Martilogium Bedæ” heeft Ademar een samengestelde tekst opgenomen die 

enige toelichting behoeft, zowel wat betreft vorm en inhoud als ook de wijze van 

totstandkoming. 

   De kern van Ademars tekst bestaat uit een zogenaamd martyrologium poeticum, een gedicht 

in hexameters waarbij iedere versregel de feestdag van een heilige bevat.1 Zulk een 

martyrologium had een mnemo-technische functie: dankzij het metrum kon de lezer of 

toehoorder gemakkelijk de dagen in het geheugen prenten waarop de algemene, of de in een 

bepaalde kerk vereerde heiligen werden herdacht. Als zodanig was het gedicht ook geschikt 

om te gebruiken als schooltekst.2 Er bestaan verschillende versies van dit poëtisch genre maar 

in middeleeuws Europa vond de metrische kalender van York de meeste verbreiding.3 Een 

editie van het oorspronkelijke martyrologium poeticum uit York werd verzorgd door André 

Wilmart op basis van MS London, BL Cotton Vespasian B vi (hierna V).4 In de 

wetenschappelijke literatuur wordt Alcuin als mogelijke auteur van dit martyrologium 

aangemerkt, onder meer omdat hij in York verbleef ten tijde van de compositie van het 

gedicht, in het derde kwart van de achtste eeuw.5 Het martyrologium van York verspreidde 

zich vanaf ca. 800 over het Europese vasteland waarbij het gedicht steeds een ander gezicht 

kreeg: er werden regels aan toegevoegd, andere werden weggelaten en er werden 

aanpassingen doorgevoerd om de plaatselijke heiligen recht te doen. Het hier besproken 

martyrologium van Ademar moet in deze angelsaksische traditie geplaatst worden. In de 

samengestelde tekst van VLO 15 wordt het martyrologium voorafgegaan door het gedicht 

Bissena mensium, dat bedoeld was om te laten zien hoe men de kalenden, iden en nonen van 

                                                 
1 Voor het genre van het martyrologium, zie J. DUBOIS, Les martyrologes du moyen âge latin (Turnhout, 1978: 

Typologie des sources du moyen âge occidental, 26), met een korte schets van het geversifieerde martyrologium  

op p. 58-59. 
2 Cf. A. WILMART, “Un témoin Anglo-Saxon du calendrier métrique d’York” in: Revue Bénédictine 46 (1934), p. 

41-69, hier p. 57; Michael LAPIDGE, “A Tenth-Century Metrical Calendar from Ramsey” in: M. LAPIDGE (ed.), 

Anglo-Latin Literature 900-1066 (London, Rio Grande,   ) p. 343-383, hier p. 343; J.HENNIG, “Studies in the 

Literary Tradition of the Martyrologium poeticum” in: Proceedings of the Royal Irish Academy. Section C: 

Archaeology, Linguistic and Literature 56 ( 1953-1954), p. 197-226, hier p. 199, 206 en 217, twijfelt sterk aan 

het gebruik van het Martyrologium poeticum als een mnemotechnische schooltekst. 
3 Zie de in noot 2 geciteerde literatuur. De naam “metrische kalender” voor het martyrologium poeticum is sinds 

de studie van A. WILMART, “Un témoin Anglo-Saxon”, gemeengoed geworden. 
4 A. WILMART, “Un témoin”, p. 65-68. 
5 M. LAPIDGE,”A Tenth-Century Metrical Calendar”, p. 349. De toeschrijving aan Beda, cf. C. W. JONES, Bedae 

Pseudepigrapha: Scientific Writings Falsely Attributed to Bede (New York, London, 1939), p. 92, vond al in de 

negende eeuw plaats omdat in sommige handschriften, bv. VLQ 75, Beda’s De naura rerum onmiddellijk 

gevolgd werd door Bissena en door het martyrologium poeticum van York, cf. WILMART, “Un témoin”, p. 43; 

HENNIG, “Studies in the Literary Tradition”, p. 206.  
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de verschillende maanden behoorde te tellen.6 Het eigenlijke martyrologium begint met 

“Prima dies anni est qua circumciditur agnus” en loopt door tot “Terminus est anni siluester 

papa beatus”. De afstamming van de metrische kalender van York blijkt uit de vele identieke 

versregels en uit het feit dat –  nog steeds – een aantal heiligen uit Northumbria in de tekst van 

Ademar figureren: Cuthbrectus, Haecberctus, Uulfridus, Iohannes (van Beverley), Tatbertus, 

Bosa en Ewaldus. Uit het oorspronkelijke, angelsaksische martyrologium worden alleen 

Bonifatius en Paulinus van York niet in VLO 15 genoemd.7 

   Hoewel er vele continentale afstammelingen van de metrische kalender van York 

opgespoord zijn, is het, gezien de talrijke op zichzelf staande plaatselijke aanpassingen, 

onvruchtbaar om een stemma van de handschriftelijke overlevering te maken. Deze 

bewerkingen kunnen wel een beeld opleveren van het verspreidingsgebied en –tempo van het 

martyrologium van York.8 

 

Afgezien van de individuele kenmerken van Ademars tekst, kan men vaststellen dat deze niet 

alleen affiniteit vertoont met de vroege versie van de metrische kalender van York  maar ook 

met een bewerking daarvan in een verloren gegaan handschrift uit Reims, de zg. Codex 

Remensis (hierna aan te duiden met R). Deze tekst werd gebruikt voor de editie van het 

martyrologium door Lucien d’Achery, welke later gedrukt werd in PL 94, col. 603-606.9  

   Ten opzichte van VLO 15 en de vroege versie uit York, is de tekst in R uitgebreid met 9 

regels. Daarentegen hebben V en R de laatste 12 regels van het martyrologium 

gemeenschappelijk, terwijl in VLO 15 deze verzen een andere compositie  hebben gekregen. 

In plaats van Ignatius in V en R, wordt in VLO 15 in regel 79 St. Lucia vereerd. De regel 

gewijd aan John of Beverley (r. 30), “Sanctus et antistes nonas uolat alma iohannes”, treffen 

we aan in VLO 15 en R , maar ontbreekt in V. En anders dan in V wordt het martyrologium in 

VLO 15 en R onmiddellijk voorafgegaan door het gedicht Bissena10 waaraan bovendien in 

beide handschriften nog twee regels worden toegevoegd, mogelijk ter inleiding op het 

martyrologium: “Festa patrum passim sanctorum inscripta leguntur. Sub certis quæ sunt anni 

celebranda diebus”.11 In overeenstemming met V handhaaft VLO 15 de schrijfwijze van 

Tatbertus (r. 34) tegenover Lantbertus in R. 

    Ondanks de overeenkomsten tussen VLO 15 en R, zijn de verschillen tussen beide zo groot 

dat het onwaarschijnlijk is dat de tekst in VLO 15 een bewerking zou zijn van R. Maar uit het 

feit dat het martyrologium uit York zowel in VLO 15 als in R met dezelfde proloog wordt 

gecombineerd, blijkt wel dat ze een verwante oorsprong gekend moeten hebben. De 

                                                 
6 HENNIG, “Versus de mensibus”, p. 73. 
7 Voor de editie van een vroege versie van de metrische kalender van York, zie A. WILMART, “Un témoin”, p. 

65-68, gebaseerd op MS London, BL, Cotton Vespasian B vi (Mercia, s. IXin), fol. 104rv, aan te vullen met MS 

Cambridge, Trinity College O.2.24 (s. XIIin), fol. 88r-89v, cf. M. LAPIDGE, “A Tenth-Century Metrical 

Calendar”, p. 345-347.  
8 Cf. M. LAPIDGE, “A Tenth-Century Metrical Calendar”, p. 349-359. 
9 Een tweede handschrift met een verwante martyrologium-tekst, is MS London, BL, Sloane 263, fol. 22rv; J. 

HENNIG, “Studies in the Literary Tradition”, p. 205 geeft een collatie van VLO 15, de Codex Remensis en 

Sloane 263.  
10 Dat is ook het geval in MS Leiden, UB, Voss. Lat. Quarto 75, fol. 130v-132v (Duitsland, s. IXex), waar 

overigens de tekst van het Martyrologium weer niet verwant is aan de versie in VLO 15. In VLQ 75 worden het 

martyrologium en het gedicht Bissena voorafgegaan door Beda’s De natura rerum. Waarschijnlijk op grond van 

deze congruentie met teksten van Beda, ging men in de eerste plaats Bissena en het martyrologium als een 

eenheid beschouwen, en op de tweede plaats ging men al vroeg beide teksten aan Beda toeschrijven. Dit 

verklaart waarschijnlijk de titel van Ademar boven beide teksten: Martilogium Bedae. Voor de editie van 

Bissena, zie RIESE, Anthologia latina, I, 2, p. 155-156 (nr. 680); BAEHRENS, Poetae latines minores 5 (1883), p. 

352; voor VLQ 75 zie J. HENNIG, “Studies in the Literary Tradition”, p. 200-204, en K. de MEYIER, Codices in 

Quarto, p. 181. 
11 In MS London, Cotton Vespasian B. vi (V), ontbreekt het begin van de tekst vanwege een defect katern. Het 

kan niet uitgesloten worden dat ook hier het martyrologium voorafgegaan werd door het gedicht Bissena. 
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verschillen tussen V en R enerzijds en VLO 15 anderzijds, leiden tot de conclusie dat VLO 15 

een zelfstandige bewerking is van een handschrift  dat verwant is aan, maar niet direct 

herleidbaar tot V en R.   

 

 Behalve de overeenkomsten met V en/of met R heeft de tekst in VLO 15 ook unieke 

kenmerken die vrijwel zeker aan de redactie van Ademar zelf kunnen worden toegeschreven: 

 

1. Ademar heeft de versregels niet onder elkaar maar achter elkaar in lange regels 

afgeschreven. Waarschijnlijk om het perkament optimaal te kunnen benutten. 

2. Omdat de versregels in het martyrologium maar een beperkt aantal data in de 

jaarkalender dekken, heeft Ademar de ontbrekende data (zonder tekst) tussen de 

versregels ingevuld.12 Hennig beschouwt deze bewerking als een bewijs voor het feit 

dat het gedicht niet diende als “aide de mémoire” of als liturgische kalender.13 Mijns 

inziens hoeft echter het één het ander niet uit te sluiten.14 

3. In eerste aanleg heeft Ademar een regel ingevoegd voor Eparchius (1 juli) – de 

naamheilige van het klooster Saint-Cybard te Angoulême waar Ademar vanaf zijn 

vroege jeugd verbleef. In de Vita s. Amantii in BnF lat. 3784, fol. 86-92v, wordt 

vermeld dat Sint Eparchius voorkomt in het Martyrologium van Beda. Omdat dit 

alleen het geval is in het door Ademar bewerkte martyrologium in VLO 15, is de 

conclusie onvermijdelijk dat Ademar niet alleen de kopiist maar ook de auteur is van 

de Vita s. Amantii.15  Daarnaast heeft Ademar twee versregels ingeruimd voor Sint 

Martialis, de naamheilige van het gelijknamige klooster in Limoges, waar Ademar zijn 

opleiding voltooide. In tweede aanleg, en waarschijnlijk na 1028, heeft Ademar op 

rasuur de tekst met betrekking tot Martialis aangepast om recht te doen aan zijn 

(nieuwe) status van Martialis apostolus.16 

4. Vermoedelijk tegelijk met de verandering van de twee regels met betrekking tot 

Martialis heeft Ademar boven de datum 2 Non. Dec. (4 dec.) ingevuld: Benedictus, en 

boven 4 Id. Dec. (10 dec.): Eulaliæ.   

 

De namen van Benedictus (4 dec.) en Eulalia van Mérida (10 dec.) heeft Ademar ontleend aan 

een kalender van Saint-Martial die zich bevindt in MS Wolfenbüttel Guelf. 79 Gud. lat 2o, fol. 

37r.17 In dit handschrift bevinden zich verschillende teksten die door Ademar zelf geschreven 

werden. Het is naar alle waarschijnlijkheid ook zijn hand geweest die in deze kalender achter 

de naam Marcialis tot twee keer toe apostoli heeft toegevoegd. 

                                                 
12 In de marge wordt ter indexering aangegeven waar elke maand begint. 
13 J. HENNIG, “Studies in the Literary Tradition”, p. 106, ontkent een mnemo-technische functie voor het 

martyrologium in de uitvoering van Ademar: “The arrangement of the text of Voss. O 15 shows that it had no 

instructive, let alone a liturgical function; by recasting the last verses, this ms. marks the first step towards 

breaking up the  Poeticum as a unit into a source of inspiration.”  
14 LAPIDGE, “A Tent-Century Metrical Calendar from Ramsey”, p. 343: “It is also conceivable that the metrical 

calendar was regarded by its practitioners primarily as a sort of scholastic exercise…” (nl. het inpassen van 

tijdrekening in een metrische structuur). 
15 Cf. Georges PON, “La culture d’Adémar de Chabannes à la lumière de sa Vie de saint Amant de Boixe”, p. 

393-394. 
16 Cf. L. DELISLE, “Les manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes”, p. 309-310, wijst op de betekenis van 

het feit dat in deze tekst de claim van Ademar voor de apostoliciteit van Martialis geplaatst wordt onder de 

autoriteit van de eerbiedwaardige Beda; R. LANDES, Relics, p. 356 (met afbeelding), geeft een paleografische 

reconstructie van deze tekstverandering.  
17 Voor de viering van de naamdag van Benedictus, zie hiervoor, p. 445-46. In GÜNZEL, The Prayerbook of 

Aelfwine, p. 102, wordt de naamdag van Benedictus abbas eveneens gevierd op 4 dec; zie ook de kalender (onder 

de rubriek Martyrologium de circulo anno) in MS Wolfenbüttel Guelf. 79 Gud. lat. 2o, fol. 31r-37v.  



453 

 

  Men zou kunnen zeggen dat Ademar door deze interpolaties een poging doet om het 

martyrologium poeticum aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden: een bestaand 

martyrologium, afkomstig uit York, werd verrijkt met gegevens uit de kalenders van Saint-

Cybard en Saint-Martial. In feite kan Ademar deze tekst nu op twee manieren gebruiken: 1) 

als schooltekst ter memorisering van de kerkelijke feestdagen, en 2) om kalendarische 

gegevens in te vullen; dus als basis voor de vorming van een kalender voor lokale toepassing.  

 

    

 

EDITIES EN LITERATUUR: 

 

RIESE,  Anthologia latina I.2, p.155-156 (nr. 680), tot r. 9: “…decurrens atque calendas”. 

MIGNE, Patrologia Latina 94, col. 603-606 (= R in de edities, cf. Lapidge, p. 351: Codex 

Remensis, ante 846).  

WILMART, A., “Un témoin Anglo-Saxon du calendrier métrique d’York”, in: Revue 

Bénédictine 46 (1934), p. 65-68.  

LAPIDGE, M., “A Tenth-Century Metrical Calendar from Ramsey”, in: ID., Anglo-Latin 

Literature 900-1066 (Londen/Rio Grande, 1996), p. 343-385. 

 

HENNIG, J., “Studies in the literary tradition of the Martyrologium poeticum”, in: Proceedings 

of the Royal Irish Academy, Sect. C, 56 (1953-54), p. 197-226.  

IDEM, “Versus de mensibus”, in: Traditio 11 (1955), p. 65-89. 

JONES, C.W., Bedae Pseudepigrapha. Scientific Writings Falsely Attributed to Bede (New 

York/Londen/Oxford 1939), p. 92. 

 

 

 

EDITIE 

 

Het gedicht dat Ademar in doorlopende regels heeft geschreven, wordt hier afgedrukt met één 

vers per regel om vergelijking met bestaande edities te vergemakkelijken. De kalenderdagen 

die Ademar tussen de versregels aan het martyrologium heeft toegevoegd, worden door mij 

tussen ronde haken vermeld.  

 

Riese Riese, Anthologia latina, I, 2, nr. 680. 

V MS London, BL, Cotton Vespasian B. vi, fol. 104, cf. ed. Wilmart, “Un témoin”,  

p. 65-68. 

R MS Reims (nu verdwenen), ed. PL 94, col. 603-606, cf. Lapidge, “A Tenth-Century  

 Metrical Calendar from Ramsey”, p. 351.   

 

[fol. 20v] 

 

MARTILOGIUM BEDÆ.18 

 

1 Bissena mensium uertigine uoluitur annus  

  Septimanis decies quinis simul atque duabus19  

Ter centenis bisque tricenis quinque diebus  

       Cui20 ternis gaudet diuisus stare columnis 

                                                 
18 lees: MARTIROLOGIUM 
19 -bus  bovengeschreven 
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5 Scilicet idibus et nonis simul atque calendis  

       Nam quadris constat nonis concurrere menses 

Omnes excepto marte et maio sequitur quos  

       Iulius octimber21 senis soli hi moderantur 

Septenis patet hos pariterque flagrare calendis22  

10 Octonisque simul pares sunt idibus omnes 

Ianus et augustus semper mensisque december.  

       Voluuntur23 denis tantum nonisque calendis.24 

At contra currunt bis nonis rite quaterni25  

       Iunius aprilis september et ipse nouember. 

15 Sedenis februus cito solus ab omnibus errat  

      Bis senis sic namque rotatur mensibus annus. 

Per nonas idus26 decurrens atque calendas  

 

       Festa patrum27 passim sanctorum inscripta leguntur  

Sub certis quæ sunt anni celebranda diebus.28 

  

1 Prima dies anni29 est qua circumciditur agnus (Kalendae ianuarii. iiii. nonae .iii. ii.  

                                                                               Nonae. viii idus30) 

 Octauas idus colitur theophania xpisti.  

Deserti quartas primus <c>apite31 accola paulvs.32 (vii.33 vi. v. iiii. iii. ii. idus. xviiii 

                                                                                 Kalendae februarii xviii. xvii.)  

Sedecimas34 antonius optinet æque35 calendas (.xv. xiiii.)  

Ter decimas36 sebastianus tenuisse refertur.  

5 Bis senas meritis mundo fulgentibus agnes.  

 Martirio undecimas  et anastasius memoratur37 (.x. viiii. viii. vii. vi. v. iiii. iii. ii.) 

         38Prima dies februi est iam39 qua patitur policarpus.  

Et quartas nonas xpistus templo offerebatur. (iii. ii.)  

Nonarumque diem festum celebramus agathæ. (viii idus. vii. vi. v. iiii. iii. ii. idus) 

10 Atque ualentini sedenis sorte40 kalendis. (xv.)  

                                                                                                                                                         
20 Cui] Quos Riese   Qui  R 
21 octimber P (Parisinus 7886) O (Oxoniensis S. Joh. 18) ] october  Riese  R 
22 pariterque flagrare calendis] denis quadrare Kalendis  Riese   pariter flagitare Kalendis  R  
23 Voluuntur  corr. uit  Voluitur  
24 post Ianus – december] Sexdenas patet hos pariter flagitare Kalendas   add. R  
25 quaterni] quaternis  R  
26 idus] idusque  Riese  
27 Festa patrum ] Festaque quae   R 
28 Lin. 18 en 19 komen alleen voor in enkele handschriften waarin “Bissena” gecombineerd wordt met het 

Martyrologium, zodat deze verzen waarschijnlijk als inleiding daartoe zijn bedoeld. VLQ 75 heeft alleen de 

tweede versregel. 
29 anni] Jani  R 
30 Kalendae ianuarii. iiii. nonae .iii. ii. Nonae. viii idus] add. in margine  
31 capite] capit  R 
32 Deserti – paulus]  later bovengeschreven toegevoegd.  
33 vii.  op rasuur  
34 Sedecimas] Sex decimas  V 
35 æque] atque   R  
36 Terdecimas] Tredecimasque  R   Tres decimas   V 
37 memoratur] memorantur  R    post Martirio – memoratur]  Octavas merito gaudet conversio Pauli   om.  VLO 

15   V 
38 in margine: Kalendae februarii  
39 iam  corr. 
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 Sic iuliana et bis septenis41 ornat honore. (xiii. xii. xi. x. viiii. viii. vii.)           

         42Ac senas meriti mathias uirtute dicauit.43 (v. iiii. iii. ii. Kalendae martii. vi. v. iiii.  

                                                                               iii. ii. Nonae. viii. idus vii. vi.44 v.)  

 

Hinc idus martii45 quartas gregorius aurat.46 (iii. ii. idus xvii. kalendae aprilis .xvi. 

                                                                    xv. xiiii.)  

Cuthbrectus denas tenuit ternasque kalendas.  

15 Bissenis sanctus post quem sequitur benedictus. (xi. x. viiii.)  

         47Octauas48 merito gaudet conceptio xpisti (.vii. vi. v. iiii. iii. ii. Kalendae aprilis. 

                                                                            iiii. iii. ii. Nonae. viii. idus aprilis 

                                        .vii. vi. v. iiii. iii. ii. idus. xviii 

    Kalendae mai<i>49 xvii. xvi. xv. xiiii. 

    xiii. xii. xi. x.)  

Atque georgius hinc euectus ad astra uolauit.  

Carnifices nonis maię uincente calendis.50  

         ¶ Hæcberctus51 digna uirtutum laude coruscat52  

20 Astriferum octauis ueneranter scandit olimpum.  

         ¶ Quoque die presul penetrauit uulfridus53 alma  

 Angelico uectus coetu trans culmina cœli.  

          Septenis mundo maior54 lætania claret. (vi.)  

         ¶ Ecclesia quintis dedicatio alma colenda  

25 Sanctis et xpisto ciet æquum55 in secula laudem. (iiii.)  

         56Vulfridus ternis superam penetrauit in aulam. (ii.)  

Tempore posterior non morum flore secundus.  

 Jacobus frater domini pius57 atque philippus.  

Mirifico maias uenerantur honore kalendis.58 (vi nonae. v. nonae. iiii iii. ii.) 

30 Sanctus et antistes nonis59 uolat60 alma iohannes;61 (viii idus. vii. vi. v.)62  

 Bis binis sequitur pancratius63 idibus insons; (iii. ii. idus. xvii. kalendae iunii. xvi.)  

                                                                                                                                                         
40 sorte] forte  R 
41 bisseptenis] bisseptenas  R 
42 in margine: K martii 
43 dicauit] dicabat  R 
44 vi  corr. ras. uit  vii. 
45 martii] Martis  R 
46 aurat] ornat  R   Hierna heeft R drie versregels (Doctor Apostolicus – conscendit in aulam) die in VLO 15 en V 

ontbreken.    
47 in margine: Kalendae aprilis   Octauas] Octavis   R 
48 octauas] octauis  V 
49 K. mai  bovengeschreven toegevoegd 
50 in R staan dit vers en het voorgaande in omgekeerde volgorde. 
51 Haecberctus] Atque Egbertus  R   Ecgberhtus  V 
52 coruscat] coruscus  R 
53 Vulfridus] Uilfridus V   Wilfridus  R 
54 maior mundo   R 
55 æquum] æquam  R 
56 in margine: Kalendae. maii  (hoort eigenlijk vóór regel 28 te staan)  
57 frater domini pius] seruus domini pius V 
58 kalendis] Kalendas   R V 
59 nonis] Nonas   R 
60 ter verduidelijking bovengeschreven o 
61 Sanctus – Iohannes]  om. V 
62 viii idus. vii. vi. v.] op rasuur  
63 pancratius] pancratis  R 
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Ter quinis meruit marcus64 pulsare65 kalendis. (xiiii. xiii. xii. xi. x. viiii. viii. vii. vi. 

        v. // fol. 21r // iiii. iii. ii.  

        Kalendae iunii. iiii nonae. iii nonae. 

        ii.)  

         66Iunius in nonis propriis miratur ademptam67  

Et summis68 tatberti69 animam trans sidera70 uectam.71 (viii idus. vii. vi. v. iiii.) 

35 Hincque suis ternis72 barnaban73 idibus æquat.  (ii. idus. xviii kalendae iulii. xvii. 

           xvi. xv. xiiii.)  

Geruasius denis patitur ternisque calendis  

 Protasius simul in regnum perenne uocati. (xii. xi. x. viiii.)  

Inde iohannes74 bis quadris baptista colendus75  

 Natalis pulchre festi plaudente corona. (vii.)  

40 Martirio paulus76 senas77 ouat atque iohannes. (v. iiii.)  

 Doctores petrus et paulus78 ternos79 simul aurant.80  

Maxima quos palma claret81 sibi lumina mundi.82          

         83Martialis pridie lemouicam apostolus ornat  

Qui xpisto gallos aquitanos84 credere fecit.  

45 Claret eparchius kalendis abbas85 iulii.86 (vi. nonae. v. iiii. iii.87 ii. nonae. viii. idus. vii. 

                                                                                  vi. v.88 iiii. iii. ii. idus .xvii. kalendae 

            augusti .xvi. xv. xiiii. Xiii. xii. xi. x. viiii.) 

Iulius in quadris bis gaudet ferre calendis  

 Iacobum fratremque iohannis more colendum.89 (vii. vi. v. iiii.)   

                                                 
64 meruit marcus]  Marcus meruit  R 
65 pulsare] pausare  V 
66 links in de bovenmarge Kalendae iunii.  
67 in nonis propriis miratur ademptam]  in mundo Nonis miratur adeptum  R   (ademtam   V )     propriis … 

ademptam] perprius… adeptam   legit Hennig 204  
68 in de rechtermarge: Kalendae ivNii 
69 summis tatberti] summi Lantberti  R    Tatberhti  V 
70 sidora  scripsit 
71 uectam] verti  R   na uectam heeft V twee regels die ontbreken in R en VLO 15  
72 Hincque (corr. cod.) suis ternis] In quosvis quadris  R    Inque suis  quadris   V   Hicque  legit Hennig 206 
73 barnaban] Barnabam  R 
74 Inde iohannes] Et Joannis  R   Estque Iohannes   V 
75 colendus ] Kalendis  R 
76 et Paulus  R   V 
77 senas] lenis  R  senis  V 
78 Petrus et Paulus] Petrus simul et Paulus  R 
79 ternos  bovengeschreven corr. uit ternes ]  ternis  R  V   
80 simul aurant] servantur  R    sociantur  V    aurantur legit Hennig 204 
81 claret] clarat  R  V 
82 mundi] mundus  R  V    post Maxima – mundi] Martini – fulget   om.  VLO 15   V 
83 in de linkermarge: Kalendae IVLII. 
84 gallos aquitanos  bovengeschreven corr. uit gallis aquitanis   
85 Martialis pridie lemouicam apostolus ornat Qui xpisto gallos aquitanos credere fecit  en  (eparch)ius kalendis 

abbas iulii. vi]   later toegevoegd op rasuur.  

Het is niet te achterhalen hoe de geradeerde tekst oorspronkelijk geluid zou hebben. Mogelijk waren deze regels 

al aan Sint Martialis gewijd maar werd de tekst weggekrast om op een natuurlijke wijze “apostolus” achter zijn 

naam toe te kunnen voegen.  Ademar had reeds in de eerste versie, zoals Landes (Relics, p. 356 met afb.) 

constateerde, een regel met Eparchius in het Martyrologium opgenomen. Vanwege de latere toevoeging, die na 

1028 te dateren is, moet het oorspronkelijke martyrologium van vóór 1028 dateren. 
86 Martialis – iulii] deze drie regels ontbreken in V en R 
87 iii. door expunctie uit  iiii 
88 in de rechtermarge: Kalendae IVLII  
89 post Iacobum – colendum]  Samsonem – ab orbe Kalendas   om.  VLO 15  V 
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Sanctificant abdo et sennes ternas uenerando. (ii.)  

         90Machabei augusto coronati91 mensis in ortu. iiii nonae.92 (iii. ii. Nonae.)  

50 Sanctum qui et sixtum93 octauis tenet94 idibus almum.95 (vii. vi. v.)  

Bis binis96 uictor superat laurentius hostes. (iii. ii. idus. xviiii. kalendae septembris.)  

 Sancta dei genetrix senas ter constat adire  

Angelicos uecta inter coetus uirgo kalendas.97 (xvii. xvi. xv. xiiii. xiii. xii. xi. x. 

           viiii.)  

Octonas98 sanctus sortitur bartholomeus. (vii. vi. v.)  

55 Bis binis passus colitur baptista iohannes. (iii. ii. Kalendae99 septembris.100 iiii. iii. ii. 

                     nonae viii idus. vii.)  

Idus septembres101 senasque dicauit102 honore.  

Quæ103 meruit nasci felix iam uirgo maria; (v. iiii. iii. ii. idus.)  

Octauas decimas cornelius inde kalendas.  

Consecrat atque simul ciprianus104 in ordine digno.105 (xvii.)  

60 Eufemia at senas106 decimas tenet intemerata. (xv. xiiii. xiii. xii.)  

Vndecimas caput107 et matheus doctor amoenus.  

         ¶ Mauricius decimas martir cum milibus una. (viiii. viii. vii. vi.)  

Quintas108 sortitus est109 cosmas110 cum damiano. (iiii.)  

Michaelis ternas templi dedicatio sacrat.  

65     ¶ Atque bonus pridiæ111 micat interpres hieronimus. (Kalendae octobris.) 

         112Sextas octubris nonis113 bosa optat habere.  

Sollempnes114 terris summo qui gaudet olimpo.  

 Et gemini quinis eualdi115 sorte coluntur. (iiii. iii.)  

 Paulus bina metet sic necnon iura116 magister. (Nonae. viii. idus.117 vii. vi. v. iiii. 

                                                                                        iii. ii. idus. xvii. Kalendae  nouembris. 

                                                 
90 in linkermarge: (Kalendae) augusti 
91 augusto coronati] augusti coronantur  R 
92 Machabei – ortu] om. V 
93 Sanctum qui et sixtum] Sanctumque et Xystum  R   Augustus Xystum   V 
94 in de rechtermarge: Kalendae augusti 
95 almum] aptum  V 
96 Bis binis] Bis senis  R 
97 post Angelicos – Kalendas]  Inde Timotheus – digno; Atque –  Symphorianus    om. VLO 15  V  
98 octonas] octonos  V 
99 corr. op rasuur 
100 in de rechtermarge: Kalendae Septembris 
101 lees: septembris  R  V 
102 senasque dicauit] senas dedicabat  R  V 
103 Quæ] Quis   R  V 
104 atque simul ciprianus] et Cyprianus simul   R 
105 in]  om. V 
106 at senas] et sex  V 
107 caput] capit  R  V 
108 Quintas]  Quinas  R 
109 sortitus est] sortitur  R  V 
110 cosmas sibi   R  V 
111 pridiæ] pridias  V 
112 in de rechtermarge: Kalendae Octobris 
113 Sextas octubris nonis] Sextas octembris nonas  V   (octubris] octobris  R) 
114 Sollempnes] solemnes  R   sollemnis  V 
115 eualdi] Ewaldi  R  Haeuualdi  V 
116 Paulus….iura magister] Paulinus senas tenet Idus iure magister  R   V (metet) ( Paulinus, bisschop van York 

(625-633)   
117 idus  bovengeschreven toegevoegd 
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                                                                                        xvi.)  

70 Doctor ter quinis lucas succurre kalendis. (xiiii. xiii. xii. xi. x. viiii. viii. vii. vi.) 

Simonis quinis et iudæ uota feremus.118 (iiii. iii. ii.) 

  

     119¶ Multiplici rutilet120 gemma ceu121 fonte122 nouember.  

Omnibus in sanctis referens solempnia digna123 (iiii. nonae. iii. ii. nonae. viii idus. 

                                                                                      vii. vi. v.)  …124  

Martinus presul125 ternas tum continet idus.126 (iii. ii. idus. xviii kalendae 

                                                                          decembris. xvii. xvi. xv. xiiii. xiii. xii. 

                                                                          xi.)  

75 Et denis colitur cæcilia uirgo kalendis.  

         ¶ Quam sequitur clemens presul martir uenerandus.  

         ¶ Grisogonus micat octauis indeque kalendis. (vii. vi. v. iiii. iii.)  

        127Accipit andreas et binas sorte kalendis. (Kalendae decembris. iiii. iii. ii.128  

                                                                           Nonae. viii idus. vii. vi. v. iiii.129 iii. ii.)  

Virgo lucia micat rutilans idibusque decembris. (xviiii. kalendae ianuarii.  xviii. 

                                                                                     xvii. xvi. xv. xiiii. xiii.)  

80 Illustratque130 thomas duo denas rite kalendas (.xi. x. viiii.)  

Octauas radiat dominus de uirgine natus.  

         ¶ Mox stephanus protomartir ouat leuita beatus.  

         ¶ Theologus sequitur quem sanctus uirgo iohannes.  

         ¶ Milia mox innocentum quintasque perornant. (iiii. iii.)  

85 Terminus est anni siluester papa beatus;131 EXPŁ.   

 

 

 

 

 

                                                 
118 feremus] feramus  R 
119 in de rechtermarge: Kalendae Nouembris 
120 rutilet] rutilat  R 
121 ceu  bovengeschreven corr. uit  ce 
122 fonte] in fronte  R   V 
123 Omnibus – digna] Cunctorum fulget sanctorum laude decoris   R   V (decorus) 
124 rasuur 
125 Martinus presul  op rasuur 
126 Martinus – idus] Martinus ternis scandit super Idibus astra   R   V 
127 in de rechtermarge: Kalendae decembris 
128 Benedictus] bovengeschreven toegevoegd (feestdag 2N. dec.). In het Martyrologium in Wolfenbüttel Guelf. 

79, fol. 37r, staat op Non. 2 December geschreven: Benedicti abbatis. Cf. MS Parijs, BnF lat. 1240, fol. 169r en 

de kopie hiervan op fol. 20r van VLO 15.   
129 eulaliæ] bovengeschreven toegevoegd. Het gaat hier waarschijnlijk om Eulalia van Mérida (ca. 292-10 

december ca. 304; feestdag 4 Id. dec= 10 dec). In het Martyrologium in Wolfenbüttel Guelf. 79, fol. 37r, staat op 

4 Id. dec: eulaliae uirginis. 
130 corr. 
131 Cf. MS Wolfenbüttel Guelf. 79 Gud. Lat. 2o, fol. 37V : “II K. Ian. Siluestri papę” 
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20. ALCUINUS (?), Conflictus veris et hiemis 

 

fol. 21v, r.1 – 28med. (schriftje V). 

    

Inc.: “Virgilius de vere et hyeme. Conueniunt subito cuncti…” 

Expl: “Salue dulce decus cuculus per secula salue;” 

  

  

 

PALEOGRAFIE 

 

   Het schrift in dit gedicht lijkt sterk op dat van de voorgaande tekst, het Martyrologium 

poeticum. Waarschijnlijk zijn ze beide bij dezelfde gelegenheid, of anders kort na elkaar, door 

Ademar geschreven.   

De auteur en titel in uncialis. 

Lange regels met telkens twee verzen per regel. Ieder vers begint met een hoofdletter 

(uncialis). Met een paragraafteken wordt aangegeven wanneer een wisseling van spreker 

(lente of winter) optreedt. Met hetzelfde doel is in de linkermarge in hoofdletters (uncialis) 

afwisselend V (Ver) en H (Hiems) genoteerd, met als laatste letter een P om aan te geven dat 

Palemon aan het woord is. 

Witruimte tussen woorden wordt onregelmatig aangebracht en duidt lang niet altijd op een 

woordscheiding. Zo staat in regel 8 uoces euera, te lezen als uoce seuera. 

De opmerkelijke verschillen in orthografie tussen de editie en de kopie van Ademar: 

michi voor mihi;  hiemps voor hiems; gebruik van indicativus in plaats van coniunctivus 

(ueniunt/ueniant, feret/ferat, salutant/salutent).    

uel afgekort als uł ;  quoniam  als qm.    

    Evenals in de vorige tekst komen we ook hier cursieve elementen tegen.1 Het meest 

algemeen is de bovenverbinding van de tong –e met de opvolgende letter (r, g, t, n, s, etc.). De 

letter e kan in verbinding met een andere letter het uiterlijk van een o  krijgen (r. 3: uenit).  De 

letters g en r tonen ook dikwijls bovenverbindingen met de buurletter. Karakteristiek voor het 

schrift van Ademar is de infinitivus (-ere) waarbij de eerste e met de r en de r weer met de 

laatste e wordt verbonden. De letter i zien we regelmatig met een onderverbinding (diuicias, 

inimica). 

 

uenit   

-ere     

laborant   

tantum    Nec te  

 

                                                 
1 Zie het verschil met teksten die door Ademar in een meer geposeerd schrift werden geschreven: Sedulius, 

Carmen paschalis in MS Wolfenbüttel Guelf 79 en Prudentius, Psychomachia in VLO 15. 
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congregat ullas  

 

inimica   

 

 

 
 

Afb. 20.1, fol. 21v, lin. 16-19.  

In regel 16 wordt de lus van de letter g met een apart haaltje nagetrokken (nauigat). In 

verscheidene teksten van Ademar springt deze werkwijze in het oog. 

 

 

 TEKST 

 

   Deze ecloge in wisselrede is ontstaan in de omgeving van Karel de Grote, misschien 

geschreven door Alcuin of door één van zijn leerlingen.2 Het is een gedicht dat zich goed 

leent voor gebruik in het klaslokaal. Dat Ademar de idylle toeschreef aan Vergilius, komt 

waarschijnlijk vanwege de duidelijk aanwijsbare invloed van de Bucolica.  

  Misschien is het geen toeval dat twee gedichten, die mogelijk beide van Alcuin afstammen, 

hier bijeen gevonden worden, namelijk het Martyrologium en Conflictus veris et hiemis. 

 

 

EDITIE 

 

 

ed.  ed. DÜMMLER, Poetae latini aevi Carolini I, p. 270 

a. c.  ante correctionem 

corr.  correxit (Ademar) 

 

[fol 21v] 

 

/1/ VIRGILIUS. DE VERE ET HYEME. 

/2/ Conueniunt subito cuncti de montibus altis  

                                                 
2
 B. MUNK OLSEN, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles. Tome IV – 1re partie: La 

réception de la littérature classique, travaux philologiques (Paris, 2009), p. 270; zie ook MANITIUS, I, p. 279. 

. 
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Pastores pecudum uernali luce sub3 umbra  

/3/ Arboreas4 pariter lætas celebrare camenas  

Adfuit et iuuenis dafnis seniorque palemon 

/4/ Omnes hi cuculo laudes cantare parabant.  

Ver quoque florigero succinctus stem<m>ate uenit 

/5/ Frigida uenit hyemps rigidis hirsuta capillis.  

His certamen erat cuculi de carmine grande 

V   /6/ Ver prior allusit ternos modulamine uersus.   

Opto meus ueniat cuculus karissimus5 ales  

      /7/ Omnibus iste solet fieri gratissimus hospes  

Intectis modulans rutilo bona carmine rostro 

H   /8/ Tunc6 glacialis hiemps respondit uoce seuera  

Non ueniat cuculus nigris sed dormiat antris 

      /9/ Iste famem secum sæpe7 portare suescit.  

¶  Opto meus ueniat cuculus cum germine læto 

V   /10/ Frigora depellat phoebo come almus in euum  

Phoebus amat cuculum crescenti luce serena 

H   /11/ Non ueniat cuculus generat quia forte labores  

Proelia congeminat requiem disrumpit8 amatam.  

      /12/ Omnia disturbat pelagi terræque laborant  

¶ Quæ9 tu tarda hiemps10 cuculo conuicia cantas 

V   /13/ Quæ11 torpore graui tenebrosis tectus in antris  

Post epulas uentris12 post stulti pocula bachi.13 

H   /14/ ¶ Sunt michi14 diuitiæ sunt et conuiuia læta  

Est requies dulcis calidus est ignis in æde 

      /15/ Hæc cuculus nescit sed perfidus15 ille laborat.  

¶ Ore feret16 flores cuculus17 et mella ministrat. 

V   /16/ Ædificatque domus placidas et nauigat undas  

Et generat soboles18 lætos et uestiet agros. 

H   /17/ ¶ Hæc inimica michi sunt quæ tibi læta uidentur  

 Sed placet optatas gazas numerare per arcas. 

V   /18/ Et gaudere cibis simul et requiescere semper.  

¶ Quid tibi tarda hiemps semper dormire parata 

/19/ Diuicias cumulas19 gazas uel congregat ullas  

 Si uer uel æstas ante tibi nulla laborant. 

                                                 
3 sub] lub a. c. 

4 arboreas] arborea  ed. 
5 karissimus] carissimus  ed.  
6 Tunc] Tum  ed. 
7 sæpe corr.] semper  ed   
8 disrumpit ] disiungit   ed. 
9 Quæ tu] Quid tu  ed. 
10 hiemps]  Hiems  ed. 
11 Quæ] Qui  ed. 
12 uentris] Veneris   ed.  
13 bachi] Bacchi  ed. 
14 michi] mihi   ed. 
15 perfidus] perfidis  ed.  
16 feret] ferat  ed.  
17 cululus a. c. 

18 soboles] loboles a. c. 

19 cumulas] cumulat  ed. 
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H   /20/ ¶ Vera refers. illi quoniam michi20 multa laborant  

 Sunt etiam serui nostra ditione subacti. 

V   /21/ Iam michi seruantes domino quæcumque laborant.  

 ¶ Non illis dominus sed pauper inopsque superbus 

      /22/ Nec te iam poteris21 per te tu pascere tantum  

 Ni tibi qui ueniet cuculus alimonia prestet22  

P.   /23/ ¶ Tum23 respondit ouans sublimi24 e sede palemon.   

 Et dafnis pariter pastorum et turba piorum 

/24/ Desine plura hiemps. Rerum tu prodigus atrox  

 Et ueniat cuculus pastorum dulcis amicus. 

/25/ Collibus in nostris erumpant germina læta  

 Pascua sit25 pecori requies et dulcis in aruis 

/26/ Et uirides rami prestant umbracula fessis  

 Vberibus plenis ueniuntque26 ad mulctra capellæ.27 

/27/ Et uolucres uaria phoebum cum28 uoce salutant29  

 Quapropter cuculus citius30 nunc ecce uenito.31 

/28/ Tu iam dulcis amor cunctis gratissimus hospes  

 Omnia te spectant32 pelagus tellusque polusque 

      /29/ Salue dulce decus cuculus33 per secula salue;  

 

                                                 
20 michi] mihi  ed. 
21 poteris corr. 

22 prestet] praestat   ed. 
23 Tum] Tunc  ed. 
24 sublimi] sublime   ed. 
25 sit] sint  ed.  
26 ueniuntque] ueniantque  ed. 
27 ad ….capellæ  corr. 
28 cum] sub  ed. 
29 salutant] salutent  ed.  
30 cuculus citius] citius cuculus   ed. 
31 uenito] uento a. c.    
32 spectant] exspectant  ed. 
33 cuculus] cululus a. c. 
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21. EPITAPHIA VIRGILII   

 

fol. 21v, r. 29 – fol. 30r, r. 29 (schriftje V). 

 

Inc.: “EPITAPHIUM VIRGILII. Titiron ac segetes cecini maro…” 

Expl.: “Parthenope cecini pascua rura duces.”  

 

 

 

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

  De doorlopende foliëring wordt in de huidige binding doorbroken: na fol. 21v volgt nu fol. 

30r. Dit is een correcte weergave van de tekstuele, paleografische en codicologische 

continuïteit.1 De vroegere binding, zoals weerspiegeld in de huidige foliëring, kan dus 

oorspronkelijk niet van Ademar geweest zijn.2 De oude foliëring is op fol. 30r nog zichtbaar, 

aangebracht over een aantekening van Ademar in de rechterbovenhoek. 

  De tekst van de epitaphia wordt direct achter De vere et hyeme geschreven in precies 

hetzelfde schrift. De tekstovergang is alleen herkenbaar door het titelopschrift in hoofdletters 

(uncialis). Wellicht heeft Ademar beide teksten in hetzelfde handschrift aangetroffen en ze 

daarom direct achter elkaar geplaatst.  

Op één regel passen telkens twee versregels. Iedere versregel begint met een hoofdletter. 

Er komen relatief weinig afkortingen voor. Opvallend is dat soms de lettervorm v gebruikt 

wordt in plaats van de gebruikelijke u (bijv. vatis, fol. 30r, r.25) 

Geen interpunctie. 

Prikjes zijn niet zichtbaar op fol. 20-21, maar wel op fol. 30-31, waar een vreemdsoortige 

verticale pricking aan de onderzijde van het blad is gemaakt.  

 

 
 

Afb. 21.1, fol. 30r, lin. 14-15. Let op de cursieve elementen en op het extra haaltje aan de g in 

flagrauit. 

 

 

 

 

EDITIE 

 

RIESE, Anthologia Latina I,2: 507-518 (disticha); 555-566 (tetrasticha) en tot slot de proloog 

tot de grafschriften. Riese heeft VLO 15 niet gebruikt.3  

                                                 
1 Vgl. DELISLE, “Manuscrits originaux”, 305; niet fol. 30, maar fols. 30 – 32 moeten na fol. 21 geplaatst worden.  
2 Schriftje VI was volgens de oude foliëring in schriftje V ingebonden ná fol. 21v en vóór fol. 30r.; schriftje VII, 

fol. 32, volgde op schriftje V, fol. 31v; voor de geschiedenis van de binding, zie Ad van ELS, “A flexible unity”, 

Scriptorium 64 (2011), p. 21-66. 
3
 Voor de epitaphia, cf. MUNK OLSEN, L’ étude II, p. 728. 
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Sigla 

 

ed.  ed. RIESE 

a. c.   ante correctionem 

corr.   correxit (Ademar) 

 

Het cijfer tussen haakjes achter de strofe geeft de nummering bij Riese aan. 

De afkorting p̅  in samenstellingen als p̅lia en p̅cepta wordt opgelost als præ- omdat in regel 

10 op fol. 30r voluit præceptis geschreven wordt. 

 

 

[fol. 21v] 

   

/29/ EPITAPHIUM VIRGILII. / 

/30/ Titiron ac segetes cecini maro arma4 uirumque Mantua me genuit partenope sepelit5 (507) 

/31/ Virgilius iacet hic qui pascua uersibus ædit Et ruris cultus et frigris6 arma uiri (508) 

/32/ Qui pecudes qui rura canit qui prælia7 uates In calabris moriens hac requiescit humo (509) 

/33/ Carminibus pecudes et rus et bella canendo Nomen inextinxtum uirgilius merui (510) 

/34/ Mantua8 mi patria est nomen maro carmina siluæ Ruraque cum bellis partenope tumulus (511) 

/35/ Qui siluas et agros et prælia9 uersibus ornat Mole sub hac situs10 ecce poet maro (512) 

/36/ Poetarum11 uates ego sum cui rura  ducesque Carmina sunt hic me pressit acerba quies (513) 

/37/ A siluis ad agros ab agris ad prælia12 uenit Musa maroneo nobilis ingenio (514) 

 

[fol. 30r] 

 

/1/ Buccolica expressi et ruris præcepta colendi Mox cecini pugnas mortuus hic habito (515) 

/2/ Hic data uirgilio requies qui carmine dulci Et pana et segetes et fera bella canit (516) 

/3/ Pastores cecini docui qui cultus in agris Proelia descripsi contegor hoc tumulo (517) 

/4/ Conditus hic13 ego sum cuius modo rustica musa Per siluas per rus venit ad arma uirum (518) 

/5/ Prima mihi musa est sub fagi titirus umbra Ad mea gnarus14 humum iussa colonus arat 

/6/ Proelia15 quæ exertos16 cecini troiana latinos Fertque meos cineres inclita partenope (555) 

/7/ Hoc iacet in tumulo uates imitator homeri Qui canit ausonio carmine primus odos17 

/8/ Ad cultos hic transit agros æneidas18 autem Non emendatum morte reliquit opus (556) 

/9/ Buccolica19 ausonio primus qui carmine finxi20 Mox præcepta dedi uersibus agricolæ 

                                                 
4 arma] arma et   ed. 
5 -lit  bovengeschreven 
6 frigris] Phrygis  ed.  
7 prælia] proelia  ed. 
8 Mantua mi] Mantu ami a. c. 

9 prælia] proelia   ed.       
10 situs est  ed. 
11 Poetarum] Pastorum   ed. 
12 prælia] proelia  ed. 
13 hic corr.   
14 gnarus] navus  ed.   
15 Proelia corr.  bovengeschreven a 
16 exertos] expertos  ed. 
17 odos] oves   ed. 
18 æneidas] Aeneidis   ed.  
19 Buccolica] Bucolica  ed. 
20 finxi] feci  ed. 
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/10/ Idem cum frigibus21 rutulorum bella peregit22 Hunc michi defuncti23 fata24 dedere locum (557) 

/11/ Titire te latio cecinit mea fistula uersu Præceptisque meis rusticus arua colit 

/12/ At ne musa carens uitiis æneidos esset25 Inuidia celeri26 fata tulere dei27 (558) 

/13/ Romuleum sicula qui fingit carmen auena Ruricolasque docet qua ratione serant 

/14/ Qui latii regis memorat fera bella frigisque Hac recubat in humo perpetua requie28 (559) 

/15/ Quæ29 pastorali flagrauit30 moenela31 musæ32 Seraque33 æneæ concinit arma maro 

/16/ Ille decem lustris geminos postquam addidit annos Concessit fatis et situs hoc tumulo est (560) 

/17/ Hic tibi uirgilio domus est æterna sepulto Qui mortis tenebras effugis ingenio 

/18/ Moenalium34 carmen profert 35ore latino Et cultum segetum bellaque sæua diuum36 (561) 

/19/ Primus ego ausonio pastorum carmina uersu Composui et quo37 sint rura colenda modo 

/20/ Post quibus  æneas rutulos superauerit armis Vatis relliquias  hæc38 pia terra fouet (562) 

/21/ Sicanius uates siluis ascreus in aruis Meonius belli ipse poeta fuit39 

/22/ Mantua se uita clari iactauit40 alumni Parthenope famam morte maronis habet (563) 

/23/ Quisquis et41 extremi titulum lege carminis ospes42 Hac43 ego uirgilius sum tumulatus humo 

/24/ Qui pecudum pastus qui cultum fertilis agri Mox anchisiadis44 bella ducis cecini (564) 

/25/ Virgilii45 mihi nomen erat quæ46 mantua felix Edidit hic cineres vatis et ossa patent47 

/26/ Cuius in æternum pastoria fistula uiuit48 Rustica mox eadem mantua49 calliope (565) 

/27/ Carmine50 buccolico51 nitui cultoribus agri Iura dedi cecini bella latina simul 

/28/ Iamque ad lustra decem titana cesserat52 alter Cum tibi me rapuit mantua partenope (566) 

/29/ Mantua me genuit calabri rapuere tenet nunc  Parthenope cecini pascua53 rura duces54 

                                                 
21 frigibus] frugibus  a. c. (rasuur)  
22 peregit] peregi  ed. 
23 defuncto] defuncti   ed. 
24 fata] facta a. c. (rasuur) 
25 esset] eeset a. c.   
26 Inuidia celeri] Inuida me celeri   ed. 
27 dei] nece  ed. 
28 Qui latii regis – in humo perpetua requie] Quique Latinorum memorat fera bella Phrygumque, Hic cubat, hic 

meruit perpetuam requiem.  ed. 
29 Quæ] Qui   ed.  
30 flagrauit] peragrauit    ed. 
31 moenela] Maenela   ed. 
32 musæ] musa    ed. 
33 Seraque] Muraque   ed.   
34 Moenalium] Maenalium   ed. 
35 profert] profers    ed. 
36 diuum] ducum   ed. 
37 quo ] quæ a. c.  

38 hæc] hic   ed. 
39 fuit] fui  ed. 
40 clari iactauit] praeclari iactat    ed. 
41 et] es   ed. 
42 ospes] hospes    ed. 
43 Hac] Illac  ed. 
44 anchisiadis] Anchisiadae  ed. 
45 Virgilii] Vergilius   ed. 
46 quæ] quem   ed. 
47 patent] iacent   ed. 
48 uiuit] uiuet   ed. 
49 mantua] Martia   ed. 
50 Carmine] Carmina a. c.  

51 buccolico] buccolica a. c. 

52 lees: titan accesserat  ed. 
53 pascua] passua a. c. 

54 In de editie van RIESE beginnen de Epitaphia Vergilii met dit distichon.  Ademar besluit ermee. 
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22. Versus SCOTTORUM (fragment) 

 

fol. 30r, r. 30 – r. 32 (schriftje V). 

 

Inc.: “Quattuor eximii candore…” 

Expl.: “Quos sequitur cunctos unicus atque niger.” 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   De tekst volgt direct op de Epitaphia Virgilii in dezelfde opmaak en met hetzelfde schrift. 

Een klein streepje in de linkermarge is het enige zichtbare teken om aan te kondigen dat hier 

een andere tekst begint. Dit streepje lijkt van Ademar zelf afkomstig te zijn. 

  Evenals in voorgaande tekst wordt hier als bijzonderheid ook een woord met de spitse v, in 

plaats van met u, geschreven (vnicus in lin. 32). 

 

 
 

Afb. 22.1, fol. 30r, lin. 30 en 31.  

 

 

TEKST 

 

  Deze versregels vormen een fragment van de oplossing van een rekenkundig raadsel. De 

gehele tekst bestaat uit twee probleemstellingen met 7 oplossingen, en is waarschijnlijk van 

de hand van een Ierse monnik uit de negende eeuw. In de marge van fol. 131v van MS Rouen 

1409 (s. XII), wordt de eerste oplossing van het eerste probleem – dit is onze tekst – aan 

Clemens Scotus toegeschreven.1  

Het fragment in VLO 15 betreft slechts de eerste acht regels van de eerste oplossing, en 

daarvan zijn ook nog eens regel 6 en 7 weggelaten. In MS Leiden UB Vos. Lat. Quarto 33 (s. 

X), bevindt zich op fol. 59v hetzelfde fragment, met dien verstande dat hier regel 6 en 7 wél 

aanwezig zijn.2  

Dit is duidelijk een tekst voor gebruik op school. 

 

EDITIE 

 

E. STRECKER (ed.), Versus scottorum. Solutio I, MGH Poetae latini aevi Carolini IV, 3, 

Supplementa (Berlijn, 1899), p. 1117-1120.3  

In de editie van deze tekst werd VLO 15 gebruikt onder het siglum L2.   

 

                                                 
1 Cf. H. OMONT, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France I, Rouen (Parijs 

1886), p. 412: “Ludus Clementis Scotti”. 
2 Cf. K. de MEYIER, Codices Vossianae Latini. Pars II, Codices in quarto (Leiden, 1975) p. 87.  
3
 Zie ook L. DELISLE, Manuscrits originaux, p. 305, n. 1, en WALTHER, Initia carminum ac versuum, 15312. 
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[fol. 30, r. 30] 

 

 

/30/ Quattuor eximii candore4 quinque nigelli Candiduli bini vnicus atque niger 

/31/ Splendentes trini fuscata pelle nigellus Candidus hic5 unus carboneique duo 

/32/ Fulgentes bini fuscato tegmine terni Quos sequitur cunctos vnicus atque niger. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 candore] candoris   ed. 
5 hic] hinc   ed. 
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23. TOONSOORTEN 

 

fol. 21v ondermarge; fol. 30r ondermarge (schriftje V). 

 

a. Ondermarge fol. 21v: namen van toonsoorten onder elkaar geschreven in minuskel, 

haaks op de schrijfrichting van de hoofdtekst. 

b. Ondermarge fol. 30r: namen van de toonsoorten in kolommen, letters verticaal onder 

elkaar, uncialis. Rechts daarvan een aantekening, afkomstig uit Cassiodorus, De 

artibus ac disciplinis liberalium litterarum: “Toni sunt quinque”, en: “Unde claret 

quoniam…”.1 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 21v] 

 

omnium acutissimus 

Iperlidius 

Ipereolius 

Iperfrigius 

Iperiastius 

Hiperdorius 

Lidius 

Aeolius 

Phrigius.o. 

Iastius 

Dorius 

Ipolidius 

Ipoeolius 

Ipofrigius 

Ipoiastius 

Hypodorius 

omnium grauissimus 

 

 

[fol. 30r] 

 

YPODORIUS      i              Claret itaque quoniam yperlidius  

YPODIASTIUS  ii             tonus omnium acutissimus 

YPOFRIGIUS     iii            septem tonis precedat 

YPOFOLIUS      iiii            hipod….2             

YPERDORIUS                 

YPORIARGIUS 

YPERFRIGIUS 

YPOLIDIUS 

YPERFOLIUS 

                                                 
1 Ed. PL 70, kolom 1210B en kolom 1212A 2-4. 
2 De volledige zin bij Cassiodorus: “Unde claret quoniam hyperlydius tonis omnium acutissimus , septem tonis 

praecedit hypodorium omnium gravissimum: in quibus, ut Varro meminit, tantae utilitatis virtus ostensa est, ut 

excitatos animos sedaret, ipsas quoque bestias, nec non et serpentes, uolucres atque delphinas ad auditum suae 

modulationis attraheret.”   
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DORICUS 

CASTIUS  

FRIGIUS  

AEOLIUS 

LIDIUS 

YPERLIDICUS 
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24. BEPALINGEN VAN TIJD 

 

fol. 30r, rechtermarge boven (schriftje V).  

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

 

 

   quando 

 

 

 hodie    perendie 

 

        hodie 

 

 

  .nunc.                  iam 

 

 

   Perendie 

 

 

  tunc                     ante    
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25. AUSONIUS, De est et non  

 

fol. 30v, r. 1–12 (schriftje V). 

 

Inc.: “PRISCIANI DE EST ET NON” 

Expl.: “Qualis uita hominem duo quam monosillaba uersant” 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

  Titel in uncialis. Twee versregels worden telkens op één regel geplaatst. Elk vers begint met 

een hoofdletter (uncialis). Nagenoeg geen interpunctie. Ampersand in regel 8 (&tiam). 

Ligatuur st, ct en NT (uersant, r.12) 

De wijze waarop Ademar de regels van De est et non laat aansluiten op de daaropvolgende 

astrologische tekst, doet vermoeden dat beide teksten direct na elkaar werden afgeschreven. 

De laatste versregel van De est et non is namelijk wegens plaatsgebrek in de marge geplaatst. 

Dan ligt het voor de hand om te veronderstellen dat Ademar achteraf, nadat hij met de nieuwe 

astrologische tekst begonnen was, de laatste ontbrekende (en vergeten?) versregel van De est 

et non nog toe moest voegen.  

 

 
 

Afb. 25.1, fol. 30v, lin. 8. 

 

 
 

Afb. 25.2, fol. 30v. r. 12. De laatste versregel van De est et non wordt deels buiten de regel 

geplaatst: “Qualis uita hominem duo quam monosillaba uersant;” Direct daarop volgt de 

nieuwe tekst: “Aries. Leo. Sagittarius. de igne….”. 

 

 

TEKST 

 

   Anders dan de titel van Ademar suggereert, betreft het hier geen gedicht van Priscianus 

maar van Ausonius. Het is mogelijk dat Ademar deze tekst gekopieerd heeft uit MS 

Aberystwyth, New Library of Wales, 735C, fol. 3r, een handschrift waarvan het eerste deel 

afkomstig is uit de streek rond Limoges.1 In Aberystwyth 735C heeft een tweede 

                                                 
1
 De gegevens van dit handschrift heb ik ontleend aan de beschrijving in P. MCGURK, “Germanici Caesaris 

Aratea cum scholiis: A new illustrated witness from Wales”,  in: Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

(The National Library of Wales Journal) 18 (1973-74) 197-216, met 6 pls., hier p. 197; zie ook BLUME et al., 

Sternbilder des Mittelalters I, p. 179-184; het handschrift is digitaal te raadplegen: 

http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/Manuscripts_list. 
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contemporaine hand dit gedicht, waaraan oorspronkelijk de laatste vier regels ontbraken, 

compleet gemaakt. Een ander gedicht uit hetzelfde handschrift, Ad boreę partes arcti 

uertuntur et anguis (fol. 7v), vinden we ook terug in VLO 15 (zie tekst nr. 38). En volgens 

Patrick McGurk heeft Ademar zich mogelijk laten inspireren door dit handschrift bij het 

vervaardigen van de tekeningen in de tekst van Hyginus’De astronomia in schriftje XIII, 

fol.155r-188r (tekst nr. 54).2 

    Het opschrift van De est et non  in MS Aberystwyth 735C noemt, evenals dat in VLO 15, 

Priscianus als schrijver van het gedicht: Versus Prisciani eloquentissimi viri de est et non 

incipiunt.3  Indien Ademar deze kopie gebruikt heeft om over te nemen, dan is het, gelet op de 

variante lezingen, geen letterlijke kopie geweest.4 Mogelijk heeft hij nog een ander 

handschrift bij de hand gehad. 

 

 

EDITIES 

 

A. RIESE, Anthologia Latina I, 2 (Leipzig, 1896), Carmen 645.  

C. SCHENKL (ed.), Ausonius, Opuscula, MGH Auct. Ant. 5,2 (1883), p.150. 

Cf. W.V. CLAUSEN (ed.), Appendix Vergiliana (1966). 

 

 

 

TRANSCRIPTIE  

 

sigla: 

 

ed. ed. Riese, Anthologia Latina, 1, 2, Carmen 645 

Ab. MS Aberystwyth 735C, fol. 3r 

E MS Leiden, UB Voss. lat. folio 111 (cf. Riese) 

 

 

[fol. 30v] 

 

     PRISCIANI DE EST ET NON
. 

/1/ Est et non cuncti monosillaba nota frequentant.  

     His demptis nihil hominum quos5 sermo uolutat6 

/2/ Omnia in his ab his sunt siue negotii7  

     Siue otii8 quanti9 est aut10 turbida siue quietis11 

                                                 
2 Ibid., p. 198-199. Voor een discussie omtrent de totstandkoming van deze tekeningen en de rol van MS 

Aberystwyth 735C hierin. Zie ook tekst nr. 54: Hyginus, De astronomia. 
3 Ook het handschrift Basel H 36, fol. 63r, s. X-XI, schrijft dit gedicht aan Priscianus toe: “Versus Prisciani 

eloquentissimi” (zie: RIESE, Anth. Lat. II, p. 111). 
4 De tekst van De est et non in Aberystwyth 735C miste oorspronkelijk de laatste vier regels maar deze werden 

door een contemporaine hand aangevuld. Dezelfde hand voegde onder dit gedicht een diagram toe met de negen 

attributen van God, de ziel en het lichaam waarbij gebruik gemaakt werd van tiroonse tekens (fol. 3r). De laatste 

tekst wordt ook aangetroffen in Parijs, BnF lat. 17868, fol. 16v (s. X, Saint-Martial), een handschrift waarmee 

Ademar zeer waarschijnlijk bekend was (zie tekst nr. 26). 
5 quos] quod   ed.  Aberystwyth (Ab.) 
6 uolutat] uolutet  ed.  Ab. 
7 negotii]  E    negoti   ed.     negoci    Ab.   
8 Siue otii] E    Siue oti   ed.    Si ocii Ab. 
9 quanti] quicquam  ed.  Ab. 
10 aut] seu   ed.  Ab. 
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/3/ Alterutro pariter non numquam sæpe seorsum12  

     Obsistunt studiis13 studiores14 ingeniumque 

/4/ Et facilis uel difficilis contentio nata est  

     Si consentitur mora nulla interueniens est15 

/5/ In16 controuersum didssensio subiciet non  

     Hinc fore17 dissultant clamoribus hinc furiosi 

/6/ Iurgia sunt circi cuneati hinc læta teatro18  

     Sedicio et tales agitat quoque curia lites 

/7/ Coniugia et nati cum patribus ista quietis  

     Verba serunt studiis salua pietate loquentes 

/8/ Hinc etiam placidis19 scola consona disciplinis  

     Dogmaticas agitat placido certamine lites 

/9/ Hinc omnis certat dialectica turba sophorum  

     Estne dies20 est ergo dies non conuenit istic 

/10/ Nam facibus multis aut fulgoribus21 quotiens lux  

     Est nocturno22 homini non est lux ista diei 

/11/ Est et non igitur quotiens lucem esse fatendum23 est  

     Sed non esse diem mille hinc certamina surgunt 

/12/ Hinc pauci multi quoque talia commemorantur?24  

     Murmure concluso rabiosa silentia rodunt  

     Qualis uita hominem duo quam monosillaba uersant;25 

                                                                                                                                                         
11 quietis] Ab.   quieta    ed. 
12 seorsum ] E    seorsis  ed.  scorsum  Ab. 
13 studiis  corr. 
14 studiis studiores ] D Ab.   studiis ut mores   ed. 
15 Interueniens est]  Ab.    intervenit ‘Est, est’  ed. 
16 In ] EDV  Ab.   Sin   ed. 
17 fore] Ab.  fora   ed. 
18 teatro] theatri  ed.  theatris  Ab. 
19 placidis ] E  Ab.   placitis   ed. 
20 Estne dies] Ab.    Si lux est   ed. 
21 fulgoribus] Ab.   fulguribus   ed.  Ab.2  
22 nocturno] nocturna   ed.     noturna  Ab. 
23 fatendum]  Ab.     latendum   ed. 
24 commemorantur]  Ab.    commeditantes   ed. 
25 duo quam monosillaba uersant] bovengeschreven 
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26. IN PRINCIPIO (excerpt van een tekst uit de verzameling van de ALCHANDREANA)   

 

fol. 30v, r.13 – 31v (schriftje V); 

fol. 32r – 32v (schriftje VII). 

 

  

PALEOGRAFIE 

 

   Direct aansluitend op De est et non begint Ademar in katern 5 (= schriftje V) met het 

kopiëren van een astrologische tekst die geen titel draagt, maar die we in navolging van David 

Juste In principio zullen noemen. Nadat katern 5 gevuld was met een deel van In principio, 

nam Ademar een nieuw katern, om op de eerste recto en verso-zijde hiervan het restant van In 

principio te noteren (= fol. 32). Dit tweede katern heeft in de huidige binding als nummering 

schriftje VII (7) gekregen, daarmee suggererend dat de astrologische tekst op twee 

uiteenliggende katernen was afgeschreven. In werkelijkheid echter volgde schriftje VII direct 

op schriftje V en schriftje VI kwam na schriftje IV. In deze nieuwe, door mij voorgestelde 

sequentie (IV, VI, V, VII), is de katernvolgorde meer in overeenstemming met de 

schrijfvolgorde van zowel de Glossae Biblicae in IV en VI als ook van In principio in V en 

VII.  

   In principio is geschreven in de hand van Ademar: de overeenkomsten met voorgaande 

teksten spreken voor zich. Niettemin is het schriftbeeld enigszins afwijkend, veroorzaakt door 

de wat kleinere letter, de opeengepakte en soms wanordelijke regels en de meer 

pointillistische schrijfstijl. Dit beeld wordt echter ook in hoge mate bepaald door de aard van 

de tekst met bovengeschreven toevoegingen en het gebruik van vele Romeinse cijfers. 

In de wetenschappelijke literatuur wordt de hand in deze tekst, en trouwens in het gehele 

katern, slechts bij uitzondering aan Ademar toegeschreven. In navolging van Karel de Meyier,  

die Ademars hand hier niet herkent, spreekt Bernhard Bischoff over “von einem seiner Helfer 

(…) eingetragen”. In zijn editie van In principio sluit David Juste zich bij deze mening aan: 

“... il semble que les feuillets 30-32 ne soient pas de la main d’Adémar”, hoewel hij in een 

voetnoot nog wel melding maakt van het afwijkende maar − naar mijn mening − terechte 

oordeel van Richard Landes dat we hier wel degelijk met de hand van Ademar te maken 

hebben.1    

  Indien het tijdstip waarop Ademar deze tekst in zijn collectie heeft opgenomen, gedateerd 

kan worden op augustus 1014,2 dan beschikken we hiermee dus over een specimen van het 

notitieschrift van Ademar uit een relatief vroege periode van zijn activiteiten als schrijver.3 

 

 

LAY-OUT 

                                                 
1 Cf. K. A. de MEYIER, Codices Vossiani Latini. Pars III, Codices in octavo (Leiden, 1975), p. 34; B. BISCHOFF, 

“Bearbeitung eines arabischen Lehrbuches der Astrologie (vor 1034)”, in: IDEM, Anecdota novissima (Stuttgart, 

1984), p. 183-191, hier p. 185; D. JUSTE, Les Alchandreana primitifs. Étude sur les plus anciens traités 

astrologiques latins d’origine arabe (Xe siècle), (Leiden/Boston, 2007), p. 72-73, n. 112; R. LANDES, Relics, p. 

355. 
2 Voor de datering van In principio, zie hierna. 
3 LANDES, Relics, p. 86-102.  
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   Interpunctie bestaat voornamelijk uit hoger en lager geplaatste punten. Daarnaast begint een 

nieuwe zin telkens met een hoofdletter. De tekens van de dierenriem en de Arabische 

eigennamen van de planeten worden met een hoofdletter geschreven. Vanaf  fol. 31r, r.10,  

worden eveneens paragraaftekens gebruikt.  

Aantal regels: 37-40 (schriftje V) en 47 (schriftje VII). 

 

 

 
 

Afb. 26.1, fol. 31r, met datering “Anno xviii. regnante Rotberto” (= 1014) 

 

 
 

Afb. 26.2, fol. 32v, cursief schrift -ere 

 

 

TEKST 

 

    De tekst die Ademar op deze plaats in zijn aantekenboekjes heeft opgenomen, is verbonden 

met het corpus van Alchandreus, een verzameling aan elkaar verwante astrologische teksten 

die waarschijnlijk een Griekse oorsprong kenden, maar die in Arabische vertaling in de 8e-9e 

eeuw in Spanje circuleerden. In het laatste kwart van de 10e eeuw maakten deze teksten, via 

een omzetting in het Latijn, de reis van Catalonië naar Frankrijk (Limoges).4 

Deze verzameling, ook wel Alchandreana genaamd, bestaat uit een zevental van elkaar te 

onderscheiden teksten (Liber Alchandrei, Epistola Argafalau, Breviarium, Benedictum, 

Quicumque, Proportiones en In principio), die een gemeenschappelijke kern van astrologie, 

prognostica en onomatomantie met elkaar delen.5 Het oudste handschrift met daarin vijf 

onderdelen van het corpus, MS Parijs, BnF lat. 17868, dateert van kort na 978 en is afkomstig 

uit Limoges.6  

  Ademar heeft in VLO 15 een excerpt gekopieerd – en vermoedelijk ook bewerkt – van een 

tekst die niet in BnF lat. 17868 voorkomt en die naar het incipit In principio wordt genoemd. 

                                                 
4 JUSTE, p. 226. 
5 Een onomatomantie wordt door JUSTE, p. 207, gedefinieerd als een “divination basée sur la valeur numérique 

du nom des individus.” Het is vooral door dit numerieke procédé dat de Alchandreana zich onderscheiden van 

de klassieke astrologische teksten. Via de onomatomantie verkrijgt men een getal waardoor men kan bepalen 

onder welk gesternte men geboren is. Dit geboorteteken dient als basis voor een horoscoop 

(toekomstvoorspelling, sterrenwichelarij).  
6 JUSTE, p. 30; 364-367. Op fol. 16v heeft de kopiist van de Alchandreana een diagram getekend met negen 

attributen toegeschreven aan God, de ziel en het lichaam, en beginnend met het Summum bonum (God); dezelfde 

lijst, maar dan verder uitgewerkt en met de attributen ook weergegeven in tiroonse noten, is opgenomen in het 

astronomische handschrift Aberystwyth 735C, fol. 3r, op dezelfde pagina waarop zich eveneens het gedicht De 

est et non bevindt (zie tekst 25). 
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In een meer volledige versie wordt deze tekst in het latere MS Londen, BL, Egerton 821 (s. 

XIIex) aangetroffen.7  Wanneer In principio gevoegd wordt bij de astrologische verzameling, 

die middels BnF lat. 17868 al in Limoges aanwezig was, dan betekent dit dat Ademar op een 

vroeg tijdstip de beschikking had over astrologische kennis die voorheen in het Latijnse 

Westen nog niet bekend was.8 De vertrouwdheid van Ademar met de teksten in BnF lat. 

17868 wordt versterkt door een aantekening achter in het leeggebleven gedeelte van dit 

handschrift. Op fol. 20v wordt hier de horoscoop van Ademar bepaald op basis van een 

berekening van de getalswaarden van de naam Ademar en van zijn moeder Adaliard, ontleend 

aan een getallenalfabet uit de voorafgaande Alchandreana.9 

   Het excerpt van In principio, zoals het werd gekopieerd door Ademar, bevat een aantal 

kenmerken die duidelijk blijk geven van Arabische beïnvloeding. Zo worden de planeten 

consequent met hun Arabische naam aangeduid (Almucatil – Saturnus; Alaamar – Mars, etc.) 

en soms ook landstreken. Op grond van de gebruikte vulgarismen en arabismen heeft Bischoff 

geconcludeerd dat de tekst van In principio direct uit het Arabisch is vertaald in een Latijn 

met een Catalaanse inslag.10 

   Ademars uittreksel bevat meerdere passages waarvan geen equivalent bestaat in MS 

Egerton 821. Sommige van deze passages gaan waarschijnlijk terug op de grondtekst waarvan 

beide versies zijn afgeleid.11 Daarnaast zijn er echter twee dateringen aan te wijzen die 

contemporaine toevoegingen moeten zijn: 

 

- Anno xviii regnante Rotberto (par. 10b in de editie van Juste). 

- F(estiuitate): bartolomei. alacmar in uirgo. uigilia  sancti laurentii anno xviii. 

intrauit.(par. 32a in de editie van Juste) 

 

De eerste datering verwijst naar het 18e regeringsjaar van Robert II Capet (986-1031), dat wil 

zeggen het jaar 1014. De tweede datering betreft de feestdag van de H. Bartholomeus, 24 

augustus en de avondwake van de feestdag van de H. Laurentius, namelijk 9 augustus in het 

18e  jaar (van Roberts regering).12 De maand augustus van het jaar 1014 is dus de datum ante 

quem non waarop Ademar de bewerking van In principio in zijn aantekenboekjes opnam. 

Indien deze toevoegingen van Ademar zelf stammen dan is augustus 1014 zelfs de precieze 

datum waarop Ademar aan deze tekst werkte. Volgens de chronologie van Landes is 1014 het 

jaar waarin Ademar zijn leerperiode in Saint-Martial te Limoges afsloot en terugkeerde naar 

Angoulême.13  

                                                 
7 JUSTE, p. 71-72. 
8 Deze teksten werden bewerkt en gedeeltelijk gekopieerd in MS Parijs, BnF lat. 7299A (Saint-Martial, s. 

XII/XIII) waardoor hun vroegere, gezamenlijke aanwezigheid in Limoges wordt bewezen, cf. JUSTE, p. 259; 

353-355. 
9 Er is discussie over de vraag of deze aantekening door Ademar zelf in BnF lat. 17868 is aangebracht. 

BISSCHOFF, “Bearbeitung eines arabischen Lehrbuches”, p. 183-184, n. 3, wijst de toeschrijving aan Ademar af, 

zich daarbij baserend op een schriftelijke mededeling van Jean Vezin. Richard LANDES, Relics, Apocalypse, p. 

103, n. 10, neigt naar de tegenovergestelde mening: “...it may well be his.” Het is misschien niet veel tekst maar 

in dat weinige staan voldoende tekens, die wezensvreemd zijn aan het schrift van Ademar, om het oordeel van 

Vezin bij te vallen. Ik denk eerder aan de hand van zijn oom Roger van Chabannes (scherpe letters in zwarte 

inkt).  De letterwaarde voor Ademar bedraagt 251, met als horoscoop het teken Aquarius en de planeet zon. De 

letterwaarde voor Adaliard bedraagt eveneens 251. 
10 BISCHOFF, “Bearbeitung”, p. 188; JUSTE, p. 75-77. 
11 In de editie van JUSTE, p. 575-607, de volgende paragrafen: 9.8, 12, 29.5, 31.6-7, 32, 33, 33a. 
12 Zie JUSTE, p. 72. Deze twee canonheiligen komen ook voor in het martyrologium dat Ademar in ditzelfde 

katern van VLO 15 heeft opgenomen, en in de kalender uit Saint-Martial die zich in Wolfenbüttel Guelf 79 

bevindt en die bewerkt werd door Ademar. 
13 LANDES, Relics, Apocalypse, p. 102. 
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  Het interessante is nu dat het excerpt van In principio in VLO 15 nog een bijzonderheid ten 

opzichte van MS Egerton 821 bezit, een bijzonderheid die niet rechtstreeks tot Ademar te 

herleiden is. In het gedeelte waarin het 18e regeringsjaar van Robert II wordt gememoreerd, 

bevindt zich namelijk een bijzondere toepassing van het berekenen van iemands sterrenbeeld 

op grond van de numerieke waarden van de eigen naam en die van de moeder. In dit geval 

gaat het om Engilpolt en Medana, zijn moeder. 

De berekening gaat als volgt: 

 

Medana: 12-5-4-22-1 = 41 

Engilpolt: 5-22-10-1-2-2-6-1-9 = 58 

41 + 58 = 99 : 28 = 3, rest 15, geeft sterrenbeeld weegschaal (libra) als “signe de 

naissance” van Engilpolt.14 

 

De numerieke letterwaarden zijn ontleend aan de reeks in par. 9.1-2: “accipe litteras de 

nomine hominis illius et nominis matris suae et computa per istum abcetarium A.i, B.ii, 

(etc.)....”. De letterwaarden van de naam van de man (58) en van zijn moeder (41) worden bij 

elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 28. Het restant dat bij deling overblijft (15), is 

bepalend voor het “signe de naissance”.  

  In de tekst van Ademar treden er enkele onduidelijkheden in de berekening op: ten eerste 

kent Ademar aan de eerste letter a in de naam van Medana ten onrechte de waarde 4 toe en 

desondanks is het totaal van 41 correct. Ten tweede is de letterwaarde van de tweede letter l in 

de naam Engilpolt volgens de reeks in par. 9.2 niet 1 maar 2. De letterwaarde van deze naam 

bedraagt dus niet 58 maar 59. Hoe deze fouten ook ontstaan mogen zijn,15 het betekent wel 

dat de uitkomst van de berekening (15 = Libra) ook niet klopt.16 

 

 

HERKOMST VAN DE TEKST 

 

  Verwantschap tussen handschriften kan op verschillende manieren tot stand komen: of de 

kopiist gaat op handschriftenreis, of het handschrift wordt naar de kopiist gestuurd, of de tekst 

wordt in opdracht gekopieerd in het thuisklooster en naar de aanvrager opgestuurd.  

  Over de eigen bijdrage van Ademar bij het totstandkomen van In principio kan niets met 

stelligheid worden beweerd, maar het is aannemelijk, gelet op Ademars gebruikelijke 

werkwijze, dat hij de tekst hier en daar heeft ingekort en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt 

van een door Engilpolt in Spanje gekopieerde en van zijn naam voorziene tekst. Het is echter 

niet uitgesloten dat de bewerking van de tekst grotendeels het werk van Engilpolt zelf is 

geweest. Maar de dateringen in de tekst zijn naar alle waarschijnlijkheid recente toevoegingen 

van Ademar zelf. 

   Juste concludeert dat Engilpolt de naam is van de kopiist of van de auteur van het resumée. 

Kopiist kan hij in ieder geval niet geweest zijn, want daarvoor komt op paleografische 

gronden zonder twijfel Ademar zelf in aanmerking. Bijgevolg blijft de hypothese overeind dat 

                                                 
14 Voor de principes van de berekening, cf. JUSTE, p. 142. 
15 Het kan om eerder gemaakte kopieerfouten gaan die door Ademar mechanisch werden overgenomen. Soms 

echter zijn dergelijke fouten, die ook elders in het handschrift voorkomen, zo makkelijk herkenbaar en dus ook 

herstelbaar, dat ik het vermoeden heb dat Ademar leed onder een rekenstoornis (dyscalculie). Zie ook nr. 65, 

“Propositiones ad acuendos iuuenes”. 
16 Ademar noteert de berekening als volgt: “ xii. v. iiii. i. xxii. i. medana. xcviiii. lviii  xli. remanet xv. libra.  v. 

xxii. x. i. ii. ii. vi. i. viiii. engilpolt.” JUSTE, p. 586, leest Engilpoit. Dit staat er niet, of men moet veronderstellen 

dat hier een I-longa werd geschreven. Voor een minder juiste berekening, zie: LIEBERKNECHT, Allegorese und 

Philologie, p. 161, n. 301, die zich echter moest verlaten op de onvolledige editie van BISCHOFF waardoor hij 

geen gebruik kon maken van de letterwaarde-systemen die in In principio zelf genoemd worden. 
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Engilpolt degene is die als auteur van het excerpt beschouwd moet worden. De naam 

Engilpolt leidt ons naar het Zuidduitse taalgebied,17 zodat – in combinatie met de Spaans-

arabische oorsprong van In principio – het voorstelbaar is dat Engilpolt op doorreis vanuit 

Spanje naar zijn moederklooster in Duitsland, met deze tekst in zijn bagage, de abdij van 

Saint-Martial heeft bezocht. Interessant is in dit verband dat de naam Engilpolt opduikt in de 

marge van een handschrift uit St. Emmeran (München, CLM 14431, fol. 115v), in een hand 

die volgens Bischoff dateert uit de 10e eeuw.18 Waarschijnlijk trad deze zelfde monnik op als 

getuige bij de overdracht van een wijngaard aan St.-Emmeran in de tijd dat dit klooster onder 

leiding stond van abt Ramwold (975-1001).19 Van deze Engilpolt uit St.-Emmeran is verder 

niets bekend maar chronologisch is het in ieder geval mogelijk dat hij geïdentificeerd wordt 

met de Engilpolt uit Ademars tekst. 

   

 

CONTEXT 

 

   Met welk doel heeft Ademar deze tekst in zijn verzameling opgenomen? Is er iets te zeggen 

over het gebruik van astrologische kennis door Ademar? Op andere plaatsen geeft Ademar er 

immers blijk van dat hij een zekere belangstelling aan de dag legde voor teksten met een 

voorspellende en/of medisch-magische inhoud. 

   In de eerste plaats hebben we hierboven al gezien dat de astrologische kennis ook 

daadwerkelijk werd toegepast, en dan met name door het berekenen van het “signe de 

naissance” van Ademar en zijn moeder Adaliard, opgetekend aan het einde van een boekje 

met een voornamelijk prognostische inhoud, MS Parijs, BnF lat 17868, fol. 20v,20 en door het 

berekenen van de onomatomantie van Engilpolt en Medana in VLO 15 zelf.  

  In de tweede plaats  worden aan het astrologische excerpt in VLO 15, eveneens in Ademars 

hand en naadloos erop aansluitend, een aantal spreuken (“Heilsegnungen”) toegevoegd, die 

curatief bedoeld waren, namelijk om ziekten te bestrijden (wormziekte bij paarden, 

oogziekte).   

Ik acht het dan ook zeker niet uitgesloten dat de medisch-magische teksten door Ademar 

doelbewust aan het excerpt van In principio werden toegevoegd om er één geheel mee te 

vormen, in die zin dat de recepten als een noodzakelijk en logisch complement werden 

beschouwd van de diagnosticerende en prognosticerende inhoud van de astrologie.21 

  In de derde plaats bevatten de aantekenboekjes van Ademar ook op andere plaatsen recepten 

en spreuken om ziekten te genezen (tekst 15b.) en prognostica (tekst 57) gecombineerd met 

computistisch/astronomische teksten.22 

  Hoe moeten we de omstandigheid interpreteren dat astrologische, medisch-magische en 

prognostische teksten werden opgenomen in een tekstverzameling waaruit Ademar geacht 

werd om het curriculum van de artes liberales op school te onderwijzen? Is dit een aanwijzing 

voor het flexibele en ruime karakter van dit curriculum in de kloosterschool van 

                                                 
17 Als historische persoonsnaam is de naam Engilpolt thuis in Beieren, o.a. in Regensburg, Passau en 

Mühlviertel. 
18 BISCHOFF, Die Südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Teil 1: Die 

Bayrischen Diözesen (Wiesbaden, 1974), p. 244. De tekst in het handschrift is in de 9e eeuw in Oost-Noordoost 

Frankrijk gekopieerd. De naam Engilpolt in de marge dateert volgens Bischoff uit de 10e eeuw.  
19 Voor deze oorkonde zie: Gerhard PEZ, Thesaurus anecdotorum novissimus seu veterum monumentorum etc. 

(Augsburg, 1721),  I, deel 3, Codex traditionum St. Emmerammensium, col. 79-190, hier col. 105-106.  
20 Het is de vraag of deze onomatomantie ontleend is aan VLO 15 of rechtsteeks aan de Alchandreana in BnF lat 

17868 zelf. 
21 In MS Egerton 821ontbreken deze spreuken, evenals de paragrafen 32, 32a, 33 en 33a van In principio.  
22 Zie tekst 15b, schriftje 3, fol. 12r-v; tekst 59, schriftje 13, fol. 192r-193r. 
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Angoulême/Limoges aan het begin van de 11e eeuw?23 Of is het onwaarschijnlijk dat Ademar 

deze kennis, die macht over leven en dood impliceerde, met anderen zou delen?24 

In ieder geval toont het aan dat Ademar een veelzijdige en grensoverschrijdende 

wetenschappelijke belangstelling aan de dag legde.   
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EDITIE 

 

   Voor een editie met genormaliseerde interpunctie en lay-out, wordt verwezen naar David 

Juste (éd.), Les Alchandreana primitifs, p. 575-607 (VLO 15 = Le). Juste geeft er de voorkeur 

aan om de tekst van Le te structureren volgens de indeling van MS Egerton 821. Om de tekst 

van Ademar synchroon met die in MS Egerton te laten verlopen voert Juste enkele 

tekstverplaatsingen door. Ik geef daarentegen de letterlijke tekstvolgorde van Ademar weer; 

ter vergelijking is tussen vierkante haakjes [...] de paragraafindeling van Juste genoteerd. De 

tekstverplaatsingen van Juste worden vermeld in het notenapparaat.  

                                                 
23 De belangstelling voor astrologie en prognostica, die ook elders valt te constateren, is in tegenspraak met de 

waarschuwingen geuit door Augustinus e.a. Verschillende verklaringen worden voor deze discrepantie tussen 

leer en praktijk aangedragen, cf. Valerie FLINT, “The transmission of Astrology in the Early Middle Ages” in: 

Viator 21 (1990), p. 1-27 en László Sándor CHARDONNENS, Anglo-Saxon Prognostics, 900 – 1100 (Leiden, 

2007), p. 126-138.  
24 In Deel I, hoofdstuk V.II, onderneem ik een poging om deze vraag te beantwoorden. 
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De handschriftbeschrijving door Juste (p. 318-319) is niet geheel juist: enerzijds omdat hij de 

gegevens van De Meyier soms verkeerd overneemt, anderzijds omdat zijn bron (i.c. De 

Meyier) de gegevens uit het handschrift niet altijd correct en volledig heeft overgenomen.  

     De editie van David Juste bevat vrij veel onnauwkeurigheden die ik toeschrijf aan het feit 

dat hij getranscribeerd heeft vanaf (vermoedelijk) een fotokopie van het handschrift. 

 

De afkortingen en de talrijke suspensies worden cursief opgelost. 

 

     ÷       est 

& en  ┐  et 

     q;       -que 

     q̅        quæ 

 

 

[fol. 30v] 

 

/13/ [1.4] Aries. Leo. Sagittarius. de igne. Taurus. Virgo. Capricornus. de terra. Gemini. 

Libra. Aquarius. de uento. Cancer. Scorpio. Pisces. de aqua. [1.5] Inter terram et /14/ uentum 

ira est. et inter aquam et ignem. Ventus et ignis amant se. Aqua et terra amant se. [1.6] Ventus 

et ignis stant. Terra /15/ et aqua iacent.25 [1.7] Stellę malę stant. bonæ iacent. [1.8] Septem 

sunt cæli et xii stællæ. [2.1] Luna est in cælo quem uidemus. /16/ et currit infra noctes .ii. et 

dimidia casa .i. et totum cælum currit in xxx dies. [2.2] In secundo cælo est sol et per /17/ 

ipsam casam in xxx dies. et totum cælum in anno .i. [2.3] In tercio cælo est stella alchetib26 et 

est apud solem et numquam ap/18/paret nisi contra signum. [2.4] Ad orientem non apparet nisi 

in sabbato. dies v. et est contra sanguinem. famem.27 grandi/19/nem. siccum. niuem multam. 

[2.5] Si habet colorem lubricum. est fames. Si lucida. est siccus aut nix. Si rubicun/20/da 

sanguinem. [2.6] In quali casa est ista stella. computa terram ad illam casam. ibi est illa 

persecutio. [2.7] Quartum cęlum /21/ habet stellam azofora id est uenus.28 [2.8] Quintum 

cælum habet stellam alaamar. et currit ad orientem in xlv /22/ dies aliquando; [2.9] Cælum 

sextum habet stellam almusteri. currit menses xii. [2.10] Septimum cælum habet stellam /23/ 

almucatil. currit infra tempus et tempus et dimidium tempus. [2.11] Currunt istæ stellæ contra 

orientem sicut sol et luna. /24/ [2.12] Dum occurrit sol. stellas almucatil. almusteri. alaamar. 

transit illas et uadit  usque ad quintam /25/ casam et currunt ipsæ stellæ29 sicut facere solent. 

[2.13] Dum est sol in quinto30 signo auertit se ab illis et illę fugiunt /26/ ad occiduum. [2.14] 

Dum exit31 sol de vta casa. illæ stant in uno loco. [2.15] Dum est sol in octava casa. illæ 

currunt32 ad /27/ orientem sicut solent. [3.2] Inter solem et almucatil ira est. [3.3] Inter 

almusteri et alaamar ira. [3.4] Inter azofra. /28/ et alcetib33 ira. [3.5] Inter lunam et alaamar 

ira. [3.6] Alaamar et almucatil uolunt34 se. [3.7] Almusteri /29/ et azofora uolunt se. [3.8] 

Alcetib et sol uolunt se. [4.2] Alaamar fuit in ariete. et scorpione. [4.3] Azofra. in tauro. et 

libra. /30/ [4.4] Alcetib in geminis et uirgine. [4.5] Luna in cancro. [4.6] Sol in leone. [4.7] 

                                                 
25 iacait  legit Juste 
26 supra: mercurius 

27 famem] famen  Juste 
28 formositas   in marg. add. 
29 currunt ipsæ stellæ] currit ipsa stella  Juste 
30 quinto] quintæ a. c.  

31 exit] erit  Juste 
32 illæ currunt] illa currit   Juste 
33 alcetib met I-longa 
34 dichtgelopen letter -t 
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Almicatil35 in capricornio. et aquario. [4.8] Almusteri /31/ in sagittario et piscibus. [5.1] Sol 

erigit se in ariete. et cadit in libra. [5.2] Almucatil erigit se de libra. et cadit in ariete /32/ [5.3] 

Alcetib erigit  de uirgine. et cadit in pisce. [5.4] Azofra erigit de pisce. et cadit in uirgine. 

[5.5] Almusteri erigit /33/ in cancro. cadit in capricornio. [5.6] Alaamar erigit in capricornio. 

cadit in cancro. [5.7] Luna erigit se in casa de tau/34/ro et cadit in casam de scorpione. [6.2] 

Sol dominica die. [6.3] Luna. [6.4] Alaamar.36 [6.5] Alcetib.37 [6.6] Almusteri.38 [6.7] 

Azofra.39  /35/ [6.8] Almucatil.40 [19.1] Sol et Alaamar.41 Almucatil.42 Luna. Almusteri.43 

Azofra.44 [19.2] Alcetib de uento. terra /36/ igne. aqua.45 [7.2] Draco tenet vii casas46 currit ad 

occiduum sequens suum caput et caudam. [7.3] Quattuor /37/ stellas habet in  capite usque in 

medium locum. casas quas intrant faciunt bonas. In cauda. stellas .iii. casas /38/ faciunt malas. 

[7.4] Caput de aqua. cauda. de igne. [7.5] Caput eius et Almusteri. uolunt se. [7.6-8] Cauda et 

Almucatil /39/ uolunt se. et currit per xii casas non habet casam nec die. nec hora. [8] In xii 

casas habet  xxviii. stellas. Annata.47 /40/ Albutain.48  Adoreia.49 Abdabaran.50 Almicen.51 

Atacia.52 Adiraan.53 Annacera.54 Atars.55 Algeuce.56 [fol. 31r] /1/ Alcereten.57 Acarfa. 

Alaava.58 Acimet.59 Algafar.60 Azeuenen.61 Alacilil.62 Alcala.63 /2/ Aleura.64 Annaam.65 

Aluelde.66 Cadateue.67 Cadabula.68 Cadacau.69 Cadalaauia.70 /3/ Algarfalauar.71 Algargalaar.72 

Albutain.73 [9.1] Accipe litteras de nomine hominis ill<ius>. /4/ et nominis matris suæ. et 

                                                 
35 Almicatil] Almucatil  Juste 
36 supra: mars 
37 supra: mercurius 
38 supra: iovis 
39 supra: uenus (scripsit: nenus) 
40 supra: saturnus 
41 supra: ignei  
42 supra: uentus 
43 supra: terra 
44 supra: aqua 
45 Sol et alamaar (…) aqua]   verplaatst  Juste 
46 casas ] rasas  legit Juste 
47 supra: ar. 
48 supra: ar. 
49 supra: t 
50 supra: t 
51 supra: t 
52 supra: g 
53 supra: g 
54 supra: c 
55 supra: c 
56 supra: Lc] c   legit Juste      Algeuce post corr. ] Alguce  Juste      
57 supra: Leone 
58 supra: uir 
59 su pra: uir 
60 supra: libr 
61 supra: libr 
62 supra: sc 
63 supra: sco 
64 supra: sc 
65 supra: sag 
66 supra: sag 
67 supra: cap 
68 supra: cap 
69 supra: capr ]  Pis.  Juste   
70 supra: aq 
71 supra: aqu 
72 supra: caprs 
73 supra: pi 
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computa per istum abcetarium.74 [9.2] A .i. B ii. C iii. D iiii. E v. F xxiii. G x. H xii. I i. K xvi. 

L ii. M xii. N xxii75
 /5/ O vi. P ii. Q xx. R iiii. S xx. T viiii. V i. X xx.76 Z vii.77 [9.5] Eice illas 

per xxviii. [9.6] ubi affinat ante xxviii. /6/ computa ipsas stellas donec uadas ad computum qui 

remanet de xxviii. et ubi afinit stella illa /7/ ipsa est de illo homine. [10.4] Septem stellæ 

planetæ diuidunt bonum et malum et hoc est abceta/8/rium illorum. A i. B ii. C vi. D iiii. E v. 

F viii. G i. H vi. I i. K i. L iii. M iiii. N v. O vi. P ii. Q ii. R ii. S i. T viiii. V i. /9/ X iii. Z vii. 

[10.5] Non computes ibi nisi nomine hominis illius78 per quem facis. [10.6] eice illas de 

nonem79 /10/ in viiii. [10.7] et ubi finierint ante viiii. computare incipe istas vii. de sol. et 

qualis uenerit /11/ talis est stella illius hominis. [10.8] ¶ A i. B ii. C vi. D iiii. E v. F viii. G v. 

H vi. I i. K i. L iii. M iiii. N v. O vi. P ii. Q ii. R ii. S i. /12/ T viii. V i. X iii.  Z vii. [10a.1] ¶ xii. 

v. iiii. i. xxii. i. medana.80 [10a.3] ¶ xcviiii. lviii | xli. 81 remanet xv. libra. [10a.2] ¶ v. /13/ 

xxii. x. i. ii. ii. vi. i. viiii. ENGILPOLT.82 /14/ [9.4] ¶ A intitulatus mille. B. titulatus d. C mille. 

D. dccc. E. d. <   >83 G. i̅i̅i̅. H. i̅i̅. /14/ K. d. L. ccc. M. mille semis. N. cl. O. dc. P. dcc. Q. 

dcccc. R. dc. S dc. T ccc./15/ lxi. V. mille semis. X. iii milia. Y. cccl. Z. ia legio. De indicione 

.d̅. differentiam tenet /16/ iii.84 [10b] ¶ Anno xviii. regnante rotberto. almucal in libra. 

Alaamar in uirgine. Azofra /17/ in leone. Alcetib cum sole in uirgine. et flocium85 colubri in 

geminis. [10c] ¶ Prima casa est /18/ suum uiuere. ii. suum auere .iii. suos germanos. iiii. suum 

patrem et matrem. v. suos /19/ filios. vi. suam infirmitatem. vii. suum lectum. viii. suam 

mortem. viiii. uiam. x. man/20/damentum. xi. amicos. xii. inimicos. [11.3] Almucatil si intrat 

in uiuere. facit malum ad /21/ corpus hominis. et si infirmus est cito moritur. Si non moritur 

perdit multum auerum. infra tempus /22/ et tempus et dimidium tempus. [11.4] Si intrat in 

auere. recipit86 quod perierat87 et plus accipit. [11.5] Si /23/ in fratres. est ira inter illum. et 

fratres suos et amicos. et si est frater suus infirmus moritur. [11.6] In patrem /24/ et matrem 

bonum est illi. et pater aut mater moritur. aut infirmitatem habebit /25/ unus ex illis fortem.88 

[11.7] In filios malum est ad illum hominem. et si filios habet aut unus morietur /26/ aut ad 

nuptias tradetur. aut per aliquam causam de domo eius eicitur.89 [11.8] Si in infirmi/27/tatem. 

bonum est. [11.9] In lectum. ira est inter hominem et uxorem. [11.10] In mortem. bonum est. 

[11.11] In uiam /28/ nocet. [11.12] In mandamento bonum. [11.13] In amicum. nocet. [11.14] 

In inimicum bonum. /30/ [11.15] In unaquaque de istis casis. stat xxx menses; [12.1] 

Almusteri. stat in casa unaquaque90 /31/ xii. menses. [12.2] ubique est bona nisi in uiuere. 

quia91 tunc natus infans est  cæcus aut mater /32/ uno anno cæca.92 [13.1] Alaama<r>. in 

                                                 
74 In het handschrift zijn de nummers behorende bij het alfabet, bovengeschreven toegevoegd en bij plaatsgebrek 

soms ondergeschreven. Zo gaat Ademar ook te werk bij de twee volgende alfabetten.  
75  xxii] illésible  Juste;   het perkament is op deze plek beschadigd, maar vergelijking met het gelijksoortige 

eerste getallenalfabet op fol. 32v, maakt aannemelijk dat het gaat om het getal 22=N. 
76 rasuur? 
77 interponit   A intitulatus mille (…) z: <….>    Juste  (= lin. 14-16) 
78 nisi nomine hominis illius] ne si nomine hominis illius  scripsit Ademar       nisi in nomine hominis illius   legit 

Juste 
79 nonem] nouem   legit Juste 
80 medana   suprascr. 
81  Door omlijning zijn deze getallen achter  xcviiii  ingevoegd.  
82 Engilpoit  legit  Juste.       
83 uacat 
84 Z …tenet iii ]  z:   suivent sept ou huit mots incompréhensibles:  prima (?) le‡g‡io. de indictione. D. (surmonté 

d’une barre) ‡…‡ III     Juste 
85 flocium (?)] ‡…‡cium   Juste 
86 recipit ] retinet  Juste 
87 perierat ] parierat  Juste 
88 fortem ] fortiorem  Juste 
89 eicitur] ecitur a. c.  (suprascr. i) 
90 unaquaque]  una unaquaque  Juste 
91 quia] qui  Juste 
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unaquaque casa xlv dies. [13.2] ubi almucatil nocet. /33/ ista ualet. ubi illa proficit. ista nocet. 

[14.1] ¶ Azofra. [14.2] in uiuere. malum est. [14.3] In auere bonum. /34/ [14.4] In fratres 

malum. [14.5] In patrem bonum. [14.6] In filios. mulier sua inpregnata si est93 filiam habet. 

[14.9] In morte. /35/ bonum. [14.10] In uia. bonum. [14.11] In mandamentum. comparet 

bestias feminas. [14.12] In amico. malum. /36/ [14.13] In inimico. bonum. [15.1] ¶ Alcetib. 

[15.2] in uiuere. bonum. [15.3] In auere damnum. [15.4] In fratres malum. /37/ [15.5] In 

patrem malum. [15.6] In filios malum. [15.7] In infirmitatem malum. [15.8] In lectum bonum. 

[15.9] In morte. si est /38/ infirmus cito moritur. si est sanus bonum est. [15.10] In uia. nocet. 

[15.11] In mandamento comparare facit /39/ bestias mares. aut seruitium94 [15.12] In amico. 

malum. [15.13] In inimico. malum. [fol. 31v] /1/ [16.2] ¶ Sol si intrat in casam de uiuere 

malum significat ad illum hominem. nam quando /2/ intrat si infirmum inuenit.95 cito moritur. 

dum96 exit. facit illi bonum. [16.3] In auere. bonum /3/ [16.4] In fratres damnum. [16.5] In 

patrem. unus ex illis infirmat. [16.6] In filios. bonum. aut filiam ha/4/bebit. [16.7] In 

infirmitate. malum. [16.8] In lectum. malum.  [16.9] In mortem. si sanus est bonum. /5/ Si 

infirmus moritur. [16.10] In uia bonum. [16.11] In mandamento. comparare facit feminam 

hominem /6/ [16.12] In amico. malum. [16.13] In inimico. bonum. [17.2] Luna quicquid deus 

facere uult ostendit. /7/ [17.4] Luna prima casa est uiuere. Casa quarta est de patre et matre. 

Casa viii. est de mor/8/te. [18.1] Draco in unaquaque casa habet suam stellam. [18.2] et stat in 

casa tempus. et dimidium temporis. /9/ [18.3] et dum una stella ex illis exit de ipsa casa. intrat 

in alia.97 [20.1] ¶ Qui nascitur in sole. habet ca/10/pillum nigrum et in summo rubicundum. 

faciem rotundam. colorem rubicundam. oculos /11/ grandes. Si habet faciem longam. habet 

colorem morticinam98 et est pinguissimus. [20.2] ¶ Azofra./12/ capillum nigrum. oculos 

grandes. faciem rotundam. est biscolor nec multum longus nec multum brevis./13/ est 

bilinguis et iram mittit inter alios. [20.3] ¶ Alcetib. est lector. aut multum loquens. dentes /14/ 

raras. barba pauca. [20.4] ¶ Luna. faciem longam. siccus. habet minus unum ex membris suis 

/15/ [20.5] ¶ Almucatil. oculos99 paucos. et est longus. [20.6] ¶ Almusteri. homo capillos 

nigros. oculos gran/16/des.100 cilia nigra. faciem formosam. in faciem macula. [20.7] ¶ 

Alaamar capillum russum /17/ faciem rubicundam. est longus. montonem acutum. [20.8] ¶ Qui 

cadit in caput draconis. est pinguis/18/simus. facie rotunda. nares fractas. oculos glaucos. 

[20.9] ¶ Qui cadit in caudam /19/ draconis. est longus. siccus. oculos paucos. et est latro.  

[21.1] ¶ De auere fraudato. uide casam quæ ex/20/it ab oriente si est ignis aut alia [21.2-3]et 

qualis hora est et qualis de vii. stellis dominat ip/21/sa hora. et scias ipsa stella quæ dominat si 

est de igne aut de alio. et illa stella in quo /22/ signo est Si est casa de fogo aut de alio. [21.4] 

Si est de igne est de causa quod mittitur in igne; /23/ [21.5] Si de terra sunt et casa et stella. 

est de causa quod exit de terra. [21.6] Si sunt de uento. est quod minat uentus. /24/ [21.7] Si 

sunt101 de aqua. est quod crescit102 de aqua. [21.8] Si sunt casas una de igne et alia de terra est 

quod exit de igne et /25/ de terra. [21.9] Si de terra et uento; [21.10] Si de uento et aqua. 

[22.1] Stella qui dominat ipsa hora et ipsam stellam quæ /26/ est ante illam ipsa dicit latronem 

[22.2] Si uis [requi]103requirere latronem ipsum qualis est. require104 in capi/27/tulo xxo. et in 

                                                                                                                                                         
92 cæca] cæra  Juste 
93 inpregnata si est ] inpraegnatas est  Juste 
94 seruit̅ ] scripsit Ademar     seruum  Juste 
95 inuenit] uenit  Juste 
96 dum] et quando  Juste 
97 interponit  Sol et Alamaar (…) aqua   Juste 
98 De dichtgelopen o wordt supra verbeterd. 
99 oculos post corr. 
100 grandes 
101 sunt] om.  Juste 
102 crescit] crecit a. c.  

103 [requi] moeilijk leesbaar door correctie 
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quali stella ipsum inueneris ipsa est sua similia. [22.3] ¶ Si interroge<t> te105 si inueni/28/et 

suum auere. uide casam. ubi est stella latronis et ipsam casam quæ exit ab orient<e>106 /29/ 

[22.4] Et si sunt casas ipsas quæ se diligunt. inueniet auerem. [22.6] ¶ Scias casam quæ exit ab 

oriente /30/ et casam ubi est latro. [22.7] si sunt de casis quæ se diligunt. prope est latro; 

[22.8] Si latronem inuenis /31/ in almucatil. in occiduo est. [22.9] Si in almusteri. ad 

meridiem. [22.10] Si in alcetib. inter meri/31/diem et orientem. [22.11] Si in alaamar. ad 

orientem. [22.12] Si in sol. inter orientem et septentrionem. [22.13] Si in /32/ azofra. ad 

septentrionem. [22.14] Si in luna. Inter septentrionem et occiduum. [22.15] Si in colubri. inter 

meridiem et occiduum. /33/ [22.16] ¶ Si est casa quæ exit ab oriente de fogo. est domus 

latronis ad orientem. [22.18] Si est de terra. est ad meridiem./34/ [22.19] Si est de uento. 

manet ad occiduum. [22.20] Si est de aqua. manet ad septentrionem. [23.1] ¶ Ad infirmum de 

morte est. /35/ computa stellam suam de illis vii. [23.2] si infirmatur in die quo fuerit donatus 

ad ipsam stellam quæ est /36/ sua. non moritur.107 [23.3] Si non infirmatur in die qua fuerit 

donatus ad ipsam stellam. require in /37/ capitolo108 xmo.109 et quomodo ibi inueneris sic fiet. 

[schriftje VII, fol. 32r] /1/ [24] Deputatus est aries. babiloniæ et illi regioni. Taurus. ethiopia. 

Gemini. spaniam. /2/ Cancer. terra de mecar. Leo. terra de gut megug. Virgo. terram de bagdat 

et ele/3/erag. Libra. terram de acuc. Scorpio. scotia. Sagittarius. romania et francia. /4/ 

Capricornius. terram de atorc. Aquarius. terram de cigelmet. Pisces. insulas maris. /5/ [25.1] ¶ 

Sol et alcetib si se iunxerint in una casa iiiior aut v. stellas de istis /6/ vii. signum est. [25.3] Si 

est casa de fogo et se iunxerit alaamar ad istas iiiior aut v. /7/ stellas est super sanguinem. aut 

grandem siccum. [25.4] Si est casa de terra. erit morta/8/litas. [25.5] Si de uento. erit 

infirmitas aut fames. [25.6] Si de aqua. erit diluuium. /9/ terræ motus. [25.7] In quali casa 

uideris hæc signa. in tali terra erunt. [26.1] ¶ Quando /10/ est grande siccum et uolueris 

computare quando pluet. uide ubi fue/11/rit caput draconis aut stella azofra. [26.2] si fuerit 

una de istis in casa de aqua /12/ computa lunam quando descendit in casa de aqua. cito 

pluit.110 [27.1] ¶ Quando uis /13/ prendere uiam. uide ipsa hora qualis est de ipsis. vii. stellis. 

et scias ipsam casam /14/ qualis est quæ exit ad orientem. [27.2] Et si est ipsa casa ubi cadit 

ipsa stella qui do/15/minat.111 non exibis ipsa hora quia grauis est. [27.3] Aut si est illa hora112 

quando sol a/16/uertit faciem suam ad illas stellas et illæ fugiunt ad occiduum. non exeas quia 

grau<i>s est. /17/ [27.4] Aut si est ipsa stella quæ dominat ipsa casa quæ exit ab oriente 

corrupta. non exe/18/as quia graue est. [28.1] ¶ Computa casam de auere ipsa est casa 

secunda. et casa de mandamen/19/to ipsa est casa Xma. et uide quales stellæ sunt in ipsas 

casas. [28.2] Si est sol in casa de aqua. /20/ quæris uestimenta uaria. [28.3] Si in fogo. quæris 

aurum argentum. [28.4] Si in terra. quæris /21/ accipere terram. aut mansiones. [28.5] Si est in 

uento. comparare uult bestias femineas. [28.6] Si est /22/ azofra in aqua. quærit uestimenta 

alba. [28.7] Si est in casa de terra uidebis ipsa luna. si est /23/ in casa de illas quæ se diligunt 

quærit accipere feminam. [28.8] Si in fogo. margaritas. au/24/rum. argentum. [28.9] Si in 

uento. bestias femineas. [28.10] Alcetib si est in fogo. uult se commendare ad se/25/niorem. 

[28.11] Si in uento. uult comparare mulum. mulam. capras. apes. [28.12] Si in terra. 

quæ/26/rit accipere amicos. [28.13] Si in aqua. margaritas de mare. [28.14] Luna si est in 

fogo. uult /27/ equum comparare. aut asinum. [28.15] Si in aqua. uult ambulare ad mare et ibi 

bene accipiet. /28/ [28.16] Si in terra. oues. [28.17] Si in terra. quærit accipere de hoc quod fit 

                                                                                                                                                         
104 require] requirere  Juste 
105 interrogete  scripsit Ademar 
106  het bovengeschrevene is onleesbaar  
107 moritur] morietur   Bischoff 
108 capitolo] capitulo   Juste 
109 Xmo ] III  MS Egerton 
110 pluit] pluet   Juste 
111 dominat  corr. 
112 hora  bovengeschreven corr.  o 
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de ligno. [28.18] Almu/29/catil si est in uento. petras. aut mansiones aut uestimenta de lana. 

[28.19] Si /30/ in fogo. frumentum. [28.20] Si in aqua. bestiam nigram.[28.21] Si in terra. 

comparare uult ues/31/timenta ad feminam. aut inprendere uiam ubi fuerit bene accepturus. 

/32/ [28.22] Almusteri. si est in aqua. comparare uult margaritas quæ exeunt de mare. [28.23] 

Si in /33/ terra. equum balzanum. [28.24] Si in fogo. aurum argentum. [28.25] Si in uento. 

oues. bestias /34/ albas. uestimenta linea. [28.26] Alaamar si est in fogo. aurum. argentum. 

ferrum. [28.27] Si in terra. /35/ equum rubicundum.  [28.28] Si in aqua. bestias ad 

occidendum.  [28.29] Si in uento. accep/36/turus erit a seniore ullam causam. [29.1] ¶ Si uis 

scire quando reuertitur homo /37/ uide ipsa hora. qualis est de vii. stellis. et computa casam 

quæ exit ad orientem. /38/ [29.2] Quando intrauerit ipsa stella quæ dominat ipsa hora in casa 

.iii.a ipsa hora /39/ ueniet. [29.3] Si non uenit tunc. non ueniet usque uadat ipsa stella ad casa 

.vii. /40/ [29.4] Si tunc non est reuersus. non ueniet donec uadat ipsa stella ad casa xa. [29.5] 

Si tunc /41/ non uenit. non ueniet donec uadat ipsa stella ad casam in quo erat. quan<do>113 

/42/ exiuit illo homo de sua mansione. Si in ipsa hora non est reuersus. mortuus <est>114 / 43/ 

[30.1] ¶ Si uis scire ubi habet dolores infirmus. computa in quales casas sunt iunctas /44/ ii. 

aut iii. de ipsas stellas.115 [30.2] Si in casa de uento. dolores habet in capite /45/ [30.3] Si in 

fogo. in pectore. aut scapulis. [30.4] Si fuerint iunctas in aqua. in fe/46/more. [30.5] Si in 

terra. in crura aut pedes. [30.6] Si non fuerint iunctas. ii. aut iii. /46/ in una casa de ipsis vii. 

stellis. habet dolores per totum corpus. /47/ [31.1] ¶ Si homo uenit ad te in hora quando aries 

exit ad oriente. [fol. 32v] /1/ scias quia uenit tibi pro latronibus qui furauerunt suum auere. et 

ipsum auere est /2/ aurum aut argentum aut ferrum. aut ęs; iio homines furauerunt ei. et unus 

est proxi /3/mus suus. et uoluit querelam facere ad seniorem. et totum inuen<i>et;116 quia 

porta /4/ eius aperit ad orientem; et habet unam bigam fractam in mansione. [31.3] ¶ Si uenerit 

in geminis. /5/ dices illi117 propter hominem. qui longe est uenit expiare. [31.5] Si in leo<ne>. 

dices illi quod furauerunt suos drapos /6/ aut aurum. et est unus homo qui furauit.118 [31.8] Si 

in scorpione. hominem habet in sua domo cui uo/7/luit malefacere. et ille habet malum in 

uentrem et fecit multas medicinas et non illi ualent /8/ et facis illas et modo liberaberis.119 

[31.9] Si in sagittario. bonum est tibi. [31.10] Si in capricornio. dices illi quod femina uoluit 

te /9/ potionare. et nouissima tua erit bonum. [31.11] Si in aquario bonum est illi. andare uiam. 

/10/ et habet malum in suo uentre et ueniet illi medicina de terra longinqua. [31.12] Si in 

piscibus. / 11/ malum est illi. [31.6] Si in uirgine. dices illi quod habet signum in se quod fecit 

illi serpens in orto. /12/ aut canis aut cadet de alto. aut habet signum in suo brachio sinistro aut 

in pede /13/ dextro. [31.7] Si in libra. habet malum in ore. aut caput aut aures et uenit illi per 

uentum quod pren/14/dit in banio. [32.1] Si uenerit tibi in ipsa hora de sol. in primis quod 

intrat scias quod expi/15/are te uult pro fabulis. Et si dicit tibi quid teneo in manu. dices illi. 

pauca causa /16/ quod exit de terra aut de ligno. [32.2] Si uenerit tibi in ipsa hora media dices 

illi quod /17/ per fabulas est aut120 per rixa unde habet pauorem; [32a] ¶ F: bartolomei. 

alacmar in /18/ uirgo. uigilia  sancti laurentii anno xviii. intrauit.                                                      

 

[1. cirkel linksboven met getallenalfabet:]121 

 

                                                 
113 -do  onleesbaar 
114 est  onleesbaar (÷) 
115 ipsas stellas] ipsis stellis   corr. Juste 
116 beschadiging 
117 dices illi  in margine add. 
118  interponit  Si in uirgine (…) quod prendit in banio  (lin. 11 – 14)   Juste    
119 liberaberis] liberabis   Bischoff  Juste 
120 aut] ut a. c. 

121 Cf. abcetarium op fol. 31r, lin. 4-5. 
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[33.1] De stellas minores qui in uocabulo sunt trigenta. A i. B ii. C iiii. D iiii. E v. F 

xxiiii. G x. H xii. I i. K xvi. L ii. M xii. N xxii. O vi. P ii. Q xx. R iiii. S xx. T viiii. V i. 

X xx. Z vii. 

 

[2. cirkel rechts met de 12 tekens van de dierenriem; voor ieder teken wordt het aantal 

“huizen” gegeven plus het element waartoe zij behoren (wind, water, vuur, aarde). De 

cirkel moet linksom gelezen worden:] 

 

[33.2] Aries ii. ignis; Taurus iii. tellus;122 Gemini ii. uentus; Cancer iii. aqua; Leo ii. 

Fogus; Virgo iii. Terra; Libra ii. uentus; Scorpio iii. aqua; Sagittarius ii. fogus; 

Capricornius iii. Terra; Aquarius ii. uentus; Pisces iii. aqua. 

 

 [3. cirkel linksonder met getallenalfabet:]123 

 

[33.3] De stellas minores qui in splendore sunt maiores et in numero septimo. A i. B ii. 

C vii. D iiii. E v. F viii. G i. H vi. I i. K i. L iii. M iiii. N v. O vi. P ii. Q ii. R ii. S i. T 

viiii. V i. X iii. Z vii. 

 

[Tekst rechts naast de onderste cirkel:] 

 

/1/ [33a] ¶ Vbi remanserit numerus de trentenas ibi est prima /2/ signa de una alia 

sequentia.124 de suo auere. /3/ iii.a de suos germanos. iiii. suum patrem aut /4/ matrem. 

v. suos filios. vi. suam infirmitatem. /5/ vii. suum li<c>tum. viii. suam mortem. viiii. /6/ 

suam uitam. x. suum mandamentum. xi. suos a/7/micos. xii. suos inimicos.125

                                                 
122 tellus] terra   Juste 
123 Cf. getallenalfabet op fol. 31r, lin. 7-9 
124 sequentia  corr. dichtgelopen letter 
125 Cf. de 12 “huizen”op fol. 31r, lin. 17-20; cf. JUSTE, Les Alchandreana, 71 e.v., vooral 74-75; 573 e.v., vooral  

606-607. 
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27. BEZWERINGSFORMULES (medisch-magische formules) 

 

fol. 32v (schriftje VII). 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   Aan het astrologische excerpt in VLO 15 worden, eveneens in Ademars hand en naadloos 

op de voorgaande tekst aansluitend, een aantal spreuken (“Heilsegnungen”) toegevoegd, die 

bedoeld waren om ziekten te bezweren of te verdrijven. Deze geneeskrachtige formules 

hebben een half-christelijk en half-heidens karakter, en liggen in dezelfde magisch-medische 

sfeer als passages uit de astrologische tekst. Behalve dat de astrologische tekst van In 

principio allerlei prognostica bevat, o.a. met betrekking tot diefstal en verlies van zaken, is er 

ook een paragraaf (30), met behulp waarvan men de plaats kan voorspellen waar in het 

lichaam pijn zal optreden bij een bepaalde conjunctie van planeten. In par. 23 kan men de 

sterren raadplegen om te achterhalen of men van een ziekte zal genezen. Ook kan met behulp 

van kennis van de ascendanten een magisch voorwerp geconstrueerd worden (par. 21). En de 

getallenalfabetten laten toe om het gesternte te berekenen waaronder iemand geboren is.  

   Het eerste recept gaat over ziekte bij paarden, en de relatie met astrologie is in dit verband 

misschien niet zo vreemd, als we bedenken dat uit later tijd diergeneeskundige 

verhandelingen bekend zijn, waarin de tekens van de Dierenriem invloed hebben op ziekte en 

genezing van het paard.1 Met deze voorbeelden in het achterhoofd zou men kunnen stellen dat 

de medisch-magische spreuken thematisch verbonden zijn met de astrologie die eraan 

voorafgaat, als een soort therapeutisch complement bij de astrologische voorspellingen. 

    Ik acht het dan ook zeker niet uitgesloten dat deze medisch-magische teksten door Ademar 

aan het excerpt van In principio werden toegevoegd, met het vooropgezette doel om er één 

geheel mee te vormen. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de paleografische en 

codicologische eenheid die beide teksten vormen. Op de afbeelding hieronder is te zien dat de  

spreuken (inc.: Beatus iob) zonder cesuur volgen op het slot van In principio (expl.: xii. suos 

inimicos). Het paragraafteken kan niet als cesuur beschouwd worden omdat in de tekst van In 

principio regelmatig een paragraafteken opdoemt om een afzonderlijke sectie binnen de tekst 

te markeren (zie bijvoorbeeld het paragraafteken op de afbeelding aan het begin bij Ubi 

remanserit). De afbeelding laat zelfs zien dat beide teksten materieel met elkaar vervlochten 

zijn omdat de spreuken rondom het laatste getallenalfabet uit In principio geschreven zijn (zie 

afb.).2  

                                                 
1 Cf. Josefina PLANAS, “The Zodiac and the Stars in a Treatise on Veterinary Medicine of the Crown of Aragon”, 

in: Manuscripta 56 (2012), p. 269-300; het gaat om het Libro de albeitería van Manuel Díez (ed. 1495) waarin 

de overeenkomst tussen de macrokosmos van de sterrenhemel en de microkosmos van het paard, verbeeld wordt 

door een tekening van een paard dat bekleed is met de tekens van de Dierenriem op de corresponderende 

lichaamsdelen. 
2
 Dat deze en andere tekstcombinaties in VLO 15 voorkomen (schriftjes VII en XIII), is in tegenspraak met de 

bewering van Valerie FLINT, “The Transmission of Astrology in the Early Middle Ages” in: Viator 21 (1990), p. 

25, dat handschriften waarin zich serieuze astronomische/astrologische teksten bevinden, waartoe zij ook de 

Alchandreana en Hyginus’ De astronomia rekent, “do not have Christianized lunaria, divining spheres, charms, 

blessings, thunder prognostics.”  
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Afb. 27.1, fol. 32v. Slot van In principio en overgang naar formules: Beatus iob… etc. 

 

 

 

EDITIE 

 

Een eerdere editie is verschenen in B. BISCHOFF (ed.), “Besegnungen aus Südfrankreich 

(Elftes Jahrhundert, erstes Drittel)”, in: Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechzehnten 

Jahrhunderts (Stuttgart, 1984), Anhang, p. 264-265. 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 32v] 

 

1.  ¶ Beatus iob uermes habuit3 et iste caballus talis colorius4 uermes habuit. iam amplius 

non habeat et ultra non appareat in eum.5 amen. Pax tibi. pax tecum in eo amen. Super 

aspidem. et basiliscum. ambulabit. leonem et draconem conculcabit se iam mortuus est 

in eum amen.  

2. Xpistus natus est. xpistus passus est. xpistus crucifixus est. xpistus resurrexit.6 ille qui 

a mortuis resurrexit.7 ille liberet istum caballum de ista enfossura. aria lena encontreras 

a retro te retorna.  

                                                 
3 Cf. Iob 2, 7; 17, 14      habuit] <ha>buit  Bischoff   meent dat er zich een gat in het perkament bevindt, quod 

non.   
4 colorius] coloris  Bischoff 
5 non appareat in eum] non appareant a nouo  Bischoff 
6 resurrexit] resurexit  legit Bischoff 
7 Mc 9,8 
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3. ΦΡΕC. ΘΗΦΡΗC. ΠΗΡΦΡΗC.8  

4. Ihsus9 in puppi dormiebat sopore graui.  

5. In xpisti nomine tecla nicea10 et aquilina. super ripas maris sedebant. tres uirgas aureas 

manibus tenebunt. Nicea dixit Si tu es alba xpistus illam fundat.11 Tecla dixit Si tu es 

rubea. xpistus illam fundat. Aquilina dixit. Si tu es nigra xpistus illam fundat. In 

nomine domini mailas12 de oculo illo tollamus.13 Agios agios agios. sanctus sanctus 

sanctus. crux xpisti crux xpisti crux xpisti. amen.   

 

 

 

 

TOELICHTING 

 

   In een preek uit 1032 maakt Ademar, naar aanleiding van Gen 2,21, melding van het feit dat 

medici in staat waren om te snijden in het menselijk lichaam dankzij de verdovende werking 

van kruiden.14 Tegenover deze positieve waardering voor de geneeskunde, staat in hetzelfde 

handschrift een preek die een passage bevat waarin het bijgeloof veroordeeld wordt. Er is 

sprake van ongelovigen die boeren (rustici) verleidden om een medicinaal poeder, gemaakt 

van de botten van overledenen, in hun eten te mengen. Er volgde echter geen genezing maar 

waanzinnigheid en geloofsafval.15 Een soortgelijk verhaal wordt door Ademar gepresenteerd 

in zijn Chronicon, over de kanunniken van Orléans die in 1022 als ketters werden verbrand. 

Zij waren volgens Ademar het slachtoffer van een boer uit de Périgord die hen met een 

poeder, gemaakt uit de botten van kinderen, betoverd had, waardoor zij de duivel gingen 

vereren.16  

   In het eerste geval gaat het om een analogie tussen een Bijbelpassage (Gen 2, 21) en een 

medicinale praktijk, die juist vanwege de symmetrie tussen beide wordt toegestaan. In het 

tweede geval gaat het om een medicinale praktijk die niet gelegitimeerd wordt door een 

christelijke analogie. Misschien dat zulke heftige reacties als in Orléans werden uitgelokt door 

het ontbreken van een christelijk fundament voor de geneeskundige praktijk. 

   De recepten en spreuken in tekst 15b. en de prognostica in tekst 58 bevestigen de indruk die 

door de astrologische tekst en de daarop volgende geneeskrachtige formules in tekst 26a. 

wordt gewekt, namelijk dat Ademar belangstelling koesterde voor medicinale praktijken en 

wellicht ook voor de overdracht van deze kennis. Een moeilijker te beantwoorden vraag is, of 

Ademar deze wetenschap in praktijk bracht, bijvoorbeeld onder zijn kloostergenoten of 

wellicht ook onder de lokale bevolking en onder bezoekende pelgrims? Uit andere bronnen 

weten we dat het vaak monniken waren die over de kennis beschikten en in de juiste positie 

verkeerden om, met het uitspreken van de christelijk getinte formules, op te treden als 

bemiddelaar tussen God en natuur.17 De spreuken van Ademar zijn grotendeels in het Latijn 

                                                 
8 ΦΡΕC. ΘΗΞΡΗC. ΠΗΡΞΡΗC.    Bischoff         
9 Iesus   Bischoff 
10 Nicea: naam van de Griekse overwinningsgodin Nike of van St. Nicasius van Rouen die in latere 

oogzegeningen als beschermheilige optreedt van ooglijders (zie T. Hunt, p. 222). 
11 fundo in de betekenis van overwinnen, verjagen 
12 mailas] maclas  Bischoff   (maclas in de betekenis van maculas) 
13 tollamus] tollimusa.c.   tollemus  Bischoff       
14 MS Berlijn, Phillipps 1664, fol. 93r, cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 285. 
15 MS Berlijn, Phillipps 1664, fol. 75r, cf. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 285-286.  
16 Chronicon III, 59 (éd. BOURGAIN, p. 180). 
17 Cf. Dora FARACI, “Narrative patterns in the medieval charm tradition. The German worm charm of Codex 

Vaticanus, Pal. Lat. 1227”, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 33 (2003), p. 48-71, hier p. 71, 

sprekend over de tijd van Boccaccio: “…that monks were normally considered as repositories of healing 
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gesteld en maken gebruik van passages ontleend aan de Bijbel of aan christelijk ritueel 

taalgebruik. Wat dit betreft ligt het volkomen in de rede dat de formules uitgesproken zullen 

worden door geestelijken.18 

   Waar en hoe de spreuken ontstaan zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Het grootste deel 

van de kennis die in astrologie, prognostica en geneeskrachtige formules zichtbaar werd, had 

een niet-christelijke oorsprong, waarbij in de loop der tijden antieke, oosterse en volkse 

(heidense) invloeden met elkaar vermengd konden zijn.De osmose tussen christendom en 

heidendom kan verklaard worden uit het toenmalige levensgevoel “omsloten te zijn door 

onverklaarbare krachten, waartegen men alle mogelijke middelen moest mobiliseren.”19 Zo 

kunnen in de spreuken die Ademar noteert, door de christelijke inkleding heen, soms 

fragmenten herkend worden die uit een orale of antiek-schriftelijke traditie stammen (Roma 

tibi subito motibus ibit amor; aria lena encontreras a retro retorna; phres the phrès per 

phrès). Waarschijnlijk konden deze niet-christelijke elementen behouden blijven omdat zij 

uitgesproken werden door een geestelijke en omdat zij functioneerden binnen een geheel van 

overwegend christelijke formuleringen. Indien de christelijke vorm van een recept of formule 

en de kerkelijkheid van de uitvoerder ervan, beslissend waren voor haar toelaatbaarheid, dan 

zou de geschiedenis in Orléans misschien verklaard kunnen worden als een machtsstrijd 

tussen de magi uit het volk en de geestelijkheid, met als inzet de zeggenschap over leven en 

dood en over de ruimte tussen hemel en aarde. Om de invloedssfeer van de kerk uit te breiden 

moest het volksgeloof bestreden worden, hetgeen kon geschieden ofwel door veroordeling 

(Orléans), ofwel door accomodatie (christianisering).  

 

   Bernhard Bischoff  heeft de tekst die onmiddellijk volgt op het resumée van In principio 

opgedeeld in zes afzonderlijke “Besegnungen”. Het is in mijn ogen echter niet altijd even 

duidelijk waar de ene spreuk ophoudt en waar de andere begint. Ik hanteer een iets andere 

indeling dan Bischoff maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk zal blijken dat sommige 

bezweringen samen horen en andere weer in meerdere zelfstandige formules moeten worden 

opgesplitst.  

   De spreuken (incantaties) die hier bijeen staan, zijn vroege voorbeelden van christelijke 

magie. De woorden die uitgesproken worden hebben een helende werking, dankzij het 

verhalen van een analoge gebeurtenis uit de Bijbel of het gebruik van een christelijk symbool 

(crux Christi) of het reciteren van passages uit de liturgie waarbij de hulp van Christus en zijn 

heiligen wordt ingeroepen. Soms echter is er geen betekenis, alleen het geloof in de magische 

werking van woorden of lettercombinaties.20  

                                                                                                                                                         
charms.” Zie ook Erna PATZELT, “Moines-médecins”, in: Études de civilization medieval (IXe-XIIe siècles). 

Mélanges offert à Edmond-René Labande (Poitiers, 1974), p. 577-588, vooral p. 585-586. Om voorspellingen te 

kunnen doen werd voor Ademar, op basis van een voorafgaande astrologische tekst, het gesternte berekend 

waaronder hij geboren was (in de marge van fol. 20v van BnF lat 17868), zie tekst 26, p. 479, n. 9. 
18 Cf. ook Lc 10, 17-19, waar de 72 leerlingen in naam van Christus het vermogen krijgen om boze geesten uit te 

drijven en om op schorpioenen en slangen te staan.  
19 Frits van OOSTROM, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300 

(Amsterdam, 2006), p. 61. Als voorbeelden geeft Van Oostrom een spreuk Contra vermes en een 

gechristianiseerde formule om een bloeding te stelpen. 
20

 Cf. Verena HOLZMANN, “ »Ich beschwer dich wurm vnd wyrmin…«. Die magische Kunst des Besprechens”, 

in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 33 (2003), p. 25-47, hier p. 28; Adolph FRANZ, Die 

kirchlichen Benediktionen im Mittelalter (Graz, 1960), II, p. 422. Voor de middeleeuwse opvatting dat de 

uitspraak van woorden fysieke implicaties had, cf. Charles BURNETT, “The Theory and Practice of Powerful 

Words in Medieval Magical Texts”, in: Tetsuro SHIMIZU / Ch. BURNETT (eds.), The Word in Medieval Logic, 

Theology and Psychology (Turnhout, 2009), p. 215-231; Lea OLSAN, “Latin Charms of Medieval England: 

Verbal Healing in a Christian Oral Tradition” in: Oral Tradition, 7 (1992), p.116-142”, hier p. 137: “This belief 

in the power of the words to change the circumstances or reality lies at the basis of the use of a charm. The 
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  Het taalgebruik in de bezweringen wijst op een Zuidfranse of, waarschijnlijker nog, een 

Spaanse herkomst (enfossura, aria lena encontreras a retro te retorna, mailas). In dit milieu 

heeft het normatieve Latijn reeds veel invloeden uit de volkstaal in zich opgenomen.21 Dat 

betekent dat de codicologische en de thematische eenheid die deze spreuken vormen met de 

voorafgaande, uit Spanje afkomstige astrologische tekst, zich ook uitstrekt over de 

taalkundige oorsprong.22 Omdat Bischoff en Juste in tekstgrenzen denken, overwegen zij niet 

de mogelijkheid dat Ademar – of een ander vóór hem – beide teksten (astrologie en 

geneeskrachtige formules) met opzet bijeen plaatste. 

 

 

 

1. 

 

  De eerste formule is bedoeld om een paard met een bepaalde kleur, te genezen van een 

wormziekte.23 Met uermis werd de ziekteverwekker aangeduid die overwonnen, gedood of 

uitgedreven moest worden. Men moet hierbij niet aan een specifieke wormziekte denken, 

maar aan een inwendige ziekte in het algemeen,24 waarbij de worm symbool staat voor het 

werk van de duivel. Zoals gebruikelijk bij spreuken tegen wormen, wordt vanwege de 

analogie gerefereerd aan het Bijbelverhaal van Iob 2, 7 en 17, 14. Job heeft aan dezelfde 

kwaal geleden maar hij is door zijn liefde voor God genezen en daarom, als heilige 

bemiddelaar, in staat om anderen met deze ziekte te helpen. 

Een vergelijkbare formule vormt onderdeel van een uitgebreide handleiding tegen een 

wormziekte (Ad vermem qui dicitur talpa tollendum) in een 10/11e eeuws handschrift: 

“Beatus job tenebatur vermibus modo non habet sic non habeat iste homo vel equus albus aut 

niger, ita velit dominus et sancta maria ac bonus iob.” (in margine: contra vermes ad 

equum).25  

   Het is mogelijk dat de spreuk in VLO 15 op dit punt eindigt, maar ik ben geneigd om het 

vervolg ook bij de wormspreuk te betrekken: het liturgische pax tibi, pax tecum wordt 

gevolgd door een zin uit Psalm 90, 13 waar de gelovige, c.q. genezer, de kracht wordt 

verleend om de wilde dieren te vertrappen (Super aspidem et basiliscum…). In geen enkele 

formule heb ik deze regel aangetroffen, maar de analogiewerking lijkt overduidelijk: de worm 

                                                                                                                                                         
words might be spoken in a patient’s ear, written on bread or hosts and ingested, or carried on the person as a 

preventative.”  
21 Lea OLSAN, “Latin Charms”, p. 138, spreekt van “signs of residual orality”; zie ook n. 31 hierna.  
22 B. BISCHOFF, “Bearbeitung”, p. 187-188 en D. JUSTE, Les Alchandreana, p. 235 e.v., geven argumenten voor 

de Catalaanse oorsprong van In principio.  
23 Het noemen van de kleur dient als pars pro toto. Zowel het zieke dier als de ziekteverwekker kan met de kleur 

aangeduid worden. In veel paardenspreuken speelt de kleur van het zieke paard een rol, cf. W.L. WARDALE, 

“Some Fifteenth-Century Charms from German MSS. in the British Museum” in: The Modern Language Review 

33 (1938), p. 394: “nem das pfärd bei der varb”, “man sal das pferdt nennen alz is geharet is”; in MS Parijs, BnF 

Nouv. acq. lat. 356 (s. XIII), fol. 69r, in het recept “Ad vermen, qui in caballo est”, komt de volgende opdracht 

voor: “et dic ter: uerminatia, libera illam bestiam – aut albam aut rubram aut qualem colorem habet – de uerme et 

de pena”, cf. K. A. WIPF, “Die Zaubersprüche im Althochdeutschen” in: Numen 22 (1975) 42-69, hier p. 66-68. 

In de meeste wormrecepten draait het echter om de kleur van de ziekteverwekker: deze kan wit, rood of zwart 

zijn, cf. V. HOLZMANN, “ »Ich beschwer dich wurm vnd wyrmin…«”, p. 28-30, i.h.b. noot 16, en de spreuken in 

Robert PRIEBSCH, “Segen aus Londoner HSS”, in: Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur 24 

(1880), p. 14-21, hier p. 15-16; zie ook de laatste spreuk in de serie van Ademar. 
24 Cf. Ute SCHWAB, “In sluthere bebunden” in: H. UECKER (Hrsgb.), Studien zum Altgermanischen. Festschrift 

für Heinrich Beck  (Berlijn / New York 1994) 554-583, hier p. 556 en sp. n. 8; Monica NIEDERER, Der St. Galler 

Botanicus. Ein frühmittelalterliches Herbar (Bern, 2005), p. 189. 
25 MS Trier, Stadtbibliothek 40/1018, fol. 41v-43r; cf. W.L. WARDALE, “Some Fifteenth-Century Charms from 

German MSS. in the British Museum” in: The Modern Language Review 33 (1938), p. 394-395; A. BECCARIA, I 

codici di medicina del periodo presalernitano (Rome, 1956), p. 231-232. 
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die het paard kwelt, zal vernietigd worden. De spreuk besluit dan ook met het uitspreken van: 

“se iam mortuus est in eum” (het < beest > is al dood in hem).26 In enkele Duitstalige 

“Wurmsegen” uit de 15e eeuw worden de wormen ook op deze wijze bestreden:  

 

“der wurmen varen dri di sancte ioben azen. der ein was wiz. der ander waz swarz. der dritte 

waz rôt. Herre sancte jobs die wurme sint tôt. Daz sprich dristunt und wende als dicke daz 

phert wmme. sprich auch dri pater noster in sancte jobes ere.”27  

 

2. 

   

De tweede spreuk begint met het reciteren van passages uit het Credo: 

 

Christus natus est.  

Christus passus est.  

Christus crucifixus est.  

Christus resurrexit.  

 

Deze etappes uit het levensverhaal van Christus culmineren in een smeekbede, gericht tot 

Christus zelf en deels ontleend aan Marcus 9, 8, om het paard te bevrijden van de ziekte die 

als enfossura wordt omschreven. Het is de bedoeling dat de genezing op basis van analogie 

zal geschieden: het wonder van Christus, die uit het graf is opgestaan, moet ook voltrokken 

worden aan het kreupele paard: “ille (= Christus, vE) liberet istum caballum de ista 

enfossura.”28  Met enfossura wordt naar alle waarschijnlijkheid een specifieke ziekte aan de 

hoeven van het paard bedoeld (hoefbevangenheid, laminitis), waardoor het paard kreupel 

wordt en door de benen zakt. Het is een stofwisselingsziekte die verschillende oorzaken kan 

hebben. Het waarneembare gevolg van hoefbevangenheid is, dat het paard gaat liggen en niet 

meer wil lopen. Het woord enfossura heb ik verder nergens aangetroffen maar wellicht dat 

deze benaming verband houdt met het Oudfranse enfosser in de betekenis van neergeworpen-

zijn.29 Een Catalaanse oorsprong lijkt mij echter nog waarschijnlijker, gezien de huidige 

Spaanse term voor hoefbevangenheid, infosura. 

                                                 
26 Een opvallende karakteristiek van het Laat-Latijn blijkt uit het gebruik van het ‘overbodige’ reflexieve se  in 

combinatie met mortuus est.  De oorsprong hiervan is gelegen in de behoefte om de mediale nuance van het 

werkwoord middels een reflexief voornaamwoord concreet uit te drukken. Een gebruik dat zich in de latere 

Romaanse talen verder heeft ontwikkeld en zichtbaar is gebleven in bijvoorbeeld het Franse se mourir, cf. 

A.P.Orbán, “Die Entwicklung des Mediums vom Lateinischen zu den romanischen Sprachen mit besonderer 

Rücksicht auf die Theorien der lateinischen Grammatiker”, in: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 88 

(1974), p. 235-245, hier p. 244. 
27 MS Londen, BL Arundel 164, fol. 110r, cf. R. PRIEBSCH, “Segen aus Londoner HSS”, p. 15.  
28 Bij de inname van ’s Hertogenbosch in 1629 door Prins Frederik Hendrik werd een document gevonden met 

daarin een “preservatyf voor de pest”, uitgevaardigd door de paus. Het voorschrift besluit met: “+ Iesus Christus 

natus est + In Christus crucifixus est + A Christus sepultus est + Amen. Dit moet ghy schryven op een pampier, 

ende alle daghen een eten, yeder besonder. + Christus + natus + Christus + passus + Christus + a mortuis 

resurrexit + Dit moet ghy schryven op een seye-bladt, tot vyven toe ende alle daghen een eten nuchteren, ende 

vyf Paternosters, ende vyf Ave Maria.”, cf. N.C. KIST en W.C. ACKERSDIJK, “Bijdragen tot de geschiedenis van 

de pauselijken aflaathandel in Nederland, I.”, in: Archief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van 

Nederland 3 (1831), p. 414-432, hier p. 432. Deze formule werd ook in aangepaste vorm gebruikt voor het 

stoppen van een bloeding. Na het gebruikelijke “+ Christus natus est + Christus passus est + Christus crucifixus 

est +”, wordt niet vervolgd met resurrexit maar met: “Christus lancea perforatus est et continuo exivit sanguis et 

aqua…”, cf. Tony HUNT, Popular Medicine in Thirteenth Century England (Cambridge, 1990), p. 95 (Charm 

67). Zie ook de formule in VAN OOSTROM, Stemmen op schrift, p. 61. 
29

 Cf. U. SCHWAB, “In sluhtere bebunden”, p. 559 en B. BISCHOFF, “Besegnungen”, p. 264; zie ook Christa M. 

HAESELI, “Marginale Zauberspruchüberlieferung im frühen Mittelalter”, in: Das Mittelalter 16 (2011), p. 126-

141, over de spreuk in MS Stadtbibliothek Trier, 40/1018 80, waar “…die Begriffe spvrihalz und entphangana 
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  Hetgeen ik hier heb gerangschikt onder de tweede spreuk, kan in werkelijkheid zeer wel één 

geheel vormen met, en een uitbreiding zijn van, de eerste formule. Dat wil zeggen: de 

wormen waarvan het paard in de eerste spreuk last heeft, kunnen de oorzaak zijn van wat in 

het tweede gedeelte enfossura wordt genoemd.30     

  Direct na enfossura volgt een geheimzinnige spreuk: “aria lena encontreras a retro 

retorna”. Het kan hier eventueel om een zelfstandige formule gaan, zoals Bischoff denkt, 

maar omdat deze zin niet met een hoofdletter begint en omdat hetzelfde Latijns-Romaanse 

dialect wordt gebruikt als in het woord enfossura, ben ik geneigd om te denken dat deze regel 

deel uitmaakt van het recept tegen hoefbevangenheid. Het zou dan een opdracht kunnen 

betreffen voor degene die de genezende woorden uitspreekt: “wanneer je zachte lucht 

ontmoet, keer het <paard> dan om” (?).31 Misschien dat door het christelijke ritueel de 

demonen uit het paard werden verdreven en dat dit merkbaar werd door de waarneming van 

de geur die het paard uitademde.  

 

3. 

 

De derde spreuk met de Griekse majuskelletters ΦΡΕC. ΘΗΦΡΗC. ΠΗΡΦΡΗC,32 heeft 

waarschijnlijk geen andere dan een magische betekenis die thuishoort op een amulet die het 

paard omgebonden krijgt, of die eventueel op de huid getekend kan worden.33 Als dit de 

bedoeling was dan kan het ombinden van het amulet als afsluitende fase beschouwd worden 

in het recept tegen de wormziekte bij het paard.  

 

4. 

 

De zin (4) die daarop volgt (“Ihesus in puppi dormiebat sopore graui”) is een samentrekking 

van twee bijbelpassages, Ion 1,5: “et Iona descendit ad interiora nauis et dormiebat sopore 

gravi” en Mt 8, 24, waar het over Jesus gaat: “et ecce motus magnus factus est in mari ita ut 

navicula operiretur fluctibus ipse vero dormiebat”.  Het is niet te achterhalen waarvoor deze 

spreuk bedoeld was. Indien de werkzaamheid ook hier door de gelijkenis (similia similibus) 

met de Bijbelse gebeurtenissen bewerkstelligd wordt, dan kan het zijn dat vissers en schippers 

deze spreuk op een amulet bij zich droegen om het stormgevaar af te wenden. Maar misschien 

werd deze incantatie ook wel gebruikt tijdens het toedienen van een anesthesistisch middel 

waarvan Ademar in één van zijn preken melding maakt.34  

                                                                                                                                                         
ein und dasselbe Übel (bezeichnen), nämlich das Verfangensein resp. die Pferderähe (entphangana), die zu 

Lahmheit (spvrihalz) führt.” (p. 137-138), cf. Jörg RIECKE, Die Frühgeschichte der mittelalterlichen 

medizinischen Fachsprache im Deutschen. 2 Bde. (Berlin/New York, 2004), Bd. 1, p. 111.  
30 Een aanwijzing hiervoor vinden we in een spreuk uit het hierboven in n. 23 genoemde handschrift, Parijs BnF 

Nouv. acq. lat. 356, fol. 69r, waar sprake is van een paard met een wormenziekte (qui uermem habet) en dat 

terneer ligt (her tahz blanka ros de quocunque colore…geuuorpan uuurdi), en in een vergelijkbare 

paardenspreuk uit de 12e eeuw in MS Vaticaanstad BAV, Pal. lat. 1158, fol. 68v, (ad equum infusum) waar een 

gedeeltelijke Credo-analogie de genezing moet bevorderen. Voor een behandeling van deze spreuken, cf. Ute 

SCHWAB, “In sluthere bebunden”, passim.  
31 In de vertaling van BISCHOFF, “Besegnungen”, p. 264: “Jij zult zachte lucht aantreffen, keer je om.”  
32 Een mogelijke translitteratie naar het Latijnse alfabet: “phres the phrès per phrès”; indien het Griekse getallen-

symboliek zou betreffen, levert dit het volgende resultaat op: 500+100+5+200 = 805; 9+8+500+100+8+200 = 

825; 80+8+100+500+100+8+200 = 996 (Φ = 500, Ρ = 100, Ε = 5, C = 200. Θ = 9, Η = 8, Π = 80, volgens de 

numerieke waarde van de Griekse letters in Beda, DTR 1, ed. JONES).  
33 Cf. RICHÉ, Écoles et enseignement, p. 333; Klaus DÜWEL, “Buchstabenmagie und Alphabetzauber. Zu den 

Inschriften der Goldbrakteaten und ihrer Funktion als Amulette” in: Frühmittelaterliche Studien (Münster), 22 

(1988), p. 70-110, hier p. 94 e.v. Soms werden halve maan-vormige amuletten om de paardennek gehangen 

vanwege de veronderstelde kracht die er vanuit ging, cf. PLANAS, “The Zodiac and the Stars”, p. 290-291 en afb. 

4. 
34 Zie Deel I, p. 132.  
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5. 

 

De laatste incantatio (5) dient om een oogziekte (mailas de oculo) te behandelen. De kwaal 

wordt gedifferentieerd naar gelang haar kleur wit, rood of zwart is.35 Nicea is de heilige die 

beschermt bij een witte vlek, Tecla als het oog rood is, en Aquilina tenslotte indien de 

aandoening zwart is. In alle gevallen is het Christus die de ziekte zal overwinnen (fundat). Het 

gezwel in het oog wordt in Christus’ naam weggenomen, refererend aan Lucas 6, 42, waar de 

balk (trabem) of de splinter (festucam) uit het oog moet worden genomen.36 Daarna volgt een 

magisch ritueel door het driemaal herhalen van het liturgische “agios, sanctus, crux xpisti”.  

   In verscheidene ogenspreuken, daterend van na 1100, worden drie heiligen aangeroepen die 

aan het strand gezeten zijn: Thecla, Nazarenus en Aquilina.37 In VLO 15 is Nazarenus 

vervangen door Nicea, een combinatie die ook voorkomt in een compilatie met Oudfranse en 

Latijnse recepten: “Item si Tera, Nicia et Aquilinia se seeient sur le mere e dit si Tera, Nicia 

et Aquilinia, quant pousu nus la mei, tant puissent les mailes en les oilz cestem (?) Amen. 

Pater noster .iii. Item: en noun del Pere e del Filz e del Seint Esprit, Teda, Nicea et Aquilina. 

Teda dixit ‘stamus’, Nicea dixit ‘sic faciamus’, Aquilina dixit ‘maculam de oculo deficiamus’. 

Si fueris alba, Pater, te deleat et cetera, ut supra”.38 Nicea (Nicia) kan de verbasterde 

vrouwelijke vorm zijn van St. Nicasius van Rouen die (later?) bekendheid genoot als 

ogenbeschermer.39 Meer waarschijnlijk is Nicea hier een verschrijving van Niceta, de zuster 

van Aquilina. 

   In deze spreuk is een Romaans dialect herkenbaar door het gebruik van het woord mailas. 

Dit mailas is verwant aan het Oudfranse mailes en het Oudduitse mail.40 Bischoff leest hier 

naar mijn mening ten onrechte maclas, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat er sprake 

is van een verschrijving van maculas.41 

 

 

 

   

   

 

 

 

                                                 
35 Cf. A. FRANZ, Benediktionen, p. 486, n. 7. Het is ook mogelijk dat de kleur van de aandoening geïdentificeerd 

wordt met de kleur van de veroorzaker, de worm. We zien dus dat met drie kleuren (zwart, wit, rood), zowel de 

zieke (het paard), de ziekteverwekker (de worm), als ook de ziekte zelf aangeduid kan worden, zie hierboven n. 

23.  
36 Lc 6,42: “hypocrita eice primum trabem de oculo tuo et tunc perspicies ut educas festucam de oculo fratris 

tui;” Aug. Sermo 49, ed. SL 41, lin. 185: “tolle trabem de oculo tuo, noli odisse fratrem tuam”. 
37 A. FRANZ, Benediktionen II, p. 490. 
38 Cf. Tony HUNT, Anglo-Norman Medicine II. Shorter Treatises (Cambridge, 1997), p. 222. 
39 A. FRANZ, Benediktionen, p. 487-488. Volgens FRANZ, II, p. 491, werd de standaardformule pas in de 15e 

eeuw verrijkt met de naam van Nicasius. Deze auteur was echter niet op de hoogte van het bestaan van 

bovengenoemde twee Oudfranse formules.  
40 A. FRANZ, Benediktionen im Mittelalter II, p. 489, in Duitse ogenspreuken is vaak sprake van “mail oder 

smercze der augen”,  zie Zeitschrift für Deutsche Alterthumskunde 38, p. 17. In een Oudfranse ogenspreuk luidt 

de formulering: “les mailes en les oilz”, zie hierboven: HUNT, Anglo-Norman Medicine II. 
41 De verwante benaming malannus, in de betekenis van lichaamszweer (variola), komt voor in de ook tot de 

Alchandreana  behorende teksten in BnF lat. 17868. Zie ook REICHE, Ein rheinisches Schulbuch, p. 438-439. 
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28. AURELIUS AUGUSTINUS, Sermones 41, Sermo 245. De mysterio Trinitatis et Incarnationis, 

I. 

       

fol. 33r – 35 r (schriftje VII). 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 28.1, fol. 33r. Augustinus, De mysterio Trinitatis et Incarnationis. 

 

    De tekst in VLO 15 begint op fol. 33r van het zevende katern, direct na het slot van de 

astrologische tekst (nr. 26), die op fol 32 is genoteerd. De hand is duidelijk niet die van 

Ademar. Niet alleen de morfologische verschillen met Ademars autografen maar vooral ook 

de afwijkende schrijfstijl leiden tot deze conclusie. Bovendien is het penhouderschap van 

Ademar moeilijk voorstelbaar, gelet op de talloze elementaire fouten in het kopieerwerk.  

Vermoedelijk heeft Ademar een andere kopiist uit Saint-Martial de opdracht gegeven om de 

preek van Augustinus af te schrijven. Ik meen dezelfde hand te herkennen in een Breviarium 

van Saint-Martial waarvan een deel bewaard is gebleven en dat zich nu bevindt in MS 

Wolfenbüttel Gud. 79, fol. 94-97:1 

                                                 
1 Zie ook de vergelijkbare hand in BnF lat. 3785, bijvoorbeeld fol. 345v. 
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Afb. 28.2. Wolfenbüttel, Gud. 79, fol. 95v. 

 

     Zoals te zien is in het kritisch apparaat, begaat de kopiist in het Leidse handschrift nogal 

wat onnauwkeurigheden. Dit komt onder meer naar voren in de expuncties en 

bovengeschreven verbeteringen. Bovendien worden hele zinsdelen weggelaten waardoor de 

betekenis van de tekst verloren gaat. Het blijft de vraag of deze fouten en omissies aan de 

slordigheid van de kopiist te wijten zijn of dat de voorbeeldtekst reeds zo gebrekkig was.  

  Niet de gehele tekst van de preek van Augustinus is gekopieerd: midden op fol. 35r breekt de 

schrijver zijn arbeid af. De preek zou nog zo’n 30 regels in beslag genomen hebben. Dat wil 

zeggen, nog anderhalve bladzijde in de huidige lay-out. Precies voldoende om op het 

resterende gedeelte van fol. 35r-v te passen, dat nu leeg is gebleven. Het zou kunnen dat 

Ademar de opdracht tot kopiëren heeft gegeven en het werk heeft laten stoppen omdat de 

kopiist niet capabel bleek. In de lege ruimte die volgt op de preek heeft Ademar niets 

genoteerd. Is dit een aanwijzing dat deze tekst als een van de laatsten aan de verzameling van 

Ademar is toegevoegd?  

Een andere mogelijkheid is dat deze tekst door een ander, ná Ademars vertrek uit Limoges, is 

afgeschreven.  

  De resterende bladzijden van schriftje VII zijn leeg gebleven, afgezien van enkele 

onbetekenende notities en een regel muziektekst.2  

 

 

 

                                                 
2 In de linkerbovenhoek van fol. 35v staat dun geschreven: “follus” (contemporain?); bovenaan fol. 36r is door 

een latere hand in gotisch schrift één regel muziektekst geschreven, zie nr. 29; aan de bovenzijde van fol. 36v is 

tweemaal een initiaal “M” te herkennen. 
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EDITIE 

 

Migne  PL 38, Sermones de tempore, col. 2196 – 2198. 

 

Interpunctie: punctus elevatus wordt in transcriptie weergegeven door  .′  

 

[fol. 33r] 

 

/1/ Legimus sanctum moysen populo dei precepta dantem. /2/ ubi dixit; Audi israel; Dominus 

deus tuus.′ deus unus est.3 Non potest /2/ esse maior.′  non potest numerari. Dicente propheta 

/3/ dauit.4 Magnus dominus et magna uirtus eius.′  et sapien/4/cia5 eius non est numerus.6 

Obtime nostis ita fratres /5/ karissimi.′  qui corde tenetis catholicam ueritatem.′  /6/ quod 

adiuuante domino proposuit explanandum; Deus unus est pater.′  [  ]7 deus unus est filius.′  

deus unus est /7/ spiritus sanctus; Non tres dii.′  set unus deus. Tres in uocabulis.′ /8/ unus in 

deitate substancie; Set sicut mihi hereticus; /9/ Ergo si unum sunt omnes sunt incarnati non ad 

solum xpistum pertinet. /10/ caro. Nempe aliud est anima. set aliud est racio. , /11/ Licet 

tamen in anima est racio et una est anima.′ set ali/12/ud anima agit. aliud racio. Anima uiuit.′ 

racio /13/ sapit. Et ad animam pertinet uita.′ et ad racionem /14/ pertinet sapiencia.8 Et cum 

unum sint.′ anima sola /15/ suscipit uitam.′ racio sola suscipit sapienciam. Et tamen /16/ nec 

anima sine racione.′ nec racio sine anima.′ sic et /17/ pater et filius licet unum sint. et unus 

deus sit. ad xpistum /18/ solum pertinet caro.′ sicut ad solam racionem pertinet /19/ 

sapiencia.9 licet non recedat ab anima; Ecce // fol. 33v //  1/ aliud in sole. calor et <s>plendor 

in uno radio sunt.′ set ca/2/lor exicat splendor inluminat. Aliud suscipit calor. /3/ aliud 

splendor. et licet calor et splendor ab inuicem /4/ non queant separari suscipit splendor 

inluminacionem.′ /5/ non feruorem. Suscipit calor feruorem.′ non inlu/6/minacionem. Aliud 

simul. aliud singulare agunt.′ /7/ et tamen ab inuicem non separantur. Sic et filius susce/8/pit 

carnem.′ et non deseruit patrem.′ nec se diuisit /9/ a patre;10 Suscepit inquam filius carnem11 

[..]12 in proprie/10/tate.′ et tamen et pater et spiritus sanctus. non defuit maies/11/tati. In 

diuinitate equalitas. […]13 in car/12/ne sola filii proprietas.14 Cum ergo una sit deitas.′ /13/ 

una diuinitas.′15 impleuit quidem carnem.′ /14/ xpisti pater et spiritus sanctus set maiestate 

non suscepcione. /15/ Vis scire quia16 cum eo17 erat.′ euuangelista refert. /16/ quia ihesus 

[ihesus] plenus spiritu sancto regressus est ab iordane.18 /17/ Ecce quomodo ihesus xpistus 

                                                 
3 Deut 6, 4 
4 propheta dauit] David propheta  Migne 
5 sapiencia] sapientiæ  Migne 
6 Ps 146, 5: “magnus Dominus noster et multus fortitudine prudentiae eius non est numerus” 
7 exp.: deus unus est 
8 sapiencia  corr. ex  sapienciam (exp.) 
9 sapiencia corr. ex sapienciam (exp.) 
10 scripsit patrę 
11 exp. .′ 
12 exp .interpunctie 
13 exp. in carne sola.′ 
14 Post proprietas] non autem ab eo Patris aut Spiritus sancti recessit aliquando diuinitas  Migne   om. cod. 
15 diuinitas  suprascr.  corr. ex  diuinitatis 
16 Post quia] fuit et Pater? Non sum, inquit Dominus Christus, solus; sed Pater mecum est. Audi et de Spiritu 

sancto, quia  Migne   om. codex 
17 eo  suprascr.  add. 
18 Luc 4, 1: “Iesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est ab Iordane” 
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suscepit carnem.′ et tamen /18/ et spiritus sanctus non defuit maiestate. Sic celum et terram 

/19/ implet pater. implet spiritus sanctus. Carnem xpisti desere/20/re non potuerunt.′ quando 

in diuinitatis19 unita/21/te manserunt. Adhoc citharam respice ut musicum // fol. 34r // 1/ 

melos tonis dulcibus reddat. Tria pariter /2/ adesse uidentur ars. manus et corda. et tamen.20 

/3/ ars dictat.′ manus tangit resonat corda.21 /4/ Resonet22 quod auditur nec ars nec manus /5/ 

sonum reddunt.′ set ea cum corda pariter operantur. /6/ Sic nec pater nec spiritus sanctus 

susceperunt carnem.′ /7/ et tamen cum filio pariter operantur. Sonum. sola corda /8/ 

discutit.′23 carnem solus xpistus accepit. Operacio in tribus /9/ constat.′ set quomodo pertinet 

ad solam cordam soni /10/ reddiuo.′24 sic pertinet ad solum xpistum carnis huma/11/ne 

suscepcio. E contra iudeus. Contra naturam /12/ inquid25 parere uirgo maria non potuit.′ et 

detestan/13/dus manicheus; Si caro erat.′ uirgo esse non potuit; /14/ Si uirgo peperit.′ 

phantasma fuit.26 Proferre27 de istoria /15/ ueteris testamenti.′ necessarium28 contra iudeum., 

/16/ Quomodo29 sonuit auribus nostris.′30 deus moysi conprecepit31 /17/ de singulis tribu[bu]s 

uirgas adferri. Allata32 sunt xii cim /18/ uirge.′ inter quas etiam una erat que ááron fuerat /19/ 

sacerdotis.′ posite sunt a sancto moyse in tabernaculo testi// fol. 34v //1/monii; Virga autem 

ááron post alterum diem in/2/uenitur produxisse flores et frondes et perperisse33 se nuces.34 

/3/ Delectat hoc misterium cum caritate uestra contra /4/ perfidiam iudeorum35 comisceri36 

uel37 maxime figura /5/ interuenit sacramenti. Virga hec38 protulit39 quod ante40 /6/ non abuit41 

non radicata plantacione.′ non defos/7/sa sarculo. non animata succo. nec42 fecundata /8/ 

seminario. Et43 cum illic deessent uniuersa iura /9/ nature.′ protulit uirga quod nec semine 

suggeri po/10/tuit.′44 contra iura45 dei filium generare uirgo ha/10/bu<i>t46 tempora pariendi; 

Virga 47autem alio die /11/ quod natura non habuit48 tempora germinandi.49 /12/ Illa enim 

decursis. viiiiem mensibus peperit uirga autem /13/ alio die50 quod natura non habuit 

                                                 
19 diuinitatis   suprascr. corr. ex  diuinitates 
20 Post tamen] unus sonus auditur  Migne   om. codex 
21 Post corda] Tria pariter operantur  Migne   om. codex 
22 resonet] personat  Migne 
23 discutit] excutit  Migne 
24 lees: redditio 
25 inquid lees:  inquit  Migne 
26 Post fuit]  Utrisque respondendum est  Migne   om. codex 
27 Proferre] Profero   Migne 
28 necessarium exemplum  Migne 
29 Quomodo] quod modo  Migne 
30 Post nostris] manifestissimam veritatem  Migne    om. codex 
31 Deus moysi conprecepit] Dominus Moysi sancto praecepit    Migne 
32 Allata] Allatae  Migne 
33 perperisse]  exp.  per  peperisse  Migne 
34 Nm 17, 6-8 
35 iudeorum] Iudaicam  Migne 
36 commiscere  Migne 
37 ubi  Migne 
38 ecce  Migne 
39 protulit  suprascr.  corr. ex   potulit 
40 ante  suprascr.  corr. ex  autem  
41 habuit  Migne 
42 nec] non  Migne 
43 Et tamen cum  Migne 
44 Post  potuit] nec radice. Virga ergo potuit contra naturam nuces educere; virgo non potuit    Migne    om. codex 
45 iura] naturae iura  Migne 
46 habuit  suprascr.  corr. ex  abuit   
47 exp. d 
48 supra corr. ex  abuit 
49 Virga…tempora germinandi  alternatieve lezing bij Migne    tempora germinandi] protulit  Migne 
50 Virgo autem alio die] Virga alia die  Migne 
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germinauit. /14/ Contra naturam deus.′ uirgo parere non potuit.51 /15/ Deus enim qui in 

numeris mirabile contra naturam /16/ signum ostendit ut asina loqueretur52 ipse mirabi/17/lius 

facere uoluit. ut xpistus de uirgine nasceretur; // fol. 35r //   1/ Audiat et uersutus ille 

manicheus /2/ aliud sacramentum.′ solis radius53 specular /3/ penetrat.′ et soliditatem eius 

insensibili subti/4/litate pertraicit et talis uidetur intrinsecus qualis /5/ extrinsecus;54 Itaque 

fratres ne<c> cum ingreditur uio/6/lat nec55 cum egreditur dissipat.′ quia in in/7/ gressu56 eius 

specular integrum perseuerat. Spe/8/cular ergo non rumpit. radius solis.′ integri/9/tatem 

uirginis ingressus. aut egressus. num/10/quid uiciare <…>   

                                                 
51 Contra naturam deus uirgo parere non potuit] Virginem, dicit Judaeus, parere natura non patitur  Migne 
52 Nm 22, 28: “aperuitque Dominus os asinae et locuta est” 
53 radius  corr. ex   radios 
54 extrinsecus]  exstat extrinsecus   Migne 
55 nec  suprascr.  corr. ex   ne 
56 in ingressu] ad ingressum et egressum  Migne 
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29. ANONIEM, Monte Libano 

 

fol. 36r (schriftje VII). 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 29.1, fol. 36r. 

 

Deze regel is geschreven door een latere hand in gotisch schrift. Voor het overige is de 

bladzijde leeg gebleven. 

 

 

TEKST  

 

“Monte libano magis candida uirgo o quam terribilis in ordine caritatis” 

 

Dit is een gedeelte uit het responsorium, “Ave, festiva ferculi Salomonis conviva” dat gedrukt 

werd door Guido M. DREVES, Liturgische Reimofficien aus Spanischen Brevieren (Leipzig, 

1894: Analecta Hymnica Medii Aevi XVII, Hymnodia Hiberica), p. 29: 

 

V. Monte Libano magis candida 

     O quam terribilis in ordine caritatis, 

     Transis per mediam Hierusalem filias 

 

   De hymne maakt ook deel uit van het motet “Ave festiva ferculis” dat ten onrechte aan 

Josquin des Prez is toegeschreven. Het muziekstuk werd aangetroffen in MS Tarazona 2/3 (c. 

1520); zie Kenneth KREITNER, “Ave festiva ferculis and Josquin’s Spanish Reputation”, in: 

Journal of the Royal Musical Association 128 (2003), p. 1-29.
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30. PSYCHOMACHIA: tekeningen met bijschriften (Ademar) 

 

fol. 37r – 43r (schriftje VIII). 
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SIGNATUREN 

 

   In schriftje VIII heeft Ademar de tekeningen, die normaal gesproken de tekst van de 

Psychomachia illustreren, in een afzonderlijk katern ondergebracht, separaat van de tekst die 

zich in de twee daaropvolgende katernen bevindt. In mijn toelichtingen bij de paragrafen die 

handelen over de tekeningen (nr. 30), bij de tekst (nr. 36) en bij de index (nr. 34) van de 

Psychomachia, komen vele handschriften aan de orde, waarvan ik hieronder de signaturen 

geef. In de wetenschappelijke litteratuur worden de handschriften met de tekst en tekeningen 

van de Psychomachia in twee hoofdgroepen ingedeeld. De Prudentiushandschriften uit Groep 
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I  behoren tot de zogenaamde Frans-Engelse familie, terwijl de handschriften uit groep II tot 

de Duitse-Noordfranse familie worden gerekend:1 

 

I 

P1 = Parijs, BnF latin 8318  

Le1 = Leiden, UB, VLO 15 (d.w.z. de tekeningen op fol. 37r-43r) 

C = Cambridge, CCC 23 

Lo1 = Londen, BL, Additions 24199 

Lo2 = Londen, BL Cotton Cleopatra C. VIII 

Leyd. I = eerste hand in de bijschriften bij de tekst van de Psychomachia in VLO 15 

Leyd. II = tweede hand in deze tekstbijschriften 

 

II 

Le2 = Leiden, UB, Burmannus Q 3 

P2 = Parijs, BnF latin 8085 

B1 = Brussel, KB 9987-91 

B2 = Brussel, KB 10066-77 

B3 = Brussel, KB 9968-72 

Be = Bern, Burgerbibliothek 264  

G= St. Gallen, Stiftsbibliothek 135 

K = Köln, Dombibliothek 81 

Lo3 = Londen, BL, Cotton Titus D. XVI 

Ly = Lyon, Bibliothèque du Palais des Arts 22 

P3 = Parijs, BnF latin 18554 

P4 = Parijs, BnF latin 15158 

V = Valenciennes, Bibliothèque municipale 563 

Weitz W = London, BL, Additions 34248 + P3 (ed. O’SULLIVAN) 

 

 

 

 

INLEIDING 

 

    Het schriftje (VIII) waarin de tekeningen van de Psychomachia zich bevinden, bestaat uit 

drie katernen die als volgt zijn samengesteld: het eerste katern ( 8, fol. 37-44) is een 

regelmatig quaternio, gevolgd door een regelmatig quinio (9, fol. 45-54), en tenslotte weer 

een regelmatig quaternio (10, fol. 55-62). Afmetingen perkament: 210 x 150 mm. De 

tekstspiegel van de Psychomachia in 9 en 10: 165 x 105 mm.  

Haar- en vleeszijde zijn te onderscheiden, in het eerste katern het minst duidelijk. De ordening 

is consistent, beginnend met de haarzijde; schema H/V V/H H/V etc. 

Prikjes: met pen-knife, per dubbelblad; 30 horizontale prikjes in de zijmarge voor de 

schrijflijnen en telkens twee prikjes in de boven- en ondermarge voor de achter- en 

voorkantlijn. In het quinio (9) zijn bovendien middenboven en middenonder nog twee gaatjes 

geprikt, bedoeld voor twee verticale lijnen voor een tekstopmaak in twee kolommen. Deze 

middenkantlijnen zijn echter niet getrokken en behalve in de  proloog van de Psychomachia is 

de tekst nergens in twee kolommen verdeeld. Waarschijnlijk heeft de kopiist al snel na het 

                                                 
1 De signaturen van de geciteerde handschriften verwijzen naar Stettiner, Die illustrierten 

Prudentiushandschriften, p. 218 en naar  de glosseneditie van S. O’Sullivan, Early Medieval Glosses, p. 139. In 

grote lijnen wordt deze indeling nog steeds geaccepteerd, cf. Gaborit-Chopin, Winstedt, e.a. 
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begin ondervonden dat er onvoldoende ruimte aanwezig was om twee kolommen op één 

pagina te plaatsen.  

Liniëring: blind, droge punt. Muzerelle formule: 1-1/0/1-1/J. De liniëring is ook zichtbaar op 

de versozijden van de bladen met de tekeningen in katern 8. In twee gevallen heeft de 

schrijver zich niet aan de liniëring gehouden, namelijk bij de Index operum Prudentii op de 

laatste versozijde van katern 8 (fol. 44v), en bij de proloog tot de Disticha van Ps.-Cato op de 

laatste versozijde van katern 10 (fol. 62v).  

De tekst van de Psychomachia is geschreven above topline. Horizontale en verticale framing 

met doorlopers (fol. 53v). 

Binding: eerder onderzoek heeft uitgewezen dat Ademar, wat betreft een deel van VLO 15, 

met losse katernen werkte die een voorlopige binding bezaten.2 Met betrekking tot schriftje 

VIII kan gezegd worden dat de bladen van katern 8 in ieder geval gebonden waren vóórdat de 

tekeningen uitgevoerd werden. Bewijs hiervoor is de tekening op fol. 43r waarvan een 

gedeelte via een opening in het perkament op het onderliggende blad 44r is terechtgekomen, 

en de ladder in de tekening op fol. 42v die via de middenvouw eindigt op fol. 43r. In de 

opening van katern 9, fol. 49v-50r, zijn aan het uiteinde van de rugvouw, onder en boven, 

kleine prikgaatjes te zien. Deze kunnen draadjes (tackets) voor een voorlopige binding bevat 

hebben. 

 

         
 

Afb. 30.1. Tacketgaatjes dicht bij de bovenrand van de middenvouw, fol. 49v-50r. 

 

De drie katernen van schriftje VIII hebben de volgende inhoud: 

 

                                                              8 

- fol. 37-43r: tekeningen met bijschriften behorend bij de tekst van de Psychomachia 

- fol. 43v: modeltekeningen ontleend aan Bijbelse scènes; rechtsonder een Griekse rand. 

- fol. 44r: het anonieme gedicht Carmen in Christi honorem, met in de linkermarge weer 

een Griekse rand.  

- fol. 44v: Porphirius, Carmen XXV (fragm.); een kruisdiagram met de vier windstreken 

en een Index operum Prudentii 

 

                                                              9 

- fol. 45-54: tekst van de Psychomachia met glossen en paragraaftitels/bijschriften. 

Aanvullingen en correcties door tweede hand. 

 

                                                             10 

                                                 
2 Cf. Ad van ELS, “A flexible unity”, p. 56-58. 
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- fol. 54-60v: vervolg Psychomachia;  

- fol. 61r-62r: De spera caeli;  

- fol. 62r: Priscianus, De signis caeli;  

- fol. 62v: Ps.-Cato, Disticha (prol.). 

   

  Ik ben van oordeel dat alle teksten in dit schriftje zijn geschreven in de hand van Ademar, 

met uitzondering van de tweede hand die aanvullingen en correcties in de Psychomachia 

noteerde.3 De toeschrijving aan Ademar kan verduidelijkt worden door het schrift van de 

Psychomachia te vergelijken met dat van een tekst die met een grote mate van zekerheid op 

naam van Ademar gesteld kan worden, het Carmen Paschale van Sedulius in MS 

Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Guelf. 79, Gud. Lat. 2o:4  

 

 
 

Afb. 30.2. VLO 15, fol. 47r, regel 17-25. 

 

  
 

Afb. 30.3. Wolfenbüttel, Guelf. Gud 79, fol. 78v. 

 

 

Alle tekeningen in VLO 15, dus ook die behorend bij de Psychomachia, worden door 

Gaborit-Chopin in haar monografie over Ademar als tekenaar, zonder uitzondering aan 

                                                 
3 Daarentegen is R. LANDES, Relics, p. 86-87; 353-354, enerzijds van mening dat de tekst op fol. 44r niet door 

Ademar geschreven werd, en anderzijds dat de tweede hand in de Psychomachia met zekerheid die van Ademar 

is: “…the second layer of interlinear and marginal glosses as well as the titel in rustic capitals (…) are clearly 

Ademar’s, displaying his characteristically aggressive slant.” 
4 In deze tekst ontdekken we tweemaal de voor Ademar karakteristieke tiroonse noot voor Amen. 
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Ademar zelf toegeschreven. Overtuigend bewijs hiervoor zijn de stilistische en iconografische 

overeenkomsten tussen de met schijnbare haast uitgevoerde tekeningen van de Psychomachia 

en de zorgvuldiger getekende illustraties bij Phaedrus en Hyginus in hetzelfde handschrift.5  

  

 
 

Afb. 30.4. VLO 15, fol. 41r: “Virtutum acies nutat quid credat”. 

 

 
 

Afb. 30.5. VLO 15, fol. 196r (Phaedrus). 

 

                                                 
5 Cf. GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 179; 186-187. Het oordeel van K.A. DE MEYIER, Codices 

Vossiani Latini. Codices in octavo, p. 35: “Imagines Prudentii Psychomachiam illustrantes atramento ductae ab 

Ademaro ipso.”  
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    In eerste instantie werden de tekeningen in bruine inkt uitgevoerd, maar later zijn sommige 

tekeningen, vooral naar het einde toe, opgehaald met zwarte inkt. Verder zijn tussen 

verschillende tekeningen lijntjes getrokken, volgens Gaborit-Chopin een reminiscentie aan het 

model dat Ademar gebruikte en waarin de tekeningen door een kader zouden zijn omgeven 

(bijvoorbeeld in BnF lat. 8318). Ik deel echter de mening van Robert Scheller dat deze lijntjes 

eenvoudigweg bedoeld waren om verwarring tussen de dicht opeengepakte tekeningen te 

voorkomen.6 Op fol. 42r en 43v zijn lichte vegen rode inkt zichtbaar. 

 

  Er van uitgaande dat Ademar de – voornaamste – kopiist van de teksten en tekeningen in 

schriftje VIII is geweest, komt de belangrijke vraag aan de orde, hoe dit kopiëren in zijn werk 

is gegaan. Aanleiding hiertoe is het feit dat de tekeningen van de Psychomachia in VLO 15 

niet, zoals gebruikelijk, één geheel vormen met de tekst, maar ondergebracht zijn in een 

afzonderlijk katern. De codicologische cesuur die tussen tekst en tekeningen bestaat, laat dus 

de mogelijkheid open dat de tekst op een ander tijdstip en uit een ander handschrift is 

gekopieerd dan de tekeningen. Op grond hiervan is het gerechtvaardigd om de vraag te stellen 

of Ademar beide, tekst en tekeningen, uit één en dezelfde bron haalde, terzelfdertijd kopieerde 

en doelbewust van elkaar loskoppelde, óf dat hij eerst uit één handschrift het ene element – 

bijvoorbeeld de tekst – afschreef, en later, uit een ander handschrift, de tekeningen kopieerde 

om zijn verzameling compleet te maken. Deze vraag is daarom van belang omdat pas na 

ontrafeling van de werkmethode van Ademar beslist kan worden of hij het katern met de 

tekeningen inderdaad bedoeld had als modellenboek, te gebruiken door andere kunstenaars, 

zoals de ontkoppeling van tekst en tekening volgens kunsthistorici als Kurt Weitzmann lijkt te 

veronderstellen.7  

 

 

    Binnen het geheel van Prudentiusteksten en -tekeningen dat door Ademar in VLO 15 

verzameld is, laten zich op grond van paleografische en/of codicologische cesuren 

verschillende onderdelen onderscheiden die er mogelijkerwijs op duiden dat de 

Prudentiusverzameling niet uit één en dezelfde bron stamt en niet in één keer maar in fasen tot 

stand is gekomen: 

 

1. de hoofdtekst van de Psychomachia (katern 9 en 10) met een eerste laag glossen en 

bijschriften in één en dezelfde hand. 

2. een tweede laag glossen, correcties in de tekst en aanvullende bijschriften in de marge; 

toegevoegd door een tweede, contemporaine hand.  

3. de tekeningen behorend bij de Psychomachia in katern 8. De tekeningen zijn 

merendeels voorzien van bijschriften die in dezelfde hand en op hetzelfde moment als 

de tekeningen zijn gemaakt. 

4. één geïllustreerde scène uit de Psychomachia (Fides contra cultura deorum) in katern 

2 (fol. 2r). 

5. een index van de werken van Prudentius op de laatste versozijde van katern 8. 

 

                                                 
6 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins”, p. 169; SCHELLER, Exemplum, p. 116, n. 8 
7 Cf. WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex, p. 95: “The isolation of the Prudentius scenes from the text 

may have been prompted, in part, by the miniaturist’s desire to provide more easily accessible iconographic 

models for artists working in other media. (…) and the short inscriptions attached to the scenes of the Leyden 

drawings were sufficient to make them usable for any mediaeval artist who had a general knowledge of this 

extremely popular text. In a sense, then, this collection of drawings is a pattern book, but transmitting only 

iconographic content rather than artistic forms…”. Een gedetailleerde uitwerking van deze visie in Robert 

SCHELLER, Exemplum, p. 109-117, hier vooral p. 116. 
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Is het nu  mogelijk om op basis van onze bestaande kennis omtrent handschriften met teksten 

en tekeningen van Prudentius, de herkomst van de verschillende Prudentius-elementen in 

VLO 15 te herleiden? Met andere woorden: zijn er aanwijzingen dat de codicologische 

cesuren samenvallen met filologische en iconografische onderscheiden? 

     De handschriftenindeling op basis van iconografische kenmerken van de Psychomachia-

afbeeldingen, is afkomstig van Richard Stettiner in zijn Die illustrierten 

Prudentiushandschriften (1895-1905). Hij onderscheiddde twee hoofdgroepen: I. een Frans-

Engelse handschriftengroep met als centrum Tours; II. een tweede, Duitse, groep uit het 

Nederrijngebied.8 Het stemma van Stettiner voor de Psychomachia-traditie werd later 

enigszins aangepast door Helen Woodruff en Danielle Gaborit-Chopin.9 In hun visie behoren 

de Prudentiustekeningen in VLO 15 weliswaar tot groep I, maar anders dan Stettiner zijn zij 

van mening dat, ondanks de nauwe onderlinge verwantschap, Ademar niet de tekeningen in 

MS Parijs BnF lat 8318/BAV Reg. lat 596 (P1 bij Stettiner) als direct voorbeeld heeft 

gebruikt, maar een vroeger, dichter bij het archetype staand model. Volgens Gaborit-Chopin 

was dit model van Ademar een 9e eeuwse Karolingische adaptatie van het archetype, 

afkomstig uit Tours.10 Wat betreft de tweede groep, stelde Woodruff vast dat de illustraties in 

de ‘Duitse’ handschriften herleid kunnen worden tot een model afkomstig uit Reims. Een 

bewijs hiervoor wordt geleverd door de treffende gelijkenis tussen de afbeeldingen in het 

Utrechts Psalter en de Psychomachia-tekeningen in MS Leiden UB Burman. Q 3.11  

   De indeling van Stettiner, gemaakt op basis van iconografische criteria, werd bevestigd door 

Eric Winstedt die als toetssteen de volgorde hanteerde waarin de gedichten van Prudentius in 

de handschriften werden gepresenteerd.  Dan blijkt dat de Index operum Prudentii die 

Ademar op fol. 44v  invoegde, vrijwel dezelfde ordening kent als die in de handschriften 

Burman. Q 3, Brussel KB 9987-9991 en Bern 394, alle uit de Noordfranse/Duitse groep II.12  

  Tenslotte meent Sinéad O’Sullivan dat de indeling van Stettiner bevestigd wordt wanneer de 

Psychomachia-handschriften geclassificeerd worden op basis van de aangetroffen glossen bij 

de tekst. Voor de glossen maakt zij een onderscheid tussen een Franse groep, de zogenaamde 

Valenciennes-traditie, en een Duitse groep, de zogenaamde Weitzglossen.13 Naar mijn mening 

wordt het beeld van een met Stettiner parallel lopende classificatie hierdoor enigszins diffuus 

omdat het geografische onderscheid tussen de iconografische groep II van Stettiner/Woodruff 

– immers gebaseerd op een archetype uit Reims –, en de glossografische groep I van 

Silvestre/O’Sullivan – gebaseerd op een handschrift uit het naburige St.-Amand-les-Eaux –, 

verloren dreigt te gaan: zowel groep I van O’Sullivan als groep II van Stettiner blijken hun 

basis in Noord-Frankrijk te hebben. Positiever geformuleerd: Noord-Frankrijk vormde 

blijkbaar een centrum waar zich verschillende tradities met elkaar konden vermengen. 

                                                 
8 STETTINER, p. 151-166; p. 184. 
9
 Helen WOODRUFF, The Illustrated Manuscripts of Prudentius (Cambridge (Harvard) 1930);Danielle GABORIT-

CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de Chabannes”, p. 168-178. Woodruff, p. 22, constateert onder andere dat de 

illustraties in de Duitse handschriften (groep II) gebaseerd zijn op een model uit Reims (9e eeuw). 

10 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins”, p. 177-178. De lijnen die Ademar soms getrokken heeft om verwarring 

tussen de verschillende scenes te voorkomen, worden door Gaborit-Chopin, p. 169, geïnterpreteerd als 

reminiscenties aan de zone-indeling bij de Karolingische bijbels uit Tours. 
11 WOODRUFF, The Illustrated Manuscripts, p. 22: “…  the archetype R must have been a manuscript of the ninth 

century, executed in northeastern France, presumably in the school of Reims.”  
12

 Zie de behandeling van deze Index onder nr. 34 in onze verzameling; cf. Eric O. WINSTEDT, “Notes on the 

Mss. of Prudentius” in: The Journal of Philology 29 (1904), p. 171. 
13 O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 23 e.v.; zie ook Hubert SILVESTRE, “Aperçu sur les Commentaires 

carolingiens de Prudence”, in: Sacris erudiri 9 (1957), p. 50-74. De zg. Valenciennes-traditie is genoemd naar de 

Prudentius-glossen in MS Valenciennes 413 (or. abdij St.- Amand, St.-Amand-les-Eaux). De Weitztraditie is 

vertegenwoordigd in handschriften uit het Duitse taalgebied en ontleent zijn naam aan de 17e eeuwse uigever van 

deze glossen, Johannes Weitz. 
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Typerend is dan ook dat de Psychomachia in een Noordfrans handschrift, MS Brussel 9987-

9991 (10e-begin 11e eeuw), zowel Valenciennes- als ook Weitzglossen bevat, terwijl tekst en 

illustraties een directe kopie zijn van het uit Reims afkomstige handschrift Burman. Q 3.14  

   Aan de hand van dit laatste voorbeeld kan men vermoeden dat er ook in andere gevallen niet 

altijd sprake is van een eenvoudige, rechtlijnige transmissie waarbij telkens uit slechts één 

handschrift gekopieerd werd.15 Woodruff geeft het voorbeeld van MS St. Gallen 

Stiftsbiblothek, Cod. Sang. 135, p. 384-439. Hier is de tekst van de Psychomachia uit een 

ander handschrift afkomstig dan de tekeningen. Bovendien moet voor de illustraties zowel een 

model uit groep I, als ook uit groep II gebruikt zijn.16 En ook voor de geïllustreerde 

Psychomachia in het bovengenoemde handschrift Burman. Q 3 (Le2) en het daarmee nauw 

verwante MS Parijs, BnF lat. 8085 (P2) , geldt dat beide kopiisten voor de tekst hetzelfde niet-

geïllustreerde handschrift raadpleegden, terwijl een ander, maar nu geïllustreerd handschrift, 

door beiden gebruikt werd om de tekeningen aan de tekst toe te voegen. De grote verschillen 

die desondanks tussen Le2 en P2 optreden in de tekeningbijschriften, vallen te verklaren uit het 

feit dat Le2 de bijschriften ontleende aan het handschrift met de tekeningen, terwijl P2 de 

bijschriften kopieerde die in het andere handschrift aan de tekst waren toegevoegd.17  

Gernot Wieland heeft voor MS Cambridge, Corpus Christi College 23 (s. Xex), aannemelijk 

gemaakt dat in dit geval éérst de tekst van de Psychomachia werd gekopieerd uit een niet-

geïllustreerd exemplaar, en dat daarna een handschrift mét afbeeldingen werd gebruikt om in 

de opengelaten ruimtes de tekeningen in te passen.18 

   Dat een soortgelijke situatie zich bij de Prudentiusverzameling van Ademar heeft 

voorgedaan, wordt duidelijk wanneer de codicologisch te onderscheiden elementen in VLO 

15, geconfronteerd worden met de verschillen die zich hebben uitgekristalliseerd in de 

handschriftelijke traditie:  

 

1. Het handschrift bevat twee getekende versies van de strijd tussen Fides et Cultura 

deorum. Op fol. 2r (fasc. II) staat een geïsoleerde afbeelding van deze scène die 

iconografisch nauw verwant is met de afbeelding in MS Paris BnF lat. 8318, fol. 50v 

(Fleury (?), 9e eeuw (?); = P1), behorend tot groep I.19 In de complete serie 

Psychomachia-tekeningen in fasc. VIII is dezelfde scène (nr. 8) opgenomen, maar nu 

is Fides halfnaakt en met losse haren afgebeeld. Omdat de tekening van Fides et 

cultura deorum in de volledige reeks, een correcte weergave is van de tekst zelf (Ps., 

23: “…nuda humeros, intonsa comas…”), zien de kunsthistorici hierin een bewijs dat 

Ademar voor de serie tekeningen niet alleen een model in handen heeft gehad dat 

afkomstig is uit groep I, maar dat bovendien dichter bij het archetype heeft gestaan 

dan P1 zelf.20     

                                                 
14 Stettiner, Woodruff en Winstedt plaatsen dit handschrift in groep II, de Noordfranse/Duitse familie.  
15 Cf. WINSTEDT, “Notes”, p. 179-180.  
16 WOODRUFF, “The illustrated manuscripts”, p. 16-17; STETTINER, p. 131-137. 
17 WOODRUFF, “The illustrated manuscripts”, p. 22-29; STETTINER, p. 175. 
18 Gernot R. WIELAND, “The origin and development of the Anglo-Saxon Psychomachia illustrations” in: Anglo-

Saxon England 26 (1997), p. 169-186, hier p. 181-182: “There can be no doubt, then, that the scribe of CCCC 23 

did not have any illustrations before him when he copied the text, and that these illustrations were inserted later 

from a different source.” (182). Wijzend op het voorbeeld van VLO 15, oppert Wieland de mogelijkheid dat de 

bron voor de afbeeldingen in CCCC 23 een schetsboekje is geweest met daarin alleen de tekeningen van de 

Psychomachia. 
19

 WOODRUFF, “The illustrated manuscripts”, afb. 36 en 40. De onderlinge verschillen zijn echter te groot om te 

veronderstellen dat Ademar deze scène direct uit BnF lat. 8318 zou hebben gekopieerd. Voor de 

modeltekeningen in BnF lat. 8318, cf. Eliane VERGNOLLE, “Un carnet de modèles de l’an mil originaire de Saint-

Benoît-sur-Loire” in: Arte Medievale 2 (1984), p. 23-56, en SCHELLER, Exemplum, p. 98-108. 
20 WOODRUFF, “The illustrated manuscripts”, p. 19; GABORIT-CHOPIN, “Les dessins”, p. 172. STETTINER, Die 

illustrierten Prudentiushandschriften, p. 167, meent dat een met P1 vergelijkbaar handschrift, model heeft 
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 De aanwezigheid van twee verschillende versies van dezelfde scène, betekent 

eveneens dat Ademar de beschikking moet hebben gehad over twee geïllustreerde 

exemplaren van de Psychomachia, beide behorend tot dezelfde Frans-Engelse groep I: 

één handschrift, nauw verwant aan Paris BnF lat. 8318/Vat. Reg. 596, moet het model 

geweest zijn voor de scène van Fides et Cultura deorum in fasc. II, terwijl een ander 

daarop gelijkend, maar niettemin authentieker handschrift, als voorbeeld heeft gediend 

voor de volledige serie Psychomachia-tekeningen in fasc. VIII. 

 

2. In de tekst van de Psychomachia komen varianten voor die verwijzen naar een 

handschrift uit groep II (Duitsland-Noordoost-Frankrijk) als model: “Parente 

inennarrabili atque uno satus” (Praef. 60); 21 “Condere uaginae gladium; ne sorde 

latenti/ Occupet ablutum rubigo scabra nitore” (Ps. 105-106);22 “Virtus nam uidua 

est” (Ps. 177); “Puluere foedat humi” (Ps. 414); “improba” (Ps. 479);  Deze lezingen 

worden aangetroffen in MS Burman. Q 3 ( Le2 bij Stettiner e.a, E in de edities van 

Bergman en Cunningham).  

De lezing van Ademar voor Ps. v. 727-728/729 : “in commune bonis tranquillae plebis 

ad unum / sensibus in tuta ualli statione locatis”, gaat terug op het oudste 

Psychomachia-handschrift, MS Paris, BnF lat 8084 (s. VI). De variant die in de 

ondermarge van fol. 57v-58r is genoteerd voor deze regels, “In commune bonis 

postquam intra tuta morari / Contigit ac statione frui ualloque foueri”, komt voor in 

de lopende tekst van Burman. Q 3, Brussel 9987-91 en in Paris 8085, fol. 67v. 

Omgekeerd is in de eerste twee handschriften de lopende tekst bij Ademar dáár als 

variant in de ondermarge geplaatst.23  

Op grond van de genoemde overeenkomsten moet Ademar voor zijn tekst van de 

Psychomachia een handschrift uit groep II tot zijn beschikking hebben gehad en meer 

specifiek een handschrift dat niet ver verwijderd is van de lezing in Burman Q 3, 

Brussel 9987 en Paris 8085, maar dan wel een exemplaar uit deze familie waarin de 

variant voor r. 727-728/729 nog niet in de hoofdtekst was doorgedrongen. 

 

3.  De aanwezigheid van enkele Oud-hoogduitse glossen in de aantekeningen bij de 

Psychomachia, geschreven door de eerste hand, geeft aan dat het model dat Ademar 

kopieerde door de handen is gegaan van een Duitstalige bewerker:24 bendis voor vittis 

(Ps. 30),25 osbergo (halsberga) voor loricae (Ps. 124),26 elmus voor cassis (Ps. 140 en 

                                                                                                                                                         
gestaan voor de tekeningen in VLO 15. De afwijkingen in VLO 15 ten opzichte van het model, wijt Stettiner, p. 

168, voor een deel aan aanpassingen wegens ruimtegebrek, en voor een ander deel aan de creativiteit van 

Ademar. Zo zou hij op eigen initiatief in scène 8 Fides halfnaakt en met losse haren hebben afgebeeld. 
21 Deze variant in VLO 15 komt ook voor in MS Leiden Burman. Q 3 (Le2) en in Paris, BnF lat. 8085 (P2, fol. 

56v) , twee belangrijke vertegenwoordigers van handschriftengroep II. Volgens WINSTEDT, “Notes”, p. 172, is 

daarentegen de ándere variant van Ps. Praef. 60, “Parente natus alto et ineffabili”, een onderscheidend kenmerk 

van handschriftengroep II.  
22 Deze ongebruikelijke lezing ook in Burman. Q 3, Brussel 9987 en Paris 8085 (fol. 58r), cf. WOODRUFF, “The 

illustrated manuscripts”, p. 25; CUNNINGHAM (ed.), p. 155 (handschrift  E(gmondanus)  = Burman. Q 3). 
23 Cf. STETTINER II, Tafel 71-72., cf. ed. CUNNINGHAM, p. 175. Vermoedelijk is de marginale variant in VLO 15 

niet door de eerste hand toegevoegd maar mogelijk door de tweede hand ontleend aan zijn model uit groep II. 
24 Cf. STEINMEYER, IV,  p.  344: “…unter diesen interlinearglossen zur Psychomachie (begegnet) mehrfach 

deutsches Sprachgut in latinisierter Gestalt (uittis/bendis, cassis/elmus), oder finden sich mlat. Ausdrücke: 

calcaribus/speronibus, crumenis/borsis” ; Rolf BERGMANN, “Althochdeutsche Glossen bei Ademar von 

Chabannes”,  behandelt alleen de Oud-hoogduitse glossen in het glossarium Haec quicumque legis.  
25 SCHUTZEICHEL, I, p. 296: “? bendis <bentil>, lat. vitta”:  lint, band. 
26 ID., IV, p. 134: “osberga (!) <halsberga>, lat. lorica”: harnas  
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142),27 spitum voor missile (Ps. 153),28 speronibus voor calcaribus (Ps. 253)29 en 

borsis voor crumenis (Ps. 459).30  

   In de marge van de Psychomachia staan ‘glossen’ die met een signe de renvoi op 

een plaats in de tekst gepositioneerd worden, waar in andere handschriften een 

tekening is ingevoegd.  

 

 
 

Afb. 30.6. Psychomachia, fol. 47r, in margine: “Pudicitia lavat gladium suum in 

Iordane”. Let op het corresponderende teken bij de P van Pudicitia en boven de M van 

de zin die begint met “Morte pudicitia…” 

  

Er bestaan voldoende textuele parallellen tussen deze ‘glossen’ en de door Stettiner 

gepubliceerde tekeningbijschriften om aannemelijk te maken dat de marginalia 

oorspronkelijk tot doel hadden om als bijschrift bij een tekening te dienen.31 Wanneer 

de tekeningen niet werden uitgevoerd kregen de bijschriften in niet-geïllustreerde 

handschriften een andere rol, namelijk die van paragraaftitels, of als glossen bij de 

tekst. Na vergelijking is gebleken dat een groot deel van de bijschriften in de marge 

van VLO 15 onderdeel uitmaakt van het glossenbestand dat door Sinéad O’Sullivan 

geïdentificeerd wordt met de vroeg-middeleeuwse, in Duitsland ontstane 

Weitztraditie.32 Dat duidt er eens te meer op dat Ademar voor de tekst een handschrift 

uit groep II onder ogen gehad moet hebben waarin de tekeningen niet waren 

uitgevoerd.33 

  

4. Dat is echter niet alles: een tweede hand, wellicht een leerling,34 heeft in de tekst van 

Ademar veranderingen aangebracht, interlineaire glossen toegevoegd en marginale 

                                                 
27 elmus <helm>, lat. cassis: helm 
28 spitum <spiz>, lat. missile: werpspies 
29 SCHUTZEICHEL, IX, p. 79: “spero (!) <spero>, lat. calcar”: aansporing (sporen v. e. paard). 
30 ID., II, p. 119: “borsa (!) <bursa>, lat. crumena”: geldbuidel, kleine tas. 
31

 Ter onderscheiding van de gewone, interlineaire glossen werden de bijschriften in VLO 15 uitgevoerd met een 

gerubriceerde initiaal en meestal geschreven in uncialis. Cf. Gernot WIELAND, The Latin Glosses on Arator and 

Prudentius, p. 161-163, die suggereert dat de calligrafisch zeer verzorgde marginale glossen in MS Cambridge 

University Library GG. 5. 35, oorspronkelijk gediend hebben als bijschriften bij tekeningen die vervolgens niet 

werden uitgevoerd. 
32 In de handschriften uit de Weitz W-traditie komen ongeveer 63 glossen voor die van tekeningbijschriften zijn 

afgeleid, te beginnen bij Ps., v. 107. In de overgrote meerderheid van de gevallen is de overeenkomst tussen deze 

glossen en de tekstbijschriften in de marge van de Psychomachia in VLO 15 meer dan opvallend, cf. het 

notenapparaat bij tekst 36, alwaar de varianten uit de traditie van Weitz-W(idmannianus) worden vermeld op 

basis van Sinéad O’SULLIVAN (ed.), Early Medieval Glosses on Prudentius’ Psychomachia. The Weitz Tradition 

(Leiden/Boston 2004: Mittellateinische Studien und Texte 31). In mijn opinie geeft het signe de renvoi dus 

eerder uitdrukking aan een (restant van een) topografische relatie, dan aan een semantische relatie.  
33 Hoewel twee bijschriften van de eerste hand uit groep I stammen: “Pompa ornamenta sua proiciens fugit” (v. 

439) en “Largitas spolia auaritię pauperibus dat”  (v. 598).  
34 Ik denk aan een leerling omdat deze tweede hand bij het aanvullen van de bijschriften twee fouten maakt: de 

verandering van “eam” in “eantem” waar “euntem” werd bedoeld, en de toevoeging van “decipendo” in plaats 
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bijschriften gecorrigeerd en vermeerderd. Waar de eerste hand een bijschrift 

onvermeld had gelaten, daar  voegde de tweede hand deze toe. De laatste twaalf 

bijschriften zijn zelfs allemaal van de tweede hand afkomstig. In één geval heeft de 

tweede hand een bijschrift gedoubleerd: de eerste hand noteerde in de marge bij v. 109 

de tekst “Pacientia inter iacula stat intrepida”, en daar voegde de tweede hand in de 

ondermarge een anders geformuleerd bijschrift aan toe: “Pacientia inter varias acies 

intrepida stat”. Dit is een sprekend bewijs voor het vermoeden dat de tweede hand uit 

een ander handschrift putte dan de eerste hand.  Dit handschrift moet, evenals datgene 

dat geraadpleegd werd door de eerste hand, tot groep II behoord hebben omdat de 

bijschriften overeenkomst vertonen met die in Le2, met de Weitz W-glossen en met 

enkele opvallende varianten in P2.35  

 

5. De Index operum Prudentii die Ademar op fol. 44v noteerde, aan het eind van het 

katern met de tekeningen, vertoont een specifieke ordening die vrijwel volledig 

overeenkomt met de volgorde van de gedichten van Prudentius in Le2, B1 en P2, allen 

behorend tot handschriftengroep II.36 Deze index werd geschreven in de hand van 

Ademar zodat de inhoudsopgave waarschijnlijk ontleend is aan hetzelfde handschrift 

uit groep II als datgene dat Ademar gebruikte om de tekst van de Psychomachia en de 

eerste laag glossen in VLO 15 te kopiëren. 

 

 

De paleografische en codicologische cesuren blijken dus in vier gevallen samen te vallen met 

een iconografisch of filologisch onderscheid, zodat we op basis van deze gecombineerde 

gegevens, er vanuit moeten gaan dat Ademar (en zijn leerling) in totaal vier verschillende 

handschriften gebruikte om de Prudentiusverzameling samen te stellen: twee handschriften uit 

groep I om de tekeningen te reproduceren, en twee handschriften uit groep II om tekst, 

glossen en bijschriften samen te stellen. In het geval van de Index operum Prudentii werd 

daarentegen vastgesteld dat, ondanks de codicologische breuk, deze inhoudsopgave in 

dezelfde handschriftelijke traditie past als die waaruit de eerste hand de tekst van de 

Psychomachia kopieerde. Dus er is geen reden om te veronderstellen dat Ademar nog een 

vijfde handschrift gebruikt zou hebben.37  

 

 

DE BIJSCHRIFTEN 

 

 

Bij de meeste tekeningen heeft Ademar korte, tot zeer korte bijschriften gevoegd, als een 

soort tekstballonnetjes die hem aan het verhaal achter de tekening moesten herinneren. Zo 

wordt het mogelijk om het verloop van de Psychomachia via de tekeningen goed te volgen, 

                                                                                                                                                         
van “decipiendo”. Zie de overeenkomsten in het schrift met de schrijver van de epigrammen van Prosper 

Aquitanus (tekst nr. 42). 
35 Zie bijschriften 61, 62 en 63. Ondanks de nauwe verwantschap tussen Le2 en P2, wat betreft tekst en 

illustraties, is in deze handschriften voor de bijschriften een verschillend model gebruikt, cf. WOODRUFF, “The 

illustrated manuscripts”,  p. 27. Eén toevoeging van de tweede hand stamt uit een handschrift uit groep I: “et hic 

Melchisedech offert abraham panem et uinum” bij vers 38 van de Praefatio. 
36 Cf. WINSTEDT,  “Notes on the Mss. of Prudentius”, p. 170-171 en ed. CUNNINGHAM, p. XV-XVI. Zie voor de 

details tekst nr. 34 in de editie van VLO 15. 
37 Het is niet geheel uitgesloten dat we hier getuige zijn van een ‘work in progress’, namelijk wanneer het 

Ademars uiteindelijke bedoeling was om tekst, glossen, bijschriften en tekeningen samen te voegen tot één 

geheel. Men kan zich de problemen voorstellen waarvoor de wetenschapper zich gesteld ziet wanneer hij voor 

zulk een amalgaam een stemma wil ontwerpen. 
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ook zonder de aanwezigheid van een begeleidende Psychomachia-tekst. Bij vier van de in 

totaal 90 afgebeelde scènes is geen bijschrift te onderscheiden.  

    De tekeningbijschriften zijn in hun bewoordingen voor een groot deel uniek: dat wil zeggen 

op vele plaatsen afwijkend van de bijschriften die ons uit de andere geïllustreerde 

handschriften bekend zijn en die door Stettiner in zijn Die illustrierten 

Prudentiushandschriften  in een vergelijkende analyse worden behandeld.38  

Om de tekeningbijschriften te kunnen classificeren is het doelmatig om voor ieder bijschrift te 

bepalen wat de relatie is tot de andere bijschriften uit groep I en II, en wat de relatie is tot de 

bijschriften die in de marge van de Psychomachia in VLO 15 werden genoteerd. Evenals bij 

de indeling van de tekeningen onderscheidt Stettiner ten aanzien van de bijschriften twee 

groepen: (I) C, Lo2, P1, M en (II) Le2, B1, V, Ly, B2, Be, B3 en K. Hoewel de 

tekeningbijschriften in VLO 15 (Le1)  niet zonder meer in dit eenvoudige schema ingepast 

kunnen worden, concludeert Stettiner: “Als ursprüngliche Quelle der Beischriften bei den 

Bildern ist, wie für diese selbst, eine Handschrift der ersten Gruppe anzusehen.” 39 De talloze 

afwijkingen ten opzichte van de formuleringen in groep I, verklaart Stettiner door een beroep 

te doen op de zelfstandige activiteit van Ademar. Woodruff daarentegen meent de vele unieke 

bijschriften te kunnen herleiden tot de oorspronkelijke formuleringen die aanwezig waren in 

het archetype waaruit ook de tekeningen afkomstig zijn.40  

   Volgens de handschriftelijke logica is het vrijwel uitgesloten (1) dat  Ademar de tekeningen 

en de tekst uit één en hetzelfde handschrift kopieerde omdat volgens de stemmata de 

tekeningen tot groep I behoren en de tekst tot groep II, én het is vrijwel uitgesloten (2) dat hij 

de tekeningen eerder in zijn schriftjes kopieerde dan de tekst.41 Een extra argument voor deze 

werkvolgorde is gelegen in de tekeningbijschriften die op enkele plaatsen een verbetering 

inhouden ten opzichte van de bijschriften in de marge van de tekst. Zo luidt bij v. 178  het 

bijschrift in de marge: “Ira Pacientiam conto percutit”. Uit de afbeeldingen blijkt echter dat 

Ira niet met een speer Pacientia te lijf gaat, maar met een zwaard. Vandaar dat het bijschrift 

bij de tekening spreekt van: “Ira pacientiam gladio percutit.” Indien de tekst ná de tekeningen 

gekopieerd zou zijn dan is het moeilijk te verklaren waarom een goede interpretatie in de 

tekeningbijschriften daarna, in de tekstbijschriften, vervangen werd door een foute uitleg.  

Wanneer daarentegen Ademar, zoals ik meen, de tekeningen  maakte nádat het tekstgedeelte 

gereedgekomen was, dan kunnen de verbeteringen ten opzichte van de tekstbijschriften uit 

deze chronologie verklaard worden, terwijl bovendien de mogelijkheid toegelaten wordt dat 

Ademar zich bij het maken van de tekeningbijschriften heeft laten beïnvloeden door de 

bijschriften die de eerste en tweede hand  reeds in de marge van de tekst hadden aangebracht.  

    Is het mogelijk om de veronderstelling te onderbouwen dat  Ademar  bij het noteren van de 

tekeningbijschriften niet zozeer een bepaald model navolgde maar hierbij eerder in hoge mate 

creatief  en selectief tewerk ging? Indien de bijschriften ontleend zouden zijn aan een  model 

uit groep I, zoals Stettiner en Woodruff beweren, dan zou men verwachten dat identieke of 

vergelijkbare bijschriften in handschriften uit deze groep worden teruggevonden. 

Dat is echter niet het geval. In de eerste plaats worden bij 44 tekeningen – ongeveer de helft 

van het totaal – bijschriften aangetroffen waarvan geen parallelle formulering in andere 

handschriften kan worden aangetoond, noch in groep I, noch in groep II.42 Vaak zijn de 

                                                 
38 o.c., p. 203-400. 
39 ID., Die illustrierte Prudentiushandschriften, p. 205. 
40 WOODRUFF, “The illustrated manuscripts”, p. 46-47. 
41 Zie hierboven, p. 514-17. 
42

 Het gaat om de volgende bijschriften: 1. abraham faciens sacrifitium <…> de isaac; 9. fides interficit 

perfidiam (= Cultura deorum); 10. socios coronat (conform de tekst); 23. ira gladium fractum tenet; 31. superbia 

inter acies circumflectit equum (conform v. 195/6); 32. equum incitat (de glosse bij urget in v. 253 vermeldt 

incitat!); 34. humilitas et spes mirantur deiectam superbiam (anders dan de tekst maar conform de tekening in 

plaats van “deridet”); 40. luxuria prandet; 43. luxuria cum floribus pugnat (correspondeert met tekening in II); 
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formuleringen van Ademar geconstrueerd met behulp van woorden uit de tekst van de 

Psychomachia en in het merendeel van de gevallen worden fouten vermeden die in andere 

handschriften telkens herhaald worden.43 Het is theoretisch mogelijk dat Ademar deze 

formuleringen uit zijn model met de tekeningen (groep I) heeft overgenomen, maar dan kan 

men zich afvragen waarom in de andere geïllustreerde handschriften uit groep I, en evenmin 

in die uit groep II, nauwelijks gelijkenissen worden teruggevonden met dit substantiële en, 

volgens Woodruff,  archetypische deel van de bijschriften in VLO 15. Bovendien zijn er 

slechts enkele bijschriften aan te wijzen waarin de exclusieve invloed van een handschrift uit 

groep I aantoonbaar is: “Tres angeli apparent habraę” (6), “in templo recondit” (in 16), 

“arma” (in 21) en  “expectant quid fides et concordia moneat” (85). Een andere formulering 

die karakteristiek is voor de bijschriften uit groep I, “melchisedech offert panem et uinum” 

(5), komt daarentegen ook voor in de tekstbijschriften en kan dus aan deze bron ontleend 

zijn.44  

   In de tweede plaats geldt voor de circa 35 resterende bijschriften, dat beide 

handschriftengroepen  meestal eenzelfde formulering gebruiken als in VLO 15, hoewel in een 

aantal gevallen het equivalent voor VLO 15 alléén in groep II  wordt aangetroffen.45 Dit 

laatste gegeven betekent, dat het model voor de tekeningbijschriften  nooit louter een 

handschrift uit groep I geweest kan zijn zoals Woodruff en Stettiner veronderstellen. Een 

mogelijke bron voor dít gedeelte van de bijschriften is daarentegen wel te vinden in de 

marginale tekstbijschriften die een overeenkomstige, meestal verlengde, versie van de 

tekeningbijschriften te zien geven.46  

                                                                                                                                                         
44. mirantes obstupescunt; 45. acies uult se tradere; 47. sobrietas percutit luxuriam cum lapide (invloed van 

tekstbijschrift); 50. cimbala proiciuntur (juiste weergave van de tekst en tekening); 51. cupido tela fugiens abicit 

(v. 436: tela); 52. pompa proprium ornatu deserit; 54. sobrietas spernit spolia luxuriae; 56. auaritia sacculos 

pecunia replet; 57. auaritia uitia lactat (afgeleid van tekstbijschrift: “lactat”); 58. uario modo uulnerat incautos 

(conform de tekst); 59. uidentes fallit (conform de tekst); 62. uirtutis specie se palliat; 63. specie uirtutis acceptis 

nectit; 64. uirtutum acies nutat quid credat; 65. largitas procedit in campum; 66. Auaritia stupet uisa largitate; 

67. largitas inuadit auaritiam (Ademar volgt de tekst en corrigeert de afbeelding); 68. largitas <decapsit 

auaritiam??> (deze lezing is onzeker); 69. largitas spolia distribuit; 70. iubet ab armis socios discedere 

(conform tekst); 71. arma deponunt (verkeerd begrepen door Ademar?); 72. cornicines silent; 73. claritas 

superna uisa lętificat; 74. in castra redeunt (zie tekst); 75. turmę peditum et æquitum (“turmę” is ontleend aan 

het tekstbijschrift); 76. castra ingrediuntur (“castrum” is volgens de tekst, andere hss. hebben “urbs”); 78. 

discordia mixta uirtutibus;79. discordia inter gladios uirtutum (Ademar gebruikt “gladios” terwijl op de 

tekening speren worden afgebeeld, misschien i.v.m. de volgende afbeelding); 81. uirtutes discerpunt discordiam; 

82. uirtutes componunt tribunal; 84. egrediuntur de castris (klopt niet met afbeelding); 86. alloquitur fides de 

templo condendo (conform de tekst); 88. templi constructio (tekst); 89. sapientia in solio residens (tekst); 90. 

auctoris gratiarum actio. 
43

 - in afbeelding 34 (v. 274) wordt in plaats van “deridet” het meer toepasselijke “mirantur” gebruikt. 

Bovendien worden in het bijschrift, overeenkomstig de afbeelding, zowel Humilitas als Spes vermeld, terwijl in 

de andere handschriften alleen sprake is van Humilitas;  

- in afbeelding 41 (v. 316) wordt in plaats van “currit” het meer correcte “pergit” gebruikt;  

- in afbeeldingen 83, 85 en 87 wordt in overeenstemming met de tekst Concordia als gezellin van Fides 

opgevoerd. In de meeste handschriften, en zo ook in de marginale bijschriften van VLO 15, is Concordia 

veranderd in Caritas. De scène in afbeelding 85 laat Concordia en Fides zien, die de verzamelde deugden 

toespreken na de zege op Discordia. Het gebruikelijke bijschrift luidt: “Caritas uirtutum turmas (exortando) 

alloquitur”. Afbeelding 85 heeft in VLO 15 echter de tekst: “expectant quid fides et concordia moneat”. Een 

uitgebreide versie hiervan vinden we terug in het bijschrift in Lo1 (I) en P4 (II) : “uirtutes uictores cum gaudio 

expectant, quid fides atque concordia iubeant” 
44 Deze varianten uit groep I, met uitzondering van de eerste, komen ook voor in handschrift P2 dat, wat betreft 

de bijschriften, door Stettiner, Die illustrierten Prudentiushandschriften, p. 209, tot groep I werd gerekend. Voor 

de relatie tussen P2 en Le2, zie hierboven  
45 Onder andere nrs. 11, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 61. 
46 Over de relatie tussen de tekeningbijschriften en de bijschriften in de marge van de tekst is STETTINER, Die 

illustrierten Prudentiushandschriften, 11-12, vrij pertinent omdat volgens hem de tekstbijschriften “…weder in 



520 

 

   Illustratief voor de invloed van het tekstgedeelte in VLO 15 op de formulering van de 

tekeningbijschriften, zijn drie aantekeningen in de tekst die overgenomen worden in de 

tekeningbijschriften. Bij scène 32 rijdt Superbia met haar paard in op Humilitas en Spes. 

Ademar schrijft als toelichting bij de tekening: “equum incitat”. Dit bijschrift is enig in zijn 

soort. De afbeelding hoort bij vers 253 van de Psychomachia: “talia vociferans rapidum 

calcaribus urget”.47 In zijn kopie van de Psychomachia in VLO 15 heeft Ademar in dit vers 

boven het woord “urget”, de glosse “incitat” genoteerd, dus het kan bijna niet anders dan dat 

hij zich bij de formulering van het tekeningbijschrift gebaseerd heeft op deze glosse. Het 

tweede voorbeeld betreft scène 57 waarin Avaritia de (andere) ondeugden de borst geeft. 

Ademar geeft bij de tekening de unieke formulering: “auaritia uitia lactat”. Het woord 

“lactat” wordt in geen enkel handschrift gebruikt, behalve in VLO 15 waar de tweede hand in 

de marge van de tekst “lactat” heeft toegevoegd aan het bijschrift “multitudo uitiorum. 

avaritia nigro lacte creat”.48 Tenslotte is er nog een derde voorbeeld aan te wijzen waarin de 

invloed van de tekst op het tekeningbijschrift opvallend is. Boven de afbeelding in scène 56 

schrijft Ademar: “auaritia sacculos pecunia replet”. Dit bijschrift komt in geen enkel ander 

handschrift voor, maar in zijn tekst van de Psychomachia heeft Ademar boven “distendere 

fiscos” (v. 460) de glosse “replere saccos” geplaatst, zodat het duidelijk is dat Ademar zich 

ook in dit geval liet inspireren door het glossenmateriaal dat hij in een eerder stadium bij de 

tekst had genoteerd. 

        

       Wat de bijschriften betreft ga ik daarom van het scenario uit dat de tekeningen die Ademar 

in zijn model aantrof, niet, of slechts voor een deel voorzien waren van bijschriften.49 Dit gaf 

Ademar de vrijheid om zijn eigen bijschriften samen te stellen. Daarvoor maakte hij ten eerste  

gebruik van wat hij in zijn model aantrof (bijvoorbeeld bij afbeeldingen 6 en 85),  ten tweede 

van de bijschriften die hij in een eerder stadium in de marge van zijn Psychomachiatekst had 

genoteerd en tenslotte van zijn eigen creativiteit die meestal dicht bij de tekst en de inhoud 

van de afbeeldingen bleef. Maar zolang we niet beschikken over het model waaruit Ademar 

de tekeningen kopieerde, zullen we niet weten welk gedeelte van de tekeningbijschriften aan 

het creatieve brein van Ademar is ontsproten en welk deel hij uit zijn voorbeeld heeft 

overgenomen.   

 

    

        

 

  PRESENTATIE TEKENINGEN EN BIJSCHRIFTEN 

 

 

    In deel 2 van Die illustrierten Prudentiushandschriften heeft Stettiner de bijschriften in de 

door hem onderzochte handschriften gepubliceerd, waardoor een onderlinge vergelijking 

mogelijk wordt.50 Voor VLO 15 maakt hij een onderscheid tussen de bijschriften bij de 

tekeningen (Le1) en de bijschriften die door twee handen in de marge van de tekst zijn 

geplaatst (resp. Leyd. I en Leyd. II).51 

                                                                                                                                                         
ihrer ursprünglichen noch in ihrer verbesserten Form mit den Beischriften der Bilder dieser Handschrift 

übereinstimmen”. 
47 VLO 15, fol. 49v. 
48 VLO 15, fol. 53r. 
49 Zie bijvoorbeeld de Psychomachia in MS Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 135, p. 384-439.  
50 Die illustrierten Prudentiushandschriften, II,  p. 217-400; aanvullingen hierop bij WOODRUFF, “The illustrated 

manuscripts”, p. 46-49. 
51 In Appendix 5 vindt men een overzicht van de tekeningbijschriften en de tekstbijschriften per kolom 

gerangschikt. 
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In mijn editie zal ik enkele noodzakelijke correcties en aanvullingen op de lezingen van 

Stettiner aanbrengen.  

De sigla van de gebruikte handschriften verwijzen naar de signaturen aan het begin van deze 

inleiding, p. 507-508. 

 

1. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven van de afbeelding, met daarachter tussen 

haakjes de plaats waar de tekening normaal gesproken in de tekst van de Psychomachia wordt 

afgebeeld.  

2. Dan volgt Ademars tekening van de betreffende episode uit de Psychomachia.  

3. Tussen aanhalingstekens en vetgedrukt het bijschrift bij de tekeningen. 

4. Tussen scherpe haken het parallelle bijschrift c.q. commentaar in de marge van de tekst van 

de Psychomachia.  

5. De tweede hand in dit tekstcommentaar wordt cursief weergegeven. 

6. Tiroonse noten worden onderstreept afgedrukt. 

7. Afkortingen worden cursief opgelost. 
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[37r] 

 

1. Abraham met zwaard, brandend offeraltaar en de gebonden Isaak (vers 1, Praefatio). 

Op de achtergrond een ram in het struikgewas. Daarboven de hand van God op het 

moment dat Abraham zijn zoon wil offeren. Links boven de tekening staat het 

moeilijk leesbare bijschrift. 

 

 
  

Afb. 30.7 

 

“Abraham faciens sacrifitium <obtulit?> deo Isaac”52 (komt elders niet voor). 

< VBI ABRAHAM OBTULIT FILIUM SUUM DEO> (vgl. Le2 = Burmannus Q 3). 

 

2. Loth wordt door 5 mannen te paard met zijn bezittingen afgevoerd (vers 15, 

Praefatio). 

 

                                                 
52 Tiroonse noot voor deo, cf. CNT 7,79. 

Volgens STETTINER, p. 219, heeft VLO 15 hier “keine oder unleserliche Beischrift”.  
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Afb. 30.8 

 

“Loth capitur ab hostibus”53  

<VBI .V. REGES PREDATI SVNT LOTH> (Le2). 

 

 

3. Abraham achtervolgt met zijn getrouwen de ontvoerders van Loth (v. 19, Praefatio). 

Het bijschrift bevindt zich in de linkerbovenhoek en laat zich alleen met UV-licht 

lezen. 

 

 

 
 

Afb. 30.9 

 

“Abraham hostes sequitur”54 (P2: “Abraham sequitur predonibus”).55 

 <ABRAHAM POST PREDONES CVRRIT> (Le2). 

                                                 
53 Volgens STETTINER, 222, in Le1 geen bijschrift. WOODRUFF, 47, leest “captus” i.p.v. “capitur”. 
54 STETTINER, 225: “In Le1 unleserliche Beischrift”.  
55 Het gebruik van hostes door Ademar in plaats van predonibus is in overeenstemming met het voorgaande 

bijschrift. 
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4. Abraham keert zegenrijk van zijn expeditie terug (vers 34, Praefatio). 

 

 
 

Afb. 30.10 

 

geen bijschrift 

< ABRAHAM DEVICTIS HOSTIBVS RECEPTO LOTH CVM VICTORIA REVERTITVR> (Le2, Lo2) 

 

[37v] 

 

5. Melchisedek (rechts), afgebeeld als priester die Abraham wijn en brood aanbiedt. 

      Abraham met een stuks vee (tiende) voor Melchisedek; tussen hen in een altaar (Gn   

      14,18-21), (vers 38, Praefatio). De tekst bevindt zich ter hoogte van Melchisedeks 

      hoofd en is moeilijk leesbaar. 
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Afb. 30.11    

 

“melchisedech offert panem et uinum” (Lo2). 

< VBI ABRAHAM DECIMAS OFFERT. et hic MELCHISEDECH offert abraham panem et uinum  

DEO SACRIFITIUM IMMOLAT > 
56 

   

        De vetgedrukte tekst in het tekeningbijschrift correspondeert met de gecursiveerde 

tekst die de tweede hand aan het commentaar bij de tekst van de Psychomachia  heeft 

toegevoegd. De betekenis van dit bijschrift is overeenkomstig het verhaal in Genesis 14, 

18 (“at vero Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum”) en overeenkomstig het 

afgebeelde op de tekening. In enkele geïllustreerde handschriften van de Psychomachia 

wordt een soortgelijk, maar uitgebreider, bijschrift aangetroffen.57 Het opmerkelijke is nu 

dat in het tekstgedeelte van de Psychomachia de tweede hand deze passage aan het 

bijschrift in de marge heeft toegevoegd. Dat oppert de mogelijkheid dat Ademar zijn tekst 

bij de tekening ontleende aan het bijschrift in de marge van de tekst nádat de tweede hand 

zijn werk had verricht. 

 

 

6. Abraham staat bij een boom, met achter zich Sara in de opening van de tent, terwijl  

      hij de drie engelen ontmoet (Gn 18, 1-15), (vers 45, Praefatio). 

 

                                                 
56 Het commentaar in de eerste hand stamt uit de bijschriften van groep II, bv. Le2, terwijl de gecursiveerde 

toevoeging voorkomt in bijschriften uit groep I, bv. Lo2. 
57 Bv. in MS Londen, BL Cotton Cleopatra C. VIII (= Lo2, eerste helft 11e eeuw ), behorend tot groep I van 

Stettiner. 
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Afb. 30.12 

 

“Tres angeli apparent habraę” (verkorting van C en Lo2). 

<ABRAHAM SVB ARBORE CVM ANGELIS LOQVITVR (Le2)  vbi sarra post ostium risit> 

 

Alleen Ly heeft in een bijschrift het gecursiveerde commentaar uit VLO 15. 

Deze later toegevoegde tekst (ubi sarra post ostium risit) komt overeen met hetgeen op de 

tekening is afgebeeld. 

 

 

7. De schrijver (Prudentius) is rechts afgebeeld, biddend voor een altaar, in de 

linkerbovenhoek, waarop een pyxide is geplaatst (vers 1, Psychomachia: “Christe…”). 
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Afb. 30.13 

 

“auctoris oratio” (rechts naast het altaar, vgl. B3: “oratio poetae”). 

<PRVDENTIVS ORAT> (C, Lo2, Le2) 

 

 

8. Fides, ongewapend, ontbloot bovenlijf, wilde haren (!), bindt de strijd aan met Cultura  

            deorum die voor een afgoden-altaar staat. De tekening volgt getrouw de beschrijving 

            in de tekst (vers 21, Ps.), maar is afwijkend van de iconografie in groep I, waar 

Fides geheel gekleed en met verzorgde haren optreedt. Uit deze tekstgetrouwheid van 

de afbeeldingen in VLO 15 kan men concluderen dat het model voor de tekeningen 

dichter bij het archetype heeft gestaan dan het model voor BnF lat 8318.58  

 

 
 

Afb. 30.14 

 

“Fides et cultura deorum” (vgl. Be). 

<FIDES PVGNAT CONTRA VETERVM CVLTVRAM DEORVM> (Le2) 

 

9.   Fides, met ontblote borsten en wilde haren, trapt met haar voet op het hoofd van de op 

de grond liggende Cultura deorum (vers 30, Ps.). Deze afbeelding wijkt af van alle 

andere uit groep I, maar komt overeen met die in groep II én met de omschrijving in 

de tekst. Dit is de reden voor Woodruff en Gaborit-Chopin om het model dat Ademar 

gebruikte, dichter bij het archetype te plaatsen dan P1. 

 

                                                 
58 “…Fides, agresti turbida cultu, nuda umeros, intonsa comes…”. Voor deze iconografische bijzonderheid, zie 

Woodruff, The illustrated manuscripts, p. 19-20, en Gaborit-Chopin, “Les dessins”, p. 172 e.v. Uit de andere 

afbeelding van Fides et cultura deorum op fol. 2r van VLO 15 moet men echter afleiden dat Ademar óók BnF lat 

8318, of een daarop gelijkend model, in handen heeft gehad. 
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  Afb. 30.15 

 

  “Fides interficit perfidiam” (geen vergelijkbaar handschrift, Perfidiam als verkorte 

   schrijfwijze voor Cultura deorum).          

  <FIDES VETERVM CVLTVRAM DEORVM PROSTERNIT ET PEDE CALCAT> (Le2) 

 

 

 

10. Fides kroont haar bondgenoten, de martelaren (v. 38: “Nunc fortes socios parta pro 

laude coronat”). 

 

 

 
 

Afb. 30.16 

 

      “Socios coronat” (alleen VLO 15, uit de tekst genomen). 

     < FIDES SANCTIS MARTIRIBVS SOCIISQVE SVIS CORONAS OFFERT> (Le2, zonder het later  

     toegevoegde “sociisque suis”). 
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11. Pudicitia wordt door Libido aangevallen met een brandende toorts (v. 42 e.v.). 

 

 
 

Afb. 30.17 

 

    “pudicitia contra libidinem pugnat” (Le2, B1, V, B2). 

    <PVDICITIA CONTRA LIBIDINEM PVGNAT> (Le2). 

 

 

12.  Pudicitia, zich beschermend met een schild, heeft haar rechterhand hoog geheven en 

staat op het punt om een steen te werpen (of heeft net geworpen) naar de reeds 

ineenzakkende Libido (v. 47). 
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Afb. 30.18 

 

   “Pudicitia libidinem saxo percutit” (andere woordvolgorde dan in tekstbijschrift). 

   <PVDICITIA SAXO LIBIDINEM PERCVTIT> (B2, K, B3). 

 

 

 

[fol. 38r] 

 

13. Pudicitia onthoofdt Libido (v. 50). 

 

 
          

  Afb. 30.19 

 

           “Pudicitia libidinem transfigit gladio” (Le2, Lo2, C, etc.). 

          < PVDICITIA LIBIDINEM TRANSFIGIT GLADIO> (Le2, etc. ). 

        Tekeningbijschrift en tekstbijschrift zijn identiek. 

 

 

14. Pudicitia spreekt de gedode Libido honend toe (v. 53). 
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Afb. 30.20 

 

“Pudicitia libidinem extinctam increpat” 

          < PVDICITIA LIBIDINEM EXTINCTAM INCREPAT> (Le2, Lo2, C, P2) 

              Tekeningbijschrift en marginale glosse van eerste hand in de Psychomachia, 

               stemmen met elkaar overeen. 

 

 

 

15. Pudicitia, met haarband, wast haar zwaard in de Jordaan die diagonaal door het beeld 

stroomt en die ontspringt uit een urn welke vastgehouden wordt door een riviergod (v. 

99/100). 
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Afb. 30.21 

      

“Pudicitia gladium suum lauat in iordane” (woordvolgorde is anders dan in 

tekstbijschrift). 

    <PVDICITIA LAVAT GLADIVM SVVM IN IORDANE> (Lo3; Le2: plus “flumine”)  

 

 

16. Pudicitia wijdt het zwaard door het in de kerk onder het altaar te plaatsen (v. 107/108). 

 

 
 

Afb. 30.22 

 

       “Pudicitia gladium suum sub altare in templo recondit” (Lo2, P2). 

 <VBI PVDICITIA GLADIVM SVVM REPONIT SVB ALTARE>59
 (Le2, B1: “recondit subter 

altari”; Weitz: “sub latere recondit”). 

 

  

17. Pacientia staat temidden van het tumult van de strijdende partijen (v. 109/110). 

 

 
 

Afb. 30.23 

                                                 
59 reponit] recondit  Weitz W 
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“Pacientia intrepida stat” (Dit bijschrift is een verkorte versie van de 

tekstbijschriften, met name van het bijschrift van de tweede hand). 

<PACIENTIA INTER IACVLA STAT INTREPIDA>60(geen vergelijkbaar handschrift, zie 

echter het commentaar bij v. 125 waar ook van “iacula” sprake is). 

  <PACIENTIA INTER VARIAS ACIES INTREPIDA STAT>61
  (Le2, B1, V: acies uitiorum) 

 

 

18. Ira daagt Pacientia uit door een speer op haar te richten (v. 115).62 

 

 
 

Afb. 30.24 

 

          “Ira pacientiam conto percutit” 

  <IRA PACIENTIAM CONTO PERCVTIT> (Le2, B1, P2, Lo2, C, etc.). 

 

 

 

19.  Ira beschimpt Pacientia (v. 118-120). 

De vrouwelijke Ira lijkt hier, in tegenstelling tot de voorgaande afbeelding, een baard 

te dragen, vgl. de figuur die is afgebeeld onder Cultura deorum op fol. 2r. Of heeft 

Ademar hier het schuimbekken van Ira (v. 113: “spumanti fervida rictu”) willen 

weergeven? 

                                                 
60 Door eerste hand.  
61 Deze glosse is door de latere hand toegevoegd. De verkorte versie bij de tekening laat de verschillen buiten 

beschouwing. 
62 In VLO 15 is als glosse in v. 115 boven “teloque” het woord “conto” geplaatst, en in het commentaar is 

“conto” op zijn beurt weer van de glosse “longa lancea” voorzien.  
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Afb. 30.25 

 

    “Ira pacientiam increpat” 

<VBI IRA PACIENTIAM INCREPAT minando> (Le2, B1, C, Lo2; maar zonder de latere 

toevoeging van “ubi” en “minando”; alleen B3 en K hebben de toevoeging “ubi”; 

  Weitz W: “Ira pacientiam increpat”). 

 

 

20.  Ira staat op het punt een van haar speren naar Pacientia te werpen (v. 121). 

 

 
 

Afb. 30.26 

 

    “Ira lanceam suam iacit contra pacientiam” (Le2, C, Lo2, Weitz W). 

    <IRA LANCEAM IACIT CONTRA PACIENTIAM>  

 

 

 

21.  Pacientia staat onbewogen vanwege haar beschermende wapenrusting de aanvallen  
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       van Ira af te wachten (v. 128). 

 

       
  

  Afb. 30.27 

    

  “Arma proiecta que miserat ira contra pacientiam”63 (C, Lo2, P2: “arma fracta”).64 

<vbi iacvla65 fracta iacent quae miserat ira contra pacientiam> ( Le2, B1, Weitz W ; B3 

en K ook met “ubi”).   

 

[fol. 38v] 

 

22. Ira slaat Pacientia met een zwaard (v. 138-141). 

 

                                                 
63 proiecta] fracta Stettiner 
64 “proiecta” lijkt de betekenis van de tekening beter weer te geven dan het bijvoeglijk gebruikte deelwoord 

“fracta”, dat in de andere bijschriften wordt gebruikt. 
65 In VLO 15 staat boven “telorum” in v. 129 “iaculorum”. 
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Afb. 30.28 

 

   “Ira pacientiam gladio percutit” (Lo2, Le2, B1, Weitz W, etc.). 

     <IRA PACIENTIAM CONTO (!) PERCVTIT> 
66 

 

 

23.  Ira slaat haar zwaard stuk op het gehelmde hoofd van Pacientia (v. 142). 

 

 
   

  Afb. 30.29 

 

                                                 
66 Deze fout kon ongemerkt passeren omdat Ademar in eerste instantie een handschrift zonder afbeeldingen 

kopieerde. 
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  “Ira gladium fractum tenet” (alleen VLO 15). 

  <GLADIVS IRAE FRANGITVR IN CAPITE PACIENCIAE>  

(C, Lo2, P2, W, Weitz W; Le2, B1: “Gladius Irae frangitur patientia intrepida 

perseuerante”). 

 

 

24. Ira doorsteekt zich met een zwaard. Links van haar staat Pacientia in spreekhouding en 

met een rol perkament in haar hand (v. 153/154; zie ook de volgende afbeelding). 

 

 
 

Afb. 30.30 

 

  “Ira gladio suo se interficit” (Le2, B1, V etc.). 

  <IRA GLADIO SVO SE INTERFICIT>  

 

 

25. Pacientia spreekt de stervende Ira toe (v. 154 e.v.). 
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Afb. 30.31 

 

  “Pacientia uictrix iram mortuam increpat” (C, Lo2, Le2, B1, P2, V etc.) 

  <PACIENTIA VICTRIX IRAM MORTVAM INCREPAT>  

 

 

26. Pacientia schrijdt samen met Iob ongedeerd tussen de legers door (v. 162). 

 

 
 

Afb. 30.32 

 

  “Pacientia cum iob per medias acies transit” (Le2, B1 etc.). 

  <PACIENTIA CVM IOB PER MEDIAS ACIES (uiciorum) TRANSIT (ILLESA)>67
  

                                                 
67 Alle handschriften hebben hier de tekst zonder de toevoegingen “uiciorum” en “illesa”, die afkomstig zijn van 

de bewerking in VLO 15. Zie ook “acies uitiorum” in het commentaar in Le2 bij tekening 17. 
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27. Pacientia spreekt Iob toe (v. 169 – 171). 

 

 
 

Afb. 30.33 

 

  “Pacientia iob alloquitur” (Le2, B1, V). 

<PACIENCIA IOB ALLOQVITVR>  (Deze tekst is door de tweede hand aan de 

Psychomachia-tekst toegevoegd; Weitz W: “Paciencia cum iob loquitur”). 

 

 

28. Pacientia sluit zich weer bij de deugden aan (v. 174). 
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Afb. 30.34 

 

   “Pacientia uirtutibus assotiatur”(v.174: “omnibus una comes uirtutibus associatur”). 

<PACIENTIA DEVICTIS (VITIIS) VIRTVTIBVS ASSOCIATVR> (Le2, B1, V, Weitz W, 

inclusief het in VLO 15 toegevoegde “uitiis”).  

 

 

 

[fol. 39r] 

 

29. Een opgedirkte Superbia rijdt te paard en wordt gadegeslagen door een menigte (v. 

178/179). 

 

 
 

Afb. 30.35 

 

   “Superbia equitat” 

  <SVPERBIA INTER TVRMAS (POPULARES EFFRENI) VOLITAT EQVO>  

  (Le2, B1, V met “effreni”, echter zonder “populares”).  
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30. Superbia te paard (v. 190-193). 

 

 
 

Afb. 30.36 

 

   “equitat superbia”68 (zo ook C, Lo2, P2, W, Weitz W;   Le2, B1, V: “superbia”).69 

    <SVPERBIA EQVITAT (DECIP<I>ENDO)70>   

(de toevoeging van het foutieve “decipendo” is van de tweede hand, en alleen in VLO 

15 te vinden). 

 

31. Superbia draait met het paard rond tussen de beide legers (v. 195/6: “Inter utramque 

aciem supereminet et faleratum circumflectit equum”). 

 

 

                                                 
68 equitat superbia] om.  equitat   Stettiner 
69 Deze tekening en ook het bijschrift is een gedeeltelijke herhaling van de voorgaande  afbeelding. 
70 decipiendo   Stettiner     
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Afb. 30.37 

 

  “Superbia inter acies circumflectit equum” (alleen in VLO 15, conform de  

       Psychomachia-tekst). 

   <SVPERBIA COMMINATVR TVRBIS> (W, Weitz W; in Le2, B1 plus “Humilitas et spes 

      intripidae stant”). 

 

 

 

32. Superbia geeft het paard de sporen, inrijdend op Spes en Humilitas. (v. 253/4: 

“rapidum calcaribus urget cornipedem”). 

 

 
 

Afb. 30.38 

 

  “equum incitat” (geen vergelijkbaar handschrift). 

   <Superbia irruere nititur super humilitatem et spem> (Le2, B1, V, B2, B3, Weitz W ). 

        

  De interlineaire glosse in VLO 15 bij “urget” (v.253) geeft als synoniem “incitat”, en 

dit woord wordt gebruikt in het bijschrift van de tekening. Geen enkel handschrift  

heeft een gelijkluidend bijschrift. Dit zegt iets over de wijze waarop Ademar  

zelfstandig, op basis van tekst en glossen, een bijschrift (om)vormde. De tekeningen 

die hij uit het handschrift kopieerde, waren blijkbaar niet, of slechts gedeeltelijk, 

voorzien van bijschriften.  

      Omdat een glosse, die bedoeld was om commentaar te leveren op de tekst, ook 

      gebruikt werd als bijschrift bij de tekening, kan men veronderstellen dat de tekening  

      dezelfde functie vervulde als een commentaar bij de tekst.     

 

 

 

 

33. Superbia valt voorover van het paard in een kuil (v. 257: “Sed cadit in foueam 

praeceps”) 
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Afb. 30.39 

 

  “Superbia in foueam cadit”  

  <Superbia cadit in foueam> ( o.a. in P1, Le2, Weitz W). 

 

 

34. Humilitas en Spes (!) verheugen zich over de gevallen Superbia (zie v. 274-277). 

 

 
 

Afb. 30.40 

 

 “Humilitas et spes mirantur deiectam superbiam” (geen vergelijkbaar handschrift). 

<HVMILITAS DERIDET IACENTEM SVPERBIAM> (K, B3, WEITZ W;  P1, C, Lo2, P2:  

      “superbiam  iacentem”; superbiam] eam  Le2 , B1).  
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In de tekst van de Psychomachia is alleen sprake van Humilitas die naar de gevallen 

Superbia kijkt. Op alle versies van de tekening zijn echter twee toekijkende figuren 

afgebeeld, Humilitas én Spes. In alle handschriften volgt het bijschrift bij de tekening 

de tekst, zodat alleen Humilitas vermeld wordt, in tegenstelling tot wat op de tekening 

te zien is. In VLO 15 echter is het bijschrift bij de tekening aangepast aan de nieuwe 

werkelijkheid van de tekening: “Humilitas et spes mirantur…”.  

Ik beschouw dit als een bewijs voor de zelfstandige, kritische werkwijze van Ademar. 

“Mirantur” is ook een betere omschrijving van “comi moderatur gaudia vultu” uit de 

tekst dan het “deridet” van alle andere bijschriften. 

 

 

35. Spes biedt Humilitas het zwaard aan (v. 278/9: “Cunctanti spes…offert ultorem 

gladium”). Achter Humilitas liggen Superbia en haar paard ter aarde. 

 

 
 

Afb. 30.41 

  

“spes humilitati offert gladium” (B3, K en Lo2. Andere handschriften hebben           

“superbia iacet” toegevoegd).  

  <SVPERBIA IACET. ET HVMILITATI SPES OFFERT GLADIVM>  (P1, Le2, B1, V). 

 

 

36. Links Spes, rechts het gevallen paard ruggelings op de grond, en in het midden 

      Humilitas die met getrokken zwaard de haren van Superbia vastgrijpt om haar te 

      onthoofden. Superbia lijkt de armen in de orante-houding te spreiden (v. 280-282, 

     “caput orantis flexa ceruice resectum”). De interlineaire glosse spreekt van Superbia 

     “misericordiam rogantis”. 
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  Afb. 30.42 

 

  geen bijschrift, vgl. de volgende afbeelding (evenmin bijschrift in Be en Lo1). 

  <HVMILITAS AMPVTAT CAPVT SVPERBIAE> (o.a. C, Lo2, Le2, P2, B1, B2, Weitz W; B3: 

  “ubi…”). 

 

 

[fol. 39v] 

 

37.  Humilitas overhandigt het hoofd van Superbia aan Spes. Het gevallen paard en het  

       onthoofde lichaam van Superbia zijn rechts van deze scène afgebeeld. Als bijschrift 

       (linksboven) staat hier echter de tekst die we bij de vorige afbeelding mochten 

       verwachten: 

 

        
 

  Afb. 30.43 

 

   “humilitas amputat caput superbię” (in Be en Lo1 geen bijschrift). 

      <HVMILITAS CAPVT SVPERBIAE OFFERT SPEI> (Le2, B1, B2,3, P2).  

        

Het tekstcommentaar is niet conform de lezing in de Psychomachia. De verwarring in 

VLO 15 rond de bijschriften bij tekening 36 en 37 kan er op duiden dat Ademar, toen 

hij de tekeningen kopieerde, bemerkte dat de tekst niet spreekt van “humilitas caput 

superbiae offert spei”. Daarom nam hij beide tekeningen samen in één bijschrift dat 

wel klopte met de tekst: “humilitas amputat caput superbiae”.  

 

 

 

38.  Spes in spreekgeste, met achter zich Humilitas, spreekt het onthoofde lichaam van  

       Superbia triomfantelijk toe. Ook het paard is weer afgebeeld (v. 283). 
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  Afb. 30.44 

 

   “extinctam superbiam spes increpat” (C, Lo2, P2). 

  <SVPERBIAM EXTINCTAM SPES INCREPAT> (Le2, B1,2,3, K, V).71  

 

 

39. Nu doet zich een vergissing voor: in de Psychomachia is het Spes die na haar  

      toespraak tot Superbia met gouden vleugels naar de hemel opstijgt (v. 306/307: “In  

      caelum se uirgo (sc. spes) rapit; mirantur euntem virtutes”). Het uncialis-commentaar 

      bij de tekst én het commentaar bij de tekening laten Humilitas ten hemel opstijgen. 

 

       
 

  Afb. 30.45 

      

  “mirantur uirtutes humilitatem in cęlum euntem”  

                                                 
71 Deze marginale glosse werd door de tweede hand aan de tekst toegevoegd en komt overeen met het 

tekeningbijschrift. 
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  <HVMILITAS ASCENDIT IN CAELVM VIRTVTES EANTEM MIRANTVR>  (eantem] eam  Le2, 

B1, P2; om.  Weitz W )       

      Het tekeningbijschrift neemt “euntem” uit de tekst over. Vermoedelijk heeft de tweede 

      hand in het tekstbijschrift het correcte “eam” willen veranderen in “euntem” maar is  

      – door slordigheid ? – uitgekomen op het foutieve “eantem”. 

       

 

40. We zien een ronde, gedekte tafel met daarachter een lange bank waarop vier (vrouws-) 

      personen gezeten zijn. Rechts van de tafel staat een schenker met een beker en een 

      kruik drank in zijn handen. Links boven de vrouwen staat de tekst. 

 

      
 

  Afb. 30.46 

 

  “luxuria prandet” 72  

       Waarschijnlijk een eigen bewoording van Ademar omdat  alle andere handschriften    

       een afwijkend bijschrift hebben.  

  <LVXVRIA AD CAENAM STAT>   

  De andere handschriften en Weitz W hebben: “Luxuria  

      in caena sedit”. 

 

 

41.  Luxuria hoort de trompetten klinken en trekt ten strijde (v. 318/320).We zien links 

Luxuria die, zo schijnt het, iets overhandigd krijgt van een half verscholen figuur.     

      Verder naar rechts een aantal gewapende mannen met een hoornblazer.  

 

       
 

  Afb. 30.47 

                                                 
72 STETTINER  schrijft deze tekst abusievelijk toe aan Lo3. 
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  “luxuria ad bellum pergit” (“ad bellum…ibat”, v. 320) 

    Ademar gebruikt hier “pergit” om weer te geven dat Luxuria zich ten strijde begeeft. 

       Alle andere bijschriften hebben hier “currit”.  

   <LVXVRIA AVDITIS SIGNIS AD BELLVM CVRRIT>  

  (C, Lo2;     signis] tubis  Le2, B1,3, P2, Weitz W)   

 

 

42. In de volgende scène zien we Luxuria in een strijdwagen met twee felle paarden 

ervoor. Rechts staat een groep betoverde strijders (v. 321/322). 

 

 
 

Afb. 30.48 

 

  “curru uehitur”  

  <LVXVRIAM MIRANTVR IN CURRU. VIRI> 

   ( P1, Le2, P2, B1: Luxuriam mirantur uiri in curru    om. uiri  Weitz W) 

       Het uncialis-commentaar beschrijft de afbeelding het best. De tweede hand in VLO  

       15 heeft “uiri” toegevoegd. In handschriften B3 en K ontbreekt “uiri”, zodat het voor       

       de hand ligt om te veronderstellen dat de eerste hand in VLO 15 de tekst heeft  

       gekopieerd uit K of B3, of uit een aan deze verwant handschrift. 

 

 

[fol. 40r] 

 

43. Luxuria imponeert in haar strijdwagen de toeschouwers (v. 321). 
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Afb. 30.49 

 

  “luxuria cum floribus pugnat” (vgl. v. 326/327)  

      

Het bijschrift correspondeert niet met de afbeelding in VLO 15 die namelijk 

betrekking heeft op vers 321. Het bijschrift correspondeert echter weer wel met de 

afbeelding in Le2 c.s., waar bloemen en ranken, voorzien van pijlpunten, zijn 

afgebeeld: Luxuria als degene die met bloemen strijdt. Deze discrepantie tussen 

tekening en bijschrift zou er op kunnen duiden dat de bijschriften een andere 

oorsprong hebben dan de tekeningen. 

 

  <LVXVRIA BLANDIMENTIS VIRTVTES DECIPIT>  

  ( P1, Le2 , B1, Weitz W; B3 en K genoteerd  bij tekening 42).  

 

 

44. De bewonderaars van Luxuria, die in haar wagen poseert, leggen hun wapens neer. 

 

 
 

Afb. 30.50 

 

  “mirantes obstupescunt”  

(de bewonderaars raken in vervoering, cf. v. 332/339, ‒ in geen enkel ander 

handschrift). 

  <VIRI DEIECTIS ANIMIS. SEQVVNTVR LVXVRIAM>  

  (animis] armis  Le2, B1, Lo2, V, C, Weitz W;  sequuntur] secuntur  Le2, B1, Lo2, V, C). 
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45. Met harp en trompet (links) worden de legers tot de overgave verleid, de vaandels  

       (strijdbanieren) zijn van hun tegenstander Luxuria afgewend (v. 340/343). 

          

        
 

  Afb. 30.51 

         

   “acies uult se tradere”73 (in geen enkel handschrift). 

  <CVNCTA ACIES VERSIS ad deditionem signis transit>  

  ( Le2, B1, P2, C, V, Lo2, Weitz W; vgl. v. 340/341). 

      

   Het tekeningbijschrift van Ademar is zeer eenvoudig en adequaat. Het uncialis-   

      commentaar beschrijft gedetailleerder wat er gebeurt. De tweede hand   

      heeft dit verkort weergegeven commentaar verder uitgeschreven. 

 

 

46. Afbeelding waarop Sobrietas, met het kruis in haar hand, probeert het misleide leger 

tot inkeer te brengen (v. 344-406). 

 

 

                                                 
73 acies uult se tradere] acies uirtutum tradere  Stettiner 
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Afb. 30.52 

        

  Ademar heeft geen tekst toegevoegd. 

<SOBRIETAS INCREPAT ACIES SVADENS NE SEQVANTVR LVXVRIAM>  

(zo Stuttg.; Le2, B1, P2, V, W, Weitz W: suadens eis) 

 

 

47. Sobrietas stelt zich met het kruis in haar hand frontaal op voor de strijdwagen van  

 Luxuria. (v. 407).  

 

 

 

Afb. 30.53 

 

  Geen tekst van Ademar bij de tekening.       

   <SOBRIETAS VBI CRVCEM DOMINI CVRRVI LVXVRIAE OFFERT>  

  (tweede hand; cf. met kleine verschillen: Le2, B1, C, V, W, Stuttg., Weitz W) 

 

 

[fol. 40v] 

 

48. Het tweespan slaat op hol door het geheven kruis van Sobrietas.74 Luxuria stort 

voorover uit de strijdwagen. Sobrietas heeft in haar geheven linkerhand een steen om 

naar Luxuria te werpen (v. 414/418).  

 

                                                 
74 Dit kruis lijkt op het kruis dat op fol. 44v tussen de Index operum Prudentii is getekend. 
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Afb. 30.54 

 

  “sobrietas percutit luxuriam cum lapide” (in geen enkel handschrift). 

      <SOBRIETAS LAPIDEM  IACIT ET PERCVTIT OS LVXVRIAE>  

 (P1, C, Le2, B1, V, Stuttg., Lo2, W, Weitz W)75
  

        

  De invloed van het uncialis-commentaar (“lapidem ... percutit”) op de tekst bij de  

      tekening lijkt duidelijk. 

 

 

49. Luxuria ligt dood op de grond met een door de steen weggeslagen kin. Sobrietas    

      spreekt haar honend toe (v. 423/431). 

 

       
 

  Afb. 30.55 

 

  “sobrietas increpat luxuriam” (B3, K: plus ubi) 

  <SOBRIETAS INCREPAT LVXVRIAM EXTINCTAM> (alle overige handschriften). 

                                                 
75 Soms, zoals hier, is het uncialis-commentaar bij de tekst identiek aan P1 c.s. 
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50.  Op de afbeelding werpt één persoon (Iocus) de cymbalen weg. In de tekst van de  

       Psychomachia werpen Petulantia en Iocus de cymbalen weg (v. 434: “cymbala  

       proiciunt”). Het bijschrift van Ademar vangt deze tegenstrijdigheid op door de actieve  

     vorm “proiciunt” te vervangen door het passieve “proiciuntur”: 

 

        
 

  Afb. 30.56 

       

  “cimbala proiciuntur”76 (in geen enkel handschrift).       

  <(vbi) Iocus cimbala proiciens fugit>  

(alle handschriften en Weitz W; de toevoeging “vbi” door de tweede hand eveneens in 

B3 en K) 

 

 

51. Cupido werpt zijn pijlen en zijn boog weg (v. 436: “lita tela ueneno”). 

 

                                                 
76 cimbala proiciuntur] cimbala proiiciens Iocus   Stettiner 
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Afb. 30.57 

 

  “cupido tela fugiens abicit” 77  

(alleen Lo1 heeft “abi(e)cio”; in plaats van het tekstgetrouwe “tela” hebben alle andere 

handschriften “faretram arcum et sagittas”). 

  <Amor qui et cvpido. faretram arcvm et sagittas dimittens fugit> (C, Lo2, Weitz W). 

 

 

52. Praalzucht legt haar versierselen/gewaad af (v. 439/440). 

 

 
 

                                                 
77 abicit] abit  Stettiner 
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Afb. 30.58 

 

  “Pompa proprium ornatum deserit” 78 (in geen enkel handschrift). 

  <Pompa ornamenta sua proiciens fugit> (P1
,C, Lo2, P4, Weitz W). 

 

 

 

53. De halfnaakte Wellust is op de vlucht en stapt met blote voeten in doornen (v. 

443/444). 

 

 
 

Afb. 30.59 

 

  “uoluptas per spinas fugit.” (verkorting van Le2, Lo2). 

  <VOLVPTAS LACERATA (laceratis pedibus) PER SPINAS CVRRIT>79
   

De versie van de eerste hand komt in geen enkel bekend handschrift voor; deze hebben 

allemaal “laceratis pedibus” (correctie door tweede hand) en “fugit”, ook Weitz W.  

 

 

54. Sobrietas, met twee andere deugden, versmaden de buit (v. 450/453; vgl. 

     afbeeldingen met de drie vrouwen bij het graf van Christus!). 

                                                 
78 ornatum] ornamentum   Stettiner 
79 currit] fugit   Stettiner 
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  Afb. 30.60 

 

  “sobrietas spernit spolia luxuriae” (in geen enkel handschrift). 

  <SOBRIETAS VEL CAETERAE VIRTVTES. abstinent se a spoliis SVPRADICTIS>  

      “Supradictis” refereert aan de opsomming in v. 447/448 en is een toevoeging door de  

       tweede hand; voor de rest is dit commentaar/bijschrift identiek aan dat in Le2, B1, V,  

       Lo1, P2, Stuttg. en Weitz W.  

 

 

55. Hebzucht (Avaritia) verzamelt de kostbaarheden die Luxuria in het zand heeft laten 

vallen (v. 457/458). 

 

 
 

Afb. 30.61 
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   “auaritia aurum legit” (een verkorting van het uncialis-commentaar). 

  <AVARITIA AVRVM INTER arenas legit> (P1, C, Le2, Weitz W, etc.).    

 

 

 

 

56. Met haar rechterhand heeft Avaritia de met goud gevulde vaas vast, terwijl haar 

linkerhand de voltooide handeling bevestigt (v. 458/463).  

 

 
 

Afb. 30.62 

 

  “auaritia sacculos pecunia replet” 80 (in geen enkel handschrift). 

In zijn tekst van de Psychomachia heeft Ademar boven “distendere fiscos” (v. 460) de 

glosse “replere saccos” geplaatst. De overeenkomst met de formulering van het 

tekeningbijschrift is opvallend.       

  <AVARITIA spolia SVB latere sinistro tegit.>  

  (Le2, B1, V, Ly, Weitz W; K, B3 plus “ubi”). 

      Op de afbeelding gaat het dus om het verzamelen van de buit, hetgeen,  

      overeenkomstig de tekst, met de rechterhand gebeurt, terwijl het in het Weitz- 

      commentaar gaat om het verbergen van het geroofde geld met de linkerhand.81  

 

 

57. Avaritia geeft de borst aan de personificaties van de ondeugden (v. 468/469). 

 

                                                 
80 pecunia replet] pecuniae arripit   Stettiner  
81

 Zie WIELAND, “Gloss and Illustration”, p. 11. 
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Afb. 30.63 

 

  “auaritia uitia lactat” 82 (in geen enkel handschrift). 

  <MVLTITVDO VITIORVM. QVAM AVARITIA nigro LACTE CREAT (lactat)>  

De tweede hand heeft “quę” verandert in “quam” en in de marge “lactat” toegevoegd. 

De oorspronkelijke tekst van de glosse is identiek aan die in Le2, B1, V, Ly, Stuttg., 

Weitz W; K, B3 plus “ubi”. 

Omdat de tekeningbijschriften later zijn ontstaan dan de tekstbijschriften, is het 

mogelijk dat de formulering van dit tekeningbijschrift is geïnspireerd op het “lactat” 

van het commentaar bij de tekst.   

 

58. Een man wordt door Avaritia naar de aarde gedrukt terwijl twee andere mannen 

toekijken (v. 480-485). Stettiner, p. 335, meent hier de ronddwalende blinden in te 

herkennen. Naar mijn mening zijn hier de “incauti” (onvoorzichtigen) uit het 

bijschrift bedoeld die in de volgende tekening aan Avaritia ten prooi vallen. 

  

 

                                                 
82 lactat  corr. ex  lateat 
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Afb. 30.64 

 

  “uario modo uulnerat incautos” (in geen enkel handschrift; vgl. de tekst: “uulneribus  

        uariis”(482) en “incautus” (488). 

  <Avaritia plurimos sternit alios cęcos errare sinit>  

  (Le2, B1, V, Weitz W;  B3, K plus “ubi”). 

        

 

59. Terwijl twee mannen omhoog kijken, belaagt Avaritia hen met speren. Door 

plaatsgebrek is Avaritia, met haar verlokking in de rechterhand en met haar op de 

mannen gerichte speren, ónder in plaats van recht tegenover de twee mannen 

geplaatst (v. 486/489).  
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  Afb. 30.65 

 

  “uidentes fallit” (in geen enkel handschrift; vgl. v. 486: “fallitque uidentem”) 

Het bijschrift legt dus uit dat Avaritia hier de zienden in de val lokt, precies wat we op 

de tekening zien. 

  <Avaritia dum aliquid ostendit iaculo percvtit.>  

  ( percutit] percutere uult   Le2, B1, V, Stuttg., Weitz W). 

 

 

 [fol. 41r] 

 

60. Avaritia werpt drie mannen in een vuur (v. 490: “Multos praecipitans in aperta 

incendia cogit”). 

 

 
 

Afb. 30.66 

 

  “in incendia precipitat” (vgl. Le2, B1). 

  <Avaritia multos precipitat in incendivm>  

  (B3, K, Weitz W;   incendium] incendia Le2, B1, V) 

Hoewel er op de tekening maar één vuurhaard te zien is, gebruikt Ademar in het 

bijschrift toch het meervoud “incendia”, zoals in de tekst en in Le2 en B1. 

 

 

 

  

61. Avaritia met hoofddoek en lang gewaad in orante-houding (v. 552: “inque habitum 

sese transformat honestum”). 
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Afb. 30.67 

 

“auaritia se transformat in habitum honestum.” (Le2, Ly, Weitz W;  B3, K plus 

“ubi”). 

  <ubi Auaritia se transformat in habitum honestum expoliando>83  

“ubi”  en “expoliando” werden toegevoegd door de tweede hand. Misschien is hier de 

invloed van een handschrift als P2 merkbaar: “ubi auaritia in habitum onestum 

spoliando transformat”.  

 

 

62. Avaritia, als deugd verkleed, brengt de mensen in verwarring (v. 553: “fit Virtus 

specie uultuque et ueste seuera” en v. 560: “candida palla). Deze afbeelding roept 

ook weer gelijkenissen op met de scène waarin de engel de drie vrouwen meedeelt dat 

Christus is opgestaan. 

 

 
 

Afb. 30.68 

 

  “uirtutis specie se palliat” (in geen enkel handschrift). 

  <Avaritia fallit quosdam mutato habitu>  

                                                 
83 expoliando] spoliando  coni. Stettiner 
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“quosdam mutato habitu” is door de tweede hand toegevoegd en komt alleen voor in 

P2; de versie van de eerste hand “Avaritia fallit” komt in vrijwel alle andere 

handschriften en in Weitz W voor.  

 

 

63. Avaritia bindt een man de handen terwijl een ander, die al gebonden is, de benen  

neemt (v. 567).   

 

 
 

Afb. 30.69 

     

  “specie uirtutis acceptis nectit” (in geen enkel handschrift).      

  <Avaritia hos quos fallit ligat taliter>  

     Alle handschriften en Weitz W hebben “Auaritia hos quos fallit ligat”. De tweede 

    hand in VLO 15 heeft echter “taliter” toegevoegd en dit komt alweer alleen voor in P2. 

 

 

64. Aan de ene kant staat Avaritia met losse haren. Met de bedoeling om de deugden te 

misleiden heeft zij de orante-houding aangenomen en stigmata in haar handen. Aan 

de andere kant staan de deugden die twijfelen of zij geloof moeten hechten aan deze 

gedaanteverwisseling.  
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Afb. 30.70 

  

  “uirtutum acies nutat quid credat” (in geen enkel handschrift, vgl. v. 569/570). 

  <Virtutum acies dubitant auaritiam non plene cognoscentes>  

Aldus in P2 (Weitz W, Le2 en B1 hebben “dubitat”). In VLO 15 is “tum acies du” 

geschreven door de tweede hand. Ook hier weer kunnen bijschrift en de aanpassing 

van de glosse geïnspireerd zijn door dezelfde bron (P2). 

 

 

65. Largitas, vrijgevigheid (in de tekst Operatio), doorbreekt de twijfel en bindt de strijd  

      aan met Avaritia. Largitas is licht bewapend en heeft een halve 

      -maanvormig schild in haar ene hand en een kruis met twee halve maantjes in de  

      andere hand (Amazone-type). Avaritia is gepantserd en met schild en speer  

      bewapend (v. 573/578). Rechts is Largitas afgebeeld terwijl zij haar rijkdommen   

      onder de armen verdeeld (v. 578/581). 

 

        
 

  Afb. 30.71 

 

  “largitas procedit in campum” (in geen enkel handschrift, vgl. v. 573/574).  

       Bij de tweede scène staat geen tekst. 

   <Largitas pugnat contra auaritiam et spolia eius pauperibus erogat> (vrijwel alle  

      handschriften en Weitz W, m.u.v. P2 die meer tekst heeft).  
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[fol. 41v] 

 

66. Avaritia is verlamd van schrik bij de aanblik van Largitas (v. 584/586).  

 

 
 

Afb. 30.72 

 

  “Auaritia stupet uisa largitate”84 (in geen enkel handschrift, vgl. de tekst). 

  <Avaritia stupefacta tristatur perditis suis>85  

De eerste hand schreef: “Avaritia stupefacta fatescit” (vgl. Weitz W, P1, Le2, B1 etc.). 

De tweede hand heeft “fatescit” geradeerd en daarna “tristatur perditis suis” 

toegevoegd. Deze interpretatie is waarschijnlijk overgenomen van het voorbeeld want 

in twee andere handschriften luiden de bijschriften: “Avaritia stupefacta fatescit et 

tristatur perditis spoliis suis” (Stuttg.) en “Avaritia proditis spoliis suis stupefacta 

tristatur et fatescit” (P2). In de tekst bij de tekeningen is de interpretatie van Ademar 

wel correct.  

 

 

 

 

67. Largitas valt Avaritia aan en lijkt haar handen op de rug te binden, wat op een 

verkeerde uitleg van de tekst duidt (v. 589/590).  

 

                                                 
84 Stettiner vermeldt hier geen bijschrift. 
85 perditis] proditis   Stettiner 
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Afb. 30.73 

 

  “largitas inuadit auaritiam” (in geen enkel handschrift).  

Hoewel op de tekening te zien is dat Largitas doende is de armen van Avaritia op haar 

rug te binden, volgt Ademar in het bijschrift de tekst (“invadit trepideam”) en 

corrigeert daarmee het foutieve “ligat” in de andere handschriften (vgl. v. 589). 

  <Largitas auaritiam ligat> (vrijwel alle handschriften en Weitz W). 

 

 

 

 

68. Largitas grijpt met haar ene hand de haren vast van Avaritia, de andere rond haar keel 

geklemd (v. 590: “gutture frangit”). Rechts boven Avaritia is een onderbeen 

afgebeeld, misschien ter verbeelding van “genibusque et calcibus instans” (v. 596). 

Of is het de voet van Avaritia, welke niet meer op het blad paste? 
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  Afb. 30.74 

 

  “largitas <decapitat??>86 auaritiam” 

  <LARGITAS AVARITIAM GENIBVS ET CALCIBVS perfodit>  

  (tweede hand; vrijwel alle handschriften en Weitz W) 

 

 

69. Largitas verdeelt de buit (v. 598/603). 

 

 
 

Afb. 30.75 

 

  “largitas spolia distribuit.”  

  (in geen enkel handschrift, vgl. de tekst “spolia…dispergit”, v. 599… 602). 

<Largitas spolia auaritię pauperibus dat> (P1, C, Lo2 , dus hier een tekstbijschrift dat 

tot groep I behoort).87 

 

 

70. Twee afbeeldingen onder elkaar door een streep van elkaar gescheiden (of met elkaar 

verbonden?). 

      Largitas beveelt zijn strijdgenoten de wapens neer te leggen (v. 604/628). 

       

                                                 
86 Mijn gissing. De tekst staat in de uiterste bovenrand en is grotendeels onleesbaar.  

 Largitas auaritiam…    legit Stettiner 
87 Zie ook onder nr. 52. 



567 

 

        
 

  Afb. 30.76 

 

  “iubet ab armis socios discedere.”  

            (in geen enkel handschrift, vgl. v. 606: “discedite ab armis”). 

  <Largitas cum gaudio turmas alloquitur>  

(Le2, B1, Weitz W, etc. hebben hier “turbas”; alleen Lo3 kent ook “turmas”. In VLO 

15 is vaag te zien dat gepoogd is om achter “tur” de letters “bas” toe te voegen). In het 

tekeningbijschrift wordt ingegaan op de inhoud van de toespraak van Largitas. 

 

 

 

71. De tekening verbeeldt de komst van Pax (rechts), waarvoor Metus, Labor en de 

benedengeplaatste Vis vluchten (629/635).  

 

 
 

Afb. 30.77 

 

   “arma deponunt” (in geen enkel handschrift; hier lijkt Ademar de afbeelding  

             verkeerd begrepen te hebben. Handschrift Ly heeft pas bij de volgende afbeelding de  

             tekst: “uirtutes arma deponunt iubente pace et gladios recondunt”). 

   <Pax uenit et fugiunt metus et labor et uis> (Le2, P1, Weitz W, etc.). 
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72. De hoornblazers zwijgen, de zwaarden keren terug in de schede (v. 636/638). 

 

 
 

Afb. 30.78 

 

  “cornicines silent” (in geen  enkel handschrift, vgl. v. 636). 

  <Turbę silent et gladios recondunt >  

De eerste hand schreef de versie “Turbę silent gladii reconduntur in uaginis” (Ms. 

Rom. is identiek; Turbę] Tubae   Weitz W, Lo1 en P2). De tweede hand heeft in VLO 

15 de tekst veranderd in: “Turbę silent et gladios recondunt”   

 

 

 

73. De talrijke deugden zijn verheugd over de overwinning en aanschouwen de hand van 

God (midden boven) die de hemel voor hen opent (v. 639/643). 

 

 
 

Afb. 30.79 

 

  “claritas superna uisa lętificat” (in geen enkel handschrift, vgl. v. 639). 

  <Virtutum legio gaudet uicto certamine> (de meeste handschriften en Weitz W). 
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  [fol. 42r] 

 

74. Concordia beveelt het leger (verbeeld door drie mannen) om naar het legerkamp terug 

te keren (v. 644/645). 

 

 
 

Afb. 30.80 

 

  “in castra redeunt” (in geen enkel handschrift, vgl. tekst). 

  <CONCORDIA IVBET SIGNA REDVCI IN CASTRIS> (reduci] reducere  Le2, B1, V, Stuttg. 

                                                                          signa] vexilla   Weitz W). 

 

 

 

75. Een verheugde menigte (“turba Dei”, v. 659) van voetgangers en ruiters (v. 646/664). 

 

 
 

Afb. 30.81 

 

  “turmę peditum et æquitum” (“turmę” is ontleend aan het bijschrift in het 

   gekopieerde exemplaar, de tekst zelf kent immers alleen “turbae”). 

<Turmę psallentium aequitum ac pedestrium gaudent>  

“gaudent” is een eigen toevoeging van de tweede hand, voor de rest is het bijschrift 

gelijk aan dat in Ly, W en Le2, B1, V;  psallentium] spallentium  Weitz W. 
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76. De menigte (de deugden?) trekt het kamp/de stad binnen (v. 665/666). 

 

 
 

Afb. 30.82 

 

  “castra ingrediuntur” (vgl. “portae castrensis”, v. 664, en “castris” in v. 644). 

  <VIRTVTES gaudio urbem ingrediuntur>  

Dit bijschrift is van de tweede hand. “gaudio” is een zelfstandige toevoeging van de 

tweede hand, vgl. “gaudent” in het vorige bijschrift; voor de rest identiek aan alle 

andere handschriften en Weitz W. 

 

 

77. Discordia, verborgen achter een boog, verwondt Concordia met een lans/speer. 

 

 
 

Afb. 30.83 

 

  “discordia uulnerat concordiam” (verkorting van het tekstcommentaar). 
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  <Discordia occulte uulnerat concordiam> (eerste hand; alle handschriften;  

                                                                     Discordia] Invidia   Weitz W). 

 

 

 

78. Discordia bevindt zich, vermomd als deugd, tussen de deugden maar dezen weten 

haar te ontmaskeren en grijpen haar vast (v. 701/704). 

 

 

 
 

Afb. 30.84 

 

“discordia mixta uirtutibus” (in geen enkel handschrift; het vastgrijpen wordt in 

deze tekst weggelaten). 

  <Discordia uirtutibus insidiatur et capitur> (P1, P2, Lo2, C; Le2, B1 hebben “insiatur”; 

                                                                       Discordia] om.  Weitz W). 

       

 

 [fol. 42v] 

 

79. De deugden omsingelen Discordia, met getrokken zwaarden en een speer op haar 

gericht (v. 705/714). 
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Afb. 30.85 

 

  “discordia inter gladios uirtutum.” (in geen enkel handschrift). 

<DISCORDIAM CIRCVMDANT VIRTVTES MVCRONIBVS> ( door tweede hand; vergelijkbaar in 

P1, C, Le2, Stuttg., Weitz W) 

Op de tekening zijn duidelijk de speerpunten te zien terwijl de tekst spreekt van 

“mucronibus” (zwaarden).  Ademar kiest in zijn bijschrift voor het woord “gladius”. 

Misschien in verband met de volgende afbeelding? 

 

 

80. Fides slaat met het zwaard tegen het hoofd van  Discordia. In de tekst staat daarentegen      

dat Fides de tong van Discordia met een spies doorboort (v. 717/718). 

       

  
 

 Afb. 30.86 

         

 “fides percutit discordiam.” (alle handschriften: 1,3,2). 

  <FIDES DISCORDIAM PERCVTIT> (tweede hand; alle handschriften en Weitz W). 
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81. Discordia wordt door de deugden in stukken gescheurd (v. 719). 

 

 
 

Afb. 30.87 

 

  “uirtutes discerpunt discordiam”  (“discerpunt” alleen in VLO 15). 

  <VIRTVTES DISCORDIAM DIVIDVNT> (tweede hand; alle handschriften en Weitz W). 

 

 

82. Virtutes bouwen een tribunaal/rechtbank (v. 730).88 Let op de zetel met 

leeuwenkoppen. 

 

                                                 
88 Let op de ladder die doorloopt in de vouw, d.w.z. Ademar tekende in een katern dat reeds met tackets 

gebonden was. 
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Afb. 30.88 

  

“uirtutes componunt tribunal” (“componunt” alleen in VLO 15, verwijzend naar v. 

726: “compositis igitur…”). 

<VBI VIRTVTES AEDIFICANT TRIBVNAL> (tweede hand; alle handschriften en Weitz W 

zonder “ubi”. B3 en K hebben hier geen bijschrift meer). 

 

 

83. Fides en Concordia bestijgen het tribunaal (v. 734/736). De tekening geeft op de 

achtergrond een brede (rechters-)zetel met leeuwenkoppen. 

 

 
 

Afb. 30.89 

 

  “fides et concordia conscendunt tribunal” ( Lo1, P2, Stuttg., Weitz W).  

  <FIDES ET CARITAS (!) TRIBVNAL CONSCENDVNT> (tweede hand; Le2, B1, C, V, Ly) 

Hier is duidelijk dat Ademar in de vorming van zijn bijschriften vooral de tekst volgt 

en niet de fout van het uncialis-commentaar herhaalt. Psych., v. 734-36: “fides simul 

concordia…conscendunt apicem” 
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84. Fides en Concordia zitten in een innige omarming op de rechtersstoel (v. 737: “par 

sanctum carumque”). Wegens plaatsgebrek, aldus Stettiner II, p. 387, kon het 

toestromen van de menigte (v. 740) niet meer getekend worden, wat wel de bedoeling 

was. Het bijschrift luidt immers: 

 

      
   

  Afb. 30.90 

 

  “egrediuntur de castris” (in geen enkel ander handschrift). 

  <CONCVRRVNT TVRBAE VIRTVTVM AD TRIBVNAL EX OMNIBVS CASTRIS>  

  (tweede hand; alleen Stuttg. en P2, maar zonder “virtutum ad tribunal”). 

 

     [fol. 43r] 

 

85. Concordia, met naast zich Fides, spreekt de deugden toe ((v. 746/798). 
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Afb. 30.91 

 

  “expectant quid fides et concordia moneat” (in geen enkel handschrift).89 

  <CARITAS (!) VIRTVTVM EXORTANDO ALLOQVITVR>  

  (bijschrift door tweede hand;    exortando] turmas P2, Le2, B1, Stuttg., Weitz W). 

Ademar volgt hier dus de tekst, waar sprake is van Concordia én Fides (v. 746/748) 

en niet het foutieve commentaar van de tweede hand. Op de tekening worden, 

conform de tekst, twee deugden uitgebeeld. In Lo2 en P4 luidt de tekst: “virtutes 

victores cum gaudio expectant, quid fides atque concordia iubeant”. Het 

tekeningbijschrift van Ademar toont nauwe verwantschap met deze formulering. 

 

 

 

 

 

86. Nu spreekt Fides tot de menigte (de deugden). Volgens het bijschrift gaat het over het  

       bouwen van een tempel. (v. 804 e.v.) 

       

    
   

  Afb. 30.92 

 

  “alloquitur fides de templo condendo” (in geen enkel handschrift). 

Ook hier weer gaat Ademar in het tekeningbijschrift specifiek in op wát Fides in haar 

toespraak zegt. 

<VBI FIDES VIRTVTVM TVRMIS ALLOQVITVR> (tweede hand;   turmis] turmas  P1, Lo2, Le2, 

B1, Ly).  

 

 

87. Fides en Concordia houden ieder het uiteinde van een meetlint in handen (v. 

823/829). 

 

                                                 
89 quid fides et] unleserliche Worte   Stettiner 
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Afb. 30.93 

 

      “fides et concordia metiuntur locum templi” (verkorting – en verbetering – van 

               het tekstbijschrift). 

  <FIDES ET CARITAS (!) METIVNTVR LOCVM VBI TEMPLVM DOMINO AEDIFICENTVR> 

(tweede hand; aedificentur] aedificetur  Lo2, P1, C, Le1, B1, V, Ly;  …ubi templum 

dei edificent   Weitz B (!). 

 

 

88. Nu zien we de gereedgekomen tempel/kerk. Deze wordt beschreven in v. 830/867. 

 

 
 

Afb. 30.94 

 

  “templi constructio” (in geen enkel handschrift; vgl. v. 870: “construitur”). 

  <TEMPLVM DOMINI A VIRTVTIBVS AEDIFICATVM>  

  (tweede hand;    domini] domino P2). 
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89. Binnen in de tempel zetelt Sapientia op een troon met een scepter in haar hand (v. 

875/887). 

 

 
 

Afb. 30.95 

 

  “sapientia in solio residens”  

(in geen enkel handschrift; vgl. vv. 875 en 915 waar de troon van Sapientia “solium” 

wordt genoemd). 

  <DOMVS VBI SAPIENCIA INTERIOR SEDIT> (Le2, B1, P2, V, C, Lo2: 1, 4, 2, 3, 5). 

 

 

90. Als laatste afbeelding zien we de auteur, Prudentius, die staande voor een kerk,  

Christus dank zegt (v. 888/915).90 

 

                                                 
90 Deze kerk is door een opening in het perkament voor een deel op de onderliggende bladzijde terecht gekomen 

(fol. 44r), juist onder de laatste regel van het vers In Christi honorem. Hieruit kunnen we opnieuw concluderen 

dat Ademar werkte in een gebonden katern.  



579 

 

 
 

Afb. 30.96 

 

  “auctoris gratiarum actio” 91 (in geen enkel handschrift). 

  <PRVDENCIVS GRATIAS AGIT DEO> (P2, Le2, B1, V, Stuttg.).92 

Geen corresponderende tekst in de Psychomachia, alleen de dankzegging zelf.

                                                 
91 auctoris gratiarum actio] auctoris gratum actio   Stettiner 
92 Volgens R.L. WOLFF, “How the news was brought”, p. 155, heeft Ademar in deze tekening zichzelf afgebeeld 

want het gaat om “…a figure without a prototype in Adémar’s models for the Prudentius sketches”. Dat is een 

vreemde bewering. Wel is waar dat het model waaruit Ademar kopieerde ons niet bekend is en dat het meest 

gelijkende handschrift (BnF lat 8318) deze illustratie mist, maar in drie andere handschriften uit groep I (C, Lo1 

en Lo2) wordt deze episode wél uitgebeeld, evenals in handschriften uit groep II (o. a. in Le2 en P2). Zeker is dus 

dat de afbeelding in de handschriftelijke traditie van de geïllustreerde Psychomachia thuishoort (zie Stettiner I, p. 

398-400). De conclusie moet dus eerder zijn dat het model van Ademar completer was dan BnF lat 8318, in 

plaats van Ademar de overmoed toe te dichten, zoals Wolff doet, om zich met een dergelijke ingreep het 

auteurschap toe te eigenen van een overbekende tekst. De tekening van Ademar stelt dus in alle 

waarschijnlijkheid Prudentius zelf voor. In het bijschrift heeft Ademar de naam Prudentius niet vervangen door 

die van zichzelf maar door het neutrale “auctor”  zoals hij dat ook deed bij de afbeelding bij Ps. v.1 (cf. 

afbeelding 7, “auctoris oratio”). Naar mijn overtuiging zal bij niemand van zijn tijdgenoten de gedachte zijn 

opgekomen, om bij het zien van deze afbeelding Ademar als auteur van de Psychomachia te beschouwen. 
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31. Bandversiering (ADEMAR) 

 

fol. 43v-44r (schriftje VIII). 

 

 
 

Afb. 31.1 

 

De bandversiering is deels getekend op fol. 44r (tegen de middenvouw en dwars op de 

schrijfrichting), en deels op de onderzijde van fol. 43v, nu horizontaal gericht. 

 

OMSCHRIJVING 

 

   De kunsthistorica Gaborit-Chopin omschreef deze bandversiering als “une frise décorative 

de grecques”.1  

De diepte-suggererende techniek die Ademar hier gebruikt, gaat terug op het in de klassieke 

oudheid veelvuldig voorkomende, rechthoekig gestileerde, meander-motief, oorspronkelijk 

een kronkelende rivier voorstellend. Het meander-ornament is eveneens veelvuldig in de 

romaanse kunst te vinden, vaak als omlijsting van bogen en muurschilderingen. Daarbij kan 

dan diepte gesuggereerd worden door het gebruik van verschillende kleuren, die een 

primitieve vorm van perspectief of zelfs trompe-l’oeil verbeelden.2 Het is mij niet bekend aan 

welke bron Ademar deze techniek ontleend heeft. Wel is er sprake van een zekere 

doorwerking omdat er een opmerkelijke overeenkomst bestaat tussen de bandversiering in 

VLO 15 en die welke men tot op heden nog kan aanschouwen op de pilaren van de Église de 

Notre-Dame la Grande in het naburige Poitiers: 

 

                                                 
1 “Les dessins d’Adémar”, p. 206. 
2 Jean Penders, internet. 

http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3.asp?search=romaans
http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3.asp?search=boog
http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3.asp?search=muurschildering
http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3.asp?search=perspectief
http://www.documentatie.org/uds4/zoekpagina3.asp?search=trompe-l'oeil
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Afb. 31.2. Église de Notre-Dame la Grande, Poitiers. 

 

Het schip van deze kerk, waarin zich de gedecoreerde pilaren bevinden, dateert uit de 11e 

eeuw. Vanwege de geografische en temporele nabijheid, bestaat de mogelijkheid dat 

boekillustratie en kerkdecoratie op een of andere wijze aan elkaar gerelateerd zijn.3  

 

 

 

                                                 
3 De pilaren werden in de 19e eeuw opnieuw beschilderd met romaans-byzantijnse motieven die volgens 19e 

eeuwse opvattingen getuigden van de invloed van de Kruistochten op de romaanse kunst. De treffende 

overeenkomst tussen het ornament op de pilaren en de tekening van Ademar zou dus gebaseerd kunnen zijn op 

een 19e eeuwse interpretatie van hoe een romaanse kerk er behoorde uit te zien. 
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32. ANONIEM,  Carmen in Christi honorem 

 

fol. 44r (schriftje VIII). 

 

Inc.: “Xiste opifex rerum parent cui sidera xiste.” 

Expl.: “Xistum ęterna canant seclorum secula xpistum.” 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 32.1, fol. 44r. Griekse rand en het Carmen in Christi honorem. 

 

   Ligatuur st en de letter r verbonden met u, i, e, g. De lus van g wordt in twee fases gemaakt. 

De letter s helt soms over naar rechts. 

Ongetwijfeld de hand van Ademar, vergelijk bijvoorbeeld dit schrift met dat op fol. 188v en 

volgende.1 

In de linkermarge een bandversiering.2 Een gedeelte van een tekening op de voorliggende 

bladzijde (fol. 43r) is op de ondermarge van fol. 44v terechtgekomen omdat fol. 43 aan de 

onderzijde een opening vertoont.3 Het perkament volgt hier de oorspronkelijke rand van de 

huid. Dat betekent dus dat dit katern beschreven werd nádat de bladen ineengevouwen en 

samengebonden waren. Indien Ademar met losse bladen had gewerkt, dan zou hij 

hoogstwaarschijnlijk om het perkamentgat heen getekend hebben.  

  Tot het midden van regel vier is het schrift sterk gelijkend op dat uit bv. de Psychomachia. 

Daarna gaat dezelfde hand verder, nu met een scherper geslepen pen zodat een ander 

                                                 
1 Anders: LANDES, Relics, p. 355, niettegenstaande het feit dat in deze tekst de volgens Landes zo typerende 

kenmerken van Ademars hand aan de dag treden, en dan met name de ligatuur re en “the agressive slant”.  
2 Zie nr. 31a. 
3 Omgekeerd geldt ook dat een hoekje van de bandversiering, getekend op fol. 43v, terechtgekomen is op de 

onderliggende bladzijde, nl. fol. 42r. 
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schriftbeeld ontstaat. De kopiist is nu beter in staat om de lengte van de regel binnen de 

inkadering door de prikjes te houden. Hier is dus geen sprake van een wisseling van hand 

maar van een verandering in schrijftechniek.  

 

 

TOELICHTING 

 

  Van een eventuele editie van dit gedicht ben ik niet op de hoogte en het wordt niet vermeld 

in de Analecta hymnica (< 1962).4 De auteur van dit gedicht is mij derhalve niet bekend, maar 

ik acht het niet uitgesloten dat hier sprake is van een eigen compositie van Ademar. De 

kwaliteiten van Ademar als dichter werden al onderstreept door Léopold Delisle naar 

aanleiding van Ademars lofdicht Tempora prisca Deus op Sint Eparchius in MS Paris, BnF 

lat. 3784.5 Ademar was vertrouwd met de epanalepsis als versvorm. Zo kopieerde hij in VLO 

15 een lofdicht op Sint Benedictus, Ordiar unde tuos, met wederkerende verzen.6 Hij 

gebruikte deze versvorm eveneens in het bovengenoemde gedicht ter ere van Eparchius. In 

het Carmen in Christi honorem komt de epanalepsis tot uitdrukking door de persoonsvorm 

Xpiste, waarmee iedere versregel begint,  te herhalen aan het einde van elke versregel.7 

     Gelet op het gebruikte metrum (hexameter) en de thematiek (het prijzen van Christus), is 

de plaatsing van het gedicht zeer toepasselijk, temidden van de Psychomachia en juist 

voorafgaand aan een index op de werken van Prudentius.8 In de Psychomachia vangt 

Prudentius aan met zich te richten tot Christus (v. 1: “Christe, graves hominum semper 

miserate labores, …etc.”) en hij begint zijn slotrede met “Reddimus aeternas, indulgentissime 

doctor, grates, Christe,…etc.” (v. 888/89). En als zijnde een ode aan Christus, zou deze 

hymne ook beschouwd kunnen worden als een variatie op de lofzangen op Christus in de 

Cathemerinon van Prudentius.9  

    Vanwege het metrum ben ik ervan overtuigd dat de afkorting “X” opgelost moet worden 

met de vocativus “Xpiste” en niet met de nominativus “Xpistus”.10 De Griekse schrijfwijze 

wordt bevestigd door de afkorting “Xpm” voor “Xpistum” in de laatste versregel. 

 

 

 

EDITIE  

 
11/1/  Xpiste opifex rerum parent cui sidera xpiste.  

                                                 
4
 Fotografische afbeelding van fol. 44r in STETTINER, Tafelband, 30/3. 

5 L. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 323-326. 
6 Cf. tekst nr. 4, Versus in laude S. Benedicti. 
7 Cf. de definitie van epanalepsis in Isid. Etym., I, 36, 11: “Epanalempsis est sermonis in principio versus positi 

eiusdem in fine replicatio”. In zijn bewerking van de Etymologiae vervangt Ademar sermo door verbum: 

“Epanalemsis. replicat uerbum in capite et fine” (fol. 146r, lin. 6). Zie verder Dag NORBERG, An introduction to 

the study of medeval latin versification (Washington D.C., 2004), p. 56. 
8 Prudentius schrijft het merendeel van zijn gedichten in hexameters.  Centraal staat (de verdediging van) het 

Christelijk geloof. Vergelijk de aansporing in de laatste hymne van het Liber Cathemerinon, de Hymnus 

Epiphaniae, aan allen om Christus te eren: “laudate vestrum principem omnes beati ac perditi, vivi, inbecilli ac 

mortui: iam nemo posthac mortuus” (205-208). 
9
 Omdat hierna een gedicht van Optatianus Porfyrius volgt, zou men ook nog kunnen vermoeden dat een carmen 

figuratum, een gedicht in beeldvorm, is bedoeld, bijvoorbeeld in kwadraatvorm, zie J. ADLER en U. ERNST, Text 

als Figur. Visuelle Poesie von der Antike bis zur Moderne (Wolfenbüttel/Weinheim 1987), p. 26 e.v. 
10 In voorkomende gevallen vindt elisie plaats: “Xpist’opifex…” . 
11 Links van de tekst bevinden zich romeinse cijfers  i, ii, iii, iiii, v. De cijfers zijn een kwartslag gedraaid en zijn 

dus liggend afgebeeld. De plaats van de cijfers correspondeert niet geheel met de eerste vijf regels. Het is 

onwaarschijnlijk dat ze bedoeld zouden zijn om de versregels te nummeren. 
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       Xpiste poli pontus fons silua et flumina xpiste / 

/2/   Xpiste agius sanctusque deus da prospera xpiste.  

       Xpiste orata pio respectans lumine xpiste. / 

/3/   Xpiste saluti ferum numen spes unica xpiste.  

       Xpiste fides bonitas lex doctor copia xpiste. / 

/4/   Xpiste pacis columen dux uitae et gloria xpiste.  

       Xpiste opifex12 maiestas maxima xpiste / 

/5/   Xpiste pudor probitas iustum pacientia xpiste.  

       Xpiste puerperio natus qui uirgine xpiste. 

/6/   Xpiste dies purior lumen de lumine xpiste.  

       Xpiste stella tui præitor nuntia xpiste.  

/7/   Xpiste magos patiens futurum pandere xpiste.  

       Xpiste hominem dignate tuum non spernere xpiste. 

/8/   Xpiste caduca docens parilidis crimine xpiste.  

       Xpiste tuos facili qui ducis tramite xpiste. 

/9/   Xpiste abstrusa palaris sanctis misteria xpiste.  

       Xpiste renascentum purgas qui crimina xpiste. 

/10/ Xpiste animis noua permittans gaudia xpiste.  

       Xpiste saluti fero qui mergis gurgite xpiste. 

/11/ Xpiste rudes animas sancto baptismate xpiste.  

       Xpiste nouas ueteri detergens crimine xpiste. 

/12/ Xpiste beatifico signator crismate xpiste.  

       Xpiste tuo mundos qui pascis corpore xpiste. 

/13/ Xpiste alis exemptos fuso qui sanguine xpiste.  

       Xpiste reis dura qui solius uincula xpiste. 

/14/ Xpiste salus populis lux mundi et gratia xpiste.  

       Xpiste patris uirtus uox uerbum dextera xpiste.  

/15/ Xpiste petri paulique simul quos te duce xpiste.  

       Xpiste frequens populi sequitur concordia xpiste.  

/16/ Xpiste placens sancto prohibens cum iurgia xpiste.  

       Xpiste iter intactum13 ducis ceu nauita xpiste. 

/17/ Xpiste pedes siccos curuata per æquoræ xpiste.  

       Xpiste tuæ cures tua magna potentia xpiste. 

/18/ Xpiste inlæsa feræ tum seruant uiscera xpiste.  

       Xpiste aperis cęcis languentia lumina xpiste. 

/19/ Xpiste caduca mouens uerbo uitalia xpiste.  

       Xpiste pedum uia uocis atque auris ianua xpiste. 

/20/ Xpiste iubes lymphas uino mitescere xpiste.  

       Xpiste mero dulci permittans pocula xpiste. 

/21/ Xpiste tamen dapibus plebret ieiunia xpiste.  

       Xpiste letras iussis augmento crescere xpiste. 

/22/ Xpiste calorsitiens heremi cum torrida xpiste.  

       Xpiste eo qui trecrearis humecto pumice xpiste. 

/23/ Xpiste pius famulis reddis quibus annua xpiste.  

       Xpiste oleum flores farra uel pocula xpiste. 

/24/ Xpiste æstas autumnus hyemps uer omnia xpiste.  

       Xpiste subacta domans uictor qui tartara xpiste. 

/25/ Xpiste redux mundo inferno decarcare xpiste.  

                                                 
12 supra opifex  add.  uel parens 
13 intactum]  in tantum ante corr. 
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       Xpiste coronato gaudes qui martire xpiste. 

/26/ Xpiste ferens palmam promissa in premia xpiste.  

       Xpiste inlæsa regens mentis qui gaudia xpiste. 

/27/ Xpiste hilaris stabit uero te iudice xpiste.  

       Xpiste infanda domans mali meditamina xpiste. 

/28/ Xpiste tremor diabolis temptant cum pectora xpiste.  

       Xpiste rogatus ades propellens impia xpiste. 

/29/ Xpiste caput fines concors quem littera xpiste.  

       Xpiste canit primæ respondens ultima xpiste. 

/30/ Xpiste tuum nomen cunctorum carmine xpiste 

       Xpistum ęterna canant seclorum secula xpistum 
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33. PUBLILIUS OPTATIANUS PORFYRIUS, Carmen XXV  

 

fol. 44v, r. 1–8 (schriftje VIII) 

 

Inc.: “Hi quattuor uersus…”.  

Expl.: “Undique confusis constabunt singula uerbis” 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 33.1. Carmen XXV. 

 

     Ademar kopieert hier het Carmen XXV van Optatianus Porfyrius, bestaande uit een 

inleiding van 6 regels, gevolgd door het eigenlijke gedicht van vier verzen die twee aan twee 

worden gepresenteerd. Boven het gedicht heeft dezelfde hand, maar waarschijnlijk achteraf, 

als auteur Porfyrius vermeld. 

   Hier is duidelijk de hand van Ademar werkzaam zoals we die in voorgaande teksten al 

herhaaldelijk zijn tegengekomen. De voor Ademar karakteristieke doorzakkende r, waarvan 

de tong verbonden is met de daaropvolgende letter, komt onder andere voor in regel 7 (ardua 

en carmina).1 Naar rechts overhellende s. 

In de linkermarge een bandversiering met T-elementen (niet geïdentificeerd). 

Direct na dit fragment volgt een inhoudsopgave van het werk van Prudentius in vier 

kolommen. 

 

TEKST 

 

   De dichter Optatianus Porfyrius schreef aan het begin van de 4e eeuw n. Chr. een reeks 

gedichten die later bekend zijn geworden als de Carmina figurata en die opgedragen waren 

aan Constantijn de Grote, de eerste Christelijke keizer. Het was de bedoeling van de in 

ballingschap levende Optatianus om met zijn virtuoze taalspel weer in de gunst te geraken van 

de keizer.  

  Zoals de naam al zegt ging het bij deze gedichten niet alleen om klank en betekenis maar 

ook om het visuele aspect: dat wil zeggen dat door rangschikking en benadrukking van 

                                                 
1 Cf. LANDES, Relics, p. 344-345. 
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bepaalde letters in het gedicht, een zeker lijnenpatroon ontstaat. Zo wordt in Carmen VIII 

door het woordenspel het Chi-Rho symbool zichtbaar.  

Carmen XXV dat hier door Ademar wordt overgenomen, is echter een vreemde eend in het 

geheel van visuele gedichten. Het is namelijk geen figurengedicht, maar, zoals in de inleiding 

ervan wordt uitgelegd, een veranderbaar gedicht. Dat wil zeggen dat door herschikking van de 

twintig woorden die het gedicht bevat, telkens weer andere verzen ontstaan. Theoretisch 

gesproken kunnen uit deze vier versregels 1792 of zelfs 3136 varianten ontworpen worden, 

afhankelijk van welke metrische voorschriften in acht worden genomen.2 In de inleiding 

wordt echter het getal van 84 versregels genoemd, terwijl in de handschriften zelf, óf alleen de 

vier uitgangsregels worden gegeven, óf een reeks varianten die in het geheel 72 regels beslaat. 

Het is dus niet duidelijk waarop de vermelde mogelijkheid van 84 regels is gebaseerd, en of 

de inleider dit getal limitatief heeft bedoeld. Het is zelfs de vraag of de inleiding wel door 

Optatianus werd geschreven of dat niet een latere bewerker deze uitleg aan het vierregelige 

vers heeft toegevoegd.3  

   Hoe het ook zij, vast staat dat dit gedicht door de welhaast onuitputtelijke mogelijkheden 

die het biedt om met dichtvormen te experimenteren, uitermate geschikt is om poëtische 

vaardigheden aan te scherpen. 

  Dat het Carmen XXV zich in de nabijheid van het werk van Prudentius bevindt hoeft ons niet 

te verbazen want beide laat-klassieke auteurs, Optatianus en Prudentius, werden in het 

onderwijs der letteren gebruikt. Er bestaat zelfs een handschrift uit deze tijd, namelijk MS 

Boulogne-sur-Mer 189 (XIe s.), waarin het Carmen XXV eveneens samen met het 

geannoteerde werk van Prudentius werd gekopieerd.4  

  Dat zou kunnen betekenen dat de verbindende teksten die zich tussen de tekeningen van de 

Psychomachia en de tekst van de Psychomachia bevinden, mogelijk niet op geheel toevallige 

wijze in dit katern terecht zijn gekomen: de Index operum Prudentii is verbonden met het 

werk van Prudentius in het algemeen; het Carmen in Christi honorem sluit qua metrum en qua 

inhoud op het werk van Prudentius aan, en de aanwezigheid van het Carmen XXV van 

Porphyrius kan verklaard worden uit de dichterlijke uitdaging die zowel Prudentius als ook 

Optatianus voor de leerlingen van Ademar gevormd moeten hebben. 

 

 

 

EDITIES 

  

Lucian MÜLLER (ed.), Publilii Optatiani Porfyrii Carmina  (Leipzig,1877: Teubner). 

Elsa KLUGE (ed.), Publilii Optatiani Porfyrii Carmina  (Leipzig,1926: Teubner). 

Giovanni POLARA, (ed.), Publilii Optatiani Porfyrii Carmina, I. Textus adiecto indice 

verborum; II. Commentarium criticum et exegeticum (Turijn, 1973: Corpus Scriptorum 

Latinorum Paravianum XV); ik heb de editie van Polara gebruikt, dl. I, p. 97-99.  

 

Litteratuur: 

POLARA, G., Richerche sulla tradizione manoscritta di Publilio Optaziano Porfirio (Salerno 

1971), p. 24.  

William LEVITAN, “Dancing at the End of the Rope: Optatian Porfyry and the Field of Roman 

Verse”, in: Transactions of the American Philological Association 115 (1985), p. 245-269. 

                                                 
2
 Cf. William LEVITAN, “Dancing at the End of the Rope”, p. 251, n. 17, betwijfelt of men alle dactyli (− ˇ ˇ ) en 

alle molossi (− − −) aan elkaar gelijk mag stellen. Gaat men daarin mee dan wordt het aantal mogelijke regels 

beperkt tot 1792. 
3 Ibidem, p. 247, n. 9: “The scholia to Optatian, possibly of Carolingian date...”. 
4 Hubert SILVESTRE in Scriptorium 16 (1962), p. 127; zie ook Sacris Erudiri 9 (1957), p. 50-74. 
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E. DACHOWSKI, First among Abbots. The Career of Abbo of Fleury (Washington D.C., 2008), 

p. 226 e.v. (over Porfyriaans geïnspireerde poëzie van Abbo). 

J. Stephan EDWARDS, “The Carmina of Publilius Optatianus Porphyrius and the Creative 

Process”, in: C. DEROUX (ed.),  Studies in Latin Literature and Roman History, Vol. XII 

(Brussel, 2005: Latomus), p. 447-466. 

 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[ fol. 44v] 

 

            porphirius5 

/1/ Hi quattuor uersus omnes pari ratione conscripti sunt ita ut manente ultima parte oracionis 

/2/ ceteras partes omnium uersuum ordine stantium6 inuicem mutati sua ad directum uel  

/3/ ad reciprocum modum uariare possis. ita dumtaxat ut primę partes cum primis uel quartis 

/4/ uersibus uices mutent. secunda cum secundis uel terciis. et possis si uelis nulla parte 

o/5/racionis addita ex his quattuor uersibus mixtis .lxxxiiii.7 facere ita ut  

/6/ nullus similis sui sit.  

/7/ Ardua felices componunt carmina musæ. Dissona conectunt diuersis uincula metris8  

/8/ Scrupea pangentes torquebunt9 pectora uatis. Undique confusis constabunt singula uerbis

                                                 
5 porphirius] Kluge      porphiri   Polara          cf. Polara, Richerche, p. 24, n.45. 
6 ordine stantium]  ordines tantum  legit Polara       ordinibus tantum  ed.     
7 .lxxxiiii.] octoginta quattuor  ed. 
8 metris suprascripsit 
9 torquebunt] torquentes   ed.   
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34. INDEX  OPERUM PRUDENTII  

 

fol. 44v (schriftje VIII) 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 34.1, fol. 44v. Index operum Prudentii met het Kruisdiagram. 



592 

 

 

   Gelet op de overeenkomsten in schrijfstijl, werden deze incipits en paragraafaanduidingen 

door Ademar geschreven tegelijk met het fragment van Porphirius en met het Carmen in 

Christi honorem.  

Het begin van de index wordt in de linkermarge aangegeven met het inmiddels van Ademar 

bekende paragraafteken. De index bestaat uit vier, niet altijd duidelijk van elkaar gescheiden 

kolommen waarin telkens het begin van een Prudentiusgedicht wordt vermeld met daarachter 

vaak ook nog een opgave van het aantal versregels.1 Het opgegeven aantal regels stemt 

meestal wel, maar soms ook niet overeen met de lengte van het betreffende gedicht zoals wij 

dat uit bestaande edities kennen. Ik vermoed dat het aantal versregels werd vermeld om bij 

een toekomstige editie van het werk van Prudentius de benodigde bladen perkament te kunnen 

berekenen. 

Ademar heeft een specifiek handschrift met gedichten van Prudentius voor zich gehad. Dat 

blijkt uit de volgorde van de geïndexeerde werken en uit de lacunes die hierin optreden.  

Alle incipits beginnen met een hoofdletter.  

 

 

DE TEKST VAN DE Index operum Prudentii 

 

  De index samenvattend, komen we in de linkerkolom tot de volgende ordening van de 

werken van Prudentius in VLO 15, met in de kolom daarnaast ter vergelijking die 

handschriften waarin de werken van Prudentius op nagenoeg dezelfde wijze werden 

gerangschikt:2 

 

 VLO 15                Leiden UB Burmannus Q 3 (s. IX)3 

      Brussel KB 9987 – 9991 (s. IX)4 

      Parijs BnF lat. 8085 (s.X)5 

      Parijs BnF lat. 8086 (s. X)6   

      Bern Burgerbibliothek 394 (s. IX)7 

   --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Testimonia     Testimonium ex Gennadio 

Praefatio     Praefatio 

Cathemerinon, 1-3, 5-8, 10    Cathemerinon, 1-10 

Peristephanon, 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  Peristephanon, 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  

                         14, 2, 3, 10.       14, 2, 3, 10. 

Cathemerinon, 11, 12    Cathemerinon, 11, 12 

Apotheosis     Apotheosis 

                                                 
1 Naar het einde toe, dat wil zeggen bij Contra Symmachum, wordt het aantal versregels vrijwel niet meer 

vermeld. 
2 Cf. E.O. WINSTEDT, “Notes on the Manuscripts of Prudentius”, in: The Journal of Philology 29 (1904) 166-

180; M.P. CUNNINGHAM (ed.),  Aurelii Prudentii Clementis Carmina (Turnhout 1966: CCSL 126), XV – XVI. 

Concordantie van de handschriftensigla:  VLO 15 = Le1 (Stettiner); Leyd.1 (Winstedt) 

     Burman. Q 3 = Le2 (Stettiner); Leyd.2 (Winstedt); E (Cunningham) 

     Brussel 9987 = B1 (Stettiner); E (Cunningham); Bruss.1 (Winstedt)  

     Parijs BnF 8085 = P2 (Stettiner); F (Cunningham) 

     Parijs BnF 8086 = P5 (Winstedt) 

     Bern Burgerbibl. 394 = B1 (Winstedt); q (Cunningham) 
3 Cf. CUNNINGHAM (ed.), Praefatio xv  
4 CUNNINGHAM (ed.), Praefatio xvi  
5 WINSTEDT, “Notes”, p. 170  
6 WINSTEDT, “Notes”, p. 170. 
7 CUNNINGHAM (ed.), Praefatio xvi  
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Hamartigenia     Hamartigenia 

Psychomachia     Psychomachia 

Contra Symmachum I – II   Contra Symmachum I – II 

Tituli Historiarum (Dittochaeon), 1-10 Dittochaeon (volledig) 

      Epilogus 

 

 

    Behalve enkele in VLO 15 ontbrekende incipits van gedichten (Cath. 4, 9; Pe. 13) is de 

ordening precies dezelfde als die in de handschriften Burmann. Q 3, Brussel KB 9987-9991 

en Bern 394. Waarschijnlijk zijn de lacunes die optreden aan het einde van de index in VLO 

15, veroorzaakt door plaatsgebrek: de laatste twee Tituli historiarum (9 en 10) pasten niet 

meer direct onder de andere tituli en moesten enkele regels verder in een opengebleven ruimte 

geplaatst worden. 

De handschriften met deze ordening behoren volgens Winstedt tot dezelfde groep II die door 

Stettiner op grond van de Psychomachia-tekeningen werd onderscheiden van groep I. Het 

betreft hier voornamelijk Duitse handschriften, afkomstig van een prototype uit Reims. 

Het opvallende is nu dat de tekeningen in VLO 15 tot groep I (Zuidfrans/Engels) behoren, 

met als prototype een handschrift uit Tours. Bovendien kent de tekst van de Psychomachia 

varianten die te herleiden zijn tot handschriften uit groep I (r. 727-728), als ook varianten die 

typerend zijn voor de tweede, Duitse, groep (r. 414, foedat humi en r. 177, uirtus nam uidua 

est). 

     Omdat de index niet direct volgt op de tekeningen maar zich wel op de laatste versozijde 

van het katern bevindt waarin ook de tekeningen zijn gemaakt, neem ik aan dat, wanneer de 

tekeningen in een afzonderlijk proces ná het tot stand komen van de tekst werden 

gerealiseerd, de index op zijn beurt is gekopieerd nádat de tekeningen gereed gekomen waren. 

  Bij de parallel lopende indices van deze handschriften kan verder nog als interessante 

voetnoot aangetekend worden dat de afwijkende tekst voor Psychomachia r. 726-729, die 

voorkomt in Burman Q 3 en de apograaf Brussel 9987-9991, als alternatieve lezing 

aangetroffen wordt in de ondermarge van fol. 57v-58r van VLO 15. De conclusie ligt dan 

voor de hand dat Ademar de index met de werken van Prudentius gedistilleerd heeft uit een 

handschrift dat behoorde tot groep II uit de classificatie van Stettiner en dat hij op dat moment 

van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om varianten uit de Psychomachiatekst in zijn 

eigen exemplaar te (laten) noteren.  

 

 

EDITIE    

  

Opmerkingen bij de editie van de Index operum Prudentii: 

 

Cathamerinon: Hymnen IV en IX ontbreken. Hymne XI  (Quid est quod) en hymne XII 

    (Quicumque Xpistum) staan in de volgende kolom. Het aantal opgegeven versregels klopt,  

     met uitzondering van hymne III. 

Peristephanon: De volgorde van de gedichten is een andere dan in de editie. Alleen het incipit 

    van de Passio Cypriani (XIII: Punica terra) ontbreekt. Het opgegeven aantal versregels 

    komt, behoudens een kleine afwijking in Hymnus II, overeen met de editie.  

Apotheosis: Gegeven worden de incipits van de paragrafen in de Apotheosis. Alleen het  

    incipit van de Praefatio (Est vera secta) en dat van de laatste paragraaf (r. 1062: Nosco  

    meum) ontbreken, omdat die, gezien het totaal aantal vermelde versregels, niet als 

    afzonderlijke secties herkend werden. Het aantal versregels per paragraaf vertoont in twee 

    gevallen een afwijking van 10 regels.  



594 

 

De verwijzingen naar de inhoud van Contra Orationem Symmachi, Liber I, bestaan meestal 

niet uit incipits maar uit korte omschrijvingen (De priapo, etc.). 

Contra Orationem Symmachi, Liber II. Sommige incipits corresponderen niet met het begin 

    van een paragraaf. 

Tituli Historiarum: onvolledig (10 van de 49 tituli). 

 

De door mij gebruikte edities zijn die van Maurice P. CUNNINGHAM,  Aurelii Prudentii 

Clementis Carmina (Turnhout 1966: CCSL 126) en van Jeffrey HENDERSON en H.J. THOMSON 

(vert.), Prudentius I – II (Cambridge Mass./London, 2000: Loeb classical library). 

     

 

 

 

[fol. 44v, kolom A] 

 

Testimonia8 

Per quinquennia. uersus .vi.9  

Ales. uersus .c.10  

Nox et tenebrae. uersus .cxii.11 

O crucifer. uersus .cii.12 

Inuentor13 

Ades pater14 

O nazarene15 

Xpiste seruorum16 

Deus ignee17 

finit catamerinos. 

Incipit peristephanon 

Scripta sunt18  

Beate martir .v. dlxxvi.19  

Bis nouem .v. cc.20  

Felix tarraco .v. clxii.21 

Insignem meriti .v. xcc (?)22 

Electus xpiste23 .v. xviii.24 

Silla forum .v. cvi.25 

                                                 
8 Bedoeld is waarschijnlijk Gennadius, De viris illustribus 
9 Aurelii Prudentii Clementis, Carmina Praefatio  
10 Liber Cathemerinon, I. Hymnus ad Galli Cantum (100 versregels). 
11 Id., II.Hymnus Matutinus (112 versregels). 
12 Id., III.Hymnus ante Cibum (205 versregels). 
13 Id., V. Hymnus ad Incensum Lucernae 
14 Id. VI. Hymnus ante Somnum 
15 Id. VII. Hymnus Ieiunantium 
16 Id. VIII. Hymnus post Ieiunium 
17 Id. X. Hymnus circa exequias Defuncti 
18 Peristephanon Liber, I. Hymnus in Honorem Sanctorum Martyrum Emeterii et Chelidonii Calagurritanorum 
19 Id., V. Passio Sancti Vincenti Martyris (het aantal versregels klopt). 
20 Id., IV. Hymnus in Honorem Sanctorum Decem et Octo Martyrum Caesaraugustanorum (200 versregels). 
21 Id., VI. Hymnus in Honorem Beatissimorum Martyrium Fructuosi etc. (162 versregels). 
22 Id., VII. Hymnus in Honorem Quirini Martyris, etc. (91 versregels). 
23 xpiste] Christo  ed. 
24 Id., VIII. De Loco in quo Martyres passi sunt (18 versregels). 
25 Id., IX. Passio Sancti Cassiani Forocorneliensis (106 versregels). 
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Innumeros cineres .v. ccxlvi.26 

Plus solito .v. lxvi.27 

Agnes sepulchrum .v. cxxxiii.28 

Antiqua fanorum .v. dlxxxiiii.29 

 

[kolom B] 

 

Germine nobilis .v. ccxv.30  

Romae xpisti .v. Icxl.31 

Quid est quod. v. cxvi32 

Quicumque xpistum .v. ccviii.33  

Incipit liber apoteosis. 

Est tria summa .v. lxviii.34 

Plurima sunt .v. clxvi.35  

Cede profanator .v. cxliii.36 

Haec si iudaicos .v. ccxxx.37  

Sunt qui iudaico .v. ccxxx.38  

Occurrit dubitans. v. clxxx.39  

Est opere pretium. v. cxxxiii.40   

Incipit amartigenia 

Fratres ephebi41 

Quo te precipitat42 

O dee cunctipa<rens>. v. dcccclxiiii.43 

Incipit psichomachia. 

Incipit Liber .i. contra simmachum 

Paulus preco .v. lxxxviiii.44  

Credebam uitiis45 

De saturno46 

De ioue47 

De mercurio48 

                                                 
26 Id., XI. Ad Valerianum Episcopum De Passione Hippolyti etc. (246 versregels). 
27 Id., XII. Passio Apostolorum Petri et Pauli (66 versregels). 
28 Id., XIV. Passio Agnetis (133 versregels). 
29 Id., II. Hymnus in Honorem Passionis Laurentii (585 versregels). 
30 Id., III. Hymnus in Honorem Pasionis Eulaliae (205 versregels). 
31 Id., X. Sancti Romani Martyris contra Gentiles Dicta (1140 versregels).  
32 Cathemerinon  XI, Hymnus VIII Kal. Ianuarias (116 versregels). 
33 Id. XII, Hymnus Epiphaniae (208 versregels). 
34 Apotheosis, Hymnus de Trinitate (68 versregels, inclusief Praefatio). 
35 Id., r. 1 – 177 (dus 177 versregels). 
36 Id., r. 178 – 320 (142 versregels). 
37 Id., r. 321 – 551 (230 versregels). 
38 Id., r. 552 –781 (229 versregels). 
39 Id., r. 782 – 951 ( 169 versregels). 
40 Id., r. 952 – 1084 (132 versregels). 
41 Hamartigenia, Praefatio (1-63). 
42 Id., r. 1 - 930 
43 Id., r. 931 – 966 (Het vermelde aantal versregels (964) bedoelt dus het totaal van de Hamartigenia weer te 

geven). 
44 Contra Orationem Symmachi, Liber I, Praefatio, r. 1 (89 versregels). 
45 Id., Liber I, r. 1 
46 Id., r. 42 e.v. 
47 Id., r. 59 e.v. 
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De priapo49 

De hercule50 

 

[kolom C] 

 

De libero qui et bachus51  

De marte uenere iunone et cibele52 

D<e> simulacro romæ et aliis53 

D<e> simulacro livię uxoris augusti54 

De cultura adriani et catamiti eius55 

De culturis dementorum sub specie quorundam non deorum sed hominum56  

De cultura solis quem putant apollinem57 

De lunę cultura quam et dianam dicitur58 

Quid ueneralitur in spectaculis59 

Romam alloquitur60  

De potentia crucis61 

Symmachum alloquitur. 

Liber secundus contra simmachum.62 

Simon quem uocitant .v. lxvi.63 

Hactenus et ueterum. v.64 

Armorum dominos65 

Si quicquid rudibus66 

Iam primum67 

Sed multi.68  

Si uocem simulare.69 

Non <n>ego communem70 

Vltima legati.71 

De adam et eua72 

                                                                                                                                                         
48 Id., r. 84 e.v. 
49 Id., r. 101 e.v. 
50 Id., r. 116 e.v. 
51 Id., r. 122 e.v. 
52 Id., r. 180 e.v. 
53 Id., r. 224 e.v. 
54 Id., r. 251 
55 Id., r. 274 (“Catamitus” is de Latijnse naam voor Ganymedes).  
56 Id., r. 297 e.v.  
57 Id., r. 310 e.v. 
58 Id., r. 355 – 378 (Proserpina wordt verward met Hecate die vereenzelvigd werd met Luna en Diana). 
59 Id., r. 385 
60 Id., r. 415 e.v. 
61 Id., r. 465 e.v. 
62 Contra Orationem Symmachi, Liber II 
63 Id., Praefatio (66 versregels) 
64 Id., Liber II, r. 1 
65 Id., r. 7 
66 Id., r. 277 
67 Id., r. 375 
68 Id., r. 488 
69 Id., r. 649 
70 Id., r. 781 
71 Id., r. 910 
72 Tituli Historiarum (Dittochaeon), I 
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De abel et cain73 

 

[kolom C] 

 

De noe et diluuio74 

De abraam et hospite75 

De sepulcro abraam76 

De somnio farao.77 

De iosep78 

De moise79 

De mare rubi80 

De lege81 

                                                 
73 Id., II 
74 Id., III 
75 Id., IV 
76 Id., V  (Monumentum Sarrae) 
77 Id., VI (Somnium Pharaonis) 
78 Id., VII (a Fratribus agnitus Ioseph) 
79 Id., VIII (Ignis in Rubo) 
80 Id., IX  (Iter per Mare). Deze titel staat zes regels onder “De moise”, achter “Romam alloquitur”. 
81 Id., X  (Moyses accepit Legem). Staat onder “De mare rubi”. 
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35. KRUISDIAGRAM MET DE VIER WINDSTREKEN  

  

fol. 44v (schriftje VIII) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

De eerste en de tweede kolom van de Prudentius-index zijn om een reeds eerder ingebrachte 

tekening heen geschreven:  

 

 

 
 

Afb. 35.1. Kruisdiagram met vier windstreken in het Latijn en in het Grieks. 

 

Het is een kruis met een pedestal en drie dwarsbalken waarop de vier windstreken in het 

Latijn zijn weergegeven en de Griekse namen van de vier sterren die met deze windrichtingen 

corresponderen.1 

 

EDITIE 

 

[fol. 44v] 

 

  ori          ens  

               meridies         occidens 

                                                 
1 Cf. Mt. 24, 31: “congregabit electos suos a quatuor uentis”. Wat betreft de vorm van het kruis bestaat er 

gelijkenis met het kruis dat in de tekeningen bij de Psychomachia op fol. 40v (linksboven) door Sobrietas wordt 

vastgehouden.  
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            mesimbria         dusis 

 

 

                    setten         trio 

 

  verticaal van boven naar beneden: anatholi   arctos  

 

 

    De Griekse namen van de vier sterren zijn door Ademar zó geplaatst dat hun beginletters in 

het centrum van het kruis de naam ADAM vormen (Anatholi, Dusis, Arctos, Mesimbria):2  

an
at

h
o
li

mesimbria

arcto
s

dusis

 
En Adam is de prefiguratie van Christus, verbeeld door het kruis.3 De grondidee voor deze 

symboliek wordt gevormd door de overtuiging dat er een verband bestaat tussen het menselijk 

lichaam (Adam, de microkosmos) en de macrokosmos die gerepresenteerd wordt door de vier 

windstreken/sterren, en Christus als alpha en omega van de schepping.4 

 

 

BRONNEN 

 

     In verschillende bronnen komt deze symboliek van het kruis met de vier windstreken aan 

de orde, zoals bij Remigius van Auxerre in zijn commentaar op het Carmen  Paschale van 

Sedulius:  

“Hae sunt quattuor partes mundi, quae graece ita uocantur: Oriens anathole, occidens disis, 

septentrio arctos, meridies mesimbria.”5 

En in een anoniem evangeliecommentaar wordt de naam Adam in verband gebracht met de 

Griekse namen van de vier windstreken: 

“Et illud in typum conuenire potest, quod semen adam per quattuor partes mundi expansum 

esse uidetur, quod dicitur: anatholim, dissis, arctus et missimbria. Id est, oriens, occidens, 

aquilo et meridies.” 6  

                                                 
2 Om deze naam op de juiste manier te kunnen  lezen was het noodzakelijk dat Mesimbria op kop geschreven 

werd en Anatholi en Arctos tegengesteld aan elkaar in verticale richting. 
3 Zie ook Dominique CERBELAUD, “Le nom d’Adam et les points cardinaux. Recherches sur un thème 

patristique”, in: Vigiliae Christianae 38 (1984) 285-301; E. TURDEANU, “Dieu créa l’homme de huit éléments et 

tira son nom des quatre coins du monde” in: Dialogue. Revue d’études roumaines 13/14 (1975), p. 163–194; 

Max FÖRSTER,  “Adams Erschaffung und Namengebung. Ein lateinisches Fragment des sogenannten slawischen 

Henoch” in: Archiv für Religionswissenschaft 11 (1908), p.  477- 529, meent dat de Adam-kosmogonie een vast 

bestanddeel van het apocriefe Henoch-bijbelboek uitmaakte. Vanwege de erin verwoorde joods-hellenistische 

natuurfilosofie komt hij tot het vermoeden dat het Henochboek rond het begin van onze jaartelling in Grieks 

Alexandrië is ontstaan. Los van deze hypothese geeft Förster een editie van de tekst van Adam en de vier 

windstreken uit verschillende handschriften. 
4
 Ank ESMEIJER,  Divina quaternitas. Een onderzoek naar methode en toepassing der visuele exegese (Utrecht, 

1973), p. 103-108, benadrukt de pedagogische mogelijkheden van dit visueel-exegetische schema en de 

harmonie van macrokosmos en microkosmos die het schema vertegenwoordigt. 
5 Excerpta ex Remigii expositione Carmen Paschale, ed. J. HUEMER, Sedulius Opera Omnia, App. II, p. 316-359 

(CSEL 10, 2007), p. 352, lin. 20-22.  
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Bij Rabanus Maurus heeft de naam Adam, ook hier weer samengesteld uit de Griekse namen 

voor de vier uiteinden van de kosmos, de betekenis van de macht van God over de gehele 

wereld.7  

   Al deze middeleeuwse auteurs hebben de symboliek van Adam en het kruis vermoedelijk 

aan Augustinus ontleend.8  In zijn schets maakt Ademar geen gebruik van de numerologische 

waarde van de Griekse naam Adam (= 46) die correspondeert met de tijd (46 jaren), die de 

Joden nodig hadden om de tempel van Salomo te bouwen, terwijl Jezus binnen drie dagen zou 

herrijzen (Io 2,20). 

  Het door Ademar getekende kruis moet dus naar alle waarschijnlijkheid opgevat worden als 

een schematische weergave van de macrokosmos die correspondeert met de microkosmos (de 

mens), en tegelijk als de verbeelding van Adam als prefiguratie van Christus, de schepper en 

verlosser van het heelal.  

    Een interessante analogie bestaat er ook met Bedas Expositio apocalypseos. In het 

commentaar op Apc 7,3 van Beda schrijft Ademar in Phillipps 1664, fol. 22v: “Nam et ipsa 

crucis figura dilatatum ubique domini significat regnum, sicut uetus disticon probat. Respice 

distinctis quadratum partibus orbem, ut signum fidei cuncta tenere probes.” 9 In de marge 

heeft Ademar een kruis getekend met aan de uiteinden van de armen de Latijnse namen van 

de vier windstreken (aquilo, occidens, meridies en oriens).10 Dit kruis als teken van de 

wereldheerschappij van God, ziet er in de versie van Ademar als volgt uit: 

 

 
 

Afb. 35.2. Berlijn, Phillipps 1664, fol. 22v. Beda, Expositio apocalypseos, in margine. 

 

  

FUNCTIE 

 

                                                                                                                                                         
6 Anonymus, Quaestiones uel Glosae in euangelio nomine (ed. R. E. MCNALLY, CCSL 108B) lin. 46; cf. Aug. In 

Iohannis euangelium tractatus 10, 12, lin. 4-11 (zie ook Ibidem, 9, 14, lin. 8-12); Alcuinus, Commentaria in 

sancti Iohannis Euangelium, PL 100, col. 777, lin. 17 e.v. 
7 Rab. Maurus, In honorem sanctae crucis 2, 12 (D 12), lin. 35-39 (CCCM 100, ed. M. PERRIN).  
8 CERBELAUD, “Le nom d’Adam et les points cardinaux”, p. 289-291. 
9 Deze tekst werd door Ademar in bewerkte vorm gekopieerd in VLO 15 (zie tekst nr. 40, fol. 66v, lin. 32-34): 
“Et figura crucis significat imperium domini dilatatum ubique. Respice distinctis quadratum partibus orbem. Vt 

signum fidei cuncta tenere probes.” In vertaling: “Het teken van het kruis staat voor het Koninkrijk Gods, zich 

uitstrekkend over alles. Kijk naar de aarde verdeeld  in vier streken. Aldus zie je dat het teken van het geloof 

alles omvat.” 
10 Een zevental handschriften bevat een dergelijk kruis, cf. GRYSON (ed.), Expositio apocalypseos, p. 311. Het 

betreft hier handschriften uit dezelfde familie γ waartoe ook de kopie van Ademar in VLO 15 behoort; Faith 

WALLIS (transl.), Commentary on Revelation, p. 149-150 en n. 273, noemt slechts vier handschriften die deze 

aantekening bevatten.  
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    Met welke bedoeling heeft Ademar de tekening in VLO 15 opgenomen? 

Zij kan zeker gediend hebben als een middel om toekomstig onheil te bezweren, analoog aan 

het kruissymbool dat door Ademar werd vastgelegd als bestanddeel van apotropeïsche 

formules.11  

Maar in het kader van de onderwijskundige context van VLO 15, moeten we niet uit het oog 

verliezen dat de tekening, met bijbehorende inscripties, óók verwijst naar een didactische 

dialoog uit de vroege Middeleeuwen, waarin de naam ADAM wordt verklaard:  

 

 Primum qualem dixit Adam? Primum verbum ‘Deo gratias’ dixit. 

     Sicut a quattuor partes mundi firmatus est, ita et quattuor stillas constitutas in  

caelos. De quorum nomen accepit Adam: primam stilla orientalis dicitur Anatoli; 

secunda stilla occidentalis dicitur Dosis; tertia stilla ab aquiline dicitur Artus; quarta 

stilla mediana dicitur Mesembrionem. De istas quattuor stillas tulit quattuor literas, id 

est: de stilla Anatoli tulit .A.. de stilla Dosis tulit .D., de stilla Artus tulit .A., de stilla 

Mesembrionem tulit .M. Et vocavit nomen eius Adam.12 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Zie tekst 15b, fol. 12r, marg. dext. 
12 Dit is een gedeelte van de tekst De plasmatione Adam, voorkomend in het uncialis-handschrift Schlettstadt 

1093, en gepubliceerd door Max FÖRSTER, “Adams Erschaffung und Namengebung”, p. 518-519. Förster dateert 

het ontstaan van deze tekst eind 6e-7e eeuw. Dezelfde tekst, nu vermoedelijk in tiroons schrift, komt ook voor in 

een Vaticaans handschrift uit de negende eeuw, zie: Ibid., p. 518, n. 2; en Wilhelm SCHMITZ, Miscellanea 

Tironiana: aus dem Codex vaticanus latinus, Reginae Christinae 846 (fol. 99-114) (Leipzig, 1896), p. 35-37.  
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36. AUR. PRUDENTIUS, Psychomachia 

 

fol. 45r – 60v (schriftje VIII)  

 

 

PALEOGRAFIE 

 

    De tekst van de Psychomachia bevindt zich in het tweede en derde katern van schriftje 

VIII, fol. 45r – 60v.  

Bij de bespreking van de Psychomachia-tekeningen (tekst nr. 30), zijn de paleografische en 

codicologische kenmerken van de Psychomachia-tekst reeds aan de orde gesteld, met name in 

de context van hun onderlinge relatie. 

Op deze plaats wil ik nog enkele materiële aspecten behandelen, vooral diegene die van 

belang zijn voor het reconstrueren van de chronologische opbouw van de tekst en het relatieve 

aandeel hierin van de twee te onderscheiden handen. 

 

   Het geheel bestaat uit de hoofdtekst van de Psychomachia, geschreven in versregels in één 

kolom, met een Praefatio geschreven in twee kolommen. Gelet op de prikjes voor de  

verticale middenlijnen in het gehele quinio en gelet op de lay-out van de Praefatio zal het de 

oorspronkelijke bedoeling geweest zijn om de gehele Psychomachia in twee kolommen uit te 

voeren.1 De Praefatio laat ook meteen zien waarom dit plan niet is doorgezet: de twee 

kolommen dreigen daar in elkaar verward te raken en wegens plaatsgebrek moest het laatste 

gedeelte van een zin boven of onder de regel geschreven worden, juist in de ruimte die 

bedoeld was voor de glossen. Ademar realiseerde zich blijkbaar dat datgene wat in de 

proloog, geschreven in iamben, ternauwernood mogelijk was, voor de uit hexameters 

bestaande hoofdtekst wel op een mislukking uit moest lopen. 

   De tekst is geschreven met lichtbruine inkt door een hand die geïdentificeerd kan worden 

met die van Ademar:  

 

 
 

Afb. 36.1, fol. 47r, r. 21-25: “Haeserat; et nitidum macularat uulnere ferrum/ 

           Expiat ergo aciem fluuiali docta lauacro/ 

            Victricem uictrix abolens baptismate labem/ 

            Hostilis iuguli. nec iam contenta piatum/ 

            Condere uaginae gladium; ne sorde latenti/ ”   

 

  Waarschijnlijk is hier de vroege, schoolse, formele hand van Ademar aan het werk. Enkele 

latere kenmerken van zijn hand zijn hier in aanzet aanwezig: -re ligatuur in vulnere; 

                                                 
1 Zoals bijvoorbeeld het geval was bij de geïllustreerde Psychomachia  in Paris, BnF lat. 8085, fol. 55v-70r. 
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afwisseling van spitse en platte –a (Haeserat); naar rechts overhellende s (sorde); extra haaltje 

om lus van de –g te maken (gladium); golvende schrijflijn, ondanks liniëring. 

Het schriftbeeld ziet er enigszins onbeholpen uit vergeleken met het snelle, vloeiende schrift 

van de latere Ademar. De voor Ademars notitieschrift zo kenmerkende schuine elementen zijn 

slechts sporadisch aanwezig. Naar het einde toe komt de naar rechts overhellende s echter 

steeds meer voor en het optreden van de verdikkingen aan de opgaande schachten, een ander 

formeel element, neemt af (bv. fol. 58r). 

   Richard Landes is van mening dat Ademar en zijn leermeester in deze tekst herkend kunnen 

worden.2 Omdat de tweede hand in zijn visie zonder twijfel die van Ademar is, kan men niet 

anders dan concluderen dat volgens Landes de eerste hand die van de leermeester moet zijn. 

Ik meen daarentegen dat de eerste hand met een grote mate van zekerheid aan Ademar 

toegeschreven kan worden zodat daaruit volgt dat de tweede hand die van een andere kopiist 

betreft.  Zowel het uncialis- als ook het minuskel-schrift van deze tweede hand wijkt te veel af 

van het schrift dat ons uit andere teksten van Ademar vertrouwd is, om het als een (latere) 

variant van Ademars hand te kunnen beschouwen.  

Op de afbeelding hieronder begint Ademar zijn tekst met de eerste regel van het voorwoord 

tot de Psychomachia: “Senex fidelis prima credendi uia…”. In dezelfde kleur inkt zijn 

interlineair enkele glossen toegevoegd. De tweede hand is herkenbaar aan de zwarte inkt. Het 

incipit, het bijschrift rechtsboven en een tweede laag glossen zijn afkomstig van deze hand. 

Een simpele vergelijking van de door deze hand gebruikte uncialis met die van Ademar in het 

bijschrift rechtsonder, en een vergelijking van het minuskelschrift in de glossen, maakt het 

onwaarschijnlijk dat hier één en dezelfde hand werkzaam is geweest. Mijn hypothese luidt dat 

een leerling van Ademar, de tekst van de Psychomachia in zijn opdracht heeft aangevuld met 

lezingen uit een ander Psychomachia-handschrift.3  

 

 
 

Afb. 36.2, fol. 45r: Begin van de Psychomachia 

 

                                                 
2Relics, p. 86-87. In hetzelfde boek, p. 354, suggereert Landes echter ook dat beide handen van Ademar 

stammen.  
3 Het kan betwijfeld worden of hier sprake is van het werk van een leermeester vanwege de twee grammaticale 

fouten (slordigheden) die de kopiist begaat (“decipendo” en “eantem”) en vanwege zijn gebrekkige aanwijzingen 

voor de rubricator. Daarom denk ik eerder aan een leerling/assistent van Ademar. 
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Deze tweede hand vulde verder representanten in voor de vergrote initialen aan het begin van 

een nieuwe zin, zij het niet consequent:  

 

 
 

Afb. 36.3, fol. 50r 

 

 De rubricator, waarschijnlijk weer Ademar, vulde daarna de initialen aan het begin van ieder 

vers in. Op sommige plaatsen, waar een vergrote initiaal moest komen bij het begin van een 

zin, heeft de tweede hand deze later ingevuld: 

 

 
 

Afb. 36.4, fol. 50v 
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Waarschijnlijk handelde de tweede hand in opdracht van Ademar want in schriftje X 

kopieerde hij voor Ademar eveneens het begin van de Epigrammata van Prosper Aquitanis 

(fol. 83-85v). Vergelijk onderstaande regels met het begin van de Psychomachia (zie afb. 36.2 

hierboven):   

 

 
 

Afb. 36.5. Prosper Aquitanus, Epigrammata, fol. 83r 

 

Er is één regel (27, fol. 57r)  met streepjes, punten en komma’s, waarvan de betekenis mij niet 

duidelijk is. Wellicht oud-frankische neumen of een manier om de zinsconstructie te 

verduidelijken?4 

 

 
 

Afb. 36.6, fol. 57r: Et genus et nomen ... 

   

 

Het kopiëren van de Psychomachia moet dus in deze volgorde zijn geschied: 

 

1. Ademar kopieert de gehele tekst, voegt terzelfder tijd interlineaire glossen toe en 

schrijft in de marge een reeks bijschriften in voornamelijk uncialis, soms afgewisseld 

met minuskelschrift. Op onregelmatige plaatsen worden representanten voor de 

intialen ingevuld. Vervolgens heeft de rubricator, mogelijk Ademar zelf, de initialen 

aangebracht, soms in de buitenmarge  wanneer in de binnenmarge de ruimte hiervoor 

ontbrak (fol. 47r; 53r).5 

2. Een tweede, contemporaine hand voegt daarna een incipit toe, een tweede laag 

interlineaire glossen, en een aantal marginale bijschriften. Dezelfde hand vult 

representanten in en maakt op sommige plaatsen een vergrote zwarte initiaal. Het is de 

vraag of het F-teken in de marge, op de plaats waar een vergrote initiaal geplaatst 

moest worden, óók van deze tweede hand afkomstig is. De tweede hand is herkenbaar 

aan de scherp gevormde letters en via het gebruik van zwarte inkt.  

 

  Ik heb het vermoeden dat er tot en met de rubricator op losse vellen werd gewerkt. Deze 

gedachte dringt zich op, omdat op de rectozijden van fol. 52, 53 en 54 de initialen soms strak 

tegen de middenvouw liggen en er zelfs voor een deel in verscholen gaan (de bovenste 

                                                 
4 Cf. Nancy PHILLIPS, “Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Jahrhundert”, in: M. HUGLO et 

al. (ed.), Die Lehre vom einstimmigen liturgischen Gesang (Darmstadt 2000: Geschichte der Musiktheorie, Bd. 

4), p. 370 e.v.; Michael KORHAMMER, “Mittelalterliche Konstruktionshilfen und altenglische Wortstellung” in: 

Scriptorium 34 (1980) p. 18-58. 
5 Het katern met de tekeningen is waarschijnlijk ná de activiteit van de rubricator gereed gekomen omdat op fol. 

42r en 43v zichtbaar is dat de lijnen van tekst en tekeningen zich óp de rode inkt bevinden die de rubricator daar 

geknoeid heeft. 



607 

 

initialen op fol. 53r). Dit is het gevolg van het feit dat de liniëring, in dit geval de 

binnenkantlijn, soms zeer dicht tegen de middenvouw is getrokken. Het lijkt mij dat de 

rubricator de initialen alleen heeft kunnen uitvoeren wanneer hij de bladen in ongebonden 

toestand voor zich had liggen. In het voorafgaande katern met de illustraties bij de 

Psychomachia hebben we daarentegen gezien dat dit katern in gebonden toestand werd 

beschreven omdat sommige tekeningen over de middenvouw heen doorliepen. 

Dat wil zeggen dat pas ná voltooiing van de tekst en vóór het kopiëren van de tekeningen deze 

katernen gebonden werden. 6 Hiermee correspondeert de constatering dat dit katern zowel aan 

de bovenzijde als aan de onderzijde een tacketgaatje bezit, op enkele millimeters van de 

bladrand. 

 

 
 

Afb. 36.7. Opening fol. 49-50 (onderzijde), met tacketgaatje. 

 

   De twee handschriften die voor de tekst en glossen van de Psychomachia werden gebruikt, 

moeten op basis van de varianten in tekst, glossen en bijschriften, behoord hebben tot groep II 

(de Duits-Noordfranse groep) in de classificatie van Stettiner. Tot die conclusie zijn we 

gekomen in tekst 30.  

 

 

DE GLOSSEN  

  

  De glossen bestaan meestal uit synoniemen, woordverklaringen, syntactische glossen 

(construe marks) en grammaticale glossen die vrijwel allemaal betrekking hebben op een 

letterlijke uitleg van de tekst. De glossen moeten een hulpmiddel voor de leraar zijn geweest 

om de leerlingen kennis van de Latijnse taal bij te brengen, en om ze het verhaal van de 

Psychomachia zelf, te laten begrijpen.7  

    

  Er bestaan veel overeenkomsten tussen de bijschriften die in de marge van de tekst 

genoteerd staan en de glossen uit de Weitz-traditie die door Sinéad O’Sullivan werden 

gepubliceerd. Alleen wordt naar mijn mening door O’Sullivan het karakter van deze 

zogenaamde glossen miskend. Het gaat hier namelijk niet om uitleg bij een bepaald door een 

signe de renvoi geïdentificeerd lemma, maar om teksten die oorspronkelijk als bijschrift bij 

een tekening functioneerden.8 Omdat in verscheidene handschriften de tekeningen niet 

uitgevoerd werden, kon het gebeuren dat in een volgende kopie de ruimte verdween die 

aanvankelijk was opengelaten voor de tekening, terwijl het bijschrift naar de marge werd 

verbannen. Vervolgens werd, in de nu aaneengesloten tekst, een signe de renvoi geplaatst op 

de plaats waar het bijschrift zich oorspronkelijk tussen de tekstregels had bevonden. Voor de 

leraar (Ademar) hebben deze voormalige bijschriften waarschijnlijk wél gefunctioneerd als 

handige samenvattingen van bepaalde tekstpassages. 

  

 

                                                 
6 Zie tekst nr. 30 waar geconcludeerd werd dat op het moment van tekenen dit katern 8 reeds gebonden was. 
7 Zie de nadere uitleg in Deel I, hfdst. V.II, p. 140. 
8 Cf. O’SULLIVAN, Early Medieval Glosses, p. 161-163: “Glosses summarizing the content”.  
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TOELICHTING BIJ DE TRANSCRIPTIE 

 

  In het kritisch apparaat worden de lezingen weergegeven zoals deze voorkomen in de editie 

van Cunningham (CCSL 126) en met vermelding van de daar gebruikte 

handschriftensignaturen en naar de Weitzglossen in de editie van O’Sullivan. Zie ook de 

handschriften en de literatuur, vermeld bij de inleiding van tekst nr. 30 (p. 507-508). 

 

Vetgedrukt: toevoegingen door de tweede hand. In het handschrift is deze hand herkenbaar 

aan de scherpere letter en vooral door het gebruik van zwarte inkt terwijl de eerste hand zich 

van  bruine inkt bediende. Het is soms mogelijk om op basis van het lettertype twee stadia te 

onderscheiden in de glossen die in bruine inkt werden uitgevoerd.9 Omdat het 

onderscheidingscriterium echter in veel gevallen ontoereikend is, heb ik het verschil  niet in 

de transcriptie tot uitdrukking gebracht. 

   

* Met een asterisk wordt het symbool aangeduid dat de glossator gebruikt om een syntactisch 

verband te leggen tussen twee van elkaar verwijderde woorden of zinsdelen.10   

 

In de glossen van de eerste hand komen enkele tiroonse noten voor; de oplossing hiervan 

wordt in de transcriptie onderstreept weergegeven.11 

 

 

 

EDITIE 

 

[fol. 45r] 

 

INCIPIT LIBER AVRELII PRVDENCII CLEMENTIS QUI GRECE PSICOMA /  ps pr inci12 
CHIA DICTUS. LATINE PVGNA VIRTUTUM; INCIPIT PSICOMACHIA; / 

Aurelius prudens uirtutum proelia clemens. Cum uiciis cecinit metrica scolasticus arte.13 

 

(A)   /1/ Senex fidelis prima credendi uia / VBI ABRAHAM OBTVLIT FILIVM SVVM DEO
14 

                                       tardus 

/2/ Abram beati seminis serus pater / 

/3/ Adiecta cuius nomen auxit sillaba / 
          i. a parente  

/4/ Abram parenti dictus abraham deo / 
               filium         consecrauit  

/5/ Senile pignus qui dicauit uictimae / 
  ad altare offerre aliquis uoluerit 

/6/ Docens ad aram cum litare quis uelit / 

/7/ Quod dulce cordi quod pium quod unicum / 

                                                 
9 Wellicht is in deze tweede fase door de eerste hand de initiaal “I” van de rubricator gecorrigeerd in “S” (fol. 

49v, r. 16: “Simplicitas…”).  
10 Ditzelfde symbool staat in aritmetische teksten voor semis (half), zie bijvoorbeeld tekst nr. 65 (fol. 203v e.v.). 
11 Te weten de volgende glossen:  uerba (fol. 47r, 18), (nasc-)untur (fol. 47v, 29), de (fol. 50r, 2), oportet (fol. 

52r, 3).  
12 ps pr inci] representant door de eerste hand bedoeld voor rubricatie van het incipit. 
13 Aurelius prudens … metrica scolasticus arte] dit is het incipit van de Psychomachia in MS Cambridge 

University Library GG.5.35 (vgl. WIELAND, The Latin Glosses, p. 5) en in Paris BnF lat. 8085 (=P2 bij 

Stettiner). Dit laatste handschrift kent  ook de alternatieve lezing onderaan fol. 57v en 58r.   
14 Het gaat hier om een bijschrift behorende bij de tekening volgend op vers 1 en ingevoegd door de tweede 

hand. Door de indeling in twee kolommen lijkt het alsof deze regel bij vers 29 hoort. 
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    uel credat. 

/8/ Deo libenter offerendum credito / 
       s. docens  

/9/ Pugnare nosmet cum profanis gentibus / 
           abraham 

/10/ Suasit suumque suasor exemplum dedit / 
          filium      i. propria coniuga   s. posse 

/11/ Nec ante prolem coniugalem gignere / 
          partam 

/12/Deo placentem matre uirtute editam / 
          morbo i. magna 

/13/ Quam strage multa bellicosus spiritus / 
       uitia   intrabilia  furentis  superauerit 

/14/ Portenta cordis seuientis15 uicerit / 

VBI .V. REGES PREDATI SVNT LOTH 
       captiua duxerant  

/15/ Victum feroces forte reges coeperant / 
      habitantem16 

/16/ Loth immorantem criminosis urbibus / 
          alebat 

/17/ Sodomae et gomorræ quas fouebat aduena / 
 eminens 

/18/ Pollens honore patruelis gloriae / 

ABRAHAM POST PREDONES CVRRIT 
      malis prauis  expergefactus 

/19/ Abram sinistris excitatus nuntiis / 
      nepotem loth    lege 

/20/ Audit propinquum sorte captum bellica / 
          in seruicium stringere  ligaminibus 

/21/ Seruire duris barbarorum uinculis / 

         xviii        seruos domigerias 17 

/22/ Armat trecentos terque senos uernulas / 
          dorsa 

/23/Pergant euntis terga ut hostis18 cędere / 
         hostem 

/24/ Quem gaza diues ac triumphus nobilis / 
            predis           preoccupatum 

/25/ Captis tenebant impeditum copiis / 

         immo galeam loricam    accinxit
19 

/26/ Quin ipse ferrum stringit et plenus deo / 
            magnitudine 

/27/ Reges superbos mole predarum graues / 
          effugat       uulneratos  confregit 

/28/ Pellit fugatos sauciatos proterit / 

(B)     
                  predam 

/29/ Frangit cathenas et rapinam liberat20 / 

/30/ Aurum puellas paruulos monilia / 

                                                 
15 seuientis (saeuio)] Er   seruientis   ed. 
16 scripsit  habuantem 
17 seruos domigerias = slaven behorend tot het huis 
18 euntis terga ut hostis] ut hostis terga euntis    ed. 
19 accinxit  op rasuur 
20 (liber-)at   subscripsit 
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            s. liberat   

/31/ Greges21 equarum uasa uestem buculas22/ 
         i. non impeditus liberatus 

/32/ Loth ipse ruptis expeditus nexibus / 
        catenis   Bacca dicitur catena 
/33/ Attrita bacis colla liber erigit /    unde pagani ligant 
     corda xpistianorum 

ABRAHAM DEVICTIS HOSTIBVS RE/ 

CEPTO LOTH CVM VICTORIA REVERTITVR 
          dissipans            

/34/ Abraham23 triumphi dissipator hostici24/ 
          reuertitur          filio 

/35/ Redit recepta prole fratris inclitus / 
          ne aliquam    prolem progeniem 
/36/ Ne quam fidelis sanguinis prosapiam / 
         fortitudo 

/37/ Vis pessimorum possideret principum25/ 
       et hic  

ubi ABRAHAM DECIMAS OFFERT. MELCHI/ 

        SEDECH+ DEO SACRIFITIVM IMMOLAT           + offert abrahaam 

                       abr  i. nouam  strage magna uel uirorum     panem et uinum
26 

/38/ Adhuc recentem cede de tanta uirum /  
        melchisedech      pane et uino    

/39/ Donat sacerdos ferculis cælestibus27 / 
    ualde 

/40/ Dei sacerdos <rex> et28 idem præpotens29 / 

            *        30   s. de     ineffabili 

/41/ Origo cuius fonte inenarrabili / 

            * 

/42/ Secreta nullum prodit auctorem sui /31 
              proienie32 quibus 

/43/ Melchisedech qua stirpe quis maioribus33 / 
         s. est 

/44/ Ignotus; uni cognitus tantum deo / 

ABRAHAM SVB ARBORE CVM AN/ 

GELIS LOQVITVR  .)                          .) Vbi sarra post ostium 

            risit
34 

/45/ Mox et triformis angelorum trinitas35 / 
        abraham.  uisitauit        tabernacula  pastoralia 

                                                 
21 Greges] oues  A 
22 buculas  supra corr. ex   bucula  (door eerste hand)   bucula  A 
23 Abraham] E   Abram  ed. 
24 (hosti-)ci  suprascripsit 
25 (princi-)pum   subscripsit 
26 Gn 14, 18 
27 (cælesti-)bus   subscripsit 
28 Dei sacerdos et idem praepotens] Dei sacerdos, rex et idem praepotens   edd. 
29 (præpo-)tens   subscripsit 
30 ras.  melchi    
31 Origo (regel 41) en secreta (42) zijn door een syntactische glosse met elkaar verbonden. 
32 lees progenie 
33 (maio-)ribus   subscripsit 
34 Gn 18, 8 – 12; cf. de tekening op fol. 37v. 
35 (tri-)nitas   suprascripsit 
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/46/ Senis reuisit hospitis mappalia36 / uel magalia 

             ** uacu  *        **           *    
/47/ Et iam uietam sarra in aluum fertilis37 / 
               prolem   miratur       exanguis dicitur 
/48/ Munus iuuentæ mater exanguis stupet.38 /  femina quam per sanguinem 
        risus                   menstrualem 
/49/ Herede gaudens et cachinni poenitens39 /   iam cessat florescere 

 

[fol. 45v] 

 
             species  

(A) /50/ Hęc ad figuram prenotata est linea / 
exprimat 

/51/ Quam nostra recto uita resculpat pede / 
  est   uel tectionibus 

/52/ Vigilandum in armis pectorum fidelium; / 

        * 

/53/ Omnemque nostri portionem pectoris40 / 
   uel seruiebat 

/54/ Quæ capta foedæ seruiat libidini / 

         mente  * 

/55/ Domi coactis liberandam uiribus / 
              s. docet41 linea  

/56/ Nos esse large uernularum diuites. / 

/57/ Si quid trecenti bis nouenis additis / 
     spiritali  

/58/ Possint figura nouerimus mistica; / 

/59/ Mox ipse xpistus qui sacerdos uerus est / 
         s. de        a deo patre            natus 

(B) /60/ Parente inenarrabili atque uno satus42 / 

 

/61/ Cibum beatis offerens uictoribus / 
             templum 

/62/ Paruam pudici cordis intrabit casam / 
         p. et f. et sps.     genitiuus 

/63/ Monstrans honorem trinitatis hospitae; / 
              s. sancti 

/64/ Animam deinde spiritus complexibus / 
           uel m<a>ritatam 

/65/ Pie maritam prolis expertem diu / 
            *       * 

/66/ Faciet perenni fertilem de semine; / 
           a            pignus             a 

/67/ Nunc43 sera dotem possidens puerpera / 

                                                 
36 mappalia]  Nierm.    mapalia  ed. 
37 (ferti-)lis   suprascripsit     uietam-aluum en Sarra-fertilis syntactisch met elkaar verbonden 
38 stupet.   subscripsit 
39 poenitens] suprascripsit   paenitens   ed. 
40 pectoris] ETJY    corporis  ed.     portionem pectoris (r. 53) – liberandam (r. 55) syntactisch met elkaar 

verbonden. 
41 docet  supra corr ex   decet 
42 Parente – uno satus ] T E     parente natus alto et ineffabili   ed. ABY 
43 Nunc] Tunc  edd. 
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            fructu bono       dei 

/68/ Hęrede digno patris implebit domum / 

         PRVDENTIVS ORAT; 

           * 

(A+B) /1/ Xpiste graues homimum semper miseratae44 labores / 

/2/ Qui patria uirtute cluis propriaque sed una / 
parentesis      

/3/ Vnum namque deum colimus de nomine trino45 / 

 

/4/ Non tamen et solum quia tu deus ex patre xpiste / 

         * 

/5/ Dissere rex noster quo milite pellere culpas / 

/6/ Mens armata queat nostri de pectoris antro / 

/7/ Exoritur quotiens46 turbatis sensibus intus / 

/8/ Seditio atque animam morborum rixa fatigat / 

/9/ Quod tunc praesidium pro libertate tuenda / 

/10/ Quaeue acies furiis inter praecordia mixtis / 

/11/ Obsistat meliore manu; nec enim bone doctor / 

/12/ Magnarum uirtutum inopes neruisque carentes / 
     tradidisti 

/13/ Xpisticolas uitiis populantibus exposuisti / 
           tu 

/14/ Ipse salutiferas obsesso in corpore turmas / 

            uerbum a. 

/15/ Depugnare iubes ipse excellentibus armas47 / 
              a 

/16/ Artibus ingenium quibus ad ludibria cordis / 

/17/ Oppugnanda potens tibi dimicet et tibi uincat / 

/18/ Vincendi praesens ratio est si comminus ipsas / 

/19/ Virtutum facies et colluctantia contra / 

/20/ Viribus infestis liceat portenta notare. / 

 

[fol. 46r] 

 
             euentu  belli 

/21/ Prima petit campum dubia sub sorte duelli / FIDES PVGNAT CONTRA 
   duro              usu 

/22/ Pugnatura fides agresti turbida cultu /          VETERVM CVLTVRAM DEORVM 
         .i. per comas 

/23/ Nuda humeros intonsa comas exerta lacertos / 
  subitus       ardens 
/24/ Namque repentinus laudis calor ad noua feruens48 / 
               uel tegi  

/25/ Proelia; nec telis meminit nec tegmine cingi / 
               nudatis 

/26/ Pectore sed fidens ualido membrisque retectis / 
         lacessit        arma 

                                                 
44 miseratae] miserate   edd. 
45 trino] utroque   edd. 
46 exp. spat.  quo / tiens 
47 armas supra corr. ex amas   Boven armas en boven ingenium is de letter a bovengeschreven 
48 feruens  supra corr. ex  ferens 
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/27/ Prouocat insani frangenda pericula belli / 
           adunatis 

/28/ Ecce lacessentem49 collatis uiribus audet / 
          religio   demoniorum 

/29/ Prima ferire fidem ueterum cultura deorum / 
     ornata           templa     bendis 

/30/ Illa hostile caput falerataque tempora uittis /           FIDES VETERUM 
   deicit  

/31/ Altior insurgens labefactat. et ora cruore /               CVLTVRAM DEORUM 
       terrę  uel diruit 

/32/ De pecudum saciata solo applicat; et pede calcat /  PROSTERNIT
. 

          fractos             ET PEDE 

/33/ Elisos in morte oculos; animamque malignam /      CALCAT 
         conclusi pertusi duo         stringunt             

/34/ Fracta intercepti commertia gutturis artant / 
             tardum            premunt 
/35/ Difficilemque obitum suspiria longa fatigant / 
      adunatam  

/36/ Exultat uictrix legio quam mille coactam /         FIDES SANCTIS 
             transmiserat 

/37/ Martiribus regina fides animarat in50 hostem/    MARTIRIBVS SOCIISQVE  

   uel parata                SVIS 
/38/ Nunc fortes socios parta pro laude coronat /      CORONAS OF/ 
            rubenti         uel uestiri    purpura  

/39/ Floribus; ardentique iubet uestirier ostro /          FERT
. 

        deinde         herboso                                             parata 

/40/ Ex hinc51 gramineo campo52 concurrere prompta /  PVDICITIA 
  communis modis 

/41/ Virgo pudicitia speciosis fulget in armis /                    CONTRA LIBIDI/ 
        ueteras        concupiscentias 

/42/ Quam patrias succin<c>ta faces sodomita libido /    NEM PVGNAT
. 

          inuadit 

/43/ Aggreditur. piceamque ardenti sulphure53 pinum / 
        uel icit   casta. pulcra.       oculos 

/44/ Ingerit in faciem; pudibundaque lumina flammis / 

         inuadit             molitur   deguttare
54 

/45/ Appetit. et tetro temptat suffundere fumo / 
        libidinis 

/46/ Sed dextram furiae flagrantis et ignea dirae /     ¶ PVDICITIA SAXO 
            percutit  

/47/ Tela lupae saxo ferit imperterrita55 uirgo /           LIBIDINEM PERCVTIT
. 

      faces 

/48/ Excussasque sacro tedas depellit ab ore / 
                  deuictae          emisso 
/49/ Tunc exarmatae iugulum meretricis adacto /       PVDICITIA 

 

/50/ Transfigit gladio; calidos uomit illa uapores /     LIBIDINEM TRANS/ 

                                                 
49 lacessentem   corr. ex   lacessitem 
50 corr.  in 
51 Ex hinc] exim  ed.  De letter E springt uit in de marge. 
52 in campo  ed. 
53 sulphure] sulpure  ed. 
54 degutto = bedruipen, sprenkelen (cf. Latham, 1153) 
55 inperterrita  ed. 
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         FIGIT GLADIO 

 

[fol. 46v] 

 
   spissos        lutoso          de corpore 

/51/ Sanguine concretos coenoso; spiritus inde / 
               exiens        s. fetore 
/52/ Sordidus exhalans uicinas polluit auras / 
          s. inmunditia tua.              ultimus 

/53/ Hoc56 habet exclamat uictrix regina; supremus /    PVDICITIA LI/ 

 

/54/ Hic tibi finis erit; semper prostrata iacebis /           BIDINEM EXTINC/ 

 

/55/ Nec iam mortiferas audebis spargere flammas /    TAM INCREPAT
.  

/56/ In famulos famulasue dei; quibus intima casti / 
            cogitatio      *    *  puritate  

/57/ Vena animi sola feruet de lampade xpisti; / 
         num te?                s. cogitas     iterum collectis 

/58/ Tene o uexatrix57 hominum potuisse resumptis / 
   uitii       inpugnatione 

/59/ Viribus extincti capitis recalescere flatu? / 
          lectum 

/60/ Assirium postquam thalamum ceruix olofernis / 

        libidinoso  complutum
58                humefecit 

/61/ Caesa cupidineo madefactum sanguine lauit / 

       
     gemmis splendentem  lectum    adulteri               casta 

/62/ Gemmantemque thorum moechi ducis aspera iudith / 
         respuit          libidinosos  spata 

/63/ Spreuit? et incestos compescuit ense furores / 
         gloriosum        *   s. fuit                     uictoriam 

/64/ Famosum mulier referens ex hoste tropheum / 
               *      a deo       * 

/65/ Non trepidante manu uindex mea cælitus audax., / 
        sed                s. fuit    iudith 

/66/ At fortasse parum fortis matrona sub umbra / 
       xpistianitatem 

/67/ Legis adhuc pugnans dum tempora nostra figurat / 
      s. in. temporibus  deus       descendit 

/68/ Vera quibus uirtus terrena corpora fluxit / 
       libidinem     humiles castos 

/69/ Grande per infirmos caput excisura ministros; / 
             mariae 

/70/ Nunquid59 et intactae post partum uirginis illum / 
       licentia          s. dico        s. partu 

/71/ Fas tibi iam superest post partum uirginis ex quo / 

     de adam
60  

/72 Corporis humani naturam pristina origo / 

                                                 
56 De letter H springt uit in de marge 
57 uexatrix  corr. ex   uexatris 
58 complutus:  rained upon (Latham, c. 1150) 
59 numquid  ed. 
60 adam  corr. a   ex  g  
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      non semine uiri procreatam     deus    assumpsit 

/73/ Deseruit; carnemque nouam uis ardua seuit; / 
           uirgo maria 

/74/ Atque innupta deum concepit femina xpistum / 
     deum et hominem 

/75/ Mortalem61 de matre hominem sed cum patre62 numen; /  
         ex illo tempore      sancta        xpistum.  s. mente 

/76/ Inde omnis iam diua caro est quae concipit illum / 
        societate. 

/77/ Naturamque dei consorti63 foedere sumpsit;64 / 
         filius dei homo factus 

/78/ Verbum quippe caro factum non destitit esse / 
                     deus      assumit. dum sumit carnem 

/79/ Quod fuerat; uerbum dum carnis glutinat usum / 
                   dei filio            per assumtionem carnis 

/80/ Maiestate quidem non65 degenerante per usum / 

 

[fol. 47r] 

 
        cęlestia  

/81/ Carnis; sed miseros ad nobiliora trahente66 / 
       .i. xpistus        ante secula.  deus         homo. 

/82/ Ille manet quod semper erat quod non erat esse / 
        terreni            deus  

/83/ Incipiens; nos quod fuimis. iam non sumus; auctor67 / 
        dum natus est        homini  

/84/ Nascendo in melius mihi contulit; et sibi mansit; / 
       carne              deitatem    deitatem  corporibus 

/85/ Nec deus ex nostris minuit sua; sed sua nostris / 
              erexit   

/86/ Dum tribuit nosmet dona ad caelestia uexit; / 
         gratia cęlestis quia     poenosa 

/87/ Dona haec sunt; quod uicta iaces lutulenta libido; /      D 
          neque           potens     leges .i. castitatem  

/88/ Nec mea post mariam potis es perfringere iura; / 
          s. es     s. es.  apertio  mortis     

/89/ Tu princeps ad mortis iter; tu ianua loeti68 ., / 
          ; 
/90/ Corpora commaculans animas in tartara mergis., / 
          absconde                        morbus   

/91/ Abde caput tristi iam frigida pestis abisso; / 
        locus in quo meretrix stat                          inferno       manes anime 

/92/ Occide prostibulum manes pete claudere auerno; /  uel diaboli infernales  
    claudere     

/93/ Inque tenebrosum noctis detrudere fundum; / 

          .i. subter te              aque nigrę 

                                                 
61 mortalem] C    mortali  ed. 
62 exp. patrem 
63 consortis    exp.] consortis   ed. 
64 sumpsit  corr. ex  sumit]  sumit  ed.  sumpsit  E 
65 corr.  noN 
66 scripsit  ad nobilio r atrahente (i.v.m. prikjes) 
67 auctor] aucti   ed. 
68 loeti] leti   ed. 
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/94/ Te uoluant subter. uada69 flammea te uada nigra / 
            uorago 

/95/ Sulphureusque70 rotet per stagna sonantia uortex;71 / 
        demonum 

/96/ Nec iam xpisticolas furiarum maxima temptes.- 
 casta      deo 

/97/ Vt purgata suo seruentur corpora regi / 

       castitas  s. uerba
72                          interi      

/98/ Dixerat hęc73 et laeta libidinis interfectae /     PVDICITIA 

                         uerbum dei
74          in baptismo LAVAT GLA 

/99/ Morte75 pudicitia gladium iordanis in undis / DIVM SVVM 

          pollutum             IN IORDANE 

/100/ Abluit infectum; sanies cui rore rubenti / 
                plaga 

/101/ Haeserat; et nitidu macularat uulnere ferrum / 
         s. gladii      sapiens 

/102/ Expiat ergo aciem fluuiali docta lauacro / 
                inmunditiam 

/103/ Victricem uictrix abolens baptismate labem / 
        purgatum 

/104/ Hostilis iuguli. nec iam contenta piatum / 
  obliuione 

/105/ Condere uaginae gladium; ne sorde latenti76 / 

/106/ Occupet ablutum rubigo scabra nitorem77 /  ablūtum
78 

/107/ Catholico79 in templo diuini fontis ad aram /   VBI PVDICITIA. GLADI             pudicicia80
      

              VM SVVM RE  

/108/ Consecrat eterna splendens ubi luce coruscet /       PONIT SVB 

               ALTARE
81 

/109/ E+cce modesta graui stabat pacientia uultu /    ¶82 

 

/110/ Per medias immota acies uariosque tumultus / 
+ PACIENTIA INTER VARIAS ACIES INTREPIDA STAT

83 

                                                 
69 exp. te    supra add.  uada 
70 sulpureusque   ed. 
71 uortex] uertex  ed. 
72 uerba] tiroonse noot 
73 hęc] supra add. 
74 Eph. 6,17; Deze glosse is een excerpt van een standaardglosse in de Weitz B traditie.  
75 Signe de renvoi na de letter M van Morte. Correspondeert met het symbool in de rechtermarge bij het begin 

van de glosse. 
76 ne sorde latenti ] E    ne tecta rubigo   ed.      De lezing in VLO 15 van v. 105 en 106 is de versie van Le2 en P2 

(= E), d.w.z. groep II van Stettiner/Woodruff. Dit is een reden om te veronderstellen dat Ademar voor de tekst en 

de tekeningen twee verschillende handschriften gebruikte (zie ook Pref., v. 60, de volgende regel en vers 728-

729). 
77 rubigo scabra nitorem] E     scabrosa sorde nitorem   ed.  
78 ablūtum] ablatum  E 
79 Boven de C van Catholico staat een signe de renvoi dat correspondeert met het teken aan het begin van het 

bijschrift in de rechtermarge (zie ook n. 82 hierna). 
80 buiten de prikjes geplaatst 
81 Weitz W, r. 107: “Catholico: Pudicitia gladium suum sub latere recondit” (Early Medieval Glosses, 191). 
82 Hier staat een paragraafteken van de rubricator, bedoeld voor het plaatsen van een marginale glosse. Deze is 

echter enkele regels verder geplaatst op de volgende bladzijde. Later heeft de tweede hand via een signe de 

renvoi bij het woord Ecce onder aan de bladzijde een glosse toegevoegd. 
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[fol. 47v] 

 
           duris           mea[r]bilia 

/111/ Vulneraque et rigidis uitalia peruia pilis /      <P>ACIENTIA INTER IACVLA 

         aspiciebat   stabilis  .i. per oculos  placida                      STAT INTREPIDA 

/112/ Spectabat defixa oculos et lenta manebat /        
      inflata   inundanti   incendens  hiatu oris   

/113/ Hanc84 procul ira tumens spumanti feruida rictu / IRA PACIENTIAM 

        uoluens      sparro     oculos   amaritudine      longa lancea 

/114/ Sanguinea intorquens suffuso lumina felle /          CONTO PERCVTIT 
         tamquam  imperitam    conto    exprobratione  prouocat 

/115/ Vt belli exortem85 teloque et uoce lacessit / 
            non tardans       pertica  
/116/ Impatiensque more conto petit increpat ore / 
 pilosas   premens           capite    summitatis 

/117/ Hirsutas quatiens galeato in uertice cristas / 

          prelii   s. ira  consideratrix      minando 
/118/ En tibi martis ait spectatrix libera nostri /  VBI IRA PACIENTIAM INCREPAT

86 
          suscipe                 s. in             lanceam  

/119/ Excipe mortiferum securo pectore ferrum / 
          ne contristeris          s. est  

/120/ Nec doleas; quia turpe tibi gemuisse dolorem / 
     resonans        uocem      hasta 

/121/ Sic ait; et stridens sequitur conuitia pinus /           IRA LANCEAM  IACIT 
        iactata    uentos       recta 

/122/ Per teneros crispata notos;87 certaque88 sub ipsum / CONTRA PACIENTIAM
89 

    pectus               h           percutitur  

/123/ Defertur stomacum; rectoque illiditur ictu / 

    retro redit  osbergo
90 fortitudine 

/124/ Sed resilit duro loricæ excussa repulsu / 
          sapiens        contexto  lapide durissimo triplicem 

/125/ Prouida nam uirtus conserto adamante trilicem / VBI IACVLA 
                    uel toracem                plena squamis 

/126/ Induerat toraca humeris squamosaque ferri /       FRACTA IACENT 
         ligamenta       indiderat    ex omni parte  catenas 

/127/ Texta per intortos commiserat undique neruos; / QUÆ MISE 
 uel propter hoc  stabilis 

/128/ Inde quieta manet pacientia fortis ad omnes /      RAT IRA CONTRA 
       iaculorum  multitudines      .i. secure               stans   

/129/ Telorum nimbos; et non penetrabile durans /       PACIENTIAM
91  entia92 

                                                                                                                                                         
83 Dit bijschrift is later toegevoegd door de tweede/latere hand en komt niet voor in Weitz. In Burm. Q 3, f. 125v, 

en Brussel 9987, f. 102v, staat boven vers 109 de tekening met Pacientia die temidden van de gewapende 

ondeugden staat. Boven de tekening de volgende tekst: “Pacientia inter uarias acies uiciorum intrepida stat”. Dit 

wijst erop dat Ademar in tweede instantie zijn Psychomachia heeft bewerkt met behulp van een handschrift uit de 

familie E (Burmannus, Brussel).  
84 H vergrote initiaal 
85 exsortem   ed. 
86 Weitz W, r. 118: “spectatrix: ira patientiam increpat” (Early Medieval Glosses, 194). 
87 met ondergeschreven h: nothos   nothos   B 
88 certaque] et certa    ed. 
89 Weitz, r. 121: “Ira lanceam suam iacit contra patientiam” (Early Medieval Glosses, 195). 
90 osbergum v. halsberga  = maliënkolder (Niermeyer), cf. Steinmeyer, IV, p. 344 (Nachträge). 
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            non              nimis 

/130/ Nec mota est iaculo monstri sine more furentis / 
          expectans. perducit. propriis. 

/131/ Opperiens propriis perituram uiribus iram / 
             certe          duros             dibacchando      brachia   

/132/ Scilicet indomitos postquam stomachando lacertos /  
     fecerat        

/133/ Barbara bellatrix impenderat., et iaculorum / 
  multitudine super abundantem  fatigauerat   uacua  manum 

/134/ Nube superuacuam lassauerat irrita dextram / 

 

/135/ Cum uentosa leui cecidissent tela uolatu / 
       uanis   minutias astę 

/136/ Iactibus et uacuis astilia93 fracta iacerent / 
                 uaginam                  peruersa       spata   lucenti 

/137/ Vertitur ad capulum manus improba et ense corusco /   IRA 
          temptans                            auricula 

/138/ Conisa in plagam dextra sublimis ab aure /                    PACIENTIAM CONTO PERCVTIT
94 

      descendens   ubi capilli nascuntur 

/139/ Erigitur., mediumque ferit librata cerebrum; / 

               puro     elmus
95 

/140/ Aerea sed cocto cassis formata metallo / 

 

[fol. 48r] 

 
      s. ferri         plicat 

/141/ Tinnitum percussa refert aciemque retundit / 
               elmus durus   

/142/ Dura resultantem frangit quoque uena rebellis / 
      ferrum .i. gladium       consentire             uanos 

/143/ Illisum chalibem dum coedere nescia cassos / 
                  impetus   s. gladio    inlesa 

/144/ Excipit adsultus ferienti et tuta resistit. / 
   postquam spatę 

/145/ Ira ubi truncati mucronis fragmina uidit /   GLADIVS  IRÆ FRAN 
       spatam   fractam esse 

/146/ Et procul in partes ensem crepuisse minutas; / GITVR IN CAPITE  
     caput gladii 

/147/ Iam capulum retinente manu sine pondere ferri / PACIENCIAE
96 

         sine sensu   uaginam eburneam  ignominię 

/148/ Mentis inops ebur infelix decorisque pudendi / 
           signa          peruersa 

/149/ Perfida signa abicit monimentaque97 tristia longe / 
          suum          crudelis  mortem 

/150/ Spernit et ad proprium succenditur effera loetum98/ 

                                                                                                                                                         
91 Weitz W, r. 125: “Prouida: iacula fracta iacent quae miserat ira contra patientiam”  (Earyl Medieval Glosses, 

196). 
92 entia staat juist buiten de rechtermarge-lijn waarschijnlijk bedoeld om de afkorting PACI op te lossen.  
93 astilia] hastilia   ed. 
94 Weitz W, r.137: “Vertitur: Ira patientiam gladio percutit” (Early Medieval Glosses, 199) 
95 elmus (helmus, Oud-hoogduits) = helm (Niermeyer) 
96 Weitz W, r. 145: “Ira: Gladius irae frangitur in capite patientiae” (Early Medieval Glosses, 201). In een tweede 

fase heeft Ademar de afkorting PACI opgelost. 
97 monimenta corr. ex  monumenta (2e hand) 
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          iaculum 

/151/ Missile de multis quæ frustra sparserat unum /  IRA GLADIO SUO 
   ad mortem suam 

/152/ Puluere de campi peruersos sumit in usus /       SE INTERFICIT 

       dolatum spitum
99 in terra       se ipsam     

/153/ Rasile figit humi lignum ac se cuspide uersa / 
              ; 

/154/ Perfodit et calido pulmonem uulnere transit / 
 super quam 

/155/ Quam super assistens pacientia uicimus inquit /  PACIENTIA VICTRIX 
    o ira 

/156/ Exultans. uitium solita uirtute sine ullo /       IRAM MORTUAM IN 
         damno 

/157/ Sanguinis ac uitae discrimine; lex habet istud /    CREPAT   
          iras 

/158/ Nostra genus belli furias omnemque malorum / 

/159/ Militiam et rabidas tolerando extinguere  uires / 
          ira      irascendo 

/160/ Ipsa sibi est hostis uesania; seque furendo / 
            occidit 

/161/ Interimit. moriturque suis ira ignea telis / 
                    locuta  diuidit eundo    sine lesione  legiones  

/162/ Haec effata secat medias impune cohortes /        PACIENTIA CVM IOB PER     

             sociata   iob       diheresis              viciorum 
/163/ E[e]gregio100 comitata uiro. nam proximus iob /  MEDIAS ACIES TRANSIT 
          pacientiae 

/164/ Haeserat inuictae dura inter bella magistrae /      ILLESA
101  

          terribilis     s. erat   fatigatus 

/165/ Fronte seuerus adhuc. et multo funere anhelus / 
       *      terribili        s. erat   * 

/166/ Sed iam clausa truci subridens ulcera uultu / 
            *         uulnerum         *       sustentata .s. ulcera   numerans  

/167/ Perque cicatricum numerum sudata recensens / 
             preliorum    s. narrabat   ignominiam  iræ uel diaboli 

/168/ Milia pugnarum. sua præmia dedecus hostis,- / 
   ad ultimum 

/169/ Illum diua iubet tandem requiescere ab omni / ¶ PACIENCIA IOB 
     labore     receptis 

/170/ Armorum strepitu captis et perdita quaeque /      ALLOQVITUR
102 

 

[fol. 48v] 

 
           diuitiis 

/171/ Multiplicare opibus nec iam peritura referre / 
       pacientia cuneos 

/172/ Ipsa globos legionum et concurrentia rumpit /          PACIENTIA DEVIC 
      sagittas    
/173/ Agmina uulniferos gradiens intacta per himbres103 / TIS VITIIS

104
 VIRTVTIBVS 

                                                                                                                                                         
98 letum  ed. 
99 spitum (Oud-hoogduits) = speer (Niermeyer) 
100 in de marge staat de letter a als representant genoteerd, mogelijk A egregio ter correctie van E egregio. 
101 Bij de corresponderende tekening staat echter: Pacientia cum iob per medias acies transit  (zonder  viciorum 

en zonder illesa). 
102 Weitz W, r. 169: “Illum: Patientia cum iob loquitur” (Early Medieval Glosses, 206) 
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    sola   socia 

/174/ Omnibus una comes uirtutibus associatur /               ASSOCIATVR
.105 

             iungit 

/175/ Auxiliumque suum fortis pacientia miscet / 
         forte prelium 

/176/ Nulla anceps luctamen init uirtute sine ipsa; / 
       destituta 

/177/ Virtus nam uidua est106 quam non pacientia firmat / 
       copiosas 

/178/ Forte107 per effusas inflata superbia turmas /  SVPERBIA INTER TVR 
           impacienti freni     
/179/ Effreni uolitabat equo quem pelle leonis /       MAS POPVLARES EFFRENI

108 
   crinibus leoninis          spatulos        
/180/ Texerat et ualidos uillis onerauerat armos /      VOLITAT EQVO

109 
             ut                   comis  superbius 

/181/ Quo se fulta iubis iactantius illa ferinis / 
              inflato       s. hominum  superbia 

/182/ Inferret; tumido despectans agmina fastu; / 
          acutum sicut turris           adgregarat           s. aerem 

/183/ Turritum tortis caput accumularat in altum / 
                 crines longos 

/184/ Crinibus extructos augeret ut addita110 cirros / 
           accumulatio             summitatem        alta 

/185/ Congeries. celsumque apicem frons ardua ferret; / 
          de lino forti              stringebatur   

/186/ Carbasea ex humeris summo collecta coibat / 
          uestis    rotundum 

/187/ Palla sinu teretem nectens a pectore nodum; 
     circuitus uestis 

/188/ A ceruice fluens tenui uelamine limbus / 
  nimias      pannis           uentos 

/189/ Concipit infestas textis turgentibus auras / 
         sed similiter             caballus 

/190/ Nec111 minus instabili sonipes feritate superbit /  SVPERBIA EQVITAT
112 

       uel frenari         frenis asperrimis      DECIPENDO
113 

/191/ Impatiens madidis frenarier ora lupatis / 
             in circuitu     seuiens    

/192/ Hac illac114 frendens obuertit terga; negata / 
                retinis  

/193/ Libertate fugae. pressisque tumescit habenis115 / 

                                                                                                                                                         
103 himbres corr. ex  hibibres]  imbres  ed. 
104 vitiis  toevoeging van latere hand 
105 In Weitz W luidt de glosse bij una in regel 174: “patientia deuictis uitiis. uirtutibus adsotiatur” (Early 

Medieval Glosses, 207). 
106 nam uidua est] E      et uidua est ABTS   (“nam” wijst volgens Winstedt, p. 176, op de groep van Duitse 

handschriften.) 
107 Hoofdletter F is groter dan de andere initialen en springt ook wat uit. Met deze regel begint de paragraaf 

over Superbia.  
108 POPVLARES EFFRENI  toevoeging van tweede hand 
109 EFFRENI   eras. 
110 ras. additas  superscr. a 
111 Hoofdletter N springt iets uit 
112 Weitz W, r. 190: “Nec minus: Superbia equitat” (Early Medieval Glosses, 210). 
113 DECIPENDO] is later toegevoegd aan het bijschrift      decipiendo  legit Stettiner 
114 Hac illac] huc illuc ed.   hac  E2  illac  E 
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        iactans            per ironiam 

/194/ Hoc116 sese ostentans habitu uentosa uirago /     SVPERBIA COMMINATVR 
      ornatum 

/195/ Inter utramque aciem supereminet et faleratum / TVRBIS
.117 

/196/ Circumflectit equum. uultuque et uoce minatur / 
            contrarium 

/197/ Aduersum spectans cuneum quem milite raro / 
   humilibus  adunauerat 

/198/ Et paupertinis ad bella coegerat armis / 
                humilitas 

/199/ Mens humilis regina quidem sed egens alieni / 
              deo        adiutorio 

/200/ Auxilii. nec sat proprio118 confisa paratu / 

 

[fol. 49r] 

 
    sociam comitem                uel creata  s. humilitatis 

/201/ Spem sibi collegam coniunxerat119 edita cuius / 
              nobilitas      s. in     in cęlis   

/202/ Et suspensa ab humo est opulentia diuite regno / 
       seuiens  humilitatem 

/203/ Ergo humilem postquam male sana superbia mentem / 
           indutam     iactantia          armis  

/204/ Vilibus instructam nullo ostentamine telis / 

/205/ Aspicit; in uocem dictis se effundit amaris; / 
        rusticano  

/206/ Non pudet o miseri plebeio milite claros / 
           prouocare 

/207/ Attemptare duces. ferroque lacessere gentem / 
  nobilitate 

/208/ Insignem titulis. ueteres cui bellica uirtus / 

/209/ Diuitas peperit. laetos et gramine colles / 
              tu humilitas 

/210/ Imperio calcare dedit; nunc aduena nudus / 
             nobiles       .i. nos. 

/211/ Nititur antiquos si fas est pellere reges? / 
               inclinare 

/212/ En qui nostra suis in praedam caedere120 dextris / 
                 arare       agros 

/213/ Sceptra uolunt; en qui nostras sulcare nouales / 
            terra          s. nostra   predari        alieno 

/214/ Aruaque capta manu popularier hospite aratro; / 
               student         fortes          prelio   habitatores 

/215/ Contendunt duros et pellere marte colonos / 
           certe       s. est    iocus      plebis     s. a naturalibus    finibus 

/216/ Nempe hoc ridiculum uulgi;121 natalibus oris122 / 

                                                                                                                                                         
115 habenis supra corr. ex abenis 
116 Hoofdletter H springt iets uit 
117 Weitz W, r. 194: “Hoc: Superbia comminatur turbis” (Early Medieval Glosses, 211). 
118 proprio nec sat  ed. 
119 De frame pricks voor de tweede kolom bevinden zich in  coniunxe.rat. 
120 caedere] cedere   ed. 
121 uulgi] uulgus   ed. 
122 oris] horis   ed. 
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             perfectum           fortes           habemus          brachia 

/217/ Totum hominem et calidos a matre amplectimur artus / 
 legem    dominationis         corpora       iuuenis     filiorum   

/218/ Vimque potestatum per menbra123 recentis alumni / 
           iuuenibus                 nos. s. demones 

/219/ Spargimus; et rudibus dominamur in ossibus omnes; / 
         in illo tempore. o xpistiani 

/220/ Quis locus in nostra tunc uobis sede dabatur124 / 
            potestatibus  aequali 

/221/ Congenitis cum regna simul dicionibus aequo / 
          fortitudine              die in una  

/222/ Robore crescebant? nati nam luce sub una / 
   familia nostra           creuimus 

/223/ Et domus et domini paribus adoleuimus annis / 
  primus homo        concluso 

/224/ Ex quo plasma nouum de consepto125 paradisi / 
             loco        in mundum istum 

/225/ Limite progrediens amplum transfugit in orbem / 
            de pellibus 

/226/ Pellitosque habitus sumpsit uenerabilis adam / 
           s. foret         cur precepit uobis deus 

/227/ Nudus adhuc ni nostra foret pręcepta secutus; / 
       extraneis    xpistianus 

/228/ Quisnam iste ignotis hostis nunc surgit ab oris? / 
             onerosus    imperitus miser   ignobilis  stultus   

/229/ Importunus iners infelix degener amens / 
          tardum usurpat               peregrinus 

/230/ Qui sibi tam serum ius uindicat actenus exul / 

 

[fol. 49v] 

 
         s. an certe           s. non credentur  falsa 

/231/ Nimirum uacuae credentur friuola famae? / 
            s. fama 

/232/ Quæ miseros optare iubet quandoque futuri / 
          pigra     adiutoria  pigram 

/233/ Spem fortasse boni lenta ut solatia mollem / 
           negligentiam             exercitatione 

/234/ Desidiam pigro rerum meditamine palpent / 
             certe  optatiuo           campo 

/235/ Quidni illos spes palpet iners; quos puluere in isto / 
        parui milites  ira      terribili      prouocat tubis 

/236/ Tirones bellona truci non excitat aere / 
            timidos          parua         emollit 

/237/ Imbellesque animos uirtus tepefacta resoluit; / 
          castitatis    frigidum  pectus  aptum 

/238/ Anne pudicitiae gelidum iecur utile bello est? / 
      misericordia 

/239/ An tenerum pietatis opus sudatur in armis? / 
          multum turpe est   demon                   fortis 

/240/ Quam pudet o mauors et uirtus conscia talem / 

                                                 
123 lees: membra 
124 dabatur  corr. d 
125 consepto] consaepto  ed. 
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      humilitatem                        prouocare   ineptos  

/241/ Contra stare aciem ferroque lacessere nugas; / 
            proeliari            agminibus 

/242/ Et cum uirgineis dextram conferre choreis; / 
             indigens 

/243/ Iustitia est ubi semper egens et pauper honestas / 
     s. ubi est abstinentia 

/244/ Arida sobrietas albo ieiunaque126 uultu / 
             raro    uerecundia        s. est 

/245/ Sanguine. uix tenui pudor interfusus. aperta / 
           mansuetudo            contradictione 

/246/ Simplicitas;127 et ad omne patens sine tegmine uulnus / 
       iudicante se ipsam      

/247/ Et prostrata in humum nec libera iudice sese / 
           humilitas             ostendit  

/248/ Mens humilis; quam degenerem trepidatio prodit; / 
          faciam    s. ut    meis     iuncus  frangatur 

/249/ Faxo ego sub pedibus stipularum more teratur / 
                     milites                 artare 

/250/ Inualida ista manus; neque enim perstringere128 duris / 
       frigescenti  gladium 

/251/ Dignamur gladiis; algenti et sanguine ferrum / 
          humefacere  leui       s. nos  dehonestare  uictoria 

/252/ Imbuere fragilique uiros foedare triumpho / 

    uelocem speronibus
129

incitat
130 

/253/ Talia uociferans rapidum calcaribus urget /               Superbia irruere nititur 
              caballum        laxatis         presumptuosa                          
/254/ Cornipedem laxisque uolat temeraria frenis /             super humilitatem et spem.131 
            pectoris                       

/255/ Hostem humilem cupiens impulsu umbonis equini /   

          prostrare 

/256/ Sternere deiectamque supercalcare ruinam / 
       fossam   deiecta  ingeniosa 

/257/ Sed132 cadit in foueam praeceps quam callida forte /       Superbia cadit in foueam133 
           dolus    defosso       campo           

/258/ Fraus interciso suffoderat aequore furtim /         
            dico 

/259/ Fraus detestandis uitiorum e pestibus una / 
         decipiendi  astuta    artifex           presciens bellum 

/260/ Fallendi uersuta opifex quae praescia belli / 

 

                                                 
126 ieiunaque] ieiunia   ed. 
127 corr.  S ex  I.     Een latere hand verbetert met zwarte inkt een verkeerde initiaal van de rubricator. 
128 perstringere corr. ex perfringere    perfringere  ed. 

 De kopiist/glossator lijkt perfringere (verbrijzelen, vernietigen) veranderd te hebben in perstringere 

(samenbinden, samentrekken) door het plaatsen van een bovengeschreven t. Dat verklaart de interlineaire glos 

artare (dicht bijeendrukken). 
129 sporo (spero, –onis) = sporen v.e. paard (Niermeyer), cf.  spurrum (Latham). 
130 Dit woord komt terug in het bijschrift van de tekening waar Superbia haar paard aanspoort. 
131 Dit bijschrift en het volgende zijn geschreven in minuskel. Wellicht op hetzelfde moment gemaakt als de 

glossen.  

Weitz W, r. 253: “Superbia inruere nititur super humilitatem et spem” (Early Medieval Glosses, 223).  
132 De tweede hand heeft Sed geschreven met een rechte s. De rubricator had toen al een rode unciaal-S 

geplaatst. 
133 Weitz W, r. 257: “in foueam: Superbia cadit in foueam” (Early Medieval Glosses, 224). 
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[fol. 50r] 

 
     fossis          foderat 

/261/ Planitiem scrobibus uiolauerat134 insidiosis / 
         de parte superbię   abscondita           cadentes 

/262/ Hostili de parte latens ut fossa ruentes / 
      cadentia necaret 

/263/ Exciperet cuneos atque agmina mersa uoraret / 
   fossam    aspicere 

/264/ Ac ne fallacem puteum deprendere posset / 

/265/ Cauta acies; uirgis adopertas texerat oras / 

           terra herbosa
135 

/266/ Et superimposito simularat cespite campum; / 

/267/ At136 regina humilis quamuis ignara manebat / 
           s. in             fallaciam 

/268/ Vlteriore loco nec adhuc ad fraudis opertam137 / 

/269/ Venerat aut foueae calcarat furta malignae / 
          deinde         superbia         ueloci 

/270/ Hunc eques illa dolum dum fertur praepete cursu / 
             fossa tenebrosa 

/271/ Incidit et subito caecum138 patefecit hiatum / 
           decliuis       capite 

/272/ Prona ruentis equi ceruice inuoluitur; ac sub / 
  pressione   uoluitur 

/273/ Pectoris impressu fracta inter crura139 rotatur / 
              humilitas         postquam   superbia 

/274/ At uirtus placidi moderaminis ut leuitatem /             HVMILITAS DERIDET 
         fractam 

/275/ Perspicit140 obtritam monstri sub morte iacentis; /    IACENTEM SVPERBIAM
.141 

      uadit      leniter          faciem temperanter 

/276/ Intendit gressum mediocriter. os quoque parce / 
            honesto.      comus142 comi. honestus 

/277/ Erigit et comi moderatur gaudia uultu / 
          tardanti ferire 

/278/ Cunctanti spes fida143 comes succurrit et offert / SVPERBIA IACET. ET HV        humilitati144 

           MILITATI. SPES OF 

/279/ Vltorem gladium laudisque inspirat amorem /     FERT GLADIVM
. 

         humil<itas>  sanguine humefactum            superbiam 

/280/ Illa145 cruentatum146 correptis crinibus hostem /      HVMILITAS. AMPVTAT 

                                                 
134 uiolauerat] BTESY     uitiauerat   A  ed.    

De kopiist heeft geschreven: uiola.u.erat (vgl. coniunxe.rat. in regel 201), nl. om de prikjes voor de tweede kolom 

te vermijden. 
135 corr. herbosa 
136 De hoofdletter A is aangebracht door de tweede hand, voordat de rubricator zijn werk kon doen 
137 opertam] opertum  ed. 
138 subito caecum] caecum subito   ed. 
139 corr. a 
140 perspicit] BTESY       prospicit   A  ed. 
141 Weitz W, r. 273: “Humilitas deridet iacentem superbiam” (Early Medieval Glosses, 227). 
142 lees: comis (adi.) 
143 fida corr. a 
144 humilitati  buiten de prikjes genoteerd 
145 Na de I van Illa staat een signe de renvoi. Verwijst naar het bijschrift in de rechtermarge (vgl. hieronder n. 

125).  
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             os    inuersat          CAPVT SVPERBIAE
147 

/281/ Protrait148 et faciem leua reuocante149 supinat / 
       misericordiam rogantis   collo     amputatum   

/282/ Tunc caput orantis flexa ceruice resectum /           HVMILITAS. CAPVT SVPERBIAE 

    madenti           OFFERT SPEI; 

/283/ Eripit; ac madido suspendit colla capillo / 

/284/ Extinctum uitium sancto spes increpat ore /             SVPERBIAM EXTINCTAM 

         cessa  superba  o. superbia  uel terit      omnem superbiam    SPES INCREPAT
150 

/285/ Desine grande loqui frangit deus omne superbum / 
                uerba  uerba        uerba 

/286/ Magna cadunt inflata crepant tumefacta premuntur / 
             superbiam         uitare 

/287/ Disce supercilium deponere disce cauere / 
        ruinam     o homo    grandia     dicis 

/288/ Ante pedes foueam quisquis sublime minaris / 
           manifesta    patet  uerbum 

/289/ Peruulgata uiget nostri sententia xpisti / 
          superbos 

/290/ Scandere celsa humiles et ad ima redire feroces / 

 

[fol. 50v] 

 
  tremendum corpore   corde. audacio; filisteum 

/291/ Vidimus horrendum membris animisque151 goliam / 
          fragili  prostratum esse           infantilis 

/292/ Inualida cecidisse manu; puerilis in illum / 
         s. dauid      fundae   iecit    sonitu      petram 

/293/ Dextera fundali torsit stridore lapillum / 
             in medio percussam 

/294/ Traiectamque cauo penetrauit uulnere frontem; / 
         gol     tremendus durus   superbus     asper          crudelis 

/295/ Ille152 minax rigidus iactans truculentus amarus / 
                 superbit   uel indomite     uel formidabiliter   seuit 

/296/ Dum tumet indomitum dum formidabile feruet / 
     effert        scuto            minatur  nebulas. per hiperbolen 

/297/ Dum sese ostentat clipeo dum territat auras / 
          probans       đđ                 ioca 

/298/ Expertus pueri153 quid possint ludicra parui / 
            cecidit         puerilibus               seuus 

/299/ Succubuit154 teneris bellator turbidus annis; / 
             fortitudinis  adolescentia 

/300/ Me tunc ille puer uirtutis pube secutus / 
          decoros      mentem      in cęlum 

/301/ Florentes animos sursum in mea regna tetendit / 

                                                                                                                                                         
146 cruentatum]  AE   cruentatam BTSY  ed. 
147 Weitz W, r. 280: “cruentatam: Humilitas amputat caput superbiae” (Early Medieval Glosses, 228) 
148 Protrait  corr. ex  Prothrait]  protrahit  ed. 
149 reuocante corr. exp. resupuocante 
150 Dit bijschrift in zwarte inkt lijkt weer gemaakt te zijn tijdens het aanbrengen van de tweede laag glossen (= 

latere hand). 
151 scripsit  a .nimisque (om prikjes heen) 
152 nl.: Goliath 
153 nl.: David 
154 succubuit] subcubuit    ed. 
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              ubi       felix   dei 

/302/ Seruatur qua155 certa mihi domus omnipotentis / 

/303/ Sub pedibus domini meque ad sublime uocantem / 
           humiles                 uitiorum   peste  capiunt 

/304/ Victores caesa culparum labe capessunt / 
       haec uerba  lucentibus percutiens         uentos alis 
/305/ Dixit et auratis perstringens156 aera pennis / 
     assumit   laudant 

/306/ In caelum se uirgo rapit; mirantur euntem /      HVMILITAS ASCEN 

          corda        desiderio                DIT IN CÆLVM
157 

/307/ Virtutes tolluntque animos in uota. uolentes /   VIRTVTES 

     pugnas uirtutes.  uitia      retineant                  ntem
158 

/308/ Ire simul ni bella duces terrena retardent; /       EAM MIRANTVR 
            preliantur159 s. cum       

/309/ Confligunt uitiis seque ad sua praemia seruant / 

/310/ Venerat160 occiduis mundi de finibus hostis /  LVXVRIA AD CÆ 
  occisæ     antea            dilatatrix  s. uitiorum 

/311/ Luxuria extinctę iam dudum prodiga famae /   NAM STAT
161 

            uncta       capillos         circumiens  rauca 

/312/ Delibuta comas oculis uaga; languida uoce / 
            resoluta                       s. est 

/313/ Perdita delitiis uitae cui causa uoluptas / 
            infirmum   resoluere    cor      s. et libidinose   iocundas      

/314/ Elumbem mollire animum. petulanter amoenas / 
          accipere     desideria       infirmos   mollire   mentes            

/315/ Haurire illecebras. et fractos soluere sensus / 
          et                  nocturnam      uomebat  insatiabilis 

/316/ Ac tunc162 peruigilem ructabat marcida caenam /        LVXVRIA 

            uel ante                                 mensam  antifrasin. claros    AVDITIS 

/317/ Sub lucem quia forte iacens ad fercula raucos /            SIGNIS AD 

  bucinas     uel affluentia     BELLVM 

/318/ Audierat lituos atque inde tepentia linquens /   CVRRIT
.  

          pigmenta 

/319/ Pocula lapsanti per uina et balsama gressu / 

          fruens     deliciis
163 

                                                 
155 qua] TrS2     quia   ed. 
156 perstringens] J    praestringens   ed.   In de glosse staat wel  percutiens als synoniem voor  praestringens. 
157 Uit de tekst blijkt echter duidelijk dat niet Humilitas maar Spes naar de hemel opstijgt. In de 

corresponderende tekening wordt dezelfde vergissing gemaakt. Vgl. ook Weitz W, r. 305: “Humilitas ascendit in 

caelum. uirtutes mirantur” (Early Medieval Glosses, 231). 
158 Er staat eam, maar de latere hand heeft er blijkbaar euntem van willen maken, het afkortingsteken voor de 

letter –m gebruikend als letter -n. 
159 proelior 
160 De initiaal V van venerat springt duidelijk uit: hier eindigt Superbia en komt Luxuria ten tonele. De initiaal is 

gemaakt in de tweede fase. 
161 Vgl. Weitz W, r. 310: “Luxuria: Luxuria in caena sedet”; “iacens: sedens” (Early Medieval Glosses, 232). In 

de tekst is sprake van een aanliggende Luxuria (r. 317: “iacens ad fercula”).  In VLO 15 daarentegen blijkt uit de 

glosse en uit de bijbehorende tekening op fol. 39v dat Luxuria staande eet: “LVXVRIA AD CAENAM STAT”. De 

tekst bij de tekening luidt: “Luxuria prandet”.   
162 In de marge staat twee maal de letter a. In vorige gevallen verwees dit naar een bijschrift in de rechtermarge. 

Ook hier is dit het geval. De bijbehorende tekening heeft een verkort bijschrift: “luxuria ad bellum pergit” 

Weitz W, r. 316, heeft als glosse bij het lemma Ac tunc: “luxuria auditis tubis ad bellum currit”.  
163 De glossen in deze laatste regel zijn ondergeschreven weergegeven, maar worden door mij, om 

misverstanden te voorkomen, bovengeschreven genoteerd. 
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/320/ Ebria calcatis ad bellum floribus ibat / 

 

[fol. 51r] 

 
            per pedem        eleuata    pulcro 

/321/ Non tamen illa pedes164 sed curru inuecta uenusto / LVXVRIAM MI 

            uel sauciata               RANTVR IN 

/322/ Saucia mirantum capiebat corda uirorum /           CVRRV
.
 VIRI

165 
            mirando dicit prudentius                uelox  sagitta 

/323/ O noua pugnandi species. non ales harundo /         LVXVRIA 

           cordam                 que stridit frangendo         BLANDIMENTIS 

/324/ Neruum166 pulsa fugit; nec stridula lancea torto /  VIRTUTES 

            corrigio      ensem            DECIPIT
.167 

/325/ Emicat amento; frameam168 nec dextra minatur; / 
  rubra erba   luxuriosa       floribus  

/326/ Sed uiolas lasciua iacit foliisque rosarum / 
      cartallos 

/327/ Dimicat et calathos inimica per agmina fundit / 
          suasis    monitio deceptuosa 

/328/ Inde eblanditis uirtutibus halitus illex169 / 
          Inmittit     scelerare    contrita         peccatum  

/329/ Inspirat tenerum labefacta per ossa uenenum / 
            concupiscentia  frangit corpora  animas   bona opera 

 

/330/ Et male dulcis odor domat ora et pectora et arma / 
       brachia  fracto fortitudine decipit 

/331/ Ferratosque thoros obliso robore mulcet / 
          deponunt       mentes   sicut    linquunt 

/332/ Deiciunt170 animos ceu uicti et spicula ponunt / VIRI DE 

              dolendo  lassantibus         hebetes   IECTIS 

/333/ Turpiter heu dextris171 languentibus obstupefacti /  ANI 

          multis           splendentem  MIS
.
 SE 

/334/ Dum currum uaria gemmarum luce micantem /  QVVNTVR 

        lamminis aureis  tinnientia   corrigia   LVXVRIAM
.172 

/335/ Mirantur dum bratteolis crepitantia lora / 
    puro     pretii          axillum 

/336/ Et solido ex auro preciosi ponderis axem / 
         concupiscunt  oculis        fusticuli incirco rotę 

/337/ Defixis inhiant optutibus;173 et radiorum / 
          alta 

/338/ Argento albentem seriem quam summa rotarum / 
         curuatura pretiosior auro  s. in circulo 

                                                 
164 pedes supra corr. ex  pede 
165 VIRI  door latere hand toegevoegd. 

Weitz W, r. 321: “Luxuriam mirantur in curru”; het bijschrift van de tekening leest: “currus uehitur” 
166 Neruum] Neruapost corr. 2     
167 Weitz W, r. 323: “O noua pugnandi: luxuria blandimentis uirtutes decipit” 
168 exp. frameam   2ehand 
169 illex] inlex   edd. 
170 Achter de letter D een signe de renvoi dat verwijst naar het bijschrift. 
171 dextris  corr. ex  dextros 
172 Weitz W, r. 332: “uicti: uiri deictis armis sequuntur luxuriam”. 
173 obtutibus  edd. 



628 

 

/339/ Flexura electri pallentis continet orbe / 
      subiectionis 

/340/ Et174 iam cuncta acies in deditionis amorem /   CUNCTA ACIES VERSIS 

         uoluntate  propria        ad deditionem   

/341/ Sponte sua uersis transibat perfida signis /         signis transit175 

 

/342/ Luxuriae seruire uolens dominaeque fluentis / 
           sustinere  inmoderata  gluttonum 

/343/ Iura pati et laxa ganearum lege teneri / 
            doluit              malum  scelus 

/344/ Ingemuit176 tam triste nefas fortissima uirtus /         SOBRIETAS 

         scilicet   milites     abire       agmine          INCREPAT ACIES 

/345/ Sobrietas; dextro socios decedere cornu /          SVADENS NE SE  

           insuperabilem           olim                      ui           QVANTVR 

/346/ Inuictamque manum quondam. sine cæde perire; /   LVXV 

  gloriosum     xpistianorum   RIAM
.177 

/347/ Vexillum sublime crucis quod in agmine primo / 
        extremitas astę178  figit 

/348/ Dux bona praetulerat defixa cuspide sistit. / 
        iuuenum            cohortem 

/349/ Instauratque leuem dictis mordacibus alam / 
           adhortans 

/350/ Instimulans179 animos nunc probis nunc prece mixta / 

 

[fol. 51v] 

 
      stultas perturbat cęcitate  s. uestras 

/351/ Quis furor insanas agitat caligine mentes? / 
           ubi caditis       nexus 

/352/ Quo ruitis? cui colla datis? quae uincula tandem / 
         interiectio dolentis 

           interiectio uerecund<is>   brachiis 

/353/ Pro pudor armigeris amor est perferre lacertis. / 
         rubeis   interluceo. ces.  ornamentis 

/354/ Lilia luteolis interlucentia sertis / 
        nigro 

/355/ Et ferrugineo uernantes flore coronas / 

/356/ His placet assuetas bello iam tradere palmas; / 
          duras           brachia  

/357/ Nexibus his rigidas nodis innectier ulnas / 

/358/ Et180 mitra caesariem cohibens aurata uirilem / 
              expressione       herba odorifera 

/359/ Conbibat infusum croceo181 reliquamine182 nardum /               

/360/ Post inscripta oleo frontis signacula; per quae / 

                                                 
174 Achter de initiaal E een signe de renvoi dat correspondeert met het teken  aan het begin van het bijschrift. 
175 Weitz W, r. 340: “Et iam: Cuncta acies uersis signis ad deditionem transit”.  
176 Rechtsboven de initiaal I staat een verwijsteken naar het bijschrift. 
177 Weitz W, r. 344: ‘Sobrietas: Sobrietas increpat acies. suadens eis ne sequantur luxuriam” 
178 astę] lees hastae 
179 Instimulans]  S2 Y    exstimulans   ed.;     Weitz W, r. 350: “Instimulans: hortans” 
180 Et] ut   ed. 
181 croceo  corr. ex  ceoceo 
182 correctie? lees: religamine   ed. 
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/361/ Vng<u>entum regale datum est et chrisma perenne / 
      longitudine  trahat 

/362/ Vt tener incessus uestigia sirmate uerrat / 

/363/ Sericaque infractis fluitent ut pallia menbris183 / 
    baptismum 

/364/ Post immortalem tunicam quam pollice docto / 
               operimentum 

/365/ Texuit alma fides dans impenetrabile tegmen / 

/366/ Pectoribus lotis dederat quibus ipsa renasci / 
              canna184 uas magnum 

/367/ Ite185 ad nocturnas epulas ubi cantarus ingens / 
            emanat             fluentia    demunitiones  uini  

/368/ Despuit effusi spumantia damna falerni / 
mensa. ostaldus. viiii ciati;186 emanant. guttantibus humorosa 

/369/ In mensam ciatis stillantibus uda ubi multo / 
     puro     uasa potatoria  uino   replentur 

/370/ Fulchra187 mero ueterique toreumata rore rigantur; / 
          oblita est 

/371/ Excidit ergo animis heremi sitis? excidit ille / 
   petra         tipica 

/372/ Fons patribus de rupe datus quem mistica uirga / 
          expressit 

/373/ Elicuit scissi salientem uertice saxi? / 
          manna      tabernacula 

/374/ Angelicusne cibus prima in tentoria uestris / 
         auus. ui.          extremo       seculo   

/375/ Fluxit auis quem nunc sero felicior ęuo / 
            xpistianus     comedat 

/376/ Vespertinus edit populus de corpore xpisti. / 
         sanctificatos 

/377/ His uos imbutos dapibus iam crapula turpis / 
       inmundum   domus meretricis 

/378/ Luxuriae ad madidum rapit importuna lupanar; / 

/379/ Quosque uiros non ira fremens non idola bello / 
            fugere      luxuria  

/380/ Coedere188 compulerant saltatrix ebria flexit / 

 

[fol. 52r] 

 

              epizeusis. memor illius
189 

/381/ State precor uestri memores memores190 quoque xpisti / 

/382/ Quae sit uestra tribus quae gloria quis deus et rex / 

        oportet
191         

/383/ Quis dominus meminisse decet uos nobile iudae / 
      s. ex 

                                                 
183 menbris]  membris   ed. 
184 Cf. Steinmeyer/Sievers, IV, p. 484. 
185 Ite]  inde    edd. 
186 lees: vini ciati 
187 fulcra   ed.   pulchra  Y2 u.l. 
188 Coedere] cedere   ed. 
189 epizeuxis = an energetic repetition of a word 
190 scripsit: me  .mores (om de middenprikjes heen geschreven; vgl. D. Ganz, MS VLF 94). 
191 tiroonse noot  voor “oportet”, zie Kopp, p. 256; Chatelain, p. 22; CNT 29,19. 
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/384/ Germen ad usque dei genetricem qua deus ipse / 
          nobilium    progenie 

/385/ Esset homo; procerum uenistis sanguine longo; / 
    uestras 

/386/ Excitet egregias mentes celeberrima dauid / 
            assiduis     uel exercitata  

/387/ Gloria continuis bellorum exercita curis; / 
          predam     amalec 

/388/ Excitet et samuhel; spolium qui diuite ab hoste / 

            tangere        prohibuit                agag
192 

/389/ Attrectare193 uetat; nec uictum uiuere regem / 
        remanens 

/390/ Incircumcisum patitur; ne pręda superstes / 
          noua 

/391/ Uictorem placidum recidiua in proelia poscat; / 
                       samuel 

/392/ Parcere iam capto crimen putat ille tiranno; / 
  econtrario  deicere            desiderabile 

/393/ At uobis contra uinci et succumbere uotum est; / 
      s. uos     s. deum 

/394/ Paeniteat per194 siqua moueat195 reuerentia summi / 
          inlicita 

/395/ Numinis hoc tam dulce malum uoluisse nefanda / 
               non 

/396/ Proditione sequi; si paenitet; haud nocet error; / 

/397/ Paenituit ionathan196 ieiunia sobria dulci / 
         mellis  uirga 

/398/ Conuiolasse fauo sceptri mellisque sapore; / 
               cupiditas 

/399/ Heu male gustato; regni dum blanda uoluptas / 
                      iuramentum transgressus est 

/400/ Oblectat iuuenem iurataque sacra resoluit; / 
              peccatum 

/401/ Sed quia paenituit; nec sors lacrimabilis illa est / 
          non          uel patris saul      dextrales 

/402/ Nec tinguit patrias sententia saeua secures / 

           E197        consentire 

/403/ En ego sobrietas. si conspirare paratis / 
                suadens 

/404/ Pando uiam cunctis uirtutibus ut malesuada / 
                        circumfulta  milite   cruciatus 

/405/ Luxuries multo stipata satellite poenas / 
             soluat 

/406/ Cum legione sua xpisto sub iudice pendat / 

         ;          seuientibus  

/407/ Sic198 effata crucem domini feruentibus offert. /  SOBRIETAS VBI 

                                                 
192 Weitz W, r. 389: “nec uictum uiuere regem: acbam dicit regem abimelech. regem: id est. agag” ; Weitz B: 

“regem: agap dicit regem amalech” 
193 adtrectare  ed. 
194 per  expungit en expunctie weer opgeheven 
195 moueat  supra corr. ex  mouet 
196 ionathan]  SY    Ionatham   ed. 
197 Hoofdletter E van En wegens plaatsgebrek bovengeschreven (na binding?). 
198 signe de renvoi na S(ic) 
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              CRVCEM DOMINI CVR 

/408/ Obuia quadrigis;199 lignum uenerabile in ipsos /  RVI LVXVRIAE OFFERT
200 

    lignum postquam        s. equi 

/409/ Intentans frenos. quod ut expauere feroces / 
    capitibus crucis circum extensis 

/410/ Cornibus oppansis et summa fronte coruscum / 

 

[fol. 52v] 

 
          peruersa            fugati 

/411/ Uertunt praecipitem caeca formidine fusi / 
           portatur   inuersa 

/412/ Per praerupta fugam; fertur resupina reductis / 
            inutiliter       habenis 

/413/ Nequiquam loris auriga; comamque madentem / 
            in humo 

/414/ Puluere foedat humi;201 tunc et uertigo rotarum / 

      adclinis
202 

/415/ Implicat excussam; nam prona sub axem / 
          uel lacerato          lassitudine 

/416/ Labitur; et lacero tardat sufflamine currum / 
        mortale 

/417/ Addit203 sobrietas uulnus loetale iacenti /       SOBRIETAS LAPIDEM 

            iactans           petrę    IACIT ET PERCVTIT    

/418/ Coniciens silicem rupis de parte molarem /      OS LVXVRIÆ
204 

            sobrietati 

/419/ Hunc uexilliferae quoniam fors obtulit ictum / 
     ornamentum †205 

/420/ Spicula nulla manu sed belli insigne gerenti / 

      hanelitus
206 

/421/ Casus agit saxum medii spiramen ut oris / 

/422/ Frangeret et recauo misceret labra palato / 
              truncata 

/423/ Dentibus introrsum resolutis. lingua resecta207 / 
   particulis 

/424/ Dilaniata gulam frustis cum sanguinis implet / 

/425/ Insolitis dapibus crudescit guttur et ossa / 

           francos dentes                                 morsellos
208  

/426/ Colliquefacta uorans reuomit quas hauserat offas / 

/427/ Ebibe209 iam proprium post pocula multa cruorem /  SOBRIETAS 

                                                 
199 quadrigis] Y, Weitz B   quadriiugis   ed. 
200 Geschreven door latere hand; cf. Weitz W, r. 407: “Sic effata: Sobrietas crucem domini offert currui 

luxuriae.”  
201 foedat humi] T2S2 Y      foedatur   ed.  (foedat humi wijst volgens Winstedt, p. 176, op de Duitse 

handschriftengroep). 
202 vgl. r. 272 
203 De letter A springt wat uit; representant zichtbaar; signe de renvoi na de A. 
204 Weitz W, r. 417:  “Addit: Sobrietas lapidem iacit. et percussit os luxuriae.” 
205 Sobrietas draagt een kruis, zie afbeelding 46 op fol.40r. 
206 lees: anhelitus 
207 resecta] resectam   ed. 
208 morsellus = morsel, bit (a. 1150, Latham). 
209 Representant E; signe de renvoi na de letter E 
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                  INCREPAT 

/428/ Virgo ait increpitans; sint hęc tibi fercula tandem /    LVXVRIAM 

            amara                    EXTINCTAM
. 

/429/ Tristia praeteriti nimiis pro dulcibus eui / 

/430/ Lasciuas uitae illecebras gustatus amarae / 
              potus 

/431/ Mortis et horrificos sapor ultimus asperet haustus210 / 
          sobrietatis 

/432/ Caede ducis dispersa fugit trepidante pauore / ¶ 

          lasciua. stulta                        lasciua       ante alios    vbi  
/433/ Nugatrix211 acies; iocus et petulantia primi. /   Iocus cimba 

         la proiciens 

/434/ Cimbala proiciunt; bellum nam talibus armis / fugit212 

  resonanti           genus organo
213 

/435/ Ludebant resono meditantes uulnera sistro / 

                      ¶ Amor qui et cv 

/436/ Dat214 tergum fugitiuus amor lita tela ueneno /                 pido. faretr(am) 

                         arcvm 

/437/ Et lapsum ex humeris arcum pharetramque cadentem /    et sag(ittas) 

              dimittens fugit215 

/438/ Pallidus ipse metu sua post uestigia linquit / 

 uanagloria
216 

/439/ Pompa217 ostentatrix uani splendoris inani /  ¶ Pompa ornamen 

             ueste    ta sua proiciens  

/440/ Exuitur nudata peplo; discissa trahuntur /       fugit.218 

 

[fol. 53r] 

 
          ornamenta pulcritudinis 

/441/ Serta uenustatis collique ac uerticis aurum / 

/442/ Soluitur; et gemmas discordia dissona turbat. / 

/443/ Non219 piget attritis pedibus per acuta frutecta /  VOLVPTAS LA     +laceratis pedibus220 

            amaram      CERATA+ PER SPI 

/444/ Ire uoluptatem quoniam uis maior acerbam /       NAS CVRRIT
221       

       

/445/ Compellit tolerare fugam; formido pericli / 

/446/ Prædurat teneras iter ad cruciabile plantas / 

/447/ Qua se cumque fugax trepidis fert cursibus agmen / 
           ornamenta 

                                                 
210 horrificos s. u. asperet haustus] A4  E     horrifico s. u. asperat haustu   ed. 
211representant N;  signe de renvoi na de letter N 
212 Weitz W, r. 432: “locus. cymbala proiciens fugit”. 

Dit bijschrift en de volgende twee zijn in minuskel. 
213 Weitz W, r. 435: “sistro: genus symphonie. id est. tubae” 
214 representant  D; signe de renvoi na de letter D 
215 Weitz W, r. 436: “Dat: Amor qui et cupido. faretram arcum et sagittas dimisit fugit”. 
216 Weitz B, r. 439: “Pompa ostentatrix: id est. uanagloria 
217 representant P; signe de renvoi na de letter P 
218 Weitz W, r. 439: ostentatrix: ornamenta sua proiciens fugit”. 
219 Signe de renvoi na de letter N van Non. 
220 in de marge is later het bijschrift met de toevoeging “laceratis pedibus” gecorrigeerd.   
221 Weitz W, r. 443: “Non piget: Voluptas laceratis pedibus per spinas fugit.” 
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/448/ Damna iacent222 crinalis acus; redimicula uittae; / 
            cingulum 

/449/ Fibula. flammeolum strophium diadema monile / 

/450/ His223 se sobrietas et totus sobrietatis / SOBRIETAS VEL CÆTERÆ VIR      [h  H] 

       TVTES. abstinent se  

/451/ Abstinet excuuiis miles; damnataque castis /   a spoliis SVPRADICTIS
224 

 

/452/ Scandala proculcat pedibus; nec fronte seueros / 
           uel hibente 

/453/ Coniuente oculos praedarum ad gaudia flectit / 
      sinu               amplo 

/454/ Fertur225 auaritia gremio praecincta capaci /         AVARITIA AV            [F]  

                                 curua     RVM INTER  

/455/ Quicquid226 luxus edax preciosum liquerat unca /  arenas 

               magno            legit.227 

/456/ Corripuisse manu pulchra in ludibria uasto / 

/457/ Ore inhians aurique legens fragmenta caduci / 

/458/ Inter228 arenarum229 cumulos nec sufficit amplos /       AVARITIA      

               delectat  implere  borsis
230                 spolia 

/459/ Inpleuisse sinus; iuuat infercire crumenis231 /                SVB 

              replere  saccos           La 

/460/ Turpe lucrum et grauidos furtim232 distendere fiscos /  Tere 

           sinistro  

/461/ Quos leua caelante tegit; laterisque sinistri /     tegit.233 
          operit  

/462/ Celat234 opermento;235 uelox nam dextra rapinis / 
          uel ęneos 

/463/ Abradit spoliisque ungues exercet aenos / 

/464/ Cura.236 famis. metus. anxietas. periuria. pallor /  MVLTITV 

             DO VITI 

/465/ Corruptela. dolus. commenta. insomnia. sordes /  ORVM . QVAM
237 

     auar<itiae>  societas     fiunt       AVARI TIA nigro 

/466/ Heumenides uariae monstri comitatus aguntur; /   LACTE CREAT.238
   lactat239 

                                                 
222 correctie iacent;  rustpauze, scherpen van de pen ? 
223 Signe de renvoi na de letter H. De rubricator heeft de hoofdletter H wegens plaatsgebrek in de buitenmarge 

geplaatst.  
224 SVPRADICTIS door latere hand toegevoegd. 

Weitz W, r. 450: “Sobrietas uel ceterae uirtutes abstinent se a spoliis” 
225 De hoofdletter F staat in de buitenmarge. Deze hoofdletter moet eigenlijk uitspringen in de binnenmarge, 

vanwege de verwijzing naar het bijschrift in de buitenmarge. Wegens plaatsgebrek heeft de rubricator de 

hoofdletter verplaatst naar de buitenmarge. 
226 Quicquid] quidquid   ed. 
227 Weitz W, r. 454: “Avaritia: Filargiria .id est. auaritia. aurum inter harenas legit.”  
228 Signe de renvoi na de letter I van  Inter. 
229 harenarum   ed. 
230 crumenis / borsis, cf. Steinmeyer, IV, p. 344; borsa = bursa = purse, bag (1128, Latham) 
231 crumenis] B2    cruminis   ed. 
232 furtim]  furtis  edd.;      ligatuur  r en t 
233 Weitz W, r. 458: “Inter harenarum: Auaritia spolia sub latere sinistro tegit” 
234 Celat]  Uelat   ed. 
235 opermento  corr. ex  adoperto (2e hand) 
236 Signe de renvoi achter de letter C. 
237 QUAM corr. ex QUĘ 
238 Weitz W, r. 464: “Cura: Multitudo uitiorum quae auaritia nigra lacte creat.” 
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            sed similiter            

/467/ Nec240 minus interea rabidorum more luporum /              [ N] 
   s. in        c   seuientia          

/468/ Crimina persultant toto grassantia241 campo / 
     genita 

/469/ Matris auaritiae nigro de lacte creata; /      furię .i.   

       rubeis          deę infernales
242 

/470/ Si fratris galeam fuluis radiare ceraunis / 

 

[fol. 53v] 

 

/471/ Germanus uidit commilito; non timet ensem / 

/472/ Exerere; atque caput socium mucrone243 ferire / 

/473/ De consanguineo rapturus uertice gemmas; / 
        euentu 

/474/ Filius extinxtum belli sub sorte cadauer / 
                  ornamentis 

/475/ Aspexit si forte patris fulgentia bullis / 

           ., 

/476/ Cingula et exuuias gaudet rapuisse cruentas; / 

/477/ Cognatam ciuilis agit discordia praedam; / 
        suis             cupiditas 

/478/ Nec parcit propriis amor insaciatus244 habendi / 
      filiis                      e 

/479/ Pigneribus; spoliatque famis245 improba246 natos / 

   fig(ura?)          faciebat  mortes 

/480/ Talia247 per populos edebat funera uictrix /          Avaritia plurimos 

               occidens       *           sternit alios  

/481/ Orbis248 auaritia sternens centena uirorum /         cęcos  

  *        diuersis   hominem          subtracto      errare 

/482/ Milia uulneribus uariis; hunc lumine adempto /   sinit249 

              obscuritate
250 

/483/ Effossisque251 oculis uelut in caligine noctis / 

/484/ Caecum errare sinit perque ossensacula multa / 

/485/ Ire; nec oppositum baculo temptare periclum / 

/486/ Porro252 alium capit intuitu fallitque uidentem253 /    Avaritia 

                  dum aliquid 

                                                                                                                                                         
239 lactat  add. in marg.  
240 De hoofdletter N is wegens plaatsgebrek verplaatst naar de buitenmarge.  
241 Weitz B: “crassantia: uel grassantia”;  “crassantia: furientia. uastantia. uel bachantia”  
242 Cf. ed. O’Sullivan, p. 264, glosse bij Eumenides, r. 466: “deae infernales .id est.  furiae” . 
243 socium mucrone] socio mucrone  ed.  soci****one   Er 

244 insatiatus  ed. 
245 Weitz, r. 479: “fames: auaritia”  
246 improba] E    inpia  ed.  (E = Burmannus Q 3) 
247 signe de renvoi bij de letter T 
248 De rode initiaal V (Vrbis) is met zwarte inkt veranderd in O (Orbis). 
249 (in minuskel); Weitz W, r. 480: “Auaritia plurimos sternit. alios caecos errare sinit.” 
250 Vanaf hier worden de interlineaire glossen zeldzaam. 
251 correctie (E)ffoss-  ex  (E)Efoss- 
252 Signe de renvoi na de letter P. Eveneens representant maar het voorkomen daarvan hangt niet alleen samen 

met de aanwezigheid van een bijschrift. 
253 De bijbehorende tekening heeft als bijschrift: “uidentes fallit” 
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/487/ Insigne ostentans aliquid; quod dum petit ille /          ostendit 

                  iaculo per 

/488/ Excipitur telo incautus; cordisque sub ipso /              cvtit.254 

 

                     /489/ Saucius occulto; ferrum suspirat adactum / 

   percutere uult255 

/490/ Multos256 praecipitans in aperta incendia cogit /     Avaritia 

               multos pre  

/491/ Nec patitur uitare focos quibus estuat aurum /        cipitat 

               in incen  

/492/ Quod petit arsurus pariter speculator auarus /         divm257 

 

/493/ Omne hominum rapit illa genus mortalia cuncta / 
               illo 

/494/ Occupat ineritu; neque est uiolentius ullum / 

/495/ Terrarum uitium quod tantis cladibus euum / 

/496/ Mundani inuoluat populi damnetque gehennae; / 

/497/ Quin ipsos temptare manu si credere dignum est / 

/498/ Ausa sacerdotes domini qui praelia forte / 
                                                                     * 

      uictores         /499/ Auctores258 primam ante aciem pro laude gerebant / 
 * 

/500/ Virtutum magnoque implebant classica flatu / 

 

[fol. 54r]259 

 

/501/ Et260 fors innocuo tinxisset sanguine261 

/502/ Ni ratio armipotens gentis leuitidis262 una / 

/503/ Semper fida comes. clipeum obiectasset; et atrae / 
         *            *  

/504/ Hostis ab incursu claros texisset alumnos; / 

/505/ Stant tuti rationis ope; stant turbine ab omni / 

/506/ Immunes fortesque animi. uix in cute summa / 

/507/ Prestringens paucos tenui de uulnere ledit / 

/508/ Cuspis auaritię; stupuit lues263 improba castis264 / 

/509/ Heroum iugulis longe sua tela repelli; / 

/510/ Ingemit; et dictis ardens furialibus infit; / 

/511/ Vincimur heu segnes nec nostra potentia perfert / 

/512/ Vim solitam; languet uiolentia seua nocendi / 

                                                 
254 Weitz W, r. 486: “Porro: Auaritia dum aliquid ostendit iaculo percutere uult.” 
255 percutere uult   corr. latere hand van bijschrift  Avaritia – percutit (zie noot hierboven) 
256 Signe de renvoi boven de letter M. 
257 Weitz W, r. 490: “Multos: Auaritia multos precipitat in incendium.” 
258 Auctores]  ductores  ed.    uictores  in marg. door latere (gotische?) hand (vgl.  corda  in r. 564);      
259 beginletters zijn door de vouw onleesbaar: controleren! 
260 Een latere hand heeft de volgende 8 initialen in de buitenmarge herschreven. De oorspronkelijke initialen zijn 

na binding moeilijk leesbaar geworden. 
261 Weer wordt in de beginregel gespatieerd (san  . guine) om de prikjes te vermijden die voor de niet-

uitgevoerde verticale middenlijnen gemaakt zijn. 
262 leuitidis]  Weitz W    leuuitidis  ed. 
263 lues]  Weitz W   Luis  ed. 
264 castis  corr. ex  castos 
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/513/ Sueuerat inuictis quae uiribus omnia ubique / 

/514/ Rumpere corda hominum nec enim tam ferrea quemquam / 

/515/ Formauit natura uirum; cuius rigor aera / 
  ;     quatenus 

/516/ Sperneret aut nostro foret impenetrabilis auro / 

/517/ Ingenium omne neci dedimus; tenera aspera dura / 

/518/ Docta indocta simul bruta et sapientia nec non / 

/519/ Casta incesta meae patuerunt pectora dextrae / 

/520/ Sola igitur rapui quicquid265 stix266 abdit auaris / 

/521/ Gurgitibus nobis ditissima tartara debent / 

/522/ Quos retinent populos quod uoluunt secula nostrum est / 

/523/ Quod miscet mundus uęsana negotia nostrum est / 

/524/ Quid fit267 praeualidas quod pollens gloria uires / 

/525/ Deserit et cassos ludit fortuna lacertos / 

/526/ Sordet xpisticolis rutilantis fulua monetae / 

/527/ Effigies sordent argenti emblemata et omnis /   dablet
268 

/528/ Thesaurus269 nigrante oculis uilescit honore / 

/529/ Quid sibi docta uolunt fastigia?270 nonne triumphum / 

/530/ Egimus ex scarioth magnus qui discipulorum / 

 

[fol. 54v] 

 

/531/ Et conuiua dei dum fallit foedere mensae / 

         /532/ Haudquaquam ignarum;271 dextramque parapside iungit / 

/533/ Incidit in nostrum flaminante cupidine telum / 

/534/ Infamem mercatus agrum de sanguine amici / 

/535/ Numinis obliso luiturus iugera collo / 

/536/ Viderat et iericho propria inter funera quantum / 

/537/ Posset nostra manus cum uictor concidit achar / 

/538/ Caedibus insignis murali et strage superbus / 

/539/ Succubuit272 capto uictis ex hostibus auro / 

/540/ Dum uetitis insigne legens anathema fauillis / 

/541/ Mesta ruinarum spolia insaciabilis haurit / 

/542/ Non illum generosa tribus non plebis auitae / 

/543/ Iuuit iuda parens xpisto quandoque propinquo / 

/544/ Nobilis et tali felix patriarcha nepote / 

/545/ Quis placet exemplum generis placeat quoque forma / 

/546/ Exitii sit poena eadem quibus et genus unum est / 

/547/ Quid moror aut iudæ populares aut populares / 

/548/ Sacricolæ summi. summus nam fertur aaron / 

/549/ Fallere fraude aliqua martis congressibus impar / 

/550/ Nil refert armis contingat palma dolisue /    ubi 

            Auaritia 

                                                 
265 quicquid] quidquid   ed. 
266 stix] Styx  ed.  tyx   E  styx  E2 
267 Quid fit B ] qui fit ed. 
268 blinkend geld, zilver ( cf. dealbatio, Latham) 
269 Thesaurus] B2     thensaurus  ed. 
270 fastigia] fastidia   ed. (sed –d- aut eras. aut in ras.]  S ) 
271 ign  ignarus] in margine 
272 Succubuit] subcubuit   ed. 
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/551/ Dixerat273 et toruam faciem furialiaque arma /     se trans 

             format 

/552/ Exuit inque habitum sese transformat honestum /       in habi 

        tum honestum 

/553/ Fit uirtus specie uultuque et ueste seuera /  expoliando274 

 

/554/ Quam memorant frugi parce cui uiuere cordi est / 

/555/ Et seruare suum tanquam275 nil raptet auare / 

/556/  Artis adumbratae meruit ceu sedula laudem / 

/557/ Huius276 se specie mendax bellona coaptat /    Avaritia fallit 

        quosdam mutato habitu277  

/558/ Non ut auara lues278 sed uirtus parca putetur / 

/559/ Nec non et tenero pietatis tegmine crines / 

/560/ Obtegit anguinos279  ut candida palla latentem / 

 

[fol. 55r] 

 

/561/ Dissimulet rabiem. diroque obtenta furori / 
   furari 

/562/ Quod rapere et clepere est auideque abscondere parta / 

/563/ Natorum curam dulci sub nomine iactet / 

/564/ Talibus280 illudens281 male crudela corda282 uirorum /  Avaritia hos quos fal 

           lit ligat taliter283 

/565/ Fallit imaginibus monstrum ferale sequuntur / 

      diabolus
284 

/566/ Dum credunt uirtutis opus capit impia erinis / 

/567/ Consensu faciles manicisque tenacibus artat / 

/568/ Attonitis285 ducibus perturbatisque maniplis /  Virtutum acies du 

        bitant auari 

/569/ Nutabat uirtutum acies errore biformis /  tiam non plene 

        cognoscentes286 

                                                 
273 Signe de renvoi na de letter D van Dixerat.  
274 ubi en expoliando zijn in een tweede gang geschreven. Handschrift P2 heeft: ubi  auaritia in habitum onestum 

spoliando transformat.  Vanwege deze lezing heeft de tweede hand de bijschriften waarschijnlijk aangevuld met 

een handschrift verwant aan BnF lat. 8085 (= P2). Het bijschrift is nu ook weer in minuskel. 

De corresponderende tekening heeft als bijschrift: “auaritia se transformat in habitum honestum” (fol. 41r, 

rechtsboven) 

Weitz W, r. 551: “Dixerat: Auaritia se transformat in habitum honestum.” 
275 tanquam] tamquam   ed. 
276 Signe de renvoi na de letter H van Huius 
277 quosdam mutato habitu  is in een tweede gang geschreven. Handschrift P2 heeft: ubi auaritia quosdam mutato 

habitu fallit. De corresponderende tekening heeft als bijschrift: “uirtutis specie se palliat” 

Weitz W, r. 557: “Huius: auaritia fallit” 
278 lues] S     luis  ed. 
279 exp.  anguineos ( in 2e fase)   anguin*os  S (eras.) 
280 Signe de renvoi na de letter T van Talibus 
281 inludens   ed. 
282 corda  suprascr. add. (door latere hand) 
283 taliter add. (door latere hand). P2: “Auaritia hos quos fallit taliter (!) ligat” 

De corresponderende tekening heeft als bijschrift: “specie uirtutis acceptis nectit” 

Weitz W, r. 564: “Auaritia hos quos fallit ligat” 
284 Vgl. Weitz B: “erynis: id est. dea belli. uel furia”   
285 Signe de renvoi na de letter A van Attonitis 
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/570/ Portenti ignorans quid amicum credat in illo / 

/571/ Quidue hostile notet loetum uersatile et anceps / 

/572/ Lubricat incertus287 dubia sub imagine uisus / 

/573/ Cum288 subito in medium frendens operatio campum / Largitas 

           pugnat 

/574/ Prosilit auxilio sociis pugnamque capessit /     contra auari 

           tiam et spolia 

/575/ Militiae postrema gradu sed sola duello /     eius paupe 

           ribus ero 

/576/ Impositura manum ne quid iam triste supersit /    gat289 

     

/577/ Omne onus ex humeris rem iecerat290 omnibus ibat / 

/578/ Nudata induuiis multo et se fasce leuarat / 

/579/ Olim diuitiis grauibusque oppressa talentis / 

/580/ Libera nunc miserando inopum quos larga benigne / 

/581/ Fouerat effundens patrium bene prodiga censum / 

/582/ Iam loculos ditata fidem spectabat inanes / 

/583/ [A]æternam numerans redituro foenore291 summam / 

/584/ Horruit292 inuictae uirtutis fulmen et impos /  Avaritia 

        stupefacta tristatur 

/585/ Mentis auaritia stupefactis sensibus haesit /  perditis suis293 

 

/586/ Certa mori namque fraudis uia restat294 ut ipsa / 

/587/ Calcatrix mundi mundanis uicta fatiscat / 

/588/ Illecebris spretoque iterum sese implicet auro / 

/589/ Inuadit295 trepidam uirtus fortissima duris /  Largitas aua 

        ritiam ligat296 

/590/ Vlnarum nodis obliso et gutture frangit / 

 

[fol. 55v] 

 

/591/ Exsanguem siccamque gulam compressa ligantur / 

/592/ Vincla lacertorum sub mentum faucibus297 artis / 

                                                                                                                                                         
286 -tum acies du/ door latere hand toegevoegd of er is opnieuw inkt opgebracht. In de marge is daarna 

(uirtut)um gecorrigeerd in (uirtut)es. Hetzelfde bijschrift als in P2. 

De corresponderende tekening heeft als bijschrift: “uirtutum acies nutat quid credat” 

Weitz W, r. 568: “Attonitis: Virtutum acies dubitat auaritiam non plene cognoscens.” 
287 incertus] T E      incertos  ed. 
288 Signe de renvoi na de letter C van Cum 
289  De tekst bij de corresponderende tekening luidt: “largitas procedit in campum.” 

Weitz W, r. 573: “Operatio: largitas pugnat contra auaritiam. et spolia eius pauperibus erogat.” In de opbouw van 

zijn tekening volgt Ademar deze glosse en niet zozeer het eigen bijschrift. 
290 rem iecerat] lees reiecerat  ed. 
291 foenore] faenore   ed. 
292 Signe de renvoi na de letter H van Horruit 
293 De tekst bij de bijbehorende tekening luidt: “auaritia stupet uis largitate” (fol. 41v) 

Weitz W, r. 584: “Horruit: Auaritia stupefacta fatescit.” In een 2e fase heeft de glossator fatescit geradeerd en  

tristatur perditis suis toegevoegd. P2: “Auaritia perditis suis spoliis stupefacta tristatur et fatescit.” 
294 restat] restet  ed. 
295 Signe de renvoi na de letter I van Inuadit 
296 De tekst van de bijbehorende tekening luidt: “largitas inuadit auaritiam” (fol. 41v) 

Weitz W, r. 589: “Inuadit: Largitas auaritiam ligat.” 
297 sub mentum et faucibus   ed. 



639 

 

/593/ Extorquent animam nullo que uulnere raptam298 / 

/594/ Palpitat atque aditu spiraminis intercepto / 

/595/ Inclusam patitur uenarum carcere mortem / 

/596/ Illa299 reluctanti genibusque et calcibus instans /  LARGITAS 

             AVARITIAM GENIBVS 

/597/ Perfodit et costas atque ilia rumpit anhela /       ET CALCIBVS PERFODIT
300   

 

/598/ Mox spolia extincto de corpore diripit auri /          Largitas spolia  

               auaritię pauperibus dat301  

/599/ Sordida frust<r>a rudis nec adhuc fornace recoctam /   

/600/ Materiem302 tineis303 etiam marsuppia crebris / 

/601/ Exesa et uirides obducta erugine nummos / 

/602/ Dispergit seruata diu uictrix et egenis / 

/603/ Dissipat ac tenues captiuo munere donat / 

/604/ Tunc304 circumfusam uultu exultante coronam /  Largitas cum 

            gavdio tur 

/605/ Respiciens alacris. media inter milia clamat /      mas305 alloqui 

            tur.306 

/606/ Soluite procinctum iusti et discedite ab armis / 

/607/ Causa mali tanti iacet interfecta lucrandi / 

/608/ Ingluuie pereunte licet requiescere sanctis / 

/609/ Summa quies nil uelle super quam postulet usus / 

/610/ Debitus. ut simplex alimonia uestis et una / 

/611/ Infirmos tegat ac recreet mediocriter artus / 

/612/ Expletumque modum naturae non trahat extra / 

/613/ Ingressurus iter peram ne tollite307 neue / 

/614/ Ne tunicae308 alterius gestamine prouidus ito / 

/615/ Nec te sollicitet res crastina nec cibus309 aluo / 

/616/ Defuerit redeunt escae cum sole diurnae / 

/617/ Nonne uides ut nulla auium cras cogitet ac se / 

/618/ Pascendam prestante deo non anxia credat / 

/619/ Confidunt uolucres uictum non defore uiles / 

/620/ Passeribusque subest modico uenalibus asse / 

 

[fol. 56r]  

 

/621/ Indubitata fides dominum curare potentem / 

                                                 
298 raptam  corr. ex  ruptam   raptam]  E (corr.)   rapta  ed. 
299 Signe de renvoi 
300 Dit bijschrift is vervaardigd door de latere hand/glossator in uncialis. 

Weitz W, r. 596: “Illa: Largitas auaritiam. genibus et calcibus perfodit.” P2: idem.  
301 Bijschrift in minuskel. Deze tekst hoort eigenlijk bij regel 603. 

Weitz W, r. 580 (!): “Libera: largitas de spoliis auaritiae pauperes recreauit.” P2: “…recreat.” 
302 materiem] E     materiam  ed. 
303 tineis]Bc    tiniis   ed. 
304 Signe de renvoi na de letter T van Tunc 
305 turmas] turbas  Stettiner   Leid. II 
306 In minuskel.  

Weitz W, r. 604: “largitas cum gaudio turbas alloquitur” 
307 tollite] tollito  ed. 
308 Ne tunicae] de tunicae  ed. 
309 nec cibus] ne*cibus  E (eras.)   neccibus  B    ne cibus  ed. 
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/622/ Ne pereant tu cura dei facies quoque xpisti / 

/623/ A[æ]t dubitas310 ne te tuus unquam deserat auctor?     aæ 

/624/ Ne trepidate homines uitę dator et dator escae est / 

/625/ Quærite luciferum caelesti dogmate pastum / 

/626/ Qui spem multiplicans alat inuitiabilis eui / 

/627/ Corporis inmemores memor est311 qui condidit illud / 

/628/ Sub peditare cibos atque indiga membra fouere / 

/629/ His312 dictis curae emotę metus et labor et uis /     Pax uenit et fugi 

              unt metus et labor 

/630/ Et scelus et placidae313 fidei fraus inficiatrix /       et uis314 

/631/ Depulsae uertere solum; pax inde fugatis / 

/632/ Hostibus alma abigit bellum discingitur omnis / 

/633/ Terror et expulsis315 exfibulat ilia zonis / 

/634/ Vestis ad usque pedes descendens defluit imos / 

/635/ Temperat et rapidum priuata modestia gressum / 

/636/ Cornicinum316 curua aera silent placabilis implet /    Turbę 

        silent et gla    

/637/ Vaginam et gladius sedato puluere317 campi /   dios recondunt     

        [tur in uaginis]318 

/638/ Suda redit facies liquidae sine nube diei / 

/639/ Purpuream319 uideas caeli clarescere lucem /  Virtutum legio  

        gaudet uic 

/640/ Agmina casta super uultum sensere tonantis /  to certamine.320 

 

/641/ Arridere hilares pulso certamine turmae / 

/642/ Et xpistum gaudere suis uictoribus arcem / 

/643/ Aetheris. ac patrium famulis aperire profundum / 

/644/ Dat321 signum felix concordia reddere castris / CONCORDIA IVBET       D322 

        SIGNA REDVCI 

/645/ Vixtrices aquilas atque in tentoria cogi /  IN CASTRIS
323 

 

/646/ Numquam tanta fuit species nec par decus ulli / Turmę psal 

        lentium ae 

                                                 
310 At dubitas] Bc Y   addubitas   ed. 
311 memor est   corr. door tweede hand ex  memores  
312 Signe de renvoi 
313placidae] placitae  ed. 
314 In minuskel. 

Weitz W, r. 629: “His dictis: Pax uenit. et fugiunt metus. labor et uis”  
315 expulsis]  auulsis  ed. 
316 Signe de renvoi 
317 sedato puluere] sedato et puluere   ed. (et] melius abesset , Cunningham) 
318 In minuskel, met onterechte correcties door latere hand(vetgedrukt). Er stond: “gladii reconduntur” hetgeen 

werd veranderd in “gladios recondunt”  met expunctie van “tur in uaginis”. 

Weitz W, r. 636: “Cornicinum: Tubae (!) silent. gladii reconduntur in uaginas”. P2 heeft “Turbae”.  
319 Signe de renvoi 
320 In minuskel. 

Weitz W, r. 639: “Purpuream: Virtutum legio gaudet. uicto certamine.” 
321 Signe de renvoi 
322 De hoodletter D refereert aan het begin van r. 644: “Dat signum…”  
323 In uncialis door latere hand. 

Weitz w, r. 644: “Dat: concordia iubet reducere uexilla in castra”.  
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/647/ Militiae cum dispositis bifida agmina longe /  quitum ac pe 

        destrium gaudent324 

/648/ Duceret ordinibus peditum psallente caterua / 

/649/ Ast alia de parte equitum resonantibus himnis / 

/650/ Non aliter cecinit respectans uictor hiantem / 

 

[fol. 56v]  

 

/651/ Hisrahel rabiem ponti post terga minacis / 

/652/ Cum iam progrediens calcarat325 littora326 sicco / 

/653/ Vlteriora pede stridensque per extima calcis / 

/654/ Mons rueret pendentis aquae nigrosque relapso / 

/655/ Gurgite nilicolas fundo deprenderet327 imo / 

/656/ Ac refluente sinu iam redderet unda natatum / 

/657/ Piscibus et nudas328 praeceps operiret harenas / 

/658/ Pulsauit resono modulantia timpana plectro / 

/659/ Turba dei celebrans mirum ac memorabile seclis / 

/660/ Omnipotentis opus liquidas inter freta ripas / 

/661/ Fluctibus incisis et subsistente procella / 

/662/ Crescere suspensosque globos potuisse teneri / 

/663/ Sic expugnata uitiorum gente resultant / 

/664/ Mistica dulcimodis  uirtutum carmina psalmis / 

/665/ Ventum329 erat ad fauces portae castrensis ubi artum / VIRTVTES 

         gaudio urbem 

/666/ Liminis introitum bifori dant cardine claustra /  ingrediuntur330 

 

/667/ Nascitur331 hinc332 inopina mali lacrimabilis astu. / Discordia oc 

        culte uulne 

/668/ Tempestas placidae turbatrix inuida pacis /  rat concordiam333 

 

/669/ Quae tantum subita uexaret clade triumphum / 

/670/ Inter confertos cuneos concordia forte / 

/671/ Dum stipata pedem iam tutis moenibus infert / 

/672/ Excipit occultum uitii latitantis ab ictu / 

/673/ Mucronem laeuo in latere squalentia quamuis / 

/674/ Texta catenati334 ferri subtegmine corpus / 

/675/ Ambirent sutis et acumen uulneris hamis / 

/676/ Respuerent rigidis nec fila tenacia nodis / 

                                                 
324 In minuskel; “gaudent” toegevoegd door latere hand. 

Weitz W, r. 646: “Numquam: Turmae spallentium equitum ac pedest<r>ium” 
325 calcarat  suprascr. corr. ex  calcaret   (door latere hand) 
326 littora] litora  ed. 
327 deprenderet   supra corr. ex   dependeret  (door latere hand) ] deprenderet   ed.    dependeret   E 
328 nudas   corr. ex   nudus 
329 Signe de renvoi 
330 Door latere hand geschreven. 

Weitz W, r. 665: “Ventum erat ad fauces portae castrensis: uirtutes urbem ingrediuntur.” 
331 Signe de renvoi 
332 hinc  E ] hic  ed. 
333 In minuskel. 

Weitz W, r. 667: “inuidia (!) occulte uulnerat concordiam.” 
334 catenati   corr. ex  catenato]  catenato   ed. 
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/677/ Inpactum sinerent penetrare in uiscera telum / 

/678/ Rara tamen tenui calibem335 transmittere puncto / 

/679/ Commissura dedit qua sese extrema politae / 

/680/ Squama ligat tunicę sinus et sibi conserit oras / 

 

[fol. 57r] 

 

/681/ Intulit336 hoc uulnus pugnatrix subdola uictae337 / Discordia uir 

        tutibus insidiatur et capitur338 

/682/ Partis et incautis uictoribus insidiata est / 

/683/ Nam pulsa culparum acie discordia nostros / 

/684/ Intrarat cuneos sociam mentita figuram / 

/685/ Scissa procul palla structum et serpente flagellum / 

/686/ Multiplici media camporum in strage iacebant / 

/687/ Ipsa redimitos oleo339 frondente capillos / 

/688/ Ostentans festis respondit laeta choreis / 
           te 

/689/ Sed siccam sub ueste tegit ceu340 maxima uirtus / 

/690/ Te solam tanto e numero concordia tristi / 

/691/ Fraude petens sed non uitalia, rumpere341 sacri / 

/692/ Corporis est licitum summo tenus extima tactu / 

/693/ Cęsa342 cutis tenuem signauit sanguine riuum / 

/694/ Exclamat uirtus subito turbata quid hoc est / 

/695/ Quae manus hic inimica latet quae prospera nostra / 

/696/ Vulnerat et ferrum tanta inter gaudia uibrat / 

/697/ Quid iuuat indomitos bello sedasse furores / 

/698/ Et sanctum uitiis pereuntibus omne receptum / 

/699/ Si uirtus sub pace cadit? trepida agmina mestos / 

/700/ Conuertere oculos; stillabat uulneris index / 

/701/ Ferrata de ueste cruor mox et pauor hostem / 

/702/ Comminus astantem343 prodit; nam pallor in ore / 

/703/ Conscius audacis facti dat signa reatus / 

/704/ Et deprensa tremunt languens manus et color albens / 

/705/ Circumstat344 propere strictis mucronibus omnis / DISCORDIAM CIR 

        CIRCVMDANT VIR 

/706/ Virtutum legio exquirens feruente tumultu /  TVTES MVCRONIBVS
345 

 

/707/ Et genus et nomen patriam sectamque deumque / 

                                                 
335 tenui calibem] chalybem tenui   ed. 
336 Signe de renvoi 
337 uictae] exp. uictae (door latere hand) 
338 In minuskel. 

Weitz W, regel 681: “uulnus: uirtutibus insidiatur et capitur.” 
339 oleo]  C    olea  ed. 
340 ceu] te   ed. 
341 rumpere  supra add. (door eerste hand) 
342 Cęsa] laesa  ed. 
343 adstantem  ed. 
344 Signe de renvoi 
345 In uncialis door latere hand. Ook de hierna volgende bijschriften in de marge zijn in uncialis en van dezelfde 

latere hand.    

Weitz W, r. 705: “discordiam circumstant. uirtutes strictis mucronibus.” 
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/708/ Quem colat et missu cuiatis uenerit; illa / 

/709/ Exanguis346 turbante metu; discordia dicor / 

/710/ Cognomento heresis.347 deus est mihi discolor inquit / 

 

[fol. 57v] 

 

/711/ Nunc minor aut maior; modo duplex et modo simplex / 

/712/ Cum placet aerius et de fantasmate uisus / 

/713/ Aut innata anima est quotiens uolo ludere numen / 

/714/ Praeceptor belial348 mihi [sit]349 domus et plaga mundus /  

/715/ Non350 tulit ulterius capti blasphemia monstri /     FIDES DISCORDIAM PERCVTIT
351 

/716/ Virtutum regina fides. sed uerba loquentis / 

/717/ Impedit et uocis claudit spiramina pilo / 

/718/ Pollutam rigida transfigens cuspide linguam / 

/719/ Carpitur352 innumeris feralis bestia dextris /         VIRTVTES DISCORDIAM 

                       DIVIDVNT
353 

/720/ Frustatim sibi quisque rapit quod spargat in auras / 

/721/ Quod canibus donet coruis quod edacibus ultro / 

/722/ Offerat inmundis coena354 exhalante cloacis / 

/723/ Quod trudat monstris quod mandet habere marinis / 

/724/ Discissum foedis animalibus omne cadauer / 

/725/ Diuiditur ruptis heresis perit horida membris / 

/726/ Compositis355 igitur rerum morumque secundis / VBI VIRTVTES AEDI 

             DIFICANT TRIBVNAL
356 

/727/ In commune bonis tranquillae plebis ad unum357 / 

                                                 
346 exsanguis  ed. 
347 heresis  corr. ex  henesis 
348 belial] T1      Belia  ed. 
349 sit   add. (door latere hand) 
350 Signe de renvoi 
351 Weitz W, r. 715: “Fides discordiam percutit.” 
352 Signe de renvoi na de letter C. 
353 Weitz W, r. 719: “Carpitur: Virtutes diuidunt discordiam” 
354 caena  ed. 
355 Signe de renvoi na de letter C. 
356 Weitz W, r.726: “Compositis: Virtutes edificant tribunal.” 
357 Aan het einde van de regel staat een teken dat verwijst naar een tekst geheel aan de onderrand van de 

bladzijde, waarschijnlijk een toevoeging van Ademar zelf. In de lopende tekst is de versie uit o.a. MS Parijs Bn 

lat. 8084 (6e eeuw, cod. A) weergegeven: “ In commune bonis…in tutta valli statione locatis.” In de ondermarge 

staat een gedeeltelijke versie van de variant voor r. 727-728/29 die aangetroffen wordt in handschriften E en F 

(= Leiden, Burm. Q 3, Paris, BnF lat. 8085, Brussels, KB 9987-91, zie noot bij Cunningham (ed.), p. 175): 

 

727  in commune bonis postquam intra tuta morari  

728  Contigit ac statione frui ualloque foueri   

729 < pacificos sensus et in otia soluere curas> 

 

postquam] postquem  E    

foueri] fouere  E 

pacificos…curas] om. VLO 15 

 

 Indien Ademar de schrijver van deze regel is geweest dan kun je concluderen dat hij voor de tekst van de 

Psychomachia meerdere handschriften tot zijn beschikking had.  De aantekening onderaan de bladzijde in VLO 

15 is geheel identiek aan de regels 727-28 in  P2 (=Parijs Bn lat 8085). De handschriften E3 (s. IX) en E4 (s. XI) 

laten deze regels zien als een correctie van een andere hand (zie Stettiner, Die illustrierten 
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/728-9/ Sensibus in tuta ualli statione locatis / 
   camporum 

/730/ Extruitur media castrorum358 sede tribunal / 

/731/ Editiore loco tumulus quem uertice acuto / 

/732/ Excitat in speculam subiecta unde omnia late / 

/733/ Liber inoffenso circumspicit359 aere uisus / 

/734/ Hunc360 sincera fides simul et concordia sacro / FIDES ET CARITAS (!) TRIBVNAL 

            CONSCENDVNT
361 

/735/ Foedere iuratę xpisti sub amore sorores / 

/736/ Conscendunt apicem; mox et sublime tribunal / 

/737/ Par sanctum carumque sibi supereminet aequo / 

/738/ Iure potestatis consistunt aggere summo / 

/739/ Conspicue populosque iubent adstare frequentes / 

/740/ Concurrunt362 alacres castris ex omnibus omnes / CONCVRRVNT TVRBAE 

              VIRTVTVM AD TRIBV 

/741/ Nulla latet pars mentis iners quae corporis ullo /    NAL EX OMNIBVS CASTRIS 

 

[fol. 58r] 

 
             stricta 

/742/ Intercepta sinu per conceptacula sese / 

/743/ Degeneri languore tegat. tentoria apertis / 

/744/ Cuncta patent uelis. reserantur carbasa. ne quis / 

/745/ Marceat obscuro stertens habitator operto / 

/746/ Auribus363 intentis expectant364 concio quidnam /    CARITAS VIRTVTVM 

                 EXORTANDO ALLO 

/747/ Victores post bella uocet. concordia princeps /         QVITVR
365 

/748/ Quam uelit atque fides uirtutibus addere legem / 

/749/ Erumpit prima in uocem concordia tali / 

/750/ Alloquio; cumulata quidem iam gloria uobis / 

/751/ O patris o domini fidissima pignora366 xpisti / 

/752/ Contigit. extincta est multo certamine sęua / 

/753/ Barbaries; sanctae quę circumsepserat urbis / 

/754/ Indigenas. ferroque uiros flammaque premebat / 

/755/ Publica sed requies priuatis rure foroque / 

                                                                                                                                                         
Prudentiushandschriften, Tafel 71, 72). De handschriften E en F hebben niet alleen deze tekstvariant met VLO 

15 gemeen maar ook de indexering van de werken van Prudentius vertoont veel gelijkenis met de index in VLO 

15, fol. 44v. 

De schrijver heeft de tekst in één lange regel geschreven en voor een deel op fol. 58r (over de vouw). Omdat fol. 

57v en 58r geen tweeblad vormt, wil dit dus zeggen dat de tekst is geschreven nádat het katern werd gebonden.  

De eerste versie van de tekst is daarentegen waarschijnlijk  op losse vellen geschreven omdat op sommige 

bladzijden de beginletters van de verzen in de vouw zijn verdwenen.   
358 castrorum  ed.   expunctie door onderstreping, bovengeschreven toegevoegd  camporum   Bij mijn weten heeft 

alleen Burman. Q. 3 deze variant. Zie Stettiner, taf. 71. 
359 circumspicit] TESYF   circum inspicit  ed.  (F om. Cunningham) 
360 Signe de renvoi na de letter H.    Hunc  corr. in E  ex Huc    Huc  ed. 
361 Weitz W, r. 734: “Fides et concordia conscendunt tribunal” , idem P2. In de bijschriften bij de tekeningen 

spreekt Ademar ook, conform de tekst, over Concordia in plaats van het gebruikelijke Caritas. 
362 Signe de renvoi na de letter C 
363 Signe de renvoi na letter A. 
364 expectant  corr. ex  expectat     expectat  JES     expectant   ed. 
365 Weitz W, r. 746: “Auribus: caritas virtutum turmas alloquitur.” 
366 pignora] pignera  ed. 
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/756/ Constat amicitiis scissura domestica turbat / 

/757/ Rem populi. titubatque foris quod dissidet intus; / 

/758/ Ergo cauete uiri. ne sit sententia discors / 
     aliena 

/759/ Sensibus in uestris367 ne secta exotica tectis / 

/760/ Nascatur conflata odiis. quia fissa uoluntas / 

/761/ Confundit uariis archana biformia fibris;368 /                 fibris 

/762/ Quod sapimus coniungat amor. quod uiuimus uno / 

/763/ Conspiret studi; nil dissociabile firmum est / 

/764/ Vtque homini atque deo medius interuenit iesus369 / 

/765/ Qui sociat mortale patri ne carnea distent / 

/766/ Spiritui aeterno sitque et deus370 unus utrumque / 

/767/ Sic quicquid371 gerimus mentisque et corporis actu / 

/768/ Spiritus unimodis texat compagibus unus; / 

/769/ Pax plenum uirtutis opus. pax summa laborum / 

/770/ Pax belli [ ]372 exacti precium est. preciumque pericli / 

/771/ Sidera pace uigent. consistant terrea pace / 

 

[fol. 58v] 

 

/772/ Nil373 placitum sine pace deo; non374 munus ad aram / 

/773/ Cum cupias offerre probat si turbida fratrem / 

/774/ Mens inpacati sub pectoris oderit antro / 

/775/ Nec si flammicomis xpisti pro nomine martir / 

/776/ Ignibus insilias. seruans inamabile uotum / 

/777/ Bile375 sub obliqua. preciosam proderit iesu376 / 

/778/ Impendisse animam meriti quia clausula pax est; / 

/779/ Non inflata tumet. non inuidet aemula fratri; / 

/780/ Omnia perpetitur patiens. atque omnia credit; / 

/781/ Numquam laesa dolet. cuncta offensacula donat; / 

/782/ Occasum lucis uenia praecurrere gestit / 

/783/ Anxia. ne stabilem linquat sol conscius iram; / 

/784/ Quisque litare deo mactatis uult holocaustis377 / 

/785/ Offerat in primis pacem; nulla hostia xpisto / 

/786/ Dulcior. hoc solo sancta ad donaria uultum / 

/787/ Munere conuertens. liquido oblectatur odore / 

/788/ Sed tamen et niueis tradit deus ipse columbis / 

/789/ Pennatum378 tenera plumarum ueste colubrum / 

/790/ Rimante ingenio docte internoscere mixtum / 

                                                 
367 in uestris] in nostris   ed. 
368 fi**bris ]  membrisante corr.   eerste hand 
369 iesus] Hisus  ed.  Iesus Henderson 
370 et deus  supra add. in 2e hand. ] ut Deus  ed. 
371 quicquid] quidquid  ed. 
372 beschadiging perkament 
373 Initiaal niet gerubriceerd 
374 scripsit  nom 
375 in de buitenmarge staat met kleine letters bile genoteerd 
376 iesu] Hisu  ed. 
377 supra corr.  holocaustis 
378 Pennatum]  pinnatum  ed. 
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/791/ Innocuis ouibus.379 latet et380 lupus ore cruento / 

/792/ Lacteolam mentitus ouem sub uellere molli / 

/793/ Cruda per agninos exercens funera rictus / 

/794/ Hac sese occultant381 fotinus et arrius arte / 

/795/ Immanes feritate lupi discrimina produnt / 

/796/ Nostra recensque cruor quamuis de corpore summo / 

/797/ Quid possit furtiua manus. gemitum dedit omnis / 

/798/ Virtutum populus casu concussus acerbo / 

/799/ Tum382 generosa fides haec subdidit383 immo secundis /    VBI FIDES 

                VIRTVTVM 

/800/ In rebus cesset gemitus. concordia laesa /          TVRMIS 

                ALLOQVITVR
384 

/801/ Sed defensa fides. quin et concordia sospes / 

 

[fol. 59r] 

 

/802/ Germanam comitata fidem. sua uulnera ridet; / 

/803/ Hęc mea sola salus; nihil hac mihi triste recepta; / 

/804/ Vnum opus egregio restat. post bella labori; / 

/805/ O proceres regni. quod tandem pacifer haeres / 

/806/ Belligeri armatae385 successor inermis386 et aulae / 

/807/ Instituit salomon.387 quoniam genitoris anheli / 

/808/ Fumarat calido regum de sanguine dextra / 

/809/ Sanguine nam terso templum fundatur et ara / 

/810/ Ponitur auratis xpisti domus ardua tectis / 

/811/ Tunc ierusalem388 templo illustrata quietum / 

/812/ Suscepit iam diua deum. circumuaga postquam / 

/813/ Cedit389 marmoreis fundata altaribus arca / 

/814/ Surgat et in nostris templum uenerabile castris / 

/815/ Omnipotens cuius sanctorum sancta reuisat; / 

/816/ Nam quid terrigenas ferro pepulisse falanges390/ 

/817/ Culparum prodest hominis si filius arce / 

/818/ [A] ætheris illapsus. purgati corporis urbem / 

/819/ Intret inornatam. templi splendentis egenus; / 

/820/ Hactenus alternis sudatum est comminus armis / 

/821/  Munia nunc agitet tacitae toga candida pacis / 

/822/ Atque sacram sedem391 properet distincta iuuentus; / 

/823/ Haec392 ubi dicta dedit gradibus regina superbis /   FIDES ET CARITAS 

                                                 
379 ouibus] TE   auibus  T1  ed.  
380 &   supra add. 
381 occultant  supra corr. ex occultat] occultat  TE  ed.    occultant  TcE2S 
382 Signe de renvoi na de letter T. 
383 subdidit  supra corr. ex  isubdit 
384 niet in Weitz-glossen (ed. O’Sullivan), wel in P2. 
385 armatae  corr. ex  armatas 
386 inermis] Y      inermus   ed. 
387 Salomon] TES     Solomon  ed. 
388 ierusalem] hierusalem  T2EcY   hierusales  ATE  ed. 
389 Cedit] Sedit  ed.  (fout van de rubricator?) 
390 falanges  corr. ex  falangas ]   falangas  ed.    falanges  E 
391 sacram sedem]  sacris sedem  ed. 
392 signe de renvoi na de letter H 



647 

 

               METIVNTVR 

/824/ Desiluit. tantique operis concordia consors /              LOCVM VBI TEMPLVM 

               DOMINO AEDIFICENTVR
393 

/825/ Metatura nouum iacto394 fundamine templum / 

/826/ Aurea planitiem spatiis percurrit harundo / 

/827/ Dimensis. quadrent ut quattuor undique frontes / 

/828/ Ne commissuris distantibus [   ]395 angulus impar / 

/829/ Argutam mutilet per dissona semetra normam / 

/830/ Aurorae396 de parte tribus plaga lucida portis / TEMPLVM DOMINI  

         A VIRTVTIBVS 

/831/ Illustrata patet. triplex aperitur ad austrum /      AEDIFICATVM
397 

 

[fol. 59v] 

 

/832/ Portarum numerus. tres398 occidualibus offert / 

/833/ Ianua trina fores totiens aquilonis ad axem / 

/834/ Panditur alta domus. nullum illic structile saxum / 

/835/ Sed caua per solidum multoque forata dolatu / 

/836/ Gemma relucenti limen complectitur arcu / 

/837/ Vestibulumque lapis penetrabile concipit unus / 

/838/ Portarum summis inscripta in postibus auro / 

/839/ Nomna apostolici fulgent bissena senatus / 

/840/ Spiritus his titulis arcana recondita mentis / 

/841/ Ambit et electos uocat in sua gaudia iustos399 / 

/842/ Quaque hominis natura uiget quam corpore toto / 

/843/ Quadrua uis animat trinis ingressibus aram / 

/844/ Cordis adit castisque colit sacraria uotis / 

/845/ Seu pueros sol primus agat seu feruor ephebos / 

/846/ Incendat nimius seu consummabilis eui / 

/847/ Perficiat lux plena uiros siue algida borę400 / 

/848/ Aetas decrepitam uocet ad pia sacra senectam / 

/849/ Occurrit trinum quadrina ad compita401 nomen402 / 

/850/ Quod bene discipulis disponit rex duodenis / 

/851/ Quin etiam totidem gemmarum insignia textis / 

/852/ Parietibus distincta micant animasque colorum / 

/853/ Viuentes liquido lux euomit alta profundo / 

/854/ Ingens chrisolitus natiuo interlitus auro / 

/855/ Hinc sibi saphirum403 sociauerat inde berillum404 / 

                                                 
393 Weitz B, r. 823: “Fides et caritas metiuntur locum ubi templum dei edificent.” 
394 corr. 2e fase 
395 beschadiging perkament 
396 signe de renvoi na de letter A. 
397 niet in Weitz-glossen, wel in P2. 
398 tres] tris  ed. 
399 in sua gaudia iustos] J       in praecordia sensus  ed. 

      intrat et electos uocat in sua gaudia iustos / ambit et electos uocat in praecordia sensus  J 
400 borę] borrae  ed.  boreae  Tc   boraee  E2 (-raee in ras.) 
401 compita] conpeta  ed. 
402 nomen  corr. ex  numen] nomen  ed.    numen   ES2Y 
403 saphirum]  E     sappirum  ed.   saphyrum  Y 
404 berillum] Y  beryllum  ed. 
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/856/ Distantesque nitor medius uariabat honores / 

/857/ Hinc calcedon hebes perfunditur ex iacincti405 / 

/858/ Lumine uicino nam forte406 cianea propter / 

/859/ Stagna lapis cohibens ostro fulgebat aquoso / 

/860/ Sardonicem pingunt ametistina pingit iaspis / 

/861/ Sardonium407 iuxta appositum pulcherque topazon / 

 

[fol. 60r ] 

 

/862/ Has inter species smaragdina gramine uerno / 

/863/ Prata uirent uoluitque uagos lux herbida fluctus / 

/864/ Te quoque conspicuum structura interserit ardens / 

/865/ Chrisoprasse408 et sidus saxis stellantibus addit / 

/866/ Stridebat grauidis funalis machina uinclis / 

/867/ Inmensas rapiens alta ad fastigia gemmas / 

/868/ At409 domus interior septem subnixa columnis / DOMVS VBI SAPIENCIA 

             INTERIOR SEDIT
410 

/869/ Cristalli algentis uitrea de rupis recisis / 
       * 

/870/Construitur quadrum411 tegit edita calculus albens412          

/871/ In conum caesus capita et sinuamine subter / 

/872/ Subductus conchę413 in speciem quod mille talentis / 

/873/ Margaritum ingens opibusquae uiribus414 hastae / 

/874/ Addictis animosa fides mercata pararat / 

/875/ Hoc residet solio pollens sapientia et omne / 

/876/ Consilium regni celsa disponit ab aula / 

/877/ Mutandique415 homines leges sub corde retractat / 

/878/ In manibus dominę sceptrum non arte politum / 

/879/ Sed ligno uiuum uiride416 est quod stirpe reciso / 

/880/ Quamuis nullus alat terreni cespitis humor / 

/881/ Fronde tamen uiret incolumi tum sanguine tinctis / 

/882/ Intertexta rosis candentia lilia miscet / 

/883/ Nescia marcenti florem summittere417 collo / 

/884/ Cuius418 forma fuit [   ]419 sceptri gestamen aaron / 

                                                 
405 iacincti  corr. ex  iacincto ] yacinthi  ed. 
406 beschadiging perkament 
407 corr. door glossator, exp. –ardum; de rubricator plaatste de letter S in de marge waar de glossator reeds 

sardonium had ingevuld. 

Sardonium]  Y    sardium  ed.    sard*um  Sr  sardoum uel sardium  T.  

Handschrift Y  (= Napels IV G 68) is afkomstig uit St.-Gallen, 9e eeuw; ruimte voor tekeningen is hier 

opengelaten.  
408 Chrisoprasse] chrysoprase  ed. 
409 signe de renvoi 
410 Niet in Weitz-glossen. Wel als bijschrift in P2 en in Burman. Q 3, fol. 148v  (“Domus interior ubi sapientia 

sedit”) 
411 quadrum]  JEY2   quarum  ed. 
412 albens] habensante corr. (eerste hand)   nota m  in marg. 1e hand    albens  in margine 2e hand  
413 conchę  supra corr. ex   cochę 
414 uiribus] TESY   censibus   ed. 
415 Mutandique] tutandique  ed.   (fout van de rubricator?) 
416 uiride] uiridi  ed. 
417 submitterre   ed. 
418 Cuius] Huius  ed.  (vergissing rubricator?) 
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/885/ Floriferum sicco quod germen420 cortice trudens / 

/886/ Explicuit tenerum spe pubescente decorem / 

/887/ Inque nouos subito tumuit uirga arida foetus / 

/888/ Reddimus aeternas indulgentissime doctor /   PRVDENCIVS GRATIAS 

                   AGIT DEO
421 

/889/ Grates xpiste tibi meritosque sacramus honores / 

/890/ Ore pio; nam cor uitiorum stercore sordet; / 

/891/ Tu nos corporei latebrosa pericula operti / 

 

[fol. 60v] 

 

/892/ Luctantes quoque422 animae uoluisti agnoscere casus; / 

/893/ Nouimus ancipites nebuloso in pectore sensus / 

/894/ Nudare423 alternis conflictibus et uariato / 

/895/ Pugnarum euentu.424 nunc indole crescere dextra / 

/896/ Nunc inclinatis ceruicibus ad iuga uitae / 

/897/ Dexteriora425 trahi. seseque addiscere426 noxis / 

/898/ Turpibus et propriae iacturam ferre salutis. / 

/899/ O quotiens animam uitiorum peste repulsa / 

/900/ Sensimus incaluisse deo. quotiens tepefactum / 

/901/ Caeleste ingenium post gaudia candida tetro / 

/902/ Cessisse stomacho.427 feruent bella horrida feruent / 

 *   /903/ Ossibus inclusa. fremit et concordibus428 armis / 

/904/ Non simplex natura hominis. nam uiscera limo / 

/905/ Effigiata premunt animum. contra ille sereno / 

/906/ Editus afflatu nigrantis carcere cordis / 

/907/ Aestuat. et sordes arta inter uincla recusat; / 

/908/ Spiritibus pugnant uariis luxatque tenebrę / 

/909/ Distantesque animat duplex substantia uires / 

/910/ Donec praesidio xpistus deus adsit. et omnes / 

/911/ Virtutum gemmas componat. sede beata429 / 

/912/ Atque ubi peccatum regnauerat. aurea templi / 

/913/ Atria constituens texat spectamine morum / 

/914/ Ornamenta animae. quibus oblectata decoro / 

/915/ Aeternum solio diues sapientia regnet. / 

AVRELII PRVDENTII CLEMENTIS VIRI CLARISSI/ 

MI PSICHOMACHIA EXPLICIT        QVOD  LATINE DICITUR ANI/ 

MAE CERTAMEN
430 

                                                                                                                                                         
419 exp.  igitur 
420 germen] JE     germina  ed. E2 
421 niet in Weitz-glossen, wel in P2 en in Le2 

422 Luxtantes quoque]  luctantisque  ed.   luctantesque  Tr 
423 Nudare] sudare   ed.    (vergissing rubricator ?) 
424 euentu  corr.  
425 Dexteriora] deteriora  ed. 
426 addiscere] addicere   ed. 
427 stomacho  supra corr. ex  stomaco 
428 con-  supra add. (latere hand) ] discordibus   ed.      In de buitenmarge een verwijzing door 1e hand. 
429 beata]  Y2C     piata  ed. 
430 De Weitz W-glosse bij de titel van de Psychomachia luidt: “Psichomachia grece. latine dicitur animae 

certamen…” (Early Medieval Glosses, 139).  
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37.  VERSUS DE SPERA CAELI 

 

fol. 61r - 62r lin. 19 (schriftje VIII) 

 

Inc.: Haec pictura docet quicquid recitauit iginus 

Expl.: Centaurique pedes postremos tangit et aram 

 

PALEOGRAFIE 

 

   Zelfde hand als de eerste hand in de onmiddellijk hieraan voorafgaande Psychomachia. 

De titel, in identieke uncialis-letters als het explicit van de Psychomachia, staat niet boven de 

tekst maar rechts naast de eerste regel; dit ondanks het feit dat de kopiist aan de bovenzijde 

vier regels onbeschreven liet. Wellicht was de rubricator in de veronderstelling dat het hier 

om een bijschrift ging zoals gebruikelijk was in de voorafgaande Psychomachia? 

Interlineaire glossen zijn aanwezig, zij het spaarzaam. Iedere versregel begint met een niet 

gerubriceerde hoofdletter.  

 

 
 

Afb. 37.1, fol. 61r 

 

Prikjes en liniëring vertonen hetzelfde patroon als in het laatste deel van de Psychomachia, 

d.w.z. 2-2-30 (geen middenlijnen voor twee kolommen zoals in het quinio waarin het eerste 

deel van de Psychomachia staat). De regellijnen vanuit de prikjes worden op fol. 62r niet 

meer gevolgd. 

 

 

TEKST 

 

    De tekst geeft een gedetailleerde beschrijving van een hemelkaart als alternatief voor de 

hemelglobe die Hyginus gebruikt ter verduidelijking van de De astronomia.1  Eerst komen de 

noordelijke sterrenstelsels aan bod, vervolgens die van de zodiac en daarna de zuidelijke 

                                                 
1 De eerste zes versregels luiden in de vertaling van Alfred STÜCKELBERGER, Bild und Wort: das illustrierte 

Fachbuch in der antiken Naturwissenschaft, Medizin und Technik (Mainz, 1994), p. 34, als volgt: “Deze 

afbeelding laat datgene zien wat Hyginus in zijn beschrijving van de 35 sterrenbeelden heeft uitgelegd, omdat zij 

(de afbeelding) de bolvormige gestalte van de hemel en de aarde imiteert. Toch zou ik de voorkeur willen geven 

aan een instrument met stoffelijke (driedimensionale) figuren, die men immers niet naar believen op een plat 

vlak kan uitbreiden omdat bepaalde delen in het innerlijk van het gekromde oppervlak verborgen zijn.” 
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constellaties. De rest van het gedicht (regels 21-76) beschrijft de positie van de sterrenstelsels 

ten opzichte van de parallelle cirkels.2 Het is een interessante gedachte dat dit vers Ademar op 

het idee zou kunnen hebben gebracht om zijn tekst van Hyginus met afbeeldingen van 

mythologische sterrenbeelden te voorzien.3 

 

 

EDITIE 

 

Conrad BURSIAN, “Zu Hyginus”, in Jahrbücher für classische Philologie  11 (1866), p. 761-

788 (de editie op p. 786-788). De tekst die Bursian gebruikt, is afkomstig uit het 

komputistische handschrift BnF lat. 12117, fol. 138r, waar Haec pictura docet direct volgt op 

de astronomische verhandeling De ordine ac positione stellarum in signis, welke van 

tekeningen is voorzien.4  

Alex. RIESE (ed.), Anthologia latina, II, Carmina in codicibus scripta (Leipzig, 1870), nr. 761, 

p. 221-223. Als basis voor zijn editie gebruikt Riese MS Paris, BnF lat. 12117 = P, en 

Vossianus latinus octavo 15 = L. 

 

  

ed. ed. Riese (Anthologia Latina II, 761) 

P MS Paris, BnF lat. 12117 

Burs ed. princeps Bursian  

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 61r] 

 

 VERSVS DE SPERA CÆLI
5 

 

/1/ Hęc pictura docet quicquid recitauit iginus / 

/2/ In septem quinis describens sidera signis; / 

/3/ Ad caeli terręque globos in mole rotundos / 

/4/ Mallem prorsus opus solidis insigne figuris / 

/5/ Quas nequit in plano similes expendere quiuis / 

/6/ Cum6 lateant intus [q]quaedam curuisque profundis; / 

/7/ Nam borealis apex arctos complexus et anguem / 

/8/ Arctophilaca7 tegit nec non simulacra8 coronae / 

/9/ Engonasimque9 liram cignum seu cassiepiam / 
        i. cepheus     i. androme<da> 

/10/ Cuius adest pedibus coniunx et filia dextris /  
     i. heniocus 

/11/ Perseus inde gener. tunc est caprarius ille10 / 

                                                 
2 Elly DEKKER, Illustrating the Phaenomena: Celestial Cartography in Antiquity and the Middle Ages (Oxford, 

2012), p. 190-191. 
3 Cf. BLUME et al., Sternbilder des Mittelalters I, p. 120. 
4 Voor dit handschrift (voorheen St. Germain-des-Prés 434, s. XI, ca. 1060), zie: D. JUSTE, Les Alchandreana 

primitifs, p. 361-362. 
5 MS Paris, BnF lat. 12117 (= P): zonder titel 
6 Cum] Dum  P   
7 Artophilaca  P      
8 simulachra  P 
9 Engonasinque   P  Riese 



653 

 

         triangulus   pegasus 

/12/ Deltoton. equus. ac delphin. aquila atque sagitta / 
          ophiucus    gemini 
/13/ Anguitenens. aries. taurus. cum castore pollux / 

/14/ Et cancer. leo. uirgo. suis cum11 scorpio chelis / 
           sagittarius        aquarius 
/15/ Arcitenens12 tandem capricornus et urnifer13 inde / 

/16/ Piscibus extremis locus est. quem signifer explet / 

/17/ Primus in austrinis orion partibus exit / 

/18/ Tum lepus est. et utrique canes. argoque triremis / 

/19/ Hydrus. centaurus. sed et ara. et piscis enormis / 

/20/ Pistrix. heridanus. sic sperae finis habetur; / 

/21/ Quam gemini14 findunt aequa sub sorte coluri. / 

/22/ Se tangendo polis. dum zonas quinque pererrant / 
         zonas  

/23/ Has hinc inde sibi diuersa a15 parte coęquat / 

/24/ Linea. quę scindit medios utrosque coluros; / 
          zonas 

/25/ Torrida zona duas circa se a frigore seruat / 
  q<u>alitate   quantitate 

/26/ Nam zonas similes aequales dicimus esse / 

/27/ In caeli terraeque modo cicerone magistro / 

 

[fol. 61v] 

 

/28/ Vertex alteruter terdenis partibus a se / 
            s. partibus 

/29/ Semper abest circumque facit. sex vndique16 sumptis / 
   s. partes 

/30/Tum quinas utrimque feret habitabilis ora / 
             s. partes 

/31/ Aequidies capit octonas. hinc inde quaternas; /  

/32/ Corpora signorum circis resecantur eisdem; / 
      s. circulos 

/33/ His super esse ferunt caelo cuicumque notandos / 

/34/ Quorum primus inest17 qui candidus constat18 in astris / 
                    cancrum et  capricornvm 

/35/ Obliquo caeli portas discrimine tangens / 
     .i. imitator. 

/36/ Alter ubique uagus grece uocitatus orizon19 / 

/37/ Solis20 eget terrae spatiis. ut limes in astris. / 

/38/ Dimidium sperę momentis omnibus addens21 / 

                                                                                                                                                         
10 ille] P   inde   Riese    
11 cum] tum  P 
12 arcitenens  supra corr. ex  arcitenes 
13 urniger  Burs. 
14 iemini  P 
15  a ss.] om. P 
16 corr.  v  ex  p 
17 inest] P     is est  Riese  Burs. 
18 constat ] extat  P  Burs.  ed. 
19 uocitatur horizon  ed.  uocitatur orion  P 
20 solis] om. Riese   lees: solus  ed. 
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/39/ Ergo decem circis totus uariatur olimpus / 

/40/ Ex quibus ille latet semper qui dicitur austri / 

/41/ Cum nobis numquam lateat qui continet arctos / 

/42/ Inter utrosque tamen. quod hinc leuat occidit illic / 

/43/ Arcticus his signis finitur circulus extra / 

/44/ Leua bootis inest dextro cum poplite flexo / 

/45/ Herculis innixi pedibus humerisque22 cephei / 

/46/ Tum siliquastrensis23 tangit confinia basis / 

/47/ Solstitialis et hoc signorum limite24 constat / 

/48/ Arcturus lapsusque genu cepheia coniunx / 

/49/ Anguiger oblongus. curui quoque sincipre25 anguis / 

/50/ A superis tanguntur eo cum coniuge persei / 

/51/ Qui26 tamen arctophilax est in contraria uersis / 

/52/ Pegaseo iunctae medio. pedibusque marito / 

/53/ Qui sectus leuo cubito. cum crure sinistro / 

/54/ Heniochi caput ut currens ex puluere fędat27 / 

/55/ Ille tamen quasi lora tenens pede cornua tauri / 

/56/ Deprimit ac geminis traiectis denique collis / 

/57/ Inter aselliferi consurgit lumina cancri / 

 

[fol. 62r] 

 

/58/ Currens per pectus uentrem lumbosque leonis / 

/59/ Perque caput dextramque alam uolitantis oloris; / 

/60/ Qui lucis noctisque pares dat circulus oras28 / 

/61/ Arietis ima pedum recipit uestigia primum / 

/62/ Semibouisque genu praecidit. et inguinis eius / 

/63/ Ultima que infudit29 putens urina deorum / 

/64/ Sustinet et geminos flexus ex ore draconis / 

/65/ Exit et a genibus longo serpente ligati / 

/66/ Postquam chelarum longissima brachia pressit / 

/67/ Tum ganimedię30 raptricis transilit alam / 

/68/ Pegaseamque iubam dirimens ex ordine pisces/ 

/69/ Quid hiemalis agat signorum corpora scindens / 

/70/ Decollatus eo nouit qui spicula mittit / 

/71/ Piscinusque caper. nec non limphaticus auspex / 

/72/ Et pistrix fluuius. lepus. et leporarius adsunt / 

/73/ Finditur et puppis. centauro terminat orbis / 

/74/ Vltimus auersus boreę sua dindima solis31 / 

                                                                                                                                                         
21 addens] lees: abdens  ed.  P 
22 humerisque] (h)umeris quoque    ed.  P 
23 corr.   
24 corr. suprascr. 
25 sincipre anguis] lees: sinciput anguis ed.  siciput an  P 
26 Qui] Cui   ed. P 
27 fedat P  foedat  ed. 
28 oras] horas ed.  P 
29 que infudit] quem fudit  ed. 
30 ganimedee  P   Ganymedeae  ed. 
31 sua dindima solis]  Riese    sua lumina solis   Baehrens (Poetae latina minores, V, 68, p. 382)    sua sidera in 

ima  Burs.      sua sua dindima  P       
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/75/ Manibus ostendit fluuio finitus et argo / 

/76/ Centaurique pedes postremos tangit et aram / 
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38. VERSUS PRISCIANI DE SIGNIS CAELI 

 

fol. 62r, regel 21 – 30 (schriftje VIII) 

 

Inc.: Ad boreae partes arcti vertuntur et anguis 

Expl.: Hinc sequitur pistrix simul heridanique fluenta 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 38.1, fol. 62r. Slot van Versus de spera caeli en begin van Versus Prisciani de signis 

caeli. 

 

Na het Versus de spera caeli volgt nu, in dezelfde hand en alleen met een regel tussenruimte, 

het Versus Prisciani de signis caeli, een aan Priscianus toegeschreven gedicht dat in de 

literatuur bekend staat onder de titel Versus XII de sideribus. In de rechtermarge heeft de 

rubricator in uncialis de titel vermeld. Geschreven in doorlopende regels, waarschijnlijk met 

de bedoeling om plaats te besparen. Elk vers begint met een hoofdletter. 

De regellijnen die vanuit de prikjes getrokken zijn, worden niet gevolgd.  

 

  

HANDSCHRIFTEN 

 

    In dit populaire gedicht worden de sterrenstelsels ten noorden van de dierenriem opgesomd, 

vervolgens die in de dierenriem zelf, en tenslotte de sterrenstelsels ten zuiden van de zodiac.1 

Indien we de varianten van Ademars kopie vergelijken met de versie in MS Aberystwyth 

735C, fol. 7v,2 dan lijken de overeenkomsten tot de conclusie te leiden dat Ademar zijn tekst 

in VLO 15 ontleende aan dit handschrift. De vraag is dan echter waarom Ademar de laatste 

vier regels die in Aberystwyth aan de 12 versregels werden toegevoegd, niet heeft 

overgenomen.3 In Aberystwyth 735C is de tekst van Priscianus opgenomen tussen de 

Controversia Ciceronis in Salustium en de Somnium Scipionis van Macrobius. 

   Ditzelfde, veelvuldig gekopieerde gedicht komt onder andere voor in MS Sankt Gallen 250 

(s. IXex), p. 526, en in MS Leiden UB Voss. lat. Q. 75 (s. IXex), fol. 111r, met het volgende 

opschrift: Incipit epitome phenemon4 id est apparitio siue apparentia prisciani grammatici 

                                                 
1 Elly DEKKER, Illustrating the Phaenomena, p. 190. Het is Dekker, n. 116, ontgaan dat dit gedicht in VLO 15 

direct volgt op het wel door haar vermelde Haec pictura docet quicquid recitavit Hyginus (nr. 37). 
2 Cf. P. MCGURK, “Germanici Caesaris Aratea cum scholiis”, p. 197-216. Dit handschrift dateert uit het begin 

van de 11e eeuw en was waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Limoges,  
3 Misschien dat Ademar twijfelde omdat de vier slotregels over de planeten handelen én omdat deze vier regels 

in Aberystwyth door een witregel van de 12 voorafgaande regels zijn gescheiden. 
4 In de Vossianus is Pheremon veranderd in Phenemon; in Sankt Gallen 250 staat: Pheremon. 
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uersus XII de sideribus. In beide handschriften wordt dit vers voorafgegaan door Duo sunt 

extremi uertices mundi, en gevolgd door Herodius dicit elicem licaonis fuisse filiam,5 twee 

astronomische teksten die tot de traditie van de Aratea behoren en die ook in VLO 15 

figureren.6 In de editie van Riese wordt Versus XII de sideribus onmiddellijk gevolgd door 

Bissena mensium uertigine uoluitur annus, een tekst die eveneens voorkomt in VLO 15, 

namelijk voorafgaand aan het Martyrologium van Beda (tekst nr. 19). Deze 

omgevingsfactoren maken wel duidelijk dat het Versus Prisciani de signis caeli niet toevallig 

verdwaald is in VLO 15, maar perfect aansluit bij de brede computistisch-astronomische 

belangstelling van Ademar.7  

    Naast de al genoemde handschriften treffen we deze tekst verder nog aan in: Rome, BAV, 

Vat. Reg. lat. 123, fol. 183r;8 Darmstadt 1020, f. 61v;9 Karlsruhe Aug. 167 (s. IX), 

Valenciennes 393 (s. IX), Valenciennes 390 (s. X), Paris, BnF lat 12117 (s. XI, fol. 172v, zie 

ook voorgaande tekst), BnF lat. 5371 (s. XIII),10 en in London, British Library, Add. 11034, 

(s. IX), fol. 2v.11 

   

 

EDITIE  

 

RIESE, Anthologia latina II, 679 (p. 139); cf. WALTHER 1, 310; PL XC, 369C. 

 

ed. ed. Riese 

Ab Aberystwyth 735C 

Sang St. Gallen 250 

P BnF lat. 12117 

[  ] nummering van de versregels 

 

[fol. 62r, 21-30] 

 

VERSVS PRISCIANI DE SIGNIS CÆLI 

 

[1] Ad boreę partes arcti12 uertuntur et anguis [2] Post has arctophi/ 

lax pariterque corona genuque [3] Prolapsus. lira auis cepheus et casiepia13 / 

[4] Auriga et perseus deltoton et andromedae astrum [5] Pegasus et / 

delphin telumque aquila anguitenensque [6] Signifer inde subest / 

bis sex hunc14 sidera complent. [7] Hinc15 aries taurus gemini can/ 

                                                 
5 Cf. Anton von EUW, Die St. Galler Buchkunst vom 8. bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. (St. Gallen, 2008: 

Monasterium Sancti Galli 3), p. 449-454, Nr. 120; Karel A. de MEYIER, Codices Vossiani Latini. Pars II: 

Codices in Quarto (Leiden 1975: Codices manuscripti XIV), p. 179.  
6 Waarschijnlijk had Ademar de bedoeling om Duo sunt extremi vertices mundi (= Excerptum de astrologia) 

elders in VLO 15 te kopiëren: op fol. 190r staat het incipit genoteerd, gevolgd door een lege ruimte; Herodius 

dicit elicem is, evenals het Excerptum de astrologia, een uittreksel van de Aratus latinus recensio interpolata 

(ed. MAASS, Commentariorum in Aratum reliquiae, p. 595-601, het Excerptum de astrologia op p. 309-312), cf. 

le BOURDELLÈS, Aratus latinus, p. 84-89.   
7 Vergelijk ook de plaats van dit gedicht temidden van de veelal anonieme computistische werken in PL 90, cf. 

JONES, Pseudepigrapha, p. 32. 
8 Cf. Fr. SAXL, Verzeichniss astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen 

Mittelalters in römischen Bibliotheken (Heidelberg, 1915), p. 55-56.  
9 Elly DEKKER, Illustrating the Phaenomena, p. 182 e.v. 
10 Zie RIESE, Anthologia Latina, II, p. 139. 
11

 Cf. Arpád P. ORBÁN, (ed.), Aratoris subdiaconi Historia apostolica, I (Turnhout, 2006: CCSL 130), p. 37.  
12 arcti] Ab P  arctoi ed. 
13 casiepia] Ab  casiephia  Sang. 250   P    cassiopea ed. 
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cer leo uirgo [8] Libra scorpius arcitenens capricornus et urnam / 

[9] Qui tenet et pisces post sunt in partibus16 austri [10] Orion prochi/ 

on17 lepus ardens sirius argo [11] Hydrus18 chiron turibulum / 

quoque piscis et ingens [12] Hinc sequitur pistrix simul he/ 

ridanique fluenta.19 /

                                                                                                                                                         
14 hunc] quem Ab   et   ed.   Sang. 250  P 
15 Hinc] P   Hunc   Ab  ed.  Sang. 250 
16 partibus] Ab P  pastibus   Sang. 250 
17 prochion] Ab P  procyno   Sang. 250    procyon  ed. 
18 Hydrus] P   hydros   Ab  Sang. 250 
19 In VLO 15 ontbreken aan het slot vier verzen die wel gevonden worden in Paris 12117, Aberystwyth NLW 

735C en in London BL 11034: “Sed uaga preterea dicuntur lumina septem / Luna et Mercurius Venus ac Sol 

Mars quoque fulgens / Hinc Iouis et sidus super omnia sidera lucens / Celsior his Saturnus tardior omnibus 

astris.” 
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39.  Dicta Catonis, Prologus 

 

fol. 62v (schriftje VIII) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

    Door dezelfde hand geschreven die ook werkzaam was in de Psychomachia en de twee 

voorafgaande astronomische teksten. Misschien op hetzelfde tijdstip toegevoegd als de Index 

operum Prudentii op fol. 44v. Het schriftniveau is, in vergelijking met dat in de 

Psychomachia, gedaald, en neigt nu meer naar dat in het Bijbelglossarium en in de 

Etymologiae. 

De denkbeeldige regellijnen vanuit de prikjes worden niet gevolgd: 26 regels geschreven tekst 

en 30 prikjes voor de schrijflijnen. 

Opvallend is het gebruik van de bovengeschreven punt, woordscheidingen en het gebruik van 

de platte a. 

  Ademar heeft hier alleen de proloog tot de Dicta Catonis afgeschreven, hoewel de slotregel, 

die samenvalt met het katerneinde, laat vermoeden dat de tekst in een volgend, nu verloren 

gegaan, katern werd voortgezet: Explicit prologus. Incipit liber eiusdem.  

 

 
 

Afb. 39.1, fol. 62v: Incipit prologus libri Catonis 

 

 

DICTA CATONIS 

 

Deze opvoedkundige tekst werd ten onrechte toegeschreven aan Marcus Porcius Cato (234-

149 v. Chr.). In werkelijkheid dateren deze uitspraken (dicta) uit de 3e eeuw na Chr. Zij 

vonden een wijde verspreiding in de Middeleeuwen (en tot ver daarna), en werden vooral 

voor onderwijskundige doeleinden gebruikt. De titel Dicta Catonis heeft betrekking op de 

inhoud; de ook wel gebruikte term Disticha Catonis geeft aan dat het werk bestaat uit 

tweeregelige hexameters. 

 

 

EDITIES 

 

M. BOAS, H.J. BOTSCHUYVER (eds.), Disticha Catonis. Recensuit et apparatu critico instruxit. 

(Amsterdam 1952), p. lxi, 4-30 [VLO 15 = cod. V]. 
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Dicta Catonis, J.W. DUFF / A.M. DUFF (eds.), Minor Latin Poets. Vol. II: The Loeb Classical 

Library 434 (Cambridge Mass./London, 1982), p. 592-639. 

litt: MUNK OLSEN, L’ étude des auteurs classiques I, p. 69-70. 

 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

     INCIPIT PROLOGVS. LIBRI CATONIS
. 

 

/1/ Cum animadverterem quam plurimos grauiter in uia morum errare / 

/2/ succurrendum opinioni eorum et consulendum fore existimaui. Maxi/ 

/3/ me. ut gloriose uiuerent. et honorem contingerent. Nunc te fili / 

/4/ karissime docebo. quo pacto morem animi tui componas. Igitur / 

/5/ precepta mea ita legito. ut intelligas. Legere enim et non intel/ 

/6/ ligere. negligere est. Itaque deo supplica. Parentes ama. Cogna/ 

/7/ tos cole. Datum serua. Foro para. Cum bonis ambula / 

/8/ Antequam uoceris ne accesseris. Mundus esto. Saluta / 

/9/ libenter. Maiori concede. Magistrum metue. Verecundiam / 

/10/ serua. Rem tuam custodi. Diligentiam adhibe. Familiam / 

/11/ cura. Mutuum da. Cui des uideto. Conuiua sis raro. / 

/12/ Quod satis est dormi. Coniugem ama. Iusiurandum serua / 

/13/ Vino tempera. Pugna pro patria. Nil temere credideris. / 

/14/ Meretricem fuge. Libros lege. Quae legeris memento. / 

/15/ Liberos erudi. Blandus esto. Irasci ob rem noli. Neminem / 

/16/ irriseris. In iuditium adesto. Ad pretorium stato. Consultus / 

/17/ esto. Virtute utere. Trocho. lude. Aleam fuge. Litte/ 

/18/ ras disce. Bono benefacito. Tu te consule. Maledicus / 

/19/ ne esto. Existimationem retine. Aequum iudica. / 

/20/ Nihil mentire. Iracundiam tempera. Parentem. pacienter / 

/21/ uince. Minorem ne contempseris. Nihil arbitrio1 uirium / 

/22/ feceris. Patere legem quam ipse tuleris.2 Beneficii ac/ 

/23/ cepti memor esto. Pauca in conuiuio loquere. Miserum / 

/24/ noli deridere. Minime iudica. Alienam rem noli concu/ 

/25/ piscere. Illud stude agere quod iustum est. Libenter amo/ 

/26/ rem ferto.3 EXPLICIT PROLOGUS. INCIPIT LIBER EIUSDEM
4
 

                                                 
1 arbitrio] arbitro a. c. 

2 supra  tuleris posuit   dederis 
3 amore festo  VLQ 33 
4 Het vervolg op de Proloog ontbreekt.  
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40. BEDA VENERABILIS, Expositio Apocalypseos 

 

fol. 63r-79v, lin. 28 (schriftje IX) 

 

Inc.: passus est dominus... 

Expl.: quia omnibus gratia dei tribuitur amen. EXPLICIT SANCTI BEDĘ EXPOSITIO IN APOCALIPSI 

 

PALEOGRAFIE 

 

 

  
 

Afb. 40.1. Formaatverschil tussen katern 11 (fol. 71) en katern 12 (fol. 72) 
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      Schriftje IX bestaat uit twee katernen (11, 12) van verschillende afmetingen. De teksten 

zijn geschreven in dezelfde hand en lopen zonder enige cesuur door van het ene katern in het 

andere. De ingevoegde enkelbladen (fol. 65, 74, 81 en 82) verstoren de tekstvolgorde niet, 

zodat men kan spreken van een productie-eenheid.   

Prikjes en liniëring worden nergens aangetroffen. Dit schriftje schijnt dus geheel uit de losse 

hand geschreven te zijn. Desondanks regelmatig schrift en redelijk rechte regels. Het regeltal 

varieert: 59 (fol. 64v), 70 (65v), 68 (72v), 51 (78v). 

Bruine inkt met soms donkerbruine verkleuringen op die plaatsen waar de pen wat meer inkt 

heeft achtergelaten.1 

   Wat verder ook weer bij deze twee katernen opvalt, is dat Ademar weinig rekening houdt 

met de uiterlijke verzorging van zijn teksten. Zo maakt hij hier gebruik van twee 

onregelmatige quaternionen van verschillend formaat die perkamentbladen bevatten van 

matige (tot slechte) kwaliteit en met ongelijke afmetingen. De bladen worden geheel gevuld 

met tekst in lange regels zonder enige opmaak en met minimale tekstgeleding. Alles wijst 

erop dat het Ademar te doen is om het vervaardigen van teksten voor eigen gebruik. Met een 

zo gering mogelijke aanslag op de schaarse perkamentvoorraad van het scriptorium werden 

teksten gekopieerd die niet aan formele criteria voor het gebruik door anderen hoefden te 

voldoen. 

 

   De teksthand in beide katernen is ontegenzeggelijk die van Ademar. Volgens Karel de 

Meyier was deze hand ook actief in schriftje V (fol. 20v-21v / 30r-31v), zonder dat deze 

constatering bij hem tot de conclusie leidt dat hier Ademar zelf aan het werk is geweest.2 In 

de editie van Beda’s Expositio apocalypseos  neemt Roger Gryson deze mening over, 

wanneer hij over het exemplaar van de Expositio in VLO 15 spreekt: “Ces deux cahiers (= 

fasc. IX, vE) ne sont pas l’œuvre d’Adémar, mais d’un autre copiste du 11e s., qui a transcrit 

également sept pages du cinquième fascicule.”3 Er kan echter geen twijfel over bestaan dat 

deze teksten geschreven werden door Ademar zelf. Daarvoor is het voldoende om de hand in 

schriftje IX te vergelijken met die in handschriften die ondubbelzinnig door Ademar 

geschreven teksten bevatten, bijvoorbeeld MS Paris BnF lat. 7231, Berlijn, SPK Phillipps 

1664 en Parijs BnF lat. 2469.4 Bovendien kan men constateren dat dezelfde hand aan veel 

meer teksten in VLO 15 heeft gewerkt dan De Meyier veronderstelt, onder andere het 

bijbelglossarium (fol. 15v-19v), de fabels van Phaedrus (fol. 195r-203v), etc.  

 

 

TEKSTEN IN SCHRIFTJE IX 

 

 Beda, Expositio Apocalypseos (fol. 63r-79v lin. 28) 

 Anon., Expositio in Cantica Canticorum (fol. 79v lin. 29-82v lin. 7) 

                                                 
1 Voor verdere codicologische bijzonderheden van deze twee katernen, zie Deel I, p. 59. 
2 K. de MEYIER, Codices Vossiani Latini, III, p. 36-37. 
3 Cf. Roger GRYSON, (ed.), Bedae Presbyteri Expositio Apocalypseos (Turnhout 2001: Corpus Christianorum 

Series Latina 121A), Introd., p. 48; van deze editie werd recentelijk een vertaling met introductie bezorgd door 

Faith WALLIS, Bede. Commentary on Revelation (Liverpool, 2013). 
4 Voor BnF lat. 7231, zie J. VEZIN, “Un nouveau manuscrit autographe d’Adémar de Chabannes”, Bulletin de la 

société nationale des antiqaires de France (1965), p. 44 – 51, met afbeelding van fol. 39r.; zie voor Phillipps 

1664 (olim 93) Valentin ROSE, Verzeichniss der von der Königlichen Bibliothek zu Berlin erworbenen Meerman-

Handschriften des Sir Thomas Phillipps. 2. Die lateinischen Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps 

in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Berlijn 1892), p. 197-203; uitgebreide beschrijving van Phillips 1664 en 

BnF lat. 2469, met afbeeldingen, in Léopold DELISLE, “Notice sur les manuscrits originaux d’Adémar de 

Chabannes”, in: Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres bibliothèques, tome 35 

(Paris, 1896), p. 241-357, hier p. 244-296, afb. I en II.  
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   De constructie van katern 12 is in oorsprong identiek geweest aan die van katern 11. Maar 

nadat Ademar de tekst van Beda had gekopieerd, bleek er, ondanks het optimale bladgebruik, 

niet genoeg ruimte meer om het anonieme Expositio in Cantica Canticorum in zijn geheel te 

kopiëren. Daarop besloot Ademar om na fol. 80 het katern met twee enkelbladen te verlengen. 

  Zonder twijfel is aan katern 11 nog een katern voorafgegaan met op het laatste blad het 

begin van de Expositio apocalypseos, een gedeelte dat in de huidige samenstelling ontbreekt. 

Nu vangt de Expositio namelijk aan op fol. 63r midden in regel 80 van de proloog van Beda’s 

tekst: “(…) passus est dominus…” .5 (Zo dadelijk zullen we zien dat het model voor deze tekst 

zich bevindt in MS Berlin, SPK Phillipps 1664 en in dat handschrift is de Expositio 

apocalypseos in zijn geheel, dus inclusief de proloog, afgeschreven).      

   Over de tekstsoort kan men zeggen dat het hier om geschriften gaat die uitleg geven bij de 

twee bijbelboeken Openbaring en Hooglied. Teksten dus die gebruikt werden bij het 

onderricht in de kloosterschool en die een zekere verdieping boden aan de Glossae Biblicae 

die Ademar (al eerder?) kopieerde in de katernen 3, 4 en 6.  

  De herkomst van het model voor de Expositio in Cantica Canticorum is onbekend  zodat 

over de omgang van Ademar met het origineel niets gezegd kan worden. Anders is het gesteld 

met de Expositio Apocalypseos  van Beda (vanaf nu: Expositio). In deel I, p.142-144, is reeds 

behandeld hoe Ademar de syntaxis van deze tekst heeft omgewerkt op basis van zijn model, 

de ook door hem gekopieerde Expositio apocalypseos in Phillipps 1664. Behalve de 

grammaticale omzettingen voerde hij nog de volgende bewerkingen uit:   

 

Inkorting:  

  

Septima est de diabolo et eius corpore. quia aliquando in diabolum dicitur quod non 

in ipso sed in eius corpore agnoscitur. vt in iob… (fol. 63r, 15-16) 

 

Septima eiusdem regula est de diabolo et eius corpore. Aliquando enim in diabolum 

dicitur quod non in ipso, sed in eius corpore possit agnosci, sicut dominus beato Iob 

eiusdem hostis fraudes et uires exponens inter alia dicit:…” (Beda, ed. Gryson, p. 

231) 

 

Uitweiding: 

 

In het volgende voorbeeld wordt een citaat uit de bijbel (Mal 2,7) door Ademar uitgebreider 

aangehaald dan in de handschriftelijke traditie gebruikelijk is, inclusief het voorbeeld dat 

Ademar voor zich had, Phillipps 1664:6 

 

Septem stellæ. angeli sunt vii. ecclesiarum .i. rectores uel sacerdotes. Labia enim 

sacerdotes custodient scientiam et legem requirent ex ore eius quia angelus domini 

exercituum est. (fol. 63v, 46-47) 

 

                                                 
5 Zie GRYSON (ed.), Bedae Presbyteri Expositio Apocalypseos, p. 221-233, de caesuur op p. 227. Ook mogelijk, 

maar minder waarschijnlijk, is het dat katern 11 begon met een nu verloren gegaan enkelblad met daarop de 

ontbrekende tekst.  
6 Op meerdere plaatsen worden passages uit de Apocalyps uitgebreider geciteerd dan het geval is in de editie van 

de Expositio. In deze gevallen toont VLO 15 overeenkomsten met MS Durham, Chapter Library A IV 28 (s. XI) 

(= D in de ed. GRYSON). 
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Septem stellae angeli sunt septem ecclesiarum, id est rectores ecclesiarum. Sacerdos 

enim, ut Zacharias ait, angelus domini exercituum est. (Beda, ed. Gryson, p. 249 en 

Phillipps 1664, fol. 19r, 41-42) 

 

Ademar geeft er door zelfstandige toevoegingen op verschillende plaatsen blijk van dat het 

woord “diabolus” zijn voorkeur verdient, liefst in combinatie met “haereticus” (bv. fol. 68r, 

51).  

 

Suspensie: 

 

Bijbelcitaten worden in veel gevallen met de beginletters aangeduid, zoals de onderstaande 

passages uit  resp. 1Cor 9,27  en Apc 7,9 laten zien: 

 

ut castigo corpus m<eum> et in s<eruitutem> r<edigo> ne forte aliis 

pre<dicauerim> ipse r<eprobus> eff<iciar> (fol. 73r, 30).7 

 

Post hæc uidi turbam mag<nam>.  quam din<umerare> n<emo> p<oterat> ex 

o<mnibus> g<entibus> et tr<ibubus> et p<opulis> et l<inguis> (fol. 67r, 29-30) 

 

   Al met al zijn de verschillen tussen de tekst in VLO 15 en die in het verwante Phillipps 

1664, hoewel veelzeggend, niet opzienbarend, noch wat betreft de inhoud, noch wat betreft de 

omvang. Veelzeggend zijn deze verschillen vooral omdat de lezing in Phillipps 1664 over het 

algemeen dichter bij het archetype van Beda’s tekst staat dan de varianten in VLO 15. Daaruit 

valt af te leiden dat Ademar éérst Phillipps 1664 schreef en daarna voor zijn tekst in VLO 15 

de Expositio in Phillipps 1664 als model gebruikte, en niet andersom. De relatieve datering 

van de vervaardiging van de Expositio apocalypseos in VLO 15 kan daarom nader 

gepreciseerd worden via een absolute datering van Phillipps 1664.   

   De Expositio apocalypseos in Phillipps 1664 werd ondertekend door Ademar: “Ademarus 

indignus monacus engolismensis in egolisma hunc librum conscripsit”.8 Hij schreef deze tekst 

dus toen hij zich in het klooster van Saint-Cybard in Angoulême bevond. In Phillipps 1664 

bevindt de Expositio zich temidden van een verzameling preken, allemaal geschreven in 

dezelfde hand en door Ademar opgesteld om te worden uitgesproken op concilies gehouden 

in, of na 1030 met het doel om de apostoliciteit van Sint Martialis te verdedigen.9 Omdat 

bekend is dat Ademar eind 1029 terugkeerde van Limoges naar Angoulême, kan men uit de 

handschriftelijke context concluderen dat Ademar de Expositio ná zijn aankomst in 

Angoulême in Phillipps 1664 moet hebben gekopieerd. Bovendien kan men constateren dat 

Ademar een aantal andere preken, eveneens bedoeld voor bovengenoemde concilies, in exact 

dezelfde hand kopieert in BnF lat. 2469.10  

    Uit het gegeven dat de Expositio apocalypseos in VLO 15 een bewerking is van de tekst in 

Phillipps 1664, volgt noodzakelijkerwijs dat het commentaar van Beda in VLO 15 op enig 

moment daarná vervaardigd moet zijn, dat wil zeggen in ieder geval ná 1029 en vóór medio 

1033, het jaar dat Ademar vertrok naar het Heilige Land.11 

  

                                                 
7 Analoog aan het kortschrift  dat in de huidige tijd wordt gebruikt op twitter e.d.?  
8 MS Berlin, SPK Phillipps 1664, fol. 37r. 
9 Pascale BOURGAIN, “Les procédés littéraires”, p. 426,  twijfelt eraan of het, gezien de maniëristische zinsbouw, 

wel de bedoeling van de preken is geweest om daadwerkelijk uitgesproken te worden: “…il interdit au texte 

toute oralité véritable”. 
10 Cf. L. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, afb. I (Phillipps 1664) en II (BnF lat. 2469). 
11 De laatste tekst die ons van Ademar is overgeleverd bestaat uit een marginale notitie die gedateerd kan worden 

in juni 1033. 
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   De officiële lezing van Beda’s tekst in Phillipps 1664 was bedoeld voor algemeen gebruik 

in het klooster en als standaardtekst in het onderwijs. Het gebruik ervan werd vergemakkelijkt 

door een inhoudsopgave aan het begin van de tekst met daarmee corresponderende 

hoofdstuktitels in uncialis in de tekst; de  hoofdstukken beginnen met een vergrote, 

gerubriceerde initiaal (althans aanvankelijk). De versie in VLO 15 daarentegen was bedoeld 

als een hulptekst voor de leraar om het Latijn aan de leerlingen te verduidelijken. De twee 

teksten kunnen los van elkaar bestudeerd worden maar het meest effectief is het wanneer 

beide teksten naast elkaar worden gebruikt.  

  Uit deze stand van zaken maak ik op dat Ademar bij zijn terugkeer van Limoges naar 

Angoulême, na het mislukte apostolische avontuur in 1029, zijn energie niet alleen wijdde aan 

de verdediging van de apostolische status van Martialis, waarvan de preken in Phillipps 1664 

en BnF lat. 2469 getuigen, maar dat hij tegelijkertijd ook weer zijn onderwijskundige 

activiteiten opgepakt moet hebben, zoals blijkt uit de toevoeging van de Expositio 

apocalypseos aan de verzameling schoolteksten in VLO 15.12  

 

 

 

EDITIE 

 

De gebruikelijke indeling van de Expositio apocalypseos wordt door Ademar slechts 

gedeeltelijk nagevolgd: 

- De Expositio bestaat uit drie boeken, waarvan Ademar er twee vermeldt: Liber secundus 

(Apc 8,2); explicit liber II, incipit Liber III (Apc 15,1). 

- de indeling van de Expositio in Periocha wordt door Ademar in vier van de zeven gevallen 

gereproduceerd (secunda, tertia, quarta en septima). 

- op vijf plaatsen heeft Ademar een recapitulatio voor een lemma ingelast: Apc 8,2; 11,19; 

16,18; 20,2 en Apc 20,3. 

- slechts op één plaats staat aangegeven waar een hoofdstuk begint, namelijk in de marge van 

fol. 63r ter hoogte van Apc 1, 9: III cap̄. 

                                                 
12

 Met deze interpretatie keer ik mij tegen de opvatting dat éérst de versie van de Expositio apocalypseos  in 

VLO 15 gekopieerd zou zijn, op een vroeg tijdstip in Ademar’s carrière, zo rond 1021, en dat de kopie in 

Phillipps 1664 pas een tiental jaren daarna gemaakt werd. Dat is namelijk de mening van Daniel CALLAHAN, 

“Ademar of Chabannes and his insertions into Bede’s Expositio in Actuum Apostolorum”, in: Analecta 

Bollandiana 111 (1993),  p. 385- 400, hier p. 389-90, en ID., “Jerusalem in the Monastic Imaginations of the 

Early Eleventh Century”, in: The Haskins Society Journal 6 (1994) 119-127, hier p. 125. Callahan veronderstelt 

dat het tweemaal kopiëren van dezelfde tekst iets te maken zou hebben met een gevoeligheid van Ademar voor 

de eindtijdverwachtingen. In de kopie uit Berlijn vinden we interpolaties van Ademar omtrent Apc 20,2. Deze 

toevoeging, waarin Ademar stelt dat men het tijdstip van de wederkomst van Christus niet exact kan voorspellen, 

zou dus de preoccupatie van de latere Ademar met de naderende eindtijd weerspiegelen. Omdat deze toevoeging 

in Leiden ontbreekt, concludeert Callahan dat de kopie in VLO 15 door de jonge Ademar vervaardigd is, zie 

CALLAHAN, “Jerusalem in the Monastic Imaginations”, 125. Men kan zich echter ook en met meer recht 

afvragen of deze eindtijdverwachting voor hem wel zo belangrijk was, nu we weten dat hij deze toevoeging 

achterwege liet in zijn bewerking van de Expositio apocalypseos die hij ná Phillipps 1664 kopieerde in VLO 15. 

Ook volgens David LANDES,  Relics, p. 105;306, schreef Ademar de Expositio in VLO 15 rond 1021, als bewijs 

voor het feit dat hij in deze periode door religieuze thema’s in beslag genomen werd. Op basis van de nieuwe 

chronologie en vanwege het feit dat het om een zuivere onderwijstekst gaat,  houdt deze redenering geen stand. 

Ook weer volgens LANDES, Relics, p. 273, n. 15, maakte de Expositio apocalypseos in Phillipps 1664 deel uit 

van het boetewerk dat aan Ademar was opgelegd door abt Amalfredus van St.-Cybard. Zijn compacte 

kopieertechniek was erop gericht, aldus Landes, om perkament uit te sparen dat hij vervolgens voor zijn fictieve 

werk zou kunnen gebruiken. Vanwege het speculatieve karakter ervan, is het moeilijk om deze bewering te 

weerleggen. Mij valt eerder het verzorgde schrift en de duidelijke lay-out van deze tekst op, ondanks het kleine 

lettertype en het zuinige perkamentgebruik.  
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     In de hierna volgende editie van Ademars tekst, geschieden de bijbelreferenties volgens R. 

Weber, B. Fischer, R. Gryson (eds.), Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, (Stuttgart, 1994: 

Deutsche Bibelgesellschaft).  

Vanwege het feit dat de tekst van Ademar een bewerking is van Beda’s origineel, is het niet 

zinvol om de individuele verschillen met de originele tekst per geval aan te geven. Vooral de 

talloze weglatingen, woordverplaatsingen en inkortingen maken een gedetailleerde 

vergelijking illusoir.  

Anders dan de omissies, worden de uitbreidingen en varianten ten opzichte van de editie wel 

in het kritisch apparaat vermeld.  

De sigla van de handschriften refereren aan die, welke door Gryson in zijn editie (p. 214) 

worden gebruikt. 

Afkortingen worden gecursiveerd opgelost. Betrekkelijke voornaamwoorden, geschreven als 

q met een bovenliggend streepje (q̄), worden opgelost als quæ omdat Ademar deze vorm op 

sommige plaatsen als zodanig voluit schrijft (bv. f. 64r, lin. 53).13 Het voorvoegsel p met 

bovenliggend streepje (p̄) wordt opgelost als pre-. 

 

 

< … >    addendum (ook de suspensies van Ademar) 

[…]        delendum (in de tekst)     

(…)      tekstnummering overeenkomstig ed. Gryson (incl. Proloog) en de 

Vulgaattekst. 

Quam dedit…     passages uit de Vulgaat, Apc, worden vetgedrukt weergegeven. 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 63r] (PRAEFATIO 80-148) 

 

/1/ (80) passus est dominus accipitur pro toto die et preterita nocte. Nox in cuius ultima / 

parte resurrexit. accipitur pro toto inlucescente dominico die. (85) Legitimi / numeri sunt quos 

eminentius dicit scriptura. ut vii. x. xii. quibus de/signatur plerumque perfectio alicuius14 rei. 

ut septies in die laudem dixi tibi. id est /5/ semper laus tua in ore meo.15 uel uniuersitas 

temporis. Tantundem autem ualent / (90) cum multiplicantur per x. ut lxx. et dcc. Vnde lxx. 

anni hieremiæ pro omni tem/pore accipiuntur spiritaliter quo est ecclesia apud alienos; Siue 

per se ipsos siciut x. per x. / sunt centum. Et xii. per xii. sunt cxliiiior. Quo numero signatur 

(95) uniuersitas sanctorum / in hac apocalipsi. Sexta. est recapitulatio. dum quędam dicuntur 

in scrip/10/turis quasi sequantur in ordine temporis uel rerum. sed ad priora latenter nar/ratio 

reuocatur. (100) vt in genesi. Isti filii noe in tribibus et linguis sius. ab his / diuisæ sunt insulæ 

gentium super terram.16 Et statim. Erat autem omnis terra labii unius et ser/monum 

eorundem.17 Ita dicit quasi una sit omnibus lingua eo tempore quo iam disper/si fuerunt. cum 

potius recapitulando latenter (105) adiungat qualiter sint diuisæ /15/ linguæ. Septima est de 

diabolo et eius corpore. quia aliquando in diabolum dicitur / quod non in ipso sed in eius 

corpore agnoscitur. vt in iob; Numquid multiplicabit / (110) ad te preces. aut loquetur tibi 

                                                 
13 In andere teksten van Ademar heb ik deze afkorting ook wel met quę opgelost. Beide oplossingen zijn 

mogelijk.  
14 alicuius corr.      
15 Ps 118,64 ; Ps 33,2: “semper laus eius in ore meo” 
16 Gn 10,32 
17 Gn 11,1 
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mollia?18 non enim diabolus aget poeniten/tiam sed reprobi qui dicent in fine. domine domine 

aperi nobis.19 (115-125) Hæ septem regulæ multum / ualent in omni scriptura canonica et 

præcipue prophetica.  (135-148) Hanc expositi/20/ onem beda in tres libros partitus est.20 

(EXPOSITIO APOCALYPSIS) INcipit apocalipsis.(1,1) <A>pocalip/sis21 ihesu xpisti .id est. 

reuelatio quali cursu dilatanda esset ecclesia uel fine perficien/da ad roborandos predicatores 

contra aduersa mundi. quæ fundata erat per / apostolos. Quam dedit illi deus palam  

f<acere> s<eruis> s<uis>. id est gloria filii refertur ad patrem et ihesus / a patre percepit 

hanc reuelationem. Quæ oportet fieri cito .i. quæ uentu/25/ra sunt ecclesiæ in presenti 

tempore. Et significauit .i. misticis dictis innexuit / ne uilescerent manifesta cunctis. Mittens 

per angelum suum .i. angelus in fi/gura xpisti uisus est iohanni. Seruo suo iohanni .i. qui 

singulari<s> priuilegio castitatis / hæc cernere meruit . per ipsum palam faceret omnibus suis 

seruis. (1,2) Qui testimonium / perhibuit uerbo dei et testimonium ihesu xpisti 

q<uæ>c<umque> uidit .i. qui dixit. vidimus gloriam eius gloriam quasi uni/30/g<eniti> a 

patre.22 (1,3) Beatus qui legit et qui audiunt uerba prophetiae huius .i. ideo beati sunt quia 

pro bre/ui labore  gaudia æterna sequuntur. Et qui legit .i. amans frequentat et / auscultat. 

(1,4) Iohannes. vii. ecclesiis quæ sunt in asia .i. omnibus ecclesiis mundi. / Gratia uobis et 

pax ab eo qui est et qui erat et qui u<enturus est> .i. deo patre. et a vii. spiritibus qui in / 

consp<ectu> thr<oni> .i. a spiritu sancto qui est septiformis. (1,5) Et ab ihesu xpisto qui est 

testis fidelis.23 /35/ .i. qui in homine suscepto testimonium perhibuit patri. Item ab eo qui est 

.i. pater. / et qui erat .i. spiritus sanctus. et qui uenturus est .i. filius dei. Primogenitus 

mortuorum / et princeps regum terræ .i. propter passionem mortis ihesus primus 

coronatus24 est gloria et / honore.25 Princeps regum terræ .i. propter contumeliam crucis deus 

illum exaltauit. / et donauit illi nomen quod est super omne nomen.26 Qui dilexit nos et 

s<aluauit> n<os> a p<eccatis> in s<anguine>.27 (1,6) Et fecit /40/ nos regnum et 

sacerdotes deo et patri suo .i. adunauit nos sibi dum rex regum28 / et sacerdos optulit se pro 

nobis. ideo omnes sacerdotes sunt spiritaliter quia membra sunt / æternis sacerdotis. et reges. 

quia membra regis æterni sunt. (1,7) Ecce uenit cum nubibus / et uidebit eum omnis 

oculus29 .i. qui primo iudicandus uenit occultus tunc iu/dicaturus ueniet manifestus. Ideo 

ecclesia ab hostibus oppressa nunc tole/45/rat passiones. quia tunc cum xpisto regnabit. Et 

qui eum pupunxerunt30 .i. qui eum iu/dicauerunt uelut minimum. in eadem forma iudicem 

eum uidebunt. / Et plangent se omnes tribus terræ .i. lamentabunt se ipsos sera penitentia. / 

Etiam amen .i. sine dubitatione ueniet quod deus mihi reuelauit. (1,8) Ego sum alfa / et 

o<mega>. initium et finis .i. quem nullus precedit. et cui nullus succedit. Qui est et qui erat 

et /50/ qui uenturus est .i. filius equalis est patri et spiritu sancto quia sicut pater et spiritus 

sanctus est et erat et  uen/turus est ita et filius. (1,9)31 Ego iohannes frater uester et 

particeps in tribulatione .i. persona. / Fui in insula quæ appellatur pathmos .i. locus 

propter uerbum dei et testimonium / ihesu .i. causa. quia a domiciano cæsare est relegatus 

                                                 
18 Iob 40,22 
19 Mt 25,11 
20 Hae septem regulae…partitus est]  excerpt van Praef. 114 - 148 
21 Op de plaats van de initiaal is ruimte opengelaten. 
22 Io 1,14 
23 qui est testis fidelis] D    deest ed. 
24 mortuis supra add. 

25 Hbr 2,9: “videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum” 
26 Phil 2,9 
27 saluauit] lauit  Vulg.      qui dilexit – in sanguine suo] D    deest ed. 
28 1 Tm 6,15 
29 scripsit  ocuł 
30 Apc 1,7: “pupugerunt” 
31 In de rechtermarge staat   .iii. cap̄<itula>, dat wil zeggen met Apc 1,9 begint hoofdstuk drie van de Expositio 

apocalypseos. 
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et congrue tunc da/tum est ei cæli secreta penetrare. cui negabatur excedere certa spatia /55/ 

terrarum. (1,10) Fui in spiritu .i. non in carnali fantasmate inlusus. In die dominica / .i. 

tempus congruum tantæ uisioni. Et audiui post me uocem magnam .i. / admonitus sum prius 

ut conuerterem intuitum ad uisionem. (1,11) Quod uides / 

 

[fol. 63v] 

 

/1/ scribe in libro .i. ut omni tempore sit32 cognitum. et mitte vii. ecclesiis quæ sunt in asia / 

.i. per omnes ecclesias. quæ sunt in eleuatione mundi peregrinantes. nam asia .i. eleuatio. / ac 

per hoc superba altitudo seculi. Et licet figuraliter sint omnes ecclesiæ. tamen speci/aliter 

gesta sunt in his vii. quæ increpat aut laudat.33/5/ (1,12) Et uidi septem candelabra aurea .i. 

omnem ecclesiam inluminatam diuino amore et ful/gentem castitate aurea .i. preciosa uel 

sapientia preciosas. cum aurum. sicut ait dominus. Sint / lumbi uestri precincti et lucernae 

ardentes in manibus uestris.34 id est amor diuinus lucescat in uestris operibus / vii. candelabra 

.i. ecclesia perfecta interius et exterius per duas partes septena/rii. id est iiiior et tres. quia iiiior 

habemus qualitates elementorum. et tripertitum amorem /10/ contra deum habemus .i. ex toto 

corde. tota anima. tota uirtute. (1,13) Et in me/dio vii. candelabrorum35 similem filio 

hominis .i. xpistus deuicta mor/te ascendit in cęlum. Et si noueramus xpistum secundum 

carnem. sed <nunc> iam non nouimus.36 / In medio .i. quia qui incircuitu eius sunt offerent 

munera.37 Vestitum po/dere .i. tunica talari quæ est uestis sacerdotalis quia xpistus sacerdos 

est qui se /15/ pro nobis hostiam optulit patri in altare .i. in cruce. Et precinctum ad / 

mamillas zona aurea .i. circa38 duo testamenta precinctus choro sanctorum / qui concordi 

caritate ei adherent et unitatem spiritus seruant in uinculo p<acis>39 / (1,14) Caput autem 

eius et capilli .i. maiestas eius et perfecti sancti adhærentes ei. Erant / candidi .i. antiqui et 

inmortales. Tamquam lana alba .i. tamquam oues a dex/20/ tris. Et tamquam nix .i. 

tamquam electi dealbati uirginitate. Oculi eius uelut flam/ma40 ignis .i. predicatores dei dant 

fidelibus lumen et ignem spiritalem. et incredulis / prebent incendium.  (1,15) Pedes eius 

similes auricalco sicut in camino ardenti / .i. ecclesia nouissimi temporis examinabitur et 

probabitur magnis pressuris / sicut æs. auricalcum multo igne et medicamine perducitur ad 

aureum co/25/lorem. Alia translatio habet. Pedes eius similes auricalco libani .i. ecclesia / 

nouissima persecutionem41 sustinebat precipue in iudea cuius mons li/banus est. Templum 

etiam. dicitur libanus. ut aperi libane portas tuas et comedat / ignis cædros tuas42 .i. uiros 

electos examinet persecutio. Vox illius tamquam / uox aquarum multarum .i. predicatio et 

laus dei resonat in multis populis. /30/ (1,16) Habebat in dextera sua stellas .vii .i. 

uniuersalem ecclesiam tenebat in forti/tudine sua. vt adstitit regina .i. ecclesia a dextris tuis in 

uestitu dea<urato>43 /  Et dicet a dextris . Venite benedicti patris mei percipite regnum.44 De 

ore eius gladius utraque parte / acutus exiebat .i. de potestate eius exit iuditium uisibile et 

inuisibile. / uel corporum et animarum. quia postquam occiderit habet potestatem mittere /35/ 

                                                 
32 sit  post ras. 
33 Nu volgt een zeldzame witregel 
34 Lc 12, 35 (“in manibus uestris”: ed. Clementina) 
35 candelabrorum] Vulg.   candelabra aurea  ed.    candelabrorum aureorum  D   
36 2 Cor 5,16 
37 Ps 75,12 
38 circa corr. 
39 Eph 4,3: “solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis” 
40 -ma add. in marg. 
41 nouissime perseqcutionem ante corr. 
42 Za 11,1 
43 Ps 44,10 
44 Mt 25,34 
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in gehennam ignis.45 Facies eius sicut sol lucet in uirtute sua .i. qualis in monte / discipulis. 

talis apparebit omnibus sanctis post iudicium. Nam impii in iuditio / uidebunt in quem 

pupunxerunt.46 Iste totus habitus filii hominis. conuenit / ecclesiæ cum qua xpistus factus est 

una natura. et tribuit ei honorem sacerdotalem./ et iudiciariam potestatem. et ut fulgeat sicut 

sol in regno patris sui. /40/ (1,17) Cum uidissem eum cecidi ad pedum eius .i. timens uel  ut 

homo. Ego sum primus et n<ovissimus> / .i. quia omnia per me facta sunt.47 et omnia in me 

ipso restaurantur. (1,18) Habeo claues mor/tis et inferni .i. mortem deuici in ressurectione. 

et habeo dominium / eius. Quod etiam ecclesiæ tribuit. Quorum remis<eritis> p<eccata> 

r<emittuntur> eis et q<uorum> r<etinueritis> r<etenta sunt>.48 (1,19) Scribe / quæ uidisti .i. 

cunctis manifesta quæ solus uides; et quæ sunt et quæ oportet /45/ fieri post hec .i. uarios 

labores ecclesiæ et malos conmiscendos cum bo/nis in ea usque in finem seculi. (1,20) 

Septem stellæ. angeli sunt vii. ecclesiarum .i. rec/tores uel sacerdotes. Labia enim sacerdotes 

c<ustodient> s<cientiam> et legem r<equirent> ex ore eius quia angelus / domini exercituum 

est.49 (2,1) Angelo ephesi ecclesiæ scribe. Ephesus .i. lapsus magnus / et uoluntas mea .i. 

partim uituperabilis. partim laudabilis. Hæc dicit qui tenet /50/ vii. stellas in dextera sua .i. 

qui uos habet in manu sua et sua potestate / regit et continet. Qui ambulat in medio vii. 

candelabrorum .i. qui in medio / uestrem digrediens corda singulorum et renes inuestigat. 

(2,2) Scio opera / tua et laborem et pacientiam tuam .i. opera bona agis et æquanimiter / 

toleras iniurias  malorum intolerabiles et uerba et facta pseudo /55/ apostolorum diligenter 

examinans50 non eis coedis.51 (2,4) Sed habeo aduersum te / quod caritatem tuam primam 

reliquisti .i. coeptum amorem in quibusdam deseru/isti. quem nisi recuperaueris priuaberis 

promisso munere lucis. / In quibusdam uero odisti exempla prauorum .i. idolatriam et 

fornicationem. / Hec enim sunt facta nicolaitarum. / 

 

[fol. 64r] 

 

/1/ (2,7) Qui habet aurem audiat quid spiritus dicat ecclesiis .i. uniuersis ecclesiis dico 

quod / singulis scribo. Non enim sola ecclesia ephesi mouenda erat de loco suo / si non 

peniteret. nec tantum pergamo sedes est satanæ. sed ubique. / Sic et cetera singularum. 

communia sunt omni ecclesiæ. Vincenti dabo edere /5/ de ligno uitæ .i. de xpisto cuius 

uisione animæ reficiuntur in celesti / paradiso. et cuius corpore in presenti reficiuntur. (2,8) 

Angelo smirnæ. / .i. mirræ. quod est mortificatio carnis. et suggerit ei de toleranda 

per/secutione. Hæc dicit primus et nou<issimus>. qui fuit mortuus et uiuit .i. qui omnia 

creauit / et omnia moriendo restaurauit. et est apta prefatio ad pacientiam suaden/10/dam. 

(2,9) Scio tribulationem et paupertatem tuam sed diues es .i. beati pauperes / spiritu 

quoniam ipsorum est regnum caelorum.52 Et fortunatus. Pauper in angusto regnat habendo / 

deum. Qui se dicunt iudeos .i. religiosos esse et non sunt .i. confitentur se nosse / deum 

factis autem negant.53 Et qui in abscondito iudeus est .i. religiosus. et circum/cisio cordis in 

spiritu non littera.54 (2,10) Ecce missurus est ex uobis diabolus in carcerem /15/ ut 

temptemini .i. diabolus semper exercet inimicitias inextricabiles / contra uniuersalem 

ecclesiam. Et habebitis tribulationem diebus x .i. omni / tempore patiemini carcerem 

                                                 
45 Lc 12,5 
46 Io 19,37: pupunxerunt] transfixerunt 
47 Io 1,3: me] ipsum 
48 Io 20,23 
49 Mal 2,7;   Labia – quia   deest ed.  
50 examinans] examinasis ante corr. 

51 coedis] cedis ante corr. suprascr. 

52 Mt 5,3 
53 Tit 1,16 
54 Rm 2,29 
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aduersarii. quamdiu secuti fueritis lucem / diuini uerbi. per decalogum. uel x. persecutione 

fuerunt in xpisti a nos a nero/ne usque ad diocletianum. Esto fidelis usque ad mortem .i. 

omni tempore /20/ et dabo tibi coronam uitæ .i. in futuro. (2,11) Qui uicerit .i. qui fidelis 

permanse/rit usque ad mortem carnis; non ledetur a morte secunda .i. a morte ani/mæ 

eterna. (2,12) Angelo pergami .i. diuidens cornua eorum quia discreuit / inter fideles et 

nicolaitas. ut confringeret cornua peccatorum et exal/taret cornua iustorum. Hec dicit qui 

habet rompheam ex utraque parte acutam /25/ .i. potestatem uindicandi in corporibus et 

animabus. (2,13) Scio ubi habi/tas .i. laudo pacientiam tuam. Vbi sedes est satanæ .i. inter 

reprobos qui tro/ni sunt diaboli. Tenes nomen meum .i. xpistianum. Et non negasti fidem 

meam. / .i. integra fide me coluisti tempore persecutionis. Sed uitupero quod cerno in te / 

doctores seductores. Et in illis diebus antipas testis meus fidelis. qui /30/ occisus est apud 

uos .i. martir fuit passus pergamo. uel xpistus qui occiditur / in hoc tempore ab incredulis 

quantum ipsi possunt. (2,14) Edere et fornicari .i. in his / duobus principalibus carnales 

militant. quorum deus uenter est gloria in / confusione ipsorum.55 Et omne opus malum est 

idolatria et fornicatio / spiritalis. (2,15) Ita habes et tu tenentes doctrinam nicolaitarum .i. a 

ni/35/colao diacono. qui increpatus est de zelo pulcherrimæ coniugis. / et respondit. 

Quicumque uult accipiat eam uxorem. et ita docuit paganos / promiscua et communia56 

consortia feminarum. nec separauit cibos suos / ab eis qui inmolantur. et quædam fabulosa 

predicauit de mundi principio. / (2,17) Vincenti dabo manna absconditum .i. panem 

inuisibilem qui de cælo descendit. /40/ .i. qui uicerit inlecebras carnis. Et dabo illi calculum 

candidum. / .i. corpus quod nunc est candidum baptismo. faciam tunc refulgere gloria 

incor/ruptionis. Et in calculo .i. in corpore. nomen nouum scriptum .i. ut /  filii57 dei 

nominemur et simus.58 Quod nemo scit nisi qui accipit .i. non gustat / hipocrita quam suauus 

est dominus. quia qui dicit se nosse deum et mandata eius non /45/ custodit mendax est.59 

(2,18) Angelo tiathiræ .i. in hostiam. quia sancti exhibent / corpora sua hostiam uiuentem. 

Hæc dicit filius dei qui habet oculos tamquam / flamma ignis .i. predicato res ardentes 

uirtutibus. uel scrutatur renes / et corda.60 Et pedes eius similes auricalco .i. eccesia 

nouissima pressuram / patietur. (2,20) Sed habeo aduersum te .i. uituperabilis es quia non 

redarguis dig/50/na inuectione sinagogam pseudoapostolorum quæ se fingit xpistianam esse. / 

Quia permittis mulierem iezabel .i.  fluxum sanguinis et per hoc hæ/reticis. Docere quæ se 

dicit prophetam.61 Specialiter fuit mulier in tiatira / quæ docebat facinora. quæ figurat 

hæreticos per orbem. Et seducere / seruos meos fornicari et manducare de idolotitis .i. sub 

xpisti /55/ nomine docebat fornicationem et idolatriam spiritalem. Nam aperte / non docebat 

culturam idolorum. quia in ecclesia prophetam se dicebat. / (2,22) Ecce mitto eam in lectum 

.i. in poenam eternam quia miseros in lecto libi/dinis strauit. (2,23) Et filios eius .i. 

posteritatem et opera; in mortem .i. eter/nam animæ eternam;62        

 

[fol. 64v] 

 

/1/ Et scient omnes ecclesiæ quia ego sum scrutans renes et corda .i. delecta/tiones et 

cogitationes. quia opera nostra et dicta nota sunt hominibus sed deus / nouit quo animo fiant. 

Fornicatio et idolatria etiam in mini/mis delictis dicuntur. ut perdes omnes qui fornicantur abs 

                                                 
55 Phil 3,19 
56 communia] corr. ex consu- 
57 filii] filius ante corr. 

58 1 Io 3,1 
59 1 Io 2,4 
60 Apc 2,23: “quia ego sum scrutans renes et corda” 
61 docere quæ se dicit prophetam] quae se dicit propheten, docere  ed.  Vulg. 
62 In de ondermarge probatio pennae met de letter n (3x). 
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te.63 Et iohannes /5/ de falsis fratribus: Filioli. custodite uos a simulacris.64 (2,24) Vobis 

autem dico / ceteris qui tiathiræ estis .i. pios hortatur ad pacientiam premiis æter/nis. sicut 

impiis suadet penitentiam et poenam minatur. Qui non cognoue/runt altitudinem satanæ .i. 

nullo consensu probauerunt. Sic qui operantur / iniquitatem. non cognoscunt deum. licet 

omnes nouerit. (2,25) Non mittam super /10/ uos aliud pondus .i. non patiar uos temptari 

supra id quod potestis susti/nere. Tamen quod habetis tenete donec ueniam .i. adtendite a 

falsis / prophetis.65 Non uobis mitto nouam doctrinam. sed quæ accepistis ser/uate in finem. 

(2,26) Qui uicerit falsa et mea iussa custodierit. digna / mercede donabitur. Dabo illi 

potestatem super gentes .i. xpistus dat /15/ suam66 potestatem ecclesiæ. caput corpori suo. In 

xpisto nobis deus omnia donauit / (2,27) Et reget illas in uirga ferrea. et tamquam uas 

figuli confringentur .i. / iustitia inflexibili regit mites ut fructum plus afferant. et / destruit 

contumaces ut in æternum pereant.67 uel conterantur in eis terrenæ / cupiditates. et lutulentia 

negotia et limus peccatorum. (2,28) Et dabo illi /20/ stellam matutinam .i. xpistum qui 

sanctis pandit lucem æternam transacta noc/te68 seculi. (3,1) Angelo ecclesiæ sardis .i. lapidis 

preciosi quia habebat ambu/lantes in albis. Redarguit hunc angelum quia minus erat solers in 

malis / corrigendis. Scio opera tua quia nomen habes quod uiuas et mortuus es .i. uel / 

uideris esse uiuus. sed sinus uigilaueris in correctione prauorum. mor/25/tuis deputaberis. 

(3,2) Non enim inuenio opera tua plena coram deo meo .i. / quamuis hominibus uidearis 

esse innoxius. non excitas ceteros. (3,3) Veniam / ad te tamquam fur .i. euangelicæ parabolę 

de fure cauendo memor / esto. et uigila; (3,4) Sed habes pauca nomina in sardis .i. proprias 

oues no/minatim uocat deus.69 ut moisen nouit ex nomine. et nomina sanctorum scribit /30/ in 

cælo. (3,5) Qui uicerit sic uestietur uestimentis albis .i. inuiolata olosi/rica baptismi. (3,7) 

Angelo ecclesiæ philadelphiæ .i. dilectio fraterna. / quia ianua regni aperitur ei. et a domino 

diligi promittitur. Hæc dicit sanctus et uerus / qui habet clauem dauid .i. regiam potestatem 

ex dauid stirpe natus. uel aperiens propheti/am dauid. Qui aperit et ne70 claudit .i. fidelibus 

legem diuinam. Claudit et nemo aperit /35/ .i. infidelibus et incredulis. (3,8) Ecce dedi 

coram te ostium apertum; i. scientiam cæ/lestem aperui tibi. Quod nemo potest claudere .i. 

nec ui nec terrore supera/re. Qui71 modicam habes uirtutem. et seruasti uerbum meum .i. 

hec do/na promeruisti quia non in tuis uiribus sed in mea gratia confidisti. Laus est 

protegen/tis dei et deuotionis ecclesiæ. quod modicæ fidei aperiatur ostium uincen/40/di. et 

modica uirtus fide roboretur. (3,9) Ecce dabo de sinagoga sata/næ qui dicunt se iudeos esse 

et non sunt .i. omni ecclesiæ hoc promittit. / (3,10) Quoniam seruasti uerbum pacentiæ 

meæ .i. exemplum meum in aduersis / tolerandis72 seruasti. Et ego te seruabo ab hora 

temptationis / quæ uentura est .i. ab iminentibus pressuris. Non ut non tempteris. sed /45/ ut 

non uincaris ab aduersis. Ecclesia licet semper exerceatur aduersis. / tamen hic intelligetur 

hora temptationis humiliatio iudeorum sub / antixpisto. Sicut in sequentibus in sexto ordine. 

sic et hic in sexto angelo /  signatur nouissima persecutio. In qua multi iudeorum decipient et / 

xpistiani credent et ita hostem uincent. (3,11) Ecce uenio cito .i. cito au/50/xiliabor. Tene 

quod habes .i. ne tolerando lassescas. Vt nemo / accipiat coronam tuam .i. si defeceris. 

alius accipiet mercedem / tibi creditam. quia numerus sanctorum qui fixusest apud deum. 

impossibile est breuiari / numero zizaniorum crescentium. Et si corona amissa tradi/tur alteri. 
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non uacat locus eius qui amisit quod tenebat. (3,12) Qui uicerit /55/ .i. qui propter me 

aduersa deuicerit. Faciam illum columnam in templo dei / mei .i. nullam iacturam 

aduersitatis ultra sustinebit73 in templo / ecclesiæ. Hæ columnæ .i. sancti uiri nunc sustinent 

ecclesiam et mu/niunt. tunc eminendo decorabunt. Et scribam super eum / nomen dei mei .i. 

filii dei nominamur per adoptionem. / 

 

[fol. 65r] 

 

/1/ Et nomen ciuitatis dei mei nouæ ierusalem .i. ecclesiæ unitati sociabimur / quæ generata 

est in nouam uitam gratia cęlesti. Et nomen meum nouum .i. / xpistianum. (3,14) Angelo 

laodiciæ .i. tribus amabilis domini. uel fuerunt in uomitu. / quia ibi erant quibus dicitur. 

Incipiam te euomere ex ore meo.74 Et quibus item. Ego /5/ quos amo arguo et c<astigo>.75 

Hæc dicit amen testis .i. uere testis fidelis et uerus. / .i. xpistus quia est ueritas. Qui est 

principium creaturæ dei .i. per incarnationem inchoa/uit ecclesiam. (3,15) Scio opera tua 

quia neque frigidus es .i. infidelis in totum. Neque ca/lidus .i. fide seruidus. Si esses 

infidelis. maneret te spes conuertendi. /10/ Et quia non facis uoluntatem dei quam cognouisti 

proiceris de uisceribus / ecclesiæ. (3,17) Quia dicis quod diues sum et locupletatus et 

nullius egeo .i. sola fide / contentus. frustra diuitias usurpas. (3,18) Suadeo tibi  emere a me 

aurum ignit<um> pro<batum>76 / .i. feruentem caritatem probatam flamma pressurarum. 

Collirio inunge / oculos tuos77 .i. oculos mentis foue non stibio fallacis iactantiæ /15/ sed 

collirio .i. diuina scientia. uel bono opere tuo intellige scriptu/ram sanctam. (3,19) Ego quos 

amo arguo et castigo .i. hoc indicium speciale est / amari a deo. ideo ne refugias pati aduersa. 

Æmulare ergo .i. / erant illic qui æmulandi sequendique essent. (3,20) Ecce sto ad ostium et / 

pulso .i. ad cordem pulso dextera .i. exhortatione. Si quis aperu<erit> .i. si /20/ libenter 

receperis me inhabitatorem. cohęres mihi eris. (3,21) Qui uicerit .i. ui/tia. dabo ei sedere 

mecum in throno meo .i. participem faciam potesta/tis et iudicii mei. qui consendere inquit 

nos fecit in cælestibus in xpisto.78 Sicut et ego / uici et sedi cum patre meo in throno eius .i. 

post resurrectionem uicta morte / et aduersitatibus mundi. clarius ostendi omnibus quod sum 

aequalis potesta/25/te patri. Nota in singulis ecclesiis dominum indicare primo suam 

po/tentiam. dehinc opera ecclesiæ uel laudanda uel uituperanda retexere / intermixta semper 

ammonitione. postremo mercedem debitam utri/que parti rependere. et in presenti et in futuro. 

(3,22) Qui habet aures .i. cordis / audiat .i. oboediat mandatis istis. SECUNDA PERIOCHA. (4,1) 

Vidi /30/ hostium apertum .i. xpistum. in cælo .i. in altitudine ecclesiæ. Modo supra / dictare 

capitulat a natiuitate xpisti. eadem aliter dicturus. (4,2) Statim / fui in spiritu .i. qui credit in 

xpisto conscendit altitudinem uirtutum et spiritalis / efficitur.79 Et uox prima quam a<udiui> 

.i. similis priori quæ dixerat quod uides scri/be in libro.80 Sedes posita erat in cælo .i. 

ecclesia in cælo conuersa/35/tione. Supra sedem sedens .i. deus inhabitat ecclesiam. Vel 

sedes dei sunt angelicæ / potestates quarum mentibus altius presidet deus et inferius cuncta 

disponit. / (4,3) Et qui s<edebat> s<imilis> lapidis iaspidis .i. aquæ. et sardini .i. ignis. 

quibus duobus / iudicium nouissimum erit. Nam sicut in diebus noe. ita erit aduentus / f<ilii> 

h<ominis>81 Iris in circuitu sedis .i. intercessio sanctorum ante deum qui muniunt /40/ 

ecclesiam. Sol nubes irradiat et faciat irin .i. deus sanctos inlustrat et per / eos prop[r]iciatur 
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ecclesiæ. Similis uisioni smaragdinæ .i. nimiæ uiridi/tatis .i. fides perfecta qua sancti 

expectant inmarcescibilem gloria ideo / orando potentius protegunt cæteros. (4,4) In circuitu 

sedis sedilia /  xxiiiior .i. locus patriarcharum et apostolorum .i. ecclesia de utroque 

testamento. /45/ Quam antea uiderat in una sede propter societatem unius fidei. Super 

thronos / xxiiii. seniores .i. iudiciaria habentes dignitatem in xpisto. quia sede/bunt  et 

iudicabunt uniuersa membra. sed in uno et per unum caput. / Nam sancti stantes ad dexteram 

iudicis in iuditio. non poterunt sedere. Vel xxiiiior s<eniores>. / .i. perfecti opere et 

predicatione euangelii senarius .i. perfectio. quia de quater /50/ senis. sunt xxiiiior; 

Circumamictos uestimentis alb<is> .i. bonis operibus indu/tos. In capitibus eorum 

cor<onas> aureas .i. in mentibus gaudia superna quæren/tes. (4,5) De throno .i. ecclesia. 

procedunt fulgura et uoces et ton<itrua> .i. miracu/la. predicationes. ter[r]minationes 

predicatorum. Hoc82 est quod ait. Illi autem pro<fecti> / predic<auerunt> ub[l]ique domino 

cooper<ante> et s<ermonem> conf<irmante> s<equentibus>  s<ignis>.83 Et vii. lamp<ades> 

ard<entes> ante thr<onum>. /55/ qui sunt vii. spiritus dei .i. unus spiritus sanctus. septem 

habet dona .i. perfectionem et ple/nitudinem donorum et uniuersa inluminat.84 (4,6) In 

consp<ectu> sedis tamquam mare u<itreum>. / simile crist<allo> .i. uero fides in baptismo 

in quo non aliud uidetur exterius / quam quod gestat interius. Cristallus .i. baptismus. de aqua 

in glaciem  et la/pidem preciosum .i. de infidelitate ad xpisti a nitatem. In medio et in /60/ 

circuitu  sedis .i. per cunctas partes ecclesiæ; iiiior animalia plena / oculis a<nte> et 

r<etro> .i. lumen euangelii de scientia preteritorum et futurorum / predicatores sancti .i. 

spiritualia animalia replent omnes partes / ecclesiæ; iiii. id est omnes sancti predicatores /85 

                                                                             

                                                                    

[fol. 65v] 

 

/1/ (4,7) Animal primum simile leoni .i. augustinus dicit leo est matheus qui regiam 

prosapiam xpisti dicit / qui uicit leo de tribu iuda.86 et catulus leonis iuda. in quo ut rex a rege 

timetur. a ma/gis adoratur. rex cum seruis rationem ponit. rex nuptias filio facit. ad ultimum / 

rex segregat oues ab hedis. Vitulus est lucas. qui ostia fuit xpistus circa templum et 

sa/5/crificia in principio diuersatur. et concluditur quia erant in templo semper laud<an>tes et 

bened<i>centes /  deum.87 Homo. est marcus. qui gesta hominis xpisti tantum simpliciter 

narrat. Aquila est iohannes / qui uelut ortum solem perspicaciter uidet natiuitatem uerbi. 

Animalia .i. euangelistæ / uel tota ecclesia. quæ est fortis in leone. uictimatio in uitulo. 

humilitas in homine / sublimis in aquila uolante. (4,8) Singula eorum hab<ebant> alas senas 

.i. perfectionem doctri/10/næ per quam ecclesiam sustollunt ad alta. Vel alæ eorum xxiiiior 

simul .i. xxiiiior libros / ueteris testamenti quibus fulciter auctoritas euangelistarum et ueritas 

conprobatur. In circ<uitu> / et intus pl<ena> sunt oculis .i. ecclesia coram deo et hominibus 

adtendit se uigilanter. Interiores / oculi eius sunt. vt omnis gloria eius filiæ regis ab intus.88 

Exteriores oculi. vt in fimbriis. aur<eis> / circumam<icta> uar<ietatibus>.89 Vel semper est 

lux in euangelio et in littera et in allegoria. Alia translatio habet /15/ plena oculis ante se et 

retro .i. lux euangelii legem irradiat. et mundum fulgo/re nouæ gratiæ inluminat. Requiem 

non hab<ebant> d<ie> ac n<octe dicentia> sanctus sanctus sanctus dominus deus 

omnipotens .i. omni tempore / seculi predicant sanctæ trinitati unam dominationem 
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omnipotentiam eternitatem. et tamen manet / in cælestibus laus creaturæ intellectualis 

perpetualiter. (4,10) Procidebant xxiiiior s<eniores> .i. ad predica/tionem euangeliorum 

omnis ecclesia deum adorat ex utroque testamento. Et mittebant coro/20/nas suas ante 

thr<onum> .i. deo adsignant quicquid uirtutis et dignitatis habent / (5,1) Vidi in dextera 

sedentis super thr<onum> librum scr<iptum> intus et f<oris> .i. per incarnationem deum 

patefacta sunt / misteria sanctæ scripturæ. cuius unitas concors continet exterius uetus 

testamentum. interius / nouum. Signatum sigillis vii .i. tectum omni plenitudinem misteriorum 

latentium uel con/scriptum dispositione spiritus septiformis. (5,2) Audiui angelum fortem 

pred<icantem> uoce mag<na> /25/ .i. predicationem legis. Quis est dignus aperire librum 

.i. multi prophetæ et iusti cupierunt uidere / quæ apostoli uiderunt. et de hac salute ut ait 

petrus exquisierunt et scrutati sunt prophetæ.90 Iste liber / in isaia inreserabilis est scienti et 

nescienti litteras; quem librum predicat aperiri dicens. / In die illa audient surdi uerba libri.91 

Et iezechiel. Ecce manus missa ad me / in qua erat liber inuolutus et expanditillum coram me 

qui erat scriptus intus et foris;92 Et /30/ ait quod iohannes tacuit .i. quid erat in eo scriptum. Et 

scriptæ erant in eo lamentationes / et carmen et uæ93 .i. uetus et nouum testamentum. 

penitentiam dicit et regnum cæleste et fle/tus infernales dicit. (5,3) Nemo poterat in cælo 

neque in terra neque subtus terram aperire librum. / .i. nec angelus nec aliquis iustus 

defunctus. uel uiuus non potuit inuestigare uel reuelare / misteria diuinæ legis. Neque 

respicere illum .i. contemplari splendorem et gratiam no/35/ui testamenti. sicut filii israhel in 

faciem moisi non poterant aspicere nouum testamentum / (5,4) Et ego flebam multum .i. 

omnes iusti flebant miserias seculi. (5,5) Unus de senioribus dicit / mihi; ne fleueris. Ecce 

uicit l<eo> d<e> t<ribu> iuda .i. o iohannes noli flere94 quia iam impletum est in xpisti / 

passione misterium quod diu latebat. Vicit leo cum tradidit spiritum et uelum templi scissum / 

est. et completum est illud. Catulus leonis iuda ad predam95 .i. ad predandum infernum fili mi 

/40/ ascendisti.96 subaudit in cruce et cetera quomodo et ubi uicit.97 (5,6) Vidi in medio 

throni et iiiior a<nimalium> / et seniorum agnum stantem tamquam occ<isum> .i. in 

medio ecclesiæ xpistus innocens mortuus. / Habentem cornua vii .i. omnem potestatem.98 et 

oculos vii .i. omnem inluminatio/nem gratiæ. vel habentem spiritum septiformem potentem99 

et inluminantem. (5,7) Venit et accepit / de dextera sedentis in thr<ono> librum .i. de patre 

accepit dispensationem in carnationis. /45/ et a se ipso quia ipse est dextera patris secundum 

id quod deus est disposuit incarnationem suam / et in humanitate agnus est in diuinitate 

dextera patris est et filius dei et filius hominis in / una persona cum spiritu sancto in throno 

habitat. (5,8) Cum aperuisset librum. iiiior animalia / et xxiiii seniores ceciderunt coram 

agno .i. cum passione sua dominus implesset utrumque / testamentum. ecclesia gratias ei refert  

et adimplet ea quæ desunt passionum xpisti in carne sua /50/ Habentes singuli citharas et 

fialas aur<eas> .i. corpora mori parata. et corda pa/tula latitudine caritatis. (5,9) Et cantant 

canticum n<ouum> d<icentes>. Dignus es domine accipere librum / et aperire 

sig<nacula> eius .i. celebrant sacramenta noui testamenti et dispensationem dei. / laudant 

quæ soli xpisto competere fatentur. Et redemisti nos deo in sang<uine> ex omni / tr<ibu> 

et l<ingua> et p<opulo> et n<atione> id est hic ostenditur animalia et seniores esse 

ecclesiam quæ redempta est san/55/guine xpisti et congregata de gentibus. (5,10) Et 
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regnabunt super terram .i. ecclesia nondum est in / cælo sed in terra.100 (5,11) Et uidi et 

audiui uocem angelorum multorum in circuitu throni et a/nimalium et seniorum .i. populi 

innumeri ad ecclesiam confluunt et deum laudant cui da/ta est omnis potestas ini cælo et in 

terra. Nam iusti uocantur angeli et filii dei. vel ista conci/nit militia cælestis congratulando 

redemptioni nostræ. Angeli uoce deum laudant. /60/ .i. admirantur intima contemplatione. 

(5,14) Quattuor animalia dicebant amen et seni/ores ceciderunt et adorauerunt .i. populis 

laudantibus deum in ecclesia. doctores idem con/firmant et exempli gratia deum adorant 

simul. (6,1) Vidi quod aperuisset agnus unum de si/gillis .i. primo sigilla soluuntur deinde 

liber aperitur. sed ideo preposteratur quia deus resur/gens finis legis fuit. et ascendens in 

cælum et101 misso spiritu sancto firmauit ecclesiam mu/65/nere secretioris arcani. In 

resurrectione aperuit librum in aduentu spiritus sancti signa/cula soluit libri. Primum sigillum 

.i. decus ecclesiæ primitiuæ. Tria sequentia. / .i. triforme bellum contra ecclesiam. Quintum .i. 

gloriam triumphatorum. Sextum. / .i. ea quæ sunt uentura tempore antixpisti. Septimum .i. 

initium quietis æternæ. (6,2) Et audiui / unum de iiiior. animalibus dicens: veni et uide .i. 

euangelium ammonet nos cer/70/nere gloriam ecclesiæ. 

 

[fol. 66r] 

 

/1/ Et ecce equus albus .i. ecclesia super niuem dealbata. Et qui sedebat super illum .i. 

dominus gratia / presidet in ecclesia; habebat arcum .i. arma spiritalis doctrinæ contra 

impios. Et / data est ei corona .i. uictor in suis coronam percipit a deo patre qua coronet 

sanctos suos102 / Et exiit uincens ut uinceret .i. accepit dona in hominibus.103 in quibus cælo 

presidens /5/ a saulo persequebatur. (6,3) Audiui secundum animal dicens. Veni et uide .i. 

contrarium equi/tatum adtende sollerter. et de aduersis a corpe cautelam ex prescientia. (6,4) 

Et exiuit / alius equus rufus .i. populus sinister sanguinulentus ex sessore suo diabolo. / Nam 

in zacharia equus domini rufus104 uel roseus .i. suo sanguine. iste uero rufus id est roseius / 

alieno sanguine. Et qui sedebat super eum .i. diabolo.105 datum est ei ut sumeret /10/ 

pacem de terra .i. sua. hoc est de impiis.106 Nam ecclesia accepit pacem æternam quam sibi 

xpistus / reliquit. Et datus est illi gladius magnus .i. in eos quos preuaricatores fidei. uel 

quos / martires facit; de quo dicitur. Qui fecit eum adplicabit gladium eius107 .i. ne tantum 

temp/tet sanctos quantum uelit. uel in se ipsum rediet uindicta rabiei suæ. (6,5) Et ecce equus 

/ niger .i. caterua falsorum fratrum. Et qui sedebat super eum .i. diabolus108 habebat 

stateram /15/ in manu sua .i. stateram recte professionis habent sed socios lędunt per opera / 

tenebrarum. (6,6) Dum enim in medio animalium dicitur ne læseris .i. illic est qui lædit. De / 

quo equo apostolus ait; foris pugnæ. intus timores.109 Bilibris tritici denario. / .i. bilibres 

perfectos uiros fide et opere. electos quasi triticum denario perfectionis. / et tres bilibres 

hordei denario .i. minimos uel laicos uiros in ecclesia. fide /20/ tamen trinitas inbutos 

perfecte. Et uinum et oleum ne læseris .i. eos qui sunt redempti / eodem pretio sanguinis 

perfectio et insignia crismatis portant. ne læseris tuo / malo exemplo. Vt ait apostolus. Caue 

ne exemplo pessimo fratrem tuum scandalizes / propter quod xpistus mortuus est.110 Bilibres 
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.i. perfectio fidei et operis quæ utraque est in gemina / radice caritatis. (6,8) Et ecce eq<u>us 

pallidus .i. populus hereticorum qui se palliunt esse catho/25/licos. Et qui sedebat super eum 

.i. diabolus. Nomen illi mors quia in mortem trahit eos. Et / infernus sequebatur eum .i. 

exercitus perditorum et ministri diabol qui multis sunt causa mor/tis et infernorum. Vel hic 

mors est spiritaliter in hereticos.111 illic poena æterna. Et da/ta est illi .i. populo hęreticorum 

potestas super iiii.or partes terræ .i. arrii uesania / nata in alexandria. peruenitusque ad 

gallicum oceanum insequens pios gladio cor/30/porali et spiritali.112 Similiter de aliis 

hæreticis.113 Alia editio habet. super quartam partem / terræ .i. tres equi mali diabolo rectore 

fidentes. contra quartum equitatum ecclesiæ / calcitrant. (6,9) Vidi subtus altare animas 

interfectorum propter uerbum dei .i. gloria animarum / post poenam corporum; altare .i. in 

secretario laudis æternæ. quia altare aureum in/terius positum prope arcam corporis domini. 

non carnem et sanguinem offert domino ut ex/35/terior ara. sed sola timiatnatha114 laudis. Et 

qui nunc exhibent corpora sua / hostiam uiuentem. tunc defuncti sacrificant illi hostiam laudis. 

Vel per hiper/baton non sub ara uidit instare115 occisos. sed occisos sub ara116 .i. propter aram. 

sub tes/tificatione nominis xpisti. sicut machabei sub testamento dei ceciderunt.117
 Et 

cla/mabant uoce magna .i. desiderio magna desiderant118 ea quæ sciunt /40/ dominum uelle 

facere. quia nihil cupiunt contra dei nutum. et eorum desideria ex dei / pendent uoluntate. 

(6,10) Vsquequo domine sanctus et uerus non iudicas et uindicas sang<uinem> nostrum / 

de his qui habitant in terra? .i. non hoc dicunt odio inimicorum pro quibus rogauerunt / in 

hec seculo. sed amore æquitatis qua concordant iudici deo. et precantur uenire diem / 

iudicii119 quo destruatur regnum peccati  et resurrectio corporum fiat. Nam et /45/ nos cum in 

presenti pro inimicis oramus. dicimus tamen adueniat regnum tuum.120 / (6,11) Et datæ sunt 

illis singulæ stolæ albæ .i. gaudia uel letitia121 de sua inmortalitate. resur/gentibus uero 

corporibus . in terra sua duplicia possidebunt.122 Et dictum est illis ut re/quiescerent tempus 

adhuc modicum donec impl<eantur> conserui eorum et fratres eorum .i. dif/fertur gloria 

resurrectionis propter colligendos fratres. Stolæ albæ .i. lætitia de /50/ impiis damnandis in 

fine. et martiribus sibi sociandis. (6,12) Vidi cum aperuisset / sigillum sextum. et terræ 

motus factus est magnus .i. in sextæ etates fine. erit nouis/sima persecutio. sicut sexta feria 

domino crucifixo. mundum tenebris et pauore con/cussus est. Sol factus est niger .i. potentia 

xpisti operta uel doctrina temporaliter obs/curata. et uelata a defensione. cum ministri 

antixpisti sinuntur grassari /55/ in seruos xpisti. Luna tota facta est sicut sanguis .i. in toto 

orbe plus solito / ecclesia pro xpisto sanguinem fundet. quia nouissimus terræmotus erit in 

toto orbe. / antea uero per loca sicut scriptum est.123 (6,13) Et stellæ ceciderunt super terram 

.i. qui cælestes / fulgent specie tenus in ecclesia. uento nouissimæ persecutionis impulsi / 

terreni probabuntur fuisse. Sicut ficus mittit grossos suos .i. inmaturos /60/ et inutiles et 

caducos124 fructus. Cum a uento125 magno mouetur .i. nouissima per/secutio. (6,14) Cælum 

recessit sicut liber inuolutus .i. ecclesia suis tantum cognita / discrete uitans persecutionem 

                                                 
111 hereticos]  mortuos   ed. 
112 gladio corporali et spiritali]  gladio corporali bestialiter  ed. 
113 Similiter de aliis hæreticis ]  deest ed. 
114 thymiamata   ed. 
115 instare]  deest ed. 
116 post  ara  eras. 
117 2 Mcc 7,36 
118 desiderant] desider in ras. 
119 corr. 
120 Mt 6,10 
121 uel Letitia suprascr. add. 
122 Is 61,7 
123 Mt 24, 7: “et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca” 
124 caducs ante corr. (suprascr.) 
125 Cum a uento]  cum uento  ed. 
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recedet. ut abdita non uideatur ab extra/neis. sicut liber inuolutus. misteria intus continet sed 

foris non apparentia. / 

 

[fol. 66v] 

 

/1/ Et omnis mons et insulæ de locis suis motæ sunt .i. diuersa membra ecclesiæ pro 

qualitate / officiorum uel uirium nulla erunt aliena ab hoc turbine. 126 sed motus erunt 

dis/similes quia boni mouebuntur id est fugient propter cautelam. mali mouebuntur .i. 

se/quentur malitiam et coedent persecutioni. (6,15) Reges terræ et principes et tribuni. /5/ .i. 

potentes homines ex127 omni gradu et conditione. nam tunc non erit rex nisi unus / persecutor 

antixpistus. (6,16) Absconderunt se in speluncis et petris montium .i. infirmio/res in 

ecclesia desiderabunt roborari exemplis precelsorum. muniri consiliis. prote/gi monitis. 

obumbrari precibus. Et dicunt montibus et petris .i. precelsis et for/tibus uiris; cadite super 

nos .i. per affectum compassionis; nam montes excelsi /10/ ceruis. petra refug<ium> 

herin<aciis>.128 Et abscondite nos a facie sedentis super thro/num et ab ira agni .i. peccata 

nostra tegite per uestram intercessionem et dei misera/tionem. ut uenturus non inueniat nos 

reprobos sed stabiles in fide. (6,17) Et quis / poterit stare .i. ille qui nunc curat uigilare et 

stare in fide et uiriliter129 agere. / Vel iuxta litteram hic terræmotus .i. dies iuditii quando 

reges terreni et princi/15/pes pauidi quærent refugia sanctorum. sicut legimus in diuite et 

lazaro factum. / (7,1) Vidi iiii.or angelos stare super iiiior angulos terræ .i. iiiior regna 

principalia / assiriorum. persarum. grecorum. romanorum. Nunc dicunt uictoriam xpisti post 

regnum / antixpisti. quia regna iiiior supradicta. iam cesserunt xpisto et ecclesiæ. et grandes / 

causæ debent confirmari grandioribus argumentis. Tenentes iiiior. uen/20/tos terræ. ne 

fl<aret> super terram. neque supra mare neque in ull<am> arb<orem> .i. suo poten/tatu 

omnia prefocantes nullum respirare sinebant pro libitu suo. nec in / prouintias diuersas. nec in 

insulas. nec in diuersarum qualitatum et conditio/num hominibus; vel iiiior. angeli sunt iiiior 

ipsi uenti. ut ait danihel. Ecce / iiiior. uenti cæli pugnabant in mari magno; et iiiior. bestiæ 

ascendebant /25/ de mari.130 (7,2) Et uidi alterum angelum .i. xpistum qui est magni consilii 

angelus131 .i. / nuntius paternæ uoluntatis. Ascendentem ab ortu solis .i. uisitauit nos oriens 

ex alto132/ hab<en>tem signum dei uiui .i. uexillum crucis quo signaret frontes suorum. Et 

cla/mauit uoce magna .i. magna et sublimi predicatione. penitentiam agite / 

approp<inquabit> enim reg<num>133. iiiior. angelis .i. regnis. (7,3) Nolite nocere terræ et 

m<ari>  neque ar<boribus> /30/ .i. post passionem domini contritum est imperium 

mundanum sicut in statua legimus quæ commi/nuit lapis de monte. Quoadusque sign<emus> 

s<eruos> dei in fr<ontibus> eorum .i. propter hoc confrac/tum est imperium gentium. ut 

facies scanctorum libere notarentur134 signo fidei. Et figura / crucis. significat imperium 

domini dilatatum ubique. Respice distinctis quadra/tum partibus orbem. Vt signum fidei cuncta 

tenere probes.135 Ideo nomen domini te/35/tragrammaton in fronte pontificis scribebatur. quia 

hoc signum est in fronte / fidelium. (7,4) Et audiui numerum signatorum cxliiiior milia .i. 

multitudo innu/merabilis tocius ecclesiæ. Ex omni tribu filiorum israhel .i. progenita de 

                                                 
126 eras. 
127 ex] et suprascr. add. 

128 Ps 103, 18 
129 uiriliter corr.   
130 Dn 7, 2-3 
131 Is 9, 6 (“consiliarius Deus”) 
132 Lc 1, 78 
133 Mt 4, 17 
134 notarentur]  notaretur   ed. 
135 In een zevental handschriften staat in de marge geschreven: oriens meridies (ortus) occidens aquilo;  cf. ook 

de inscripties in het kruis op fol. 44v (schriftje VIII). 
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patri/archis uel prosapia carnis136 uel imitatione fidei. vt si uos xpisti. ergo abrahæ / semen 

estis.137 Duodecim duodecies et millenarius qui est denarius quadratus solidus .i. perfec/40/ta 

et stabilis uitæ ecclesiæ. Duodecim .i. ecclesia quia per orbem quadratum est in fide trinita/tis. 

(7,5) Ex tribu iuda .i. ideo a iuda[m] inchoat138 ex qua tribu fuit xpistus.139 et dan 

pretermit/tit quia antixpistus ex eo erit. ut fiat dan coluber in uia et cetera.140 et noluit dicere 

ordi/nem generationis terrenæ sed uirtutes ecclesiæ iuxta interpretationem nominum. / Incipit 

a iuda .i. confessione et laude presenti. finit in beniamin .i. in dextera ui/45/tæ æternæ. primus 

iuda .i. confessio. quia ante initia confessionis nullus apprehendit ini/tia bonorum operum uel 

culmen. Et nisi per confessionem renuntiamus141 malis actibus. non informa/mur rectis. 

Ruben .i. uidens filium .i. opera. ut filii tui .i. opera sicut nouella oliuarum.142 / Et uideas 

filios filiorum tuorum143 .i. fructum operum .i.144 mercedem eternam. Nam qui timet dominum 

/ non erit beatus si genuerit filios. cum uirgines fideles potior merces expectet. /50/ Post iudam 

est ruben .i. post exordia diuinæ confessionis et laudis sequetur perfecta ac/tio. Post ruben est 

gad .i. temptatio uel accinctus. quia post inchoatum bonum opus maioribus / temptationibus 

probatur homo et ad bella grauiora succingitur ut comprobetur forti/tudo fidei illius. vt est 

illud. fili accedens ad seruitutem dei sta in iustitia et timore / et prepara animam tuam ad 

tempt<ationem>.145 Et precinxisti me uirtute ad bellum.146 Et quoniam beatifi/55/[fi]camus 

eos qui sustinuerunt sufferentiam.147  Et per multas tribulationes oportet nos intrare in / 

regnum dei.148 (7,6) Ideo post gad. est aser .i. beatus quia beatus uir qui suffert temptationem 

quoniam149  cum prob<atus> f<uerit> acc<ipiet> / c<oronam> u<itæ>.150 Post aser. est 

neptalim .i. latitudo. quia promissione beatitudinis securi non / angustantur. sed spe 

gaudentes in tribulatione pacientes151 dicunt. in tribulatione / dilatasti me.152 et uiam 

mandatorum tuorum cucurri dum dilatasti cor m<eum>.153 Et dilata/60/tum est os meum super 

inimicos meos quia lætata sum in s<alutari> t<uo>.154 Post neptalim. est manasses .i. / oblitus 

uel necessitas. quia docemur temptationibus presentibus ea quæ retro sunt obliuisci et in / ea 

quæ ante sunt extendamur. ut carnis curam faciamus non in desideriis sed adstricti sola / 

conditione humanæ necessitate. De qua dauid155 meliora suspirans dicit. De necessit<atibus> / 

meis eripe me.156 (7,7) Post manassen. est simeon .i. auditor tristitiæ uel nomen habita/65/culi. 

quia debemus uidere quid hic habendum. et quid salubriter expectandum. 

 

[fol. 67r] 

                                                 
136 carnis post corr. 
137 Gal 3, 29 
138 incoat ante corr. (suprascr.) 
139 Hbr 7, 14 
140 Gn 49, 17 
141 renuntiamus] renuntiemus   ed. 
142 Ps 127, 3 
143 Ps 127, 6 
144 .i. post corr. (suprascr.) 
145 Sir 2, 1 
146 Ps 17, 40 
147 Iac 5, 11 
148 Act 14, 21; dit citaat is in de omwerking op de verkeerde plaats terecht gekomen. In de oorspronkelijke tekst 

hoort het bij de interpretatie van Gad en niet van Aser.  
149 quoniam ] quia  ed. 
150 Iac 1, 12 
151 Rm 12, 12 
152 Ps 4, 2 
153 Ps 118, 32 
154 1 Sm 2, 1 
155 dauid] psalmista  ed. 
156 Ps 24, 17 
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/1/ Nam illic dabitur gaudium cęlestis habitaculi. quorum hic animus contristatur fructuosa 

penitentia. / quibus dicitur. Tristitia uestra uertetur in gaudium.157 Ideo post simeon. est leui .i. 

additus. quia illis qui tempora/libus æterna mercantur ut redemptio animæ uiri propriæ 

diuitiæ.158 hoc congruit quod dicitur / Qui addit scientiam addit dolorem.159 Similiter illis qui 

consilium dei sequendo percipiunt / 5/ in hoc seculo centupla160 cum retributionibus161 et in 

futuro uitam æternam. Ideo post leui. est isachar. / .i. merces. quia non sunt condignæ 

passiones huius temporis. ad futuram gloriam.162 et fructuosius  pugnatur / ubi merces certa 

speratur. (7,8) Post isachar est zabulon .i. habitaculum fortitudinis. / quia uirtus in infirmitate 

perficitur.163 et corpus quod ab inimicis putatur infirmum et per cuius ma/teriam animum 

uolunt occidere. deo confortante experiuntur inuictum. Post zabulon est /10/ ioseph .i. 

augmentum. quia gratias deo augmentamus de talentis duplicatis164 et de his commo/dis quæ a 

deo percipimus. Nouissimus est beniamin .i. filius dexteræ. quia in iudicio futuro / ad 

dexteram dei erint omnes qui supradictas uirtutes habuerint. et xpistus erit finis ordinis / cum 

nouissima inimica morte destructa donabitur electis felicitas hæredita/tis æternæ. vel 

unusquisque fidelis dicitur filius dexteræ uel omnis coetus ecclesiæ. ut adstitit /15/ regina a 

dextr<is> t<uis> in uest<itu> d<eaurato> circ<umamicta> uar<ietate>.165 Ex singulis tribubus 

sunt xı̄ı̄ [duodecim milia] signati. / .i.166 singuli fideles in quibuscumque uirtutibus 

proficiunt.167 roborantur fide antiquorum pa/trum et exemplis infirmantur. quia xiies 

[duodenaries] sunt uel apostoli uel patriarchæ. uel doctores omnes. uel / omnis ecclesia. In 

iuda laudabiles confessione. in ruben preclari prole operum. In gad / fortes exercitio 

temptationum. In aser. felices uictoria certaminum. In nep/20/talim. dilatati largis operibus 

misericordiæ. In manasse. obliti posteriorum. In simeon / quasi tristes adhuc in conualle 

lacrimarum. semper autem gaudentes168 nomine inha/bitaculi169 in cælestem suspirantes 

hierusalem. In leui congaudentes promisssionibus / uitæ presentis et futuræ et additis bonis 

temporalibus æterno bono fundati. In isa/char. firmati contemplatione futuræ mercedis. In 

zabulon. ponentes pro xpisto /25/ animas suas. In ioseph. studentes augmento spiritalis 

substantiæ. et super dei precep/ta aliquid amplius offerant uel in uirginitate uel ex quantitate 

facultatum suarum. In ben/iamin. expectantes indefessis uotis dexteram felicitatis æternæ. et 

unum quemque / ex his signat regula precedentium patrum quasi duodecim numerus. et ex 

meritis singularum / personarum (..)170 perfecta pulchritudo ecclesiæ quasi cxliiii (milia); (7,9) 

Post hæc uidi turbam mag<nam>.  quam /30/ din<umerare> n<emo> p<oterat> ex 

o<mnibus> g<entibus> et tr<ibubus> et p<opulis> et l<inguis> .i. gloriam eorum dicit qui 

uincent ultimam persecutionem. vel / saluationem gentium. quia antea tribus israhel dixit. 

Amicti stolis albis .i. baptismo uel clari/tates per spiritum sancti. Et palmæ in manibus 

eorum .i. triumphus crucis et quia sæculum uicerint in xpisto. / (7,10) Et clamabant uoce 

magna dicentes .i. deuotione et indesinenti laude. Salus deo nostro qui sedet s<uper> 

                                                 
157 Io 16, 20 
158 Prv 13, 8 
159 Ecl 1, 18: “et qui addit scientiam addat et laborem”] ed.    verscheidene handschriften hebben de versie van 

VLO 15. 
160 centupla] centumplicia    ed.  
161 retributionibus] tribulationibus  ed. 
162 Rm 8, 18 
163 2 Cor 12, 9 
164 duplicatis post corr. 
165 Ps 44, 10 
166 .i. in margine add. 
167 proficerint  ed. 
168 2 Cor 6, 10 (“quasi tristes semper autem gaudentes”). 
169 inhabitaculi] habitaculi  ed. 
170 expunctie 
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t<hronum> / et agno .i. salus deo patri qui sedet in tr<onum> .i. in ecclesia. et agno .i. patri 

filius conregnat cum spiritum /35/ sancto. Sic dicitur. Cognoscant te uerum et unum deum et 

quem misisti ihesum xpistum.171 subauditur / unum et uerum deum cognoscant. (7,11) Et 

omnes angeli .i. turbæ multæ deum adorantes. / stabant in circuitu thr<oni> et seniorum et 

animalium .i. omnes qui in circuitu eius sunt offerunt mune/ra.172 Et ceciderunt in 

consp<ectu> throni in facies suas et ador<auerunt> deum .i. ipsi angeli sunt turba. et / 

animalia et seniores.173 quia non dicit adorasse turbam nec animalia et seniores. /40/ sed solos 

angelos. Vel ipsos dicit angelicos spiritus de quibus in gentium salute congauden/tibus dicit. 

Lætamini gentes simul cum populo eius. 174 et adorent eum omnes angeli dei. / (7,12) 

Benedictio et claritas et sap<ientia> et gr<atiarum actio et> h<onor> et uirt<us> et 

f<ortitudo> .i. septem uirtutum laudem domino of/fert ecclesia quam ab eo percipit in 

singulis membris. (7,13) Et unus de senioribus dicit mihi. Hi qui a/micti sunt stolis albis 

qui sunt et unde uenerunt .i. ad hoc interrogat ut doceat. (7,14) Hi sunt qui ue/45/nerunt ex 

magna tribulatione .i. per multas tribulationes oportet nos intrare in r<egnum> dei.175 et 

tri/bulatio antixpisti maior176 erit ceteris. Et lauerunt stolas suas in sang<uine> agni. / .i. 

non soli martires. quia in sanguine proprio illi lauantur sed ecclesia tota quam sanguis / ihesu 

emundat  ab omni delicto. (7,15) Ideo sunt ante thr<onum> dei .i. in ministerio dei illic / 

consistunt qui inter aduersa fideles confessores nominis eius extiterunt. 177 Et seruiunt /50/ ei 

die ac nocte in templo eius .i. æternaliter. Et qui sedet in throno habitat super illos. / .i. 

tronus dei sunt sancti super quos et in quibus in secula habitat deus. (7,16) Non esurient 

neque sitient / amplius .i. hoc est promissio dei. ego sum panis uitæ. qui uenit ad me non 

esuriet / et qui credit in me non sitiet umquam;178 nam beati qui esuriunt  et sit<iunt> 

iust<itiam> quoniam ipsi s<aturabuntur>.179 / Neque cadet super illos sol neque ullus estus 

.i. transierunt per ignem et aquam et induxisti eos in /55/ refrig<erium>.180 (7,17) Quoniam 

agnus .i. xpistus. qui in medio throni est .i. unus est thronus patri et filio / ecclesiam in qua 

per fidem inhabitat unus deus tota trinitas. et superius agnus accepit librum / a sedente in 

throno. Et deducet eos ad uitæ fontes aquarum .i. ad consortium sanctorum qui / fontes sunt 

doctrinæ cælestis. uel ad uisionem dei in quo sunt omnes thesauri sapientiæ / et scientiæ 

absconditi.181 ut ait dauid Sicut ceruus desiderat ad f<ontes> a<quarum> ita d<esiderat> 

a<nima>.182 Et absterg<et> deus /60/ omnem l<acrimam> ab oculis eorum .i. adepta 

plenitudine gaudiorum inmortalium. mandabitur183 / obliuioni omnis meror penitentiæ. quia 

beati qui lugent quoniam ipsi consolobantur;184 / 

 

[fol. 67v] 

 

/1/ vel turba stolata .i. presens ecclesia ubi spe salui facti sumus. et quod non uidemus / 

sperantes per pacientiam expectamus. (8,1) Et cum aperuisset sigillum vii. factum est 

                                                 
171 Io 17, 3 
172 Ps 75, 12 
173 scripsit suniores 
174 Dt 32, 43: “Laudate gentes populum eius” , cf. Rm 15, 10: “Laetamini gentes cum plebe eius”. 
175 Act 14, 21 
176 correxit 
177 lege existerunt 
178 Io 6, 35 
179 Mt 5, 6 
180 Ps 65, 12 (“transivimus per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium”), voor induxisti cf. Vetus latina, 

Itala. 
181 Col 2, 3 
182 Ps 41, 2 
183 mandabitur] mundabitur ante corr. 

184 Mt 5, 5 
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silen/tium in cælo quasi media hora .i. post mortem antixpisti aliquantula requies erit / in 

ecclesia. de qua danihel ait. Beatus qui expectat et peruenit ad dies mille ccc/5/xxxv;185 quod 

sic hieronimus exponit .i. Beatus qui post mortem antixpisti. supra dies / mille ccxc. id est tres 

semis annos. prestolatur dies xlv. quibus xpistus ueniet / in sua maiestate. Et quare post 

interfectionem antixpisti erit silentium xlv dierum / deus scit. sed forte dilatio regni. probatio 

est pacientiæ sanctorum. In vio. si/gillo pressuras ecclesiæ. in viio. requiem dixit. quia xpistus 

sexta feria crucifixus /10/ sabbato quieuit tempus resurrectionis expectans.  TERTIA PERIOCHA. 

/ Recapitulat eadem ab origine aliter dicturus. LIBER SECUNDUS
186

 (8,2) Et uidi vii. angelos .i. 

/ uniuersos predicatores ecclesiæ. stantes in conspectu dei .i. deo placentes. / et data sunt 

illis. vii. tubæ .i. officium uniuersale predicationis. Pri/ma tuba .i. predicatio dicit communem 

interitum impiorum in igne et gran/15/dine. Secunda dicit pulsum diabolum de ecclesia. 

incendentem ardentius mare / .i. seculum. Tercia. hereticos decidentes de ecclesia 

corrumpentes flumina / sanctæ scripturæ. Quarta. defectum falsorum fratrum in obscuratione 

siderum. / Quinta. maiorem infestationem hæreticorum precurrentium tempus antixpisti. / 

Sexta. apertum bellum antixpisti et suorum contra ecclesiam. et recapitulat ab ad/20/uentu 

domini. et interserit destructionem antixpisti  Septima diem iudicii / quo dominus mercedem 

redditurus exterminabit eos qui corruperunt terram. (8,3) Et alius / angelus uenit .i. non uenit 

postea et exponit qualiter acceperit tubas quia ecclesia / ante aduentum xpisti predicabat sed 

non ubique donec esset confirmata spiritu eius. / Et stetit ante altare .i. in conspectu 

ecclesiæ; habens turibulum aureum .i. ip/25/se xpistus habuit corpus sine peccato 

inmaculatum ex quo deus pater odorem sua/uitatis accepit et propitius factus est mundo. Alia 

editio super aram habet .i. super / altare crucis optulit patri pro nobis turibulum suum aureum 

.i. corpus inma/culatum et spiritu sancto conceptum. Et data sunt illi incensa multa ut daret 

de oratio/nibus sanctorum omnium .i. optulit incensa de orationibus sanctorum. quia 

ecclesia ipsi commen/30/dat preces suas dicens. Dirigatur oratio mea sicut incens<um> in 

c<onspectu> t<uo>.187 Accepit ora/tiones sanctorum et optulit .i. per xpistum suauiter 

perueniunt preces sanctorum ad deum pa/trem. (8,4) Et ascendit fumus incensorum de 

orationibus sanctorum de manu angeli coram / deo .i. xpistus optulit se ostiam suauitatis. et 

ita acceptabilis facta est conpunctio / cordis sanctorum. quæ nascens ab igne intimo solet 

excitare lacrimas sicut fu/35/mus. (8,5) Et accepit angelus turib<ulum>. et impleuit illud 

de igne altaris .i. non ad men/suram dat deus spiritum188 quod proprie inpletum de huminitate 

xpisti in quo habitat omnis / plenitudo diuinit<atis> corporaliter. 189 Et misit in terram .i. 

ignem ueni mittere in / terram.190 Et facta sunt tonitrua .i. supernæ comminationes. Et uoces 

.i. exhorta/tiones. et fulgura .i. miracula. Et terræ motus .i. quidam sequuntur xpistum 

quidam /40/ insequuntur. Quidam dicunt quia bonus est alii autem non. sed seducit turbas.191 / 

(8,6) Et vii. angeli qui habebant vii. tubas parauerunt se ut tuba can<erent> .i. ecclesiæ 

predica/tores spiritu septiformi inflammati. ad predicandum se preparant. ut tubis cæ/lestibus 

.i. predicationibus deiciant gloriam seculi quasi muros hierico. Nam et illa / circuitio vii. 

dierum. est totum tempus ecclesiæ. (8,7) Primus angelus tuba cec<init> .i. tuba /45/ signum 

belli est predicatio doctorum. ut exalta sicut tuba uocem tuam et adn<untia> populo / meo 

scel<era>.192 Et item. In gutture tuo sicut tuba quasi aquila super domum domini193 .i. gran/di 

uoce predica nabuchodonosor uenturum ad destructionem templi. Et / facta est grando et 

                                                 
185 Dn 12, 12 
186 Liber Secundus] in margine 
187 Ps 140, 2 
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ignis mixta in sanguine .i. poena gehennæ194 debetur sangui/nolentis operibus dum 

predicatores dicunt. Ad calorem nimium transibit ab aquis /50/ niuium.195 Vel sanguis .i. mors 

animæ spiritalis. et missum est in terram .i. homines / terrenos.196 Vel facta est ira dei quæ 

haberet in se necem multorum. Et tercia pars terræ / combusta est .i. tercia pars malorum. 

quia uita bonorum est in doctoribus et auditoribus Vt / beatus qui legit et qui audiunt uerba 

prophetiæ.197 et tercia pars malorum hoc utroque / caret. Et terra bona fructum proferens in 

pacientia benedictionem accipit a deo /55/ mala autem spinas et tribulos generat cuius 

consummatio in combustionem / Tercia pars arborum combusta est .i. omnes reprobi.198 quia 

arborem fructiferam agrico/la  excolit. sterilem excidit et igni pabulum prebet. Et omne fenum 

uiride / combustum est .i. omnes carnales. quia omnis caro fenum.199 nunc saginata luxu<s> / 

mollicie et feruente sole iuditii amittet florem decoris. Et dominus ait. / 

 

[fol. 68r] 

 

/1/ Hodie in agro est et cras in clibanum mittitur.200 Vel tercia pars .i. hostes intestini / et 

quicquid præter ecclesiam est tercia pars dicitur. Et tercia pars dicitur ecclesiæ. quæ contra 

geminum / malum pugnat. (8,8) Et tamquam mons magnus igne ardens missus est in mare 

.i. di/abolus superbia tumidus et ardens igne sui furoris. crescente religione /5/ xpistiana 

missus est in mare seculi. dicente domino. Si monti huic dixeritis. tol/le et iacta te in mare. 

fiet.201 Ante ibi erat. sed proiectus de ecclesia amplius insa/nire202 incipit in suos. mortem 

spiritalem illis infligens fastu prudentiæ car/nalis. quia sapere secundum carnem mors est. Et 

caro et sanguis non docuit apostolos / sed pater qui in cælum est. et nauem203.i. fidem regebat 

in illo mari quod plantis domini /10/ se calcabile prebuit. (8,9) Et mortua est tercia pars 

eorum quæ habebant animas / in mari .i. uiui sunt mortui spiritaliter. ut uidua in deliciis 

uiuens mortua est.204 / Et tercia pars nauium interiit. uel terciam partem nauium corruperunt 

.i. ter/cia quæ mortua est aliam terciam id est succedentem sibi occidit. noxia tradi/tione et 

imitatione inutilis doctrinæ. (8,10) Et cecidit de cælo stella mag/15/na ardens tamquam 

facula .i. doctrina hæreticorum. quia iudas apostolus hereticos / appellat sidera seductionis205 

de culmine ecclesiæ cadentes. Et cecidit in ter/ciam partem fluminum et in fontes aquarum 

.i. flamma suæ nequitiæ inficiunt /  fontes diuinarum scripturarum. (8,11) Et nomen stellæ 

dicitur absintium .i. sensus et / uerba sanctæ scripturæ infalsant amaricantes magnam 

dulcedinem. /20/ sicut modicum absintium amaricat multam dulcedinem. Et multi homi/nes 

mortui sunt de aquis .i. multi sequuntur luxurias hereticorum per quos / uia ueritatis 

blasphematur.206 Sed populo dei docente moise omnis unda / aquarum potabilis est. (8,12) Et 

percussa est tercia pars solis .i. multitudo fidelium / decepta est ab hereticis207 et tercia pars 

lunæ .i. multi filii ecclesiæ.208 Et ter/25/cia pars stellarum .i. multi qui religiosi uidebantur 

                                                 
194 gehennæ] geennæ ante corr. suprascr. 

195 Iob 24, 19 
196 .i. homines terrenos] deest ed.  
197 Apc 1, 3 
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206 2 Pt 2, 2 (“luxurias eorum” !) 
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et docti decepti sunt. 209 / vt obscuraretur tercia pars eorum .i. decus ecclesiæ per falsos 

fratres sæpe obscu/ratur. qui in prosperis uel aduersis seculi faciunt eam minus fulgere sua 

defectione quia ecclesia instar siderum lucet. Et diei non luceret tercia pars et noctis 

si/militer; alia editio. et diei tercia pars appareret et noctis similiter .i. ad /30/ hoc percussa est 

ut appareret tercia diei et tercia noctis quæ xpisti et quæ diaboli / .i. suis uoluptatibus tradita. 

redundantibus peccatis in suo tempore / reueletur.210 (8,13) Et uidi et audiui uocem unius 

aquilæ211 .i. doctorum uocem. uo/lantis .i. predicantis. per medium cælum .i. per mediam 

ecclesiam. Væ uæ uæ / habitantibus in terra .i. eximii doctores cotidie peruolitant in 

ecclesia /35/ dictis suis. predicantes nequitiam hæreticorum. seuitiam antixpisti. diem iuditii. / 

et amatoribus terræ dicunt graue malum futurum illis. In nouissimis / diebus instabunt tempora 

periculosa et erunt homines se ipsos amantes.212 / Homines corrupti mente. reprobi circa 

fidem.213 Item. Tunc reuelabitur ille / iniquus qui aduersatur et extollitur supra omne quod 

dicitur deus aut quod colitur.214 /40/ Et item. Dies domini sicut fur in nocte ita ueniet. Cum 

dixerint pax et securi/tas. tunc repentinus eis superueniet interitus.215 De ceteris uocibus 

trium angelorum / .i. uoces predicatorum non inferant mundo plagas sed predicant eas 

uenientes / uel uenturas suo tempore. (9,1) Et uidi stellam cecidisse de cælo in terra. / .i. 

flamma hæreticorum diaboli216 fomite adolescunt quia diabolus quem dominus uidit /45/ quasi 

fulgur de cælo cadentem.217 clauem putei accipit abissi218 .i. blasphemo / dogmate corda 

suorum aperit. et docet219 quasi fumum alta petere et iniqui/tatem in excelso loqui. (9,2) Et 

ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magnæ. / .i. hæretica insania feruet prenuntia 

magnæ fornacis id est nouissimæ / persecutionis. Et obscuratus est sol et aer de fumo putei 

.i. inbecilliores /50/ qui instar aeris tangunt confinia terræ et cæli. et lumen excelsorum 

obscura/bit diabolus per hæreticos220 non tamen extinguere ualebit. quia in errorem 

indu/centur si fieri potest etiam electi.221 (9,3) Et de fumo .i. de hæresi. exierunt locustæ / in 

terram .i. persecutiones et praua opera. quia sicut sancti corpus xpisti sunt membra de 

mem/bro. sicut membra carnium draconis coherent sibi et alia nascuntur ex /55/ aliis. et fumus 

cecitatis hæreticæ generat prauorum superbiam ore leden/tem. qui excussi uento elationis non 

tamen deserunt terrena. quia fumus de quo / gignuntur licet alta petat. deficit semper in se 

ipso. Et data est illis potes/tas. sicut habent potestatem scorpiones terræ .i. heretici similes 

sunt / aduersariis potestatibus. in facie uelut innocui sed posterioribus ue/60/nena seruantes 

 

[fol. 68v] 

 

/1/ (9,4) Et preceptum est illis ne læderent fenum terrę neque omne uiride .i. locustæ 

homi/nes sunt quæ non ad fenum sed ad homines mittuntur fenum hic. simpliciter est fenum. / 

Nisi tantum homines qui non habent signum dei in frontibus suis .i. illi haberent222 / 

signum dei in fr<ontibus> qui habent sicut oportet. quia nemo dicit dominum ihesum nisi in 

                                                 
209 .i. multi… decepti sunt] deest ed. 
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spiritu sancto223 .i. /5/ perfecte et uere. (9,5) Et datum est illis ne occiderent eos sed ut 224 

mensibus v. cruciarentur. / .i. heretici si permittuntur temporaliter grassari in bonos fulti 

seculari potesta/te. tamen non possunt occidere animam. mensibus v .i. omni tempus seculi 

quia quinque sensibus / utimur. Alia translatio habet vi. menses .i. omnes ætates seculi. Et 

cruciatus eorum ut / cruciatus scorpii cum percutit hominem .i. sicut scorpius a 

posterioribus uene/10/na diffundit. sic impii a posterioribus nocent. cum minis blandimentis / 

compellunt225 temporalia quæ retro sunt preferri anterioribus id est æternis bonis. Hunc / 

scorpionem generatio uiperarum226 tradit suæ soboli secundum euangelii parabolam. / (9,6) Et 

in diebus illis quærent homines mortem et non inuenient eam .i. miseram uitam / malentes 

finiri cita morte. sicut ciprianus conquestus est contigisse sub decio.227 Vo/15/lentibus mori 

non permittebat occidi. (9,7) Et similitudines locustarum simi/les equis paratis in prelium 

.i. similes nouissimis persecutoribus quia in nouissi/mo bello quod scripturus est in sequenti 

angelo equos dicit pugnare. uel simplici/ter sicut equi aguntur in prelium non propria ratione 

sed impetu presidentis. ita mali / doctores dæmoniaco228 acti spiritu inpugnant ecclesiam. Et 

super capita eorum tamquam /20/ coronæ similes auro .i. non aureas sed similes auro .i. 

falsas. quia fin/gunt sibi falsos triumphos de uictoria stulta. (9,8) Facies earum sicut faci/es 

hominum .i. simulationem rationis habent. Habebant capillos sicut / capillos mulierum .i. 

fluxus et effeminatos mores. Dentes earum sicut / leonum erant .i. ferocitas mentis et fama 

doctrinæ malæ. quia leo laniat /25/ et naturalem affert putorem.229 (9,9) Habebant loricas 

sicut loricas ferreas. / .i. mentes obduratas contra ueritatem. quia habent formam pietatis et 

uirtutem / eius abnegant<es> ueniunt in uestimentis ouium. intr<insecus> autem sunt lupi 

r<apaces>.230 Vox ala/rum earum sicut uox curruum equorum multorum currentium in 

bellum .i. mag/nas uires habent bellandi. (9,10) Habebant caudas similes scorpionum .i. 

/30/ impii uidentur in faciem blandi et innoxii. sed fraudulentia occulte perimunt / et latenter 

mortem trahunt. quia scorpius palpando incedit sed cauda ferit. / Potestas earum nocere 

hominibus mensibus v231 .i. omni tempore huius uitæ. ubi menda/cium ualet ad capiendum 

inutiles uel ad cruciandum temporaliter spiritales. / (9,11) Et habebant super se regem 

angelum abissi .i. deus occultus232 sed iusto iuditio /35/ talibus permittit preesse angelum 

congruum. (9,12) Væ unum abiit .i. in hæretica / fraude. Et ecce ueniunt adhuc duo uæ .i. 

super impios in tempore an/tixpisti et in die iudicii; (9,13) Et sextus angelus tuba .i. 

predicatores nouissimi certa/minis. Et audiui uocem unam ex cornibus altaris aurei 

dicentem sexto angelo / .i. euangelium monet predicatores detegere fraudes antixpisti. quia 

cornua alta/40/ris .i. euangelia preminentia ecclesiæ. (9,14) Solue iiii.or angelos .i. omnem 

potestatem / diaboli.233 qui alligati sunt in flumine magno eufratæ .i. in potentia regni 

mun/dani quia eufrates fluuius est babiloniæ; iiiior angelos .i. undas persecutorum. Ipse 

eu/frates .i. diabolus234 mons magnus qui supra igne ardens missus est in mare. quia diabolus 

a passione xpisti re/clusus est in corde impiorum  et refrenatus est dei potentia ne ecclesiam 

noceat quantum /45/ uelit. et in fine mundi ecclesiam persecuturus soluetur cum satellibus suis. 

(9,15) Et solu/ti sunt iiiior angeli .i. quod uenturum est factum uidet in spiritu; iiiior sunt .i. in 
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quattuor partibus / illa persecutio seuiet. His qui supra stabant in iiiior angulis terræ uenti. 

prohibitio lę/sione terræ marisque. Qui parati erant in horam et diem et mensem et annum 

ut occiderent / terciam partem hominum .i. maligni spiritus qui esurierant mortem 

humanam singulis mo/50/mentis horarum et temporum. tunc oportune perdendi permittentur 

liberius seuire ad ex/ercendam ecclesiam. Et qui nunc ligati multum nocent. tunc soluti plus 

nocebunt. / (9,16) Et numerus equestris exercitus uicies milies dena milia .i. exercitus 

diaboli / duplicitatem dolosam habet. quia millenarius uicies dicitur. Et in euangelio regi 

opponitur hic / numerus. decem milia talenta debitus. quia duplicitas malorum resistat simplici 

/55/ fidei xpisti. cui ministrant milia milium et assistunt decies milies centena mi/lia. (9,17) Et 

ita uidi equos in uisione .i. non equites sed equos quia magnæ persecutiones / ostendunt 

apertam presentiam contrariæ uirtutis. Qui sedebant super eos habebant / loricas igneas. et 

iacinctinas et sulphureas .i. diaboli quorum cordibus presi/dent eorum poenis amicti sunt et 

adorantes bestiam igne et sulphure torquebun/60/tur et fumus tormentorum eorum in secula 

seculorum ascendet. Loricas igneas .i. poenas ignis.  

 

[fol. 69r] 

 

/1/ et iacinctinas .i. poenas fumi.235 et sulphureas .i. fetentes.236 Et capita equorum / erant 

tamquam capita leonum .i. supra facies hominum. et dentes leonum. hic ca/pita leonum. quia 

sæpe hæretici ostendunt alquid humanitatis. ministri / uero nouissimæ tempestatis quod 

suadebunt signis et dictis. hoc extorquebunt /5/ poenis. De ore ipsorum procedit ignis et 

fumus et sulphur .i. pro fumo dixerat / hiacinctinas;237 Ista non exeunt perspicue de ore 

eorum. sed noxia predicatione / generant poenam sibi et suis auditoribus. Producam enim 

ignem de medio tui / qui comedat te.238 (9,19) Potestas equorum in ore et in caudis eorum 

.i. in sermone et of/ficio. Propheta enim docens mendatium. ipse cauda est239 .i. qui partem 

cæcam et in/10/mundam contegit uolubilitate linguæ blandientis. dicens impio bo/nus es. Nam 

et caudæ eorum similes serpentibus habentes capita. et in his / nocent .i. falsi doctores 

similes antiqui serpentis qui hominem decepit. ful/ti patrocinio principum amplius nocent 

quam si solo sermone suaderent. / Sedet inquit in insidiis cum diuitibus.240 (9,20) Et ceteri 

homines qui non sunt occisi in his /15/ plagis. neque penitentiam egerunt de operibus241 

manuum suarum .i. descripserat / falsos xpistianos et hæreticos nunc dicit gentilium errorem. 

quibus nihil prodest / non occidi his plagis quia perdurant in gentili malicia. quia gentiles non 

co/gentur consentire supra dictis in illa persecutione. sed morientur in sua in/credulitate. et ita 

circumscribit omne corpus diaboli; (9,21) Et non egerunt peniten/20/tiam ab homicidiis 

suis neque a ueneficiis suis .i. impiæ religioni ad/iungunt improbos mores. (…)242 Ad 

os/tendendam ruinam antixpisti recapitulat a natiuitate xpisti et dicit / gloriam ecclesiæ. (10,1) 

Vidi angelum fortem .i. xpistum. descendentem de cælo / amictum nube .i. carnis nube. ut 

isaias. ecce dominus ascendet super /25/ nubem leuem et ingredietur ægiptum.243 Et iris in 

capite eius .i. propicia/tionem circa bonos. Facies eius erat ut sol .i. notitia eius manifesta 

per / gloriam resurrectionis. Pedes eius tamquam columna ignis .i. pedes eius super / montes 

euangelizaturi et adnunciaturi pac[c]em illustrati ignem sancti / spiritus et instar columnæ 

firmati. Iacobus enim et cephas et iohannes colum/30/næ uidebantur ecclesiæ. (10,2) Et 
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habebat in manu sua libellum apertum.244 / .i. liber supra clausus et gratia dei referatus ut 

surdi uerba libri audiant. / Facies eius ut sol.245 quia librum apertum gestat. Et posuit pedem 

suum dextrum super / mare. sinistrum autem super terram .i. predicatio xpistanæ fidei 

propagatur terra246 / marique. uel fortiora membra in maioribus periculis. altera in 

competentibus /35/ sistuntur247 quia non patitur nos deus temptari super id quod possumus. 

(10,3) Et cum cla/masset locuta sunt vii. tonitrua uoces suas .i. domino fortiter predicante / 

ecclesia plena septi formi gratia suas uoces eleuat ad predicandum. Leo enim / rugiet quis non 

timebit? Dominus deus locutus est quis non prophetauit?248 vii. to/nitrua .i. septem tubæ hoc 

sunt predicatores. (10,4) Et cum locuta essent249 vii. /40/ tonitrua ego scripturus eram .i. 

superius dixit quod uides scribe in libro.250 / hic dicit signa quæ locuta sunt vii. tonitrua et 

noli ea scribere .i. non pas/sim ostendas cunctis misteria fidei xpistianæ ne uilescant. nec / 

claudas probis ne in totum lateant. Ideo audit inferius. ne signaueris / uerba prophetiæ 

huius.251 Quod utrumque apud danihelem comprehenditur uno /45/ uersiculo. Signa librum et 

clude sermonem usque ad tempus statutum.252 / (10,5) Et angelus quem uidi stantem supra 

mare et super terram leuauit manum suam / ad cælum (10,6) et iurauit per uiuentem in 

secula seculorum .i. xpistus in nomine pa/tris ueniens confirmat sua dicta incommutabili 

ueritate. Cęlum et / terra transibunt uerba autem mea non tr<ansibunt>.253 Qui creauit cælum 

et ea quæ in illos et terram /50/ et ea quæ in ea sunt .i. terra marique sistit et cælo palmam 

tendit. et iurat / per creatorem cæli terræ marisque. Quia tempus amplius non erit .i. in 

nouissima / erit in æternum.254 Canet enim et mortui resurgent incorrupti.255 et hære/ditas 

eorum in ætern[or]um erit. 256 (10,7) Et consummabitur misterium dei sicut euangeli/zauit 

per seruos suos prophetas .i. misterium quod nunc euangelizatur tunc consum/55/mabitur 

quando ibunt impii in suppl<icium> æternum iusti autem in uitam &ernam. / (10,8) Et uox 

quam audiui de cælo iterum loquentem mecum et dicentem. Vade / accipe librum 

apertum de manu angeli .i. domino pandente misteria futu/ri temporis et dicente 

Appropinquab<it>257 regnum cælorum.258 monetur ecclesia percipere / eundem librum 

predicandi. vel eidem iohanni congruit reuersuro post exilium /60/ ad predicandum. / 

 

[fol. 69v] 

  

/1/ (10,9) Et abii ad angelum dicens ei ut daret mihi librum .i. accedat ad xpistum qui uult 

perci/pere sacramenta docendi. Et dicit mihi. Accipe librum et deuora illum .i. insere / tuis 

uisceribus et describe in latitudine cordis tui.259 Et faciet amaricare / uentrem tuum sed in 

ore tuo erit dulcis260 tamquam mel .i. cum perceperis oblectaberis dul/5/cedine diuini 

eloquii. sed cum predicare et operari coeperis quod intellexeris / senties amaritudinem. vel 
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iuxta ezechiel qui cum deuorasset librum ait / Et abii amarus in indignatione spiritus mei.261 

(10,11) et dicit mihi. Oportet te iterum prophe/tare populis et gentibus .i. comestus et 

dulcedo amaritudini mixta. ostentus / quod ereptus exilio euangelium predicaturus esset 

gentibus dulce amorem. sed ama/10/rum per tolerandas persecutiones. (11,1) Et datus est 

mihi calamus262 similis uirgæ. / .i. ministerium scribendi euangelium. quod non est uacuum 

inani nitore sed si/mile uirgæ æquitatis uirgæ regni dei. quia regnum xpisti  describit in 

æternum / Surge .i. excita corda singulorum ad audiendum euangelium. Et metire / templum 

dei et altare .i. quia scripturam et actus euangelicos quia ibi inuenient /15/ Et adorantes in 

eo .i. quia non omnes qui uidentur in eo adorant. sicut qui con/fessus fuerit me.263 (11,2) 

Atrium autem quod est foris templum eice foras et ne me/tieris eum quoniam datum est 

gentibus .i. non recenset partem quia qui nomine tenus / iunguntur ecclesiæ nec adpropiant 

altari nec sanctis sanctorum. proiecti / a regula euangelii sociantur gentibus. Omnis enim 

gloria eius filiæ regis in/20/trinsecus.264 Et ciuitatem sanctam calcabunt mensibus xl 

duobus. / .i. non solum de ecclesia pelluntur sed et ipsam ecclesiam cum gentilibus sociis 

inpugna/bunt tribus semis annis. Et non illo tempore antixpisti tantum calcabunt eam / sed 

quod omne corpus malorum pertinet ad antixpistum quasi ad proprium caput. in quibus / iam 

nunc misterium operatur iniquitatis. (11,3) Et dabo duobus testibus meis. et 

prophe/25/tabunt diebus mille ducentis lx .i. ne terreat te seuitia prauorum audita. / 

ecclesiam unitam ex duobus populis inlustrabo gratia uirtutum. et ipsa intuens / caput suum 

xpistum in carne docentem prophetabit tribus semis annis. quia menses / trium semis annorum 

xliio. faciunt dies mille cctos lx. Danihel dicit / eiusdem temporis dies mille ccxc.ta quo ponetur 

abhominatio in desolatione. /30/ Saccis amicti .i. in exomologisi constituti .i. in penitentia 

uoluntaria / sicut dauid. Ego autem dum mihi molesti essent induebam me cilitio.265 (11,4) Hi 

sunt duæ oliuæ / et duo candelabra in conspectu domini terræ stantes .i. ecclesia irradiata 

/ lumine duorum testamentorum. semper adsistit iussis domini. Ideo zacharias uidit / unum 

candelabrum septiformem. et has duas oliuas .i. duo testamenta in/35/fundere oleum 

candelabro. Hæc est ecclesia cum oleo suo indeficiente quod facit / eam ardere in lumine 

orbis. (11,5) Et si quis eos uoluerit nocere ignis exiet de / ore illorum et deuorabit 

inimicos eorum .i. si quis lædit ecclesiam. condemnabitur et con/sumetur igne iuditii et 

reciprocabitur ei lesio ipsa. omnes enim qui acce/perint gladium. gladio peribunt.266 Ideo 

flamma caldea ingesta pueris dei. /40/ absumpsit ipsos ministros impietatis. vel in bono 

precibus oris ecclesiæ / igne spiritaliter consumitur commutandus in melius. carbones inquit 

ignis conge/res super caput eius.267 (11,6) Hi habent potestatem claudendi cælum ne pluat / 

diebus prophetiæ ipsorum .i. Data est in xpisto ecclesiæ omnis potestas in cælo et in / terra 

dimissis ei clauibus ligandi et soluendi. Et spiritaliter cælum cluditur /45/ ne himbrem268 pluat. 

ne super terram sterilem de ecclesia benedictio descendat / sicut dominus deprauate269 uineæ 

suæ; nubibus mandabo. ne pluant super / eam himbrem.270 Et potestatem habent super aquas 

conuertendi eas in sangui/nem .i. non solum aquas suspendunt sed etiam quæ descenderant 

faciunt / inutiles. quia bonus xpisti odor flagrans de ecclesia. aliis odor mortis /50/ in mortem 

aliis est odor uitæ in uitam. (11,7) Et cum finierint testimonium suum / bestia quæ ascendit 
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de abisso faciet aduersus illos bellum .i. ostendit / omnia hæc fieri271 ante nouissimam 

persecutionem cum dicit cum finierint / testimonium suum .i. illud quod perhibent usque ad 

reuelationem bes/tiæ quæ emersura est e cordibus impiorum. et tamen tunc utentur eo/55/dem 

testimonio et hosti fortiter resistent. sed tunc destituetur ecclesia / gratia uirtutum. quia palam 

coruscabit aduersarius signis mendacii. / Nam faciem eius precedet egestas.272  

 

[fol. 70r] 

 

/1/ Et uincet eos .i. in eis273 qui succubuerint. Et occidet illos .i. in eis qui pro xpisti / fuerint 

interempti laudabili pacientia. Vel uincet et occidet .i. partem / xpistianorum. ut in euangelio. 

Tradent uos in pressuram et occident uos.274 et lucas / pro parte dictum insinuat. Occident ex 

uobis.275 (11,8) et iacebunt corpora eorum in pla/5/teis ciuitatis magnæ .i. si me persecuti 

sunt et uos pers<equentur>.276 et ciuitas impiorum / quæ deum crucifixit seruos eius ludibrio 

habet etiam occisos. qualia sæpe / facta historia ecclesiastica refert. Quæ uocatur spiritaliter 

sodoma / et ægiptus .i. muta et tenebrosa nec lumen fidei nec confessionis habens. / Nam 

corde creditur ad iust<itiam>. ore autem conf<essio> fit ad salutem.277 Hæ prouintiæ /10/ in 

signo spiritalium poenarum percussæ sunt uisibiliter his plagis .i. igne deuoran/te et aqua in 

sanguinem uersa. (11,9) Et uidebunt de populis et tribubus et lin/guis et gentibus corpora 

eorum .i. multi de populis sanctos palam irrident. / Et corpora eorum non sinunt poni in 

monumentis .i. tale uotum et inpug/nationem habebunt sed non ualebunt facere ne sit ecclesia 

in memo/15/riam. sicut nec uos intratis nec alios sinitis intrare.278 cum intrent / illis 

inpugnantibus. Nec uiuos sinent sacra celebrare  nec / in memoriam colligi. nec occisos 

recitare in memoriam. nec / eorum corpora sepeliri in memoriam testium dei. (11,10) Et 

habitantes terram / gaudebunt super eos .i.  dum iusti affliguntur exultant iniusti et 

e/20/pulantur. sicut dum superbit impius incenditur pauper.279 Quoniam hi duo prophe/tæ 

cruciauerunt eos .i. ipse uisus iustorum grauat iniustos. ut gra/uis est nobis ad uidendum.280 

(11,11) Et post dies tres et dimidium .i. perdito regno / antixpisti. spiritus uitæ a deo 

intrauit in eos et steterunt super pedes suos / .i. sancti resurgent in gloriam. quia quod 

futurum est dicit iam factum. Et timor /25/ magnus cecidit super eos qui uiderunt eos .i. 

omnes uiui iusti superstites / pertimescent in resurrectione dormientium. (11,12) Et 

ascenderunt in cęlum / in nube .i. rapiemur in nubibus obuiam domino in aera.281 Et 

uiderunt illos / inimici eorum .i. modo separat iniustos a iustis qui timuerant. (11,13) Et illa / 

hora factus est terræ motus magnus .i. terror iudicii. Et decima pars /30/ ciuitatis282 

cecidit .i. omnis ciuitas diaboli corruet. Et occisa sunt / terrę motu hominum vii milia .i. 

omnes283 edificatores ciuitatis diaboli. quia super / harenam condita est. et quia denarius et 

septenarius perfecti sunt. Et ceteri in ti/more sunt missi .i. quis hominum gloriabitur castum 

se habere cor284 cum uirtu/tes cælorum commouebuntur?285 Et dederunt gloriam deo cæli .i. 
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qui sunt super /35/ petram edificati de stabilitate sua deum clarificant. Aliis ruen/tibus terrę 

motu. quia lætabitur iust[i]us cum uiderit uindictam impiorum.286 / Quidam interpretantur 

duos prophetas. enoch et eliam qui predicabant tribus semis / annis contra perfidiam antixpisti 

mox secuturam ut confirment corda / fidelium; et illis occisis aliis287  tribus semis annis seuiet 

antixpistus /40/ uterum prehabuntur cum illo sancti qui latebrarum presidio uelut mortui / 

credebantur et superabunt eum. quia pro compage unius corporis dicuntur / resurgere idem 

prophetæ. Et uisis illis qui iam mortui putabantur / acrius exaggerabit persecutionem 

antixpistus. et multi cadent a fi/de ex illis qui credebantur esse digni septenario uel denario 

numero /45/ .i. perfectione xpisti. De hoc ait daniel. confirmabit pactum multis / ebdomada 

una. et in dimidio ebdomadis deficiet hostia et sa/crificium et in templo erit abhominatio 

desolationis.288 Et in subse/quentibus. Et posita fuerit abhominatio in desolatione. / dies mille 

ccxc.289 Qui numerus est circa tres annos semis290. Helias igni /50/ perdens aduersarios latuit 

tribus semis annis291 et himbres continuit. et tan/dem interfectis pseudoprophetis. per 

sacrificium quod ablatum fuerat conuertit / israhel. (11,14) Væ secundum abiit .i. prelium 

equorum quod commotum est tuba sexta. / Et ecce uæ tercium292 ueniet cito .i. septima tuba. 

(11,15) Et septimus angelus / t<uba> c<ecinit> et factæ sunt uoces magnæ in cælo 

dicentes. factum est regnum huius /55/ mundi domini dei et xpisti eius .i. sex tubæ priores. 

nunciant uarios / concursus bellorum ecclesiæ per sex ætates seculi. Septima nuntiat / 

æternum sabbatum et uictoriam et imperium regis ueri. (11,16) Et xxiiii. se/niores 

adorauerunt deum dicentes. 
 

[fol. 70v] 

 

/1/ (11,17) Gratias agimus tibi domine deus omnipotens .i. hoc est uæ tercium293 et294 non 

est nisi ecclesia deum lau/dans. quia retributio bonorum est uæ malorum. (11,18) Qui es et295 

qui eras qui accepisti / uirtutem tuam magnam et regnasti et iratæ sunt gentes et aduenit 

ira tua .i. / a seculo regnasti licet rebellantibus impiis. sed furor eorum pressus te /5/ iudice 

peribit. quia dominus regnauit irascantur populi296 Et tempus mortuorum iu/dicari et 

reddere mercedem seruis tuis et cetera .i. primo congregabuntur / omnes gentes ante 

iudicem. deinde dextros per multas mansiones in / regno patris locabit xpistus. impios pellet 

extra terminos regni / qui torrendi sunt flammis maledictiones. Exterminandi eos qui 

cor/10/ruperunt terram. hoc est uæ nouissimum. QUARTA PERIOCHA id est / Recapitulatio. A 

natiuitate domini recapitulat eadem aliter / ac latius dicturus. (11,19) Et apertum est templum 

dei in cælo .i. gloria dei in ecclesia / quæ est templum dei uiui et cuius conuersatio in cælis 

est. Et uisa est arca tes/tamenti <eius> in templo eius .i. incarnatio xpisti manifestata in 

orbe toto. /15/ quia manna celeste in auro mundo .i. diuinitas in corpore xpisti. / Nam antea 

templum in terra positum claudebat arcam sub uelamine / mistico tectam. et scissum  est297 per 

sanguinem domini uelum298 templi ueteris. et / medius paries maceriæ. Et facta sunt fulgura 
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et uoces et terræ motus / et grando magna .i. uirtutes coruscationes predicationes. bel/20/la 

in ecclesia. Similiter hæc dixit in vii. tubis ab aduentu domini cum super / aram stetisset. Ita299 

nunc pugna sequitur. (12,1) Et signum magnum apparuit / in cælo .i. nunc apparet in 

ecclesia ex homine deum300 fieri. mulier / amicta sole .i. ecclesia cincta lumine xpisti. Et 

luna sub pedibus eius. / .i. gloriam temporalem calcat. ut orietur in diebus eius iustitia. et 

ab<undantia> p<acis> don<ec> /25/ extollatur uel interficiatur luna301 .i. pax in tantum 

crescet donec absumat / omnem mutabilitatem mortalitatis cum nouissima inimica des/truetur 

mors.302 vel ecclesia partim fruitur in cælo sole xpisto. partim in terra303 / peregrinatur a 

domino. vel illud est hic. Leua eius sub cap<ite> m<eo> et d<extera>.304 Et in ca/pite eius 

corona305 stellarum xii .i. xii. apostolis ornatur ecclesia. uel xpistus qui est caput. /30/ uel 

ipsum primordium nascentis ecclesiæ .i. caput ecclesiæ. vt posuisti in capite / eius coron<am> 

de l<apide> p<retioso>.306 (12,2) Et in utero habens et clamat parturiens .i. ecclesia / 

spiritaliter quos parturit parit et genitos parturire non desinit. ut fi/lioli mei quos iterum 

parturio donec f<ormetur> x<pistus>.307 Et cruciatur ut pariat .i. / mulier cum parit 

tristitiam habet quia uenit hora eius. Cum autem p<epererit> p<uerum> iam non m<eminit> 

/35/ pr<essuræ> propter g<audium>.308 Quod ipse exponit. Et uos igitur nunc quidem 

trist<itiam> hab<etis>. Iterum autem u<idebo> <uos> / et g<audebit> c<or> uestrum.309 

(12,3) Et ecce draco magnus rufus .i. diabolis seuitia cruentus. / superbia magnus. Habens 

capita vii .i. omnes reges suos. et cornua x .i. / omne regnum suum. quia contra ecclesiam 

armatur potentia terreni regni. /40/ (12,4) Et cauda eius .i. uires et malitia eius. trahebat 

terciam partem stellarum cæli / .i. innumeram partem angelorum uel hominum dolo fallente 

quasi cauda / deiecit. sicut cauda est pars cæca et inmunda et contegit inmunda .i. 

frau/dulentia diaboli;310 vel tercia pars stellarum .i. falsos fratres. quia altera tercia / ecclesiæ 

sit. et hostes forinsecus tercia. Et draco stetit ante mulierem .i. dia/45/bolus insidiatur 

ecclesiæ. Vt cum peperisset filium eius deuoraret .i. contendit / fidem xpisti extinguere in 

cordibus credentium.311 ut quem illa docendo gene/rat ipse occidat; cuius figuram doli herodes 

gessit. qui adorare simu/lauit dominum ut perimeret. (12,5) Et peperit filium312 masculum .i. 

xpistum semper parit ecclesia / licet aduersetur draco. masculum .i. uictorem diaboli qui 

feminam uice/50/rat.  Qui recturus erit omnes gentes in uirga f<errea> .i. in inflexibili 

iustitia / regit bonos. confringit malos. quod supra promisit ecclesiæ. Dabo ei potestatem / 

super gentes et reget eas in uirga f<errea>.313 Et ecclesia cotidie gignit ecclesiam mun/dam in 

xpisto regentem. Et raptus est filius eius ad deum et ad thronum eius .i. xpistum 

nas/centem spiritaliter in mente auditorum non potest rapere impietas quia ipse cum patre /55/ 

regnat in cælis. qui nos quoque resuscitauit et con sedere fecit in cælestibus in xpisto. / (12,6) 

Et mulier fugit in solitudinem .i. ecclesia uiuit sub spe æternorum et gaudet pere/grinatione 

presentis hæremi. quia accipit potestatem calc<andi> super serp<entes> / et scorp<iones>. et 
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super omnem uirtutem draconis. sicut israhel pastus pane cæ/lesti in solitudinem uisu 

serpentis ænei serpentes ignitos uicit.        

 

[fol. 71r] 

 

/1/ Vbi habet locum paratum a deo. esto mihi inquit in deum prot<ectorem>. et in locum 

ref<ugii>. ut s<aluum me facias>.314 Vt ibi pascant / illam diebus mille cclx .i. tres semis 

annos  hoc est omne tempus xpistianitatis quia / xpistus cuius hæc corpus est tantum temporis 

predicauit. (12,7) Et factum est prelium magnum in cælo. / .i. in ecclesia. micael et angeli 

eius preliabantur cum dracone .i. orando et adiuto/5/rium ministrando confligunt sancti 

angeli pro peregrinante ecclesia secundum uolunta/tem dei bellantes315. Ipsum micaelem ait 

danihel uenturum in auxilium 316 / ecclesiæ in nouissima et grauissima pressura. et ipse 

perimet antixpistum. / Angeli eius ita dicuntur ut angeli nostri. Angeli eorum semper uident 

f<aciem> p<atris> mei.317 / .i. eorum quorum ciues sunt. Et draco pugnabat .i. diabolus et 

angeli eius .i. /10/ qui ei similes sunt natura et uoluntate. et homines irretiti eorum laque/is. 

(12,8) Et non ualuerunt .i. toto tempore. Neque locus inuentus est eorum amplius in cælo / 

i. in hominibus sanctis. quia iam facti sunt cæli per eiectionem eius. qui semel cre/dentes. non 

eum amplius recipiunt expulsum. (12,9) Et proiectus est draco ille / magnus in terram .i. 

diabolus318 expulsus de spiritalibus. artius includit terrenos. /15/ quia dicitur ei. terram 

comedes omnibus diebus.319 In qua terra pedibus sanctorum conteritur. ut super / aspidem et 

basiliscum amb<ulauit>.320 (12,10) Nunc facta est salus et uirtus et regnum dei nostri et 

pot<estas> x<pisti> eius. / i. ostendit in quo cælo sit factum. quia uictoria xpisti in ecclesia 

facta est ut da/ta est mihi omnis p<otestas> in c<ælo> et in terra321 .i. quam coepit habere in 

membris ut caput. quia proiectus est / accusator fr<atrum> n<ostrorum> .i. angeli 

congratulantur saluti fratrum suorum. ciuium /20/ futurorum sed nunc peregrinorum. Qui 

accusabat illos ante consp<ectum> dei nostri die ac n<octe>. /  i. quos sugillat male uti 

prosperis. et non habere pacientiam in aduersis. (12,11) Et non / dilexerunt animas suas 

usque ad mortem .i. animas pro xpisto contempnunt. / quia per sanguinem tantum xpisti 

uicerunt diabolum.322 (12,12) Propterea lætam<ini> c<æli> et qui h<abitatis> in eis. / .i. 

<h>abitatores cæli .i. angeli et homines sancti. quia homines sociantur angelis /25/ utrique 

gratulantur. et quia angeli famulantur humanæ substantiæ in xpisto. / Væ terræ et mari quia 

descendit diabolus ad uos habens iram magnam .i. planctus / et magnum uæ pereuntibus est 

quos possidet iratus diabolus.323 (12,13) Et postquam uidit / draco quod proiectus est in 

terram . persecutus est mulierem .i. diabolus ecclesiam in/pugnat astu inextricabili et quanto 

deicitur tanto magis persequitur. /30/ (12,14) Et datæ sunt mulieri duæ alæ aquilæ magnæ 

.i. duo testamenta quibus ful/ta cauet uenena seculi tumultuosa. vt uolaret in solitudinem .i. 

cotidie / expetit quietem et modestiam spiritus et gaudens dicit. Ecce elongaui fugiens. / et 

mansi  in solitudinem.324 Alas aquilæ .i. sublimem aciem et uolatum excelsum mentis quia 

mun/do cernit deum. cuius iuuentus renouatur ut aquilæ. Ibi alas columbæ .i. donum /35/ 

sancti spiritus. Vbi aliter per tempus .i. annum. et tempora .i. duos annos. dimidium 
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temporis. / i. sex menses. et signat totum tempus ecclesiæ ut supra. (12,15) Et misit serpens 

ex ore suo / aquam tamquam flumen post mulierem ut eam faceret trahi a flumine .i. 

impetum / persecutorum. unde dicitur. forsitan uelut aqua absorbuissent nos.325 Sed ecclesia / 

subleuata uerbo dei et ui persecutionum propulsa. festinat euolare de /40/ mundo. (12,16) Et 

aperuit terra os suum .i. sancta caro xpisti. Et obsorbuit flumen . / i. deglutium mortem 

temporaliter sibi preualentem et docuit nos deglutire. / Vel ecclesia cuius monitis et precibus 

oris cauentur insidiæ inimici. (12,17) Et iratus est / draco in mulierem. et abiit facere 

prelium cum reliquis de semine eius .i. uidens / non posse continuari persecutiones quod 

auertantur ore sanctæ terræ. magis /45/ se armat insistere misterio facinoris quo iugiter possit 

insidiari. / Qui custodiunt mandata dei et habent testimonium ihesu .i. qui pugnant cum / 

dracone et ipsum prouocant in prelium. Draco molitus est dominum incarnatum extin/guere. 

sed resurrectione frustratus est. Laborauit refringere fiduciam predi/candi apostolis. et 

mulierem .i. totam ecclesiam satagebat auferre de rebus hu/50/manis. et hoc frustra; Nunc 

uero passim inpugnat singulas ætates fidelium. / (12,18) Ideo stetit super harenam maris .i. 

super multitudinem populi quem proicit uentus / a facie terræ326 .i. illius terræ quæ solet 

absorbere machinas hostis. insistit / idem hostis excitaturus insidias et bella. (13,1) Et uidi de 

mari bestiam ascen/dentem .i. corpus diaboli nascens de mare .i. de populo impiorum. quia 

bestia /55/ uarias habet intelligentias pro ratione locorum. Et mare .i. abissus. et draco dicitur / 

rex omnium quæ in aquis sunt327 et cuius capita in mari confringuntur. / secundum dauid. 

Habentem capita vii .i. uniuersos impios.328 Et cornua x. / .i. omnem malorum potestatem.329 

Et super cornua eius x. diademata. / .i. omnes reges impios. quia vii. et x. uniuersitatem 

significat.330 /60/ Vt septupla331 accipiet in isto seculo.332 alius euangelista dicit cen/tupla.  

 

[fol. 71v] 

 

/1/ Et super capita eius nomina blasphemiæ .i. mortuos reges appellant / deos suos uelut 

translatos in cælum. et uiuos adorant quasi deos. Alibi / dicit ipsam bestiam plenam nominibus 

blasphemiæ333 .i. idola deos / reputantem.334 (13,2) Bestiam quam uidi similis erat pardo .i. 

propter uarie/5/tatem gentium. Pedes eius ut ursi .i. propter malitiam et uęsaniam. Os eius 

sicut / os leonis .i. propter uirtutem corporis et linguæ superbiam. In daniele / leo est regnum 

chaldeorum. Vrsus persarum. Pardus macedonum. Dedit illi / draco uirtutem suam .i. sic 

apostolus ait de corpore diaboli. Cuius est ad/uentus secundum operationem satanæ in omni 

uirtute signis et prodigiis /10/ mendacii his qui pereunt.335 (13,3) Et unum de capitibus eius 

quasi occisum et plaga / mortis eius curata est .i. antixpistus336 pertinens ad capita regni 

terreni / ad imitationem ueri capitis nostri se quasi occisum dicet resurrexis/se et pro xpisto 

suscipiendum se audebat exhiberi. cuius fallatia commenti / in simone mago precessit. Et 

admirata est uniuersa terra post eam .i. post an/15/tixpstum quem homines terreni 

adorabunt putantes eum occisum et / resurrexisse. quia genus ponit pro specie. (13,4) Et 
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adorauerunt draconem / quia dedit potestatem bestiæ illi .i.337 dicunt adorare secundum 

qui dedit po/testatem338 xpisto. Et adorauerunt bestiam dicentes. Qui similis bestiæ? .i. ipsi 

/ dicunt. Quis similis xpisto. aut quis illum potest uincere? (13,5) Et datum est /20/ ei os 

loquens magna et blasphemiam .i. extollitur supra omne quod dicitur / deus aut quod 

colitur.339 (13,6) Et data est illi potestas facere menses xlii. et aper/uit os suum in 

blasphemias ad deum .i. ante tres semis annos / non blasphemat aperto340 ore sed in misterio 

facinoris quod dabitur facta / discessione et reuelato homine peccati. Tunc dicet ego sum 

xpistus.341 /25/ Nunc uero. ecce hic xpistus et ecce illic.342 Ad deum .i. aduersus deum. 

Blasfema/re nomen eius et tabernaculum eius .i. usurpabit sibi dignitatem ne minis dei / et 

ecclesiam nominabit suam esse. (13,7) Et datum est illi bellum facere cum sanctis et 

uin/cere illos .i. partem sanctorum non totos cum uiolentia temporis. si fieri potest / electi 

quatiantur. (13,8) Et adorauerunt eam omnes habitantes terram .i. terreni. ut /30/ 

recedentes a te in terra scribentur.343 quorum nomina non sunt scripta in libro uitæ / agni 

.i. qui deluduntur a bestia. carebunt consortio agni. Ag/ni qui occisus est ab origine m<undi> 

.i. agni inmaculati precogniti ante consti/tutionem mundi. manifestati autem nouissimis 

temporibus.344 (13,9) Si quis habet / aurem audiat .i. quoties hoc interponitur intentum 

auditorem uult /35/ pre obscuritate. Ne magni penderetur momentaneum regnum diaboli / 

occurrit cogitationibus humanis dicens. (13,10) Qui in captiuitatem / duxerit. in 

captiuitatem uadit .i. diabolus et bestia qui nunc captiuant gentes / suis retibus ipse cum suis 

erit cito captiuus. Qui gladio occiderit. / oportet eum gladio occidi .i. qui nunc ecclesiam 

persequitur uel carnali uel /40/ spiritali morte. hunc dominus ihesus interficiet spiritu oris sui 

et destr<uet> inl<ustratione> / adu<entus> sui.345 Hæc est pacientia et fides sanctorum .i. 

promiserat occidi ho/micidam. sed quia nemo coronatus nisi qui legit<ime> c<ertauerit>.346 

nunc dicit opus esse ani/mis et pectore firmo. Bestiam primo descripsit in hipocrisi. / deinde 

aperto ore blasphemantem; eandem dicit in solis prepositis /45/ similiter in hipocrisi deinde in 

aperto. (13,11) Et uidi aliam bestiam ascen/d<en>t<em> de terra .i. aliam de officio. de 

terra .i. de mare. Sicut danihel / uidit iiii. bestias ascendere de mari. cui angelus ait. hæ iiii 

bes/tiæ magnæ. iiii. regna consurgent de terra.347 Et habebat cor/nua duo similia agni et 

loquebatur ut draco .i. per hipo/50/crisin sanctitatis mentitur sibi inesse singularem 

sapien/tiam et uitam quam xpistus in se ueraciter habuit. ut latenter inse/rat uenena draconis. 

De hac bestia ait xpistus. Adtendite a fal/sis pro<phetis> qui u<eniunt> a<d uos> in 

u<estimentis ouium> intr<insecus> a<utem> sunt lupi r<apaces>.348 

 

[fol. 72r] 

 

/1/ (13,12) Et omnem potestatem prioris bestiæ faciebat .i. discipuli miseri magistrum 

sequuntur in omnibus. / Et fecit terram et inhabitantes in ea adorare bestiam .i. ostendit 

primam349 uim seductionis et corpus sibi / mancipasse et animam quæ habitat in ipso. Cuius 

                                                 
337 illi .i. ] lees: .i. illi 
338 scripsit potestatum post corr. 

339 2 Th 2, 4 
340 aperto post corr. (suprascr.) 
341 Mt 24, 5 
342 Mt 24, 23 
343 Ier 17, 13 
344 1 Pt 1, 19-20 
345 2 Th 2, 8 
346 2 Tim 2, 5 
347 Dn 7, 17 
348 Mt 7, 15 
349 bestiam primam  ed.  Vulg. 
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curata est plaga mortis .i. quæ se simulat resur/gendo mortem uicisse. Nam supra dicitur non 

occisus sed uelut occisus350 sicut de iudeis. Non intrauerunt in pre/5/torium ne 

contaminarentur.351 quia inquinatissimi non poterant non352 inquinari nec timuerunt inquinari 

/ conscii tantorum scelerum. sed adfirmans retulit quid simulassent. (13,13) Et fecit signa 

magna / ita ut etiam ignem faceret de cælo descendere in terram .i. sicut xpistus spiritum 

sanctum in igne misit et dedit gratiam / uirtutum. ita antixpistus decipit simili astu. (13,14) Et 

seducit habitantes terram propter quæ data sunt / illi facere .i. aduentus eius erit secundum 

operationem satanæ in omni uirtute et signis et prodigiis /10/ mendacii;353 et solet ambigi 

utrum propterea dicta sunt signa et prodigia mendatii quoniam decipiet mor/tales sensus per 

fantasmata ut facere uideatur quod non facit. an sint illa prodigia uera et cre/dituros pertrahent 

ad mendacium dum putant non ea posse fieri nisi diuinitus. qui nesciunt / uirtutem diaboli qui 

non fantastico sed uero igne et turbine familiam sancti iob cum gregibus ab/sumpsit. Illa 

temptatio erit maior cunctis quando pius martir corpus subiciet tormen/15/tis et tamen ante 

eius oculos tortor faciet miracula. Dicet354 habitantibus in terra ut / faciant imaginem 

bestiæ quæ habet plagam gladii et uixit .i. esse eius similes et sicut eius355 facere / 

imaginem. Alia editio. Sicut habet plagam de gladio et uixit .i. dicent se conmortuos et 

conresur/rexisse xpisto. quasi ille deum et mediatorem se inter se suosque constituat. quia 

sicut xpistus non habet alterum / inter quem suosque mediator sit. (13,15) Et datum est illi ut 

daret spiritum imagini bestiæ .i. populo ipsi /20/ qui implebit hanc falsitatem bestiæ. se 

fabre constituendo imaginem. simulabit se dare spiritum / ueritatis.356 Et ut loquatur imago 

bestiæ .i. non tantum deludet uulgus miserum simulatione / per ignem spiritus.357 insuper 

efficiet idoneum docendis aliis. Et faciet ut quicumque non adorauerunt / imaginem bestiæ 

occidantur .i. faciet ut imago bestiæ adoret imaginem bestiæ. hoc est / populus adoret 

inuentionem diaboli. (13,16) Et faciet omnes pusillos imaginos et diuites et pau/25/peres .i. 

non omnes sine exceptione quasi et gentiles. sed qui pertinent ad hoc misterium. Habere 

ca/racterem .i. misterium iniquitatis. in frontibus suis358 .i. per hipocrisin accipere in opere 

et pro/fessione sub nomine xpisti. (13,17) Et ne quis possit emere aut uendere .i. sicut est 

nobis simbolum in / bono. ita illi in malo tali definitione se coartabunt. sicut mercatores in una 

naue uni/formi signo tenentur. Nisi qui habet caracterem nominis bestiæ .i. notam hoc est 

qui com/30/municat fraudi eius. Et numerum nominis eius .i. nomen bestiæ est caracter. et 

nomen bes/tiæ et numerus nominis eius unum est .i. non putemus eum esse diabolum uel 

dæmonem iuxta / quorundam opinionem. sed unus erit de hominibus in quo totus satanas 

habitabit / corporaliter. quia est homo peccati filius perditionis.359 (13,18) Et numerus eius 

est dc. lxvi .i. / TEITAN.360 quod latine dicitur titan. quia iactabit se ipsum esse de quo dicitur 

Exultauit ut gigas /35/ ad cur<rendam> u<iam> a s<ummitate> c<ælo> eg<ressio>.361 Nam 

titan .i. gigas. Est aliud nomen eiusdem numeri. ANTE/MOC
362

 .i. contrarius honori. Est et 

uerbum eiusdem numeri. APNOYME
363

 / id est nego. quia negabem (?) faciet omnibus suis 

deum uerum. Vel senarius numerus .i. perfectio operis / Erat pondus auri quod afferebatur 

                                                 
350 Apc 13, 3;    occisus] occisum  ed.  (vgl. hierboven fol. 71v, r. 10: occisum) 
351 Io 18, 28 
352 non suprascr. add.   
353 2 Th 2, 9 
354 dicet] dicens   ed. 
355 sicut eius] sic ei   ed. 
356 Io 15, 26 
357 spiritus] spiritu  ed. 
358 in frontibus suis] in frontibus  ed. 
359 2 Th 2, 3 
360 TEITAN] ccc v x ccc i l  suprascr. add.  (cijferschrift voor Teitan) 
361 Ps 18, 6-7 
362 ANTEMOC]  i l ccc v xl lxx cc suprascr. add. (cijferschrift voor ANTEMOC) 
363 APNOYME]  i c l lxx cccc xl v suprascr. add. (cijferschrift voor APNOYME) 
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salomoni per annos singulos. dc lxvi talentorum.364 quod debetur et soluitur uero regi xpisto. 

seductor tirannus exigere presumet. (14,1) Uidi et ecce agnus /40/ .i. xpistus stabat supra 

montem sion .i. ecclesiæ sudanti certaminum fasce. prestat munimen protecti/onis et 

exemplum uirtutis. Ostendit corpus reproborum confisum uirtute draconis et cauterio notatum. 

/ nec ei succumbit corpus xpisti sed ecclesia gaudet et fulgore et numero solito. et bestia est in 

harena / maris. agnus in monte sion. Et cum illo cxliiii milia .i. omnes uirgines sancti. quia 

ter terni. sunt nouem. et uir/gines deum diligunt ex toto corde tota anima tota mente. Quater 

quaterni. sunt xvi .i. uirgines /45/ sunt xpisto sacrati corporis365 integritate quod est ex iiiior 

qualitatibus. Sedecies nouem sunt cxliiiior. id est / multitudo perfecta sanctorum qui sunt 

constituti in gradu artioris uitæ sunt cum agno in monte sion. / milia .i. cetera membra 

ecclesiæ cum xpisto sunt. Habentia nomen eius et nomen p<atris> eius scr<iptum> in 

fr<ontibus suis> .i. sicut deus pater / et xpistus scripti sunt in frontibus ecclesiæ. sic bestia 

imitabatur eum supra in caractere suo quem fecerat / in fronte corporis sui .i. reproborum. 

(14,2) Et audiui uocem de cælo tamquam uocem aquarum multarum  .i. de/50/uotio 

magna sanctorum. quia in monte non est nisi ecclesia. erecta gaudio contemplationis ad 

deuincenda gra/uamina pressurarum. concelebrat certamina xpisti laude et imitatione. quia 

hoc est ueraciter / psallere agno stanti. Et uox quam audiui sicut citharedorum 

citharizantum in citharis .i. omnes sancti sunt ci/tharistæ quia crucifigunt carnem suam cum 

uiciis et concup<iscentiis> et laudant deum in psalterio et cithara / Sed plus abnegant 

singulariter se ipsos illi qui totos se faciunt deo olocaustum priuilegio /55/  euangelicæ 

castitatis. et tollentes crucem suam sequuntur agnum quocumque uadit.366 (14,3) Et cantabant 

/ quasi canticum nouum ante sedem .i. uetus erat canticum. beatus qui habet semen in sion 

et domesticos in / hierusalem.367 Nouum uero est. Lætare sterilis quæ non paris.368 Et item. 

Dabo eunuchis in domo mea / et in muris meis locum et nomen melius a filiis et filiabus.369 Et 

nemo poterat dicere canticum /  

 

[fol. 72v] 

 

/1/ nisi illa cxliiii milia qui empti sunt de terra .i. pre cunctis fidelibus cum eo gaudebant de 

carnis incorruptione Quod / canticum ceteri electi audiunt non dicunt quia per caritatem læti 

sunt de celsitudine illorum. quamuis non assur/gant ad premia illorum. (14,4) Uirgines enim 

sunt .i. uirginitate carnis et cordis. Et sequuntur agnum quoc<umque> ierit. / .i. imitantur. 

quia caro agni uirgo est et pro nobis passus est relinquens uobis exemplum ut sequa<mini> 

u<estigia> eius.370 Hi empti sunt ex /5/ hominibus prim<itiæ> deo et agno .i. a spiritu 

sancto eliguntur de illo inmaculato grege quasi sanctiores et puriores / ostiæ pro meritis 

uoluntatis suæ. quos apostolus preceptum domini de eis non habens obsecrat ut exhibeant 

corpo/ra sua ostiam uiuam sanctam deo pl<acentem>. (14,5) Et in ore ipsorum non est 

inuentum mend<acium> .i. Non copulantur deo propter solam pudici/tiam nisi inmaculati 

uixerint ab omni contagione peccati. vel de tota ecclesia dicitur hoc. quam despondit / 

apostolus uni uiro uirg<inem> c<astam> exhi<bere> xpisto.371 Non dicit non fuit in ore eorum 

mendacium. sed non est inuentum. quia hæc quidem fuistis /10/ sed abluti estis.372 et iniquitas 

                                                 
364 3 Rg 10, 14 
365 corpore ante corr. 
366 Apc 14, 4 
367 Is 31, 9: “Dominus cuius ignis est in Sion et caminus eius in Hierusalem” (Vulgaat); Beda citeert uit de Vetus 

Latina, 12, Esaias (ed. GRYSON, Freiburg 1987) handschriftengroep E.  
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<in>iusti non nocebit ei qua die conuersus fuerit ab iniquitate sua.373 et poterit esse uirgo / et 

dolus in ore eius non inueniri. Virgines enim castos et pudicos dicit. (14,6) Et uidi alterum 

angelum uolantem / per medium cælum. habentem euangelium æternum .i. predicatores 

discurrentes per mediam ecclesiam  sustolluntur / cælesti uolatu et predicando leuant terrenas 

mentes de sede sui corporis. vt euangelizaret374 sedentibus super / terram .i. predicabitur 

hoc euangelium in toto mundo et tunc ueniet consummatio.375 Supra dicit pugnam presentis 

/15/ ecclesiæ cum dracone. nunc ostendit poenas malorum et premia bonorum ut digna merces 

rependatur utrique / miliciæ.376 (14,7) Timete dominum et date illi honorem quia uenit 

hora iudicii eius .i. cito prospicite saluti uestræ / quia cito expectat uos retributio. deum 

timentes æternum non temporalem tirranidem bestiæ. (14,8) Cæcidit cæcidit / babilon illa 

magna .i. ciuitas diaboli ineuitabiliter in futurum cadet. uel superbi a diabolo dum 

inflan/tur.377 a deo deiciuntur. ut deiecisti eos dum alleuarentur.378 Quæ a uino iræ379 

fornicationis suæ potauit /20/ omnes g<entes> .i. ciuitas impiorum congregata ex omnibus 

gentibus debriat ipsas gentes .i. membra sua uino erroris. / Sed ciuitas dei exercens uineam 

sorech380 non uult inebriari uino in quo est luxuria.381 ne promisso denari/o uitæ priuetur. 

(14,9) Si quis adorauerit bestiam et imaginem eius .i. diabolum et caput ueluti occisum. Et 

acceperit ca/racterem in fronte sua aut382 in manu sua .i. alii diabolo notantur professione 

nefanda. alii operatione / tamen sub xpisti nomine adorat eandem bestiam.383 (14,10) Qui 

mixtus est mero in calice iræ384 ipsius .i. qui propinant calicem /25/ fornicationis. calice iræ 

dei sternuntur. non ut mundandi euomant maliciam cordis iuxta / hieremiam. sed ut damnati 

pereant æterna morte soporandi. Et cruciabitur igne et sulph<ure> in consp<ectu> / 

angelorum sanctorum .i. sancti regnantes cum deo semper possunt uidere poenas malorum ut 

maiores ei gratias agant / et misericordias domini in æternum cantent. nec eos contristant uisa 

tormenta prauorum quia concordant iusto / iudici. sicut nec diuitem uisa lazari requies 

refrigerare ualebat. (14,11) Nec habent requiem die ac nocte qui /30/ adorauerunt bestiam 

et imaginem eius .i. leo parcet homini prostrato sed hæc bestia ferocior leone quo / magis 

adoratur eo maiores poenas inrogat. Et si quis acceperit caracterem nominis eius .i. 

simula/tionem id est fallaci imagine xpistiani. Bestia ista. ut augustinus ait est impia ciuitas. 

Caracter eius / .i. nota criminis.385 Adorant eam .i. subiciunt et consentiunt ei. (14,12) Hic 

pacientia sanctorum est .i. licet /  bestia seuiat non tamen contristat sanctos passio temporalis 

quia remunerabitur æterna beatitudine. et per/35/secutores eorum cum bestia luebunt æternas 

poenas. (14,13) Audiui uocem de cælo dicentem. Scribe .i. / predicatores concordant. unus 

dicit regnum domini uenire. alius ciuitatem diaboli cecidisse. alius flam/mas impiorum alius 

requiem beatorum. qui mittit uocem suam de cælo et iubet mandare litteris ea quæ / digna sunt 

memoria æterna. quia gaudent iusti quod nomina eorum scripta sunt in cælo. Delentur uero 

impii / de libro uiuentium. Beati mortui qui in domino moriuntur .i. in confessione fidei 

naturali morte. sed plus beati /40/ qui suas animas pro xpisto ponunt. A modo .i. a tempore 

mortis. Iam dicit spiritus ut requiescant a  lab<oribus> s<uis> / .i. cum dederit dil<ectis> 

                                                 
373 Ez 33, 12: “et impietas impii non nocebit ei in quacumque die conuersus fuerit ab impietate sua” 
374 scripsit  euangeliazet 
375 Mt 24, 14 
376 De volgorde van het commentaar is hier door Ademar verwisseld in vergelijking met Beda’s commentaar. 
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378 Ps 72, 18 
379 iræ] for.. ante corr. 
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385 simulationem – criminis, cf. Aug., De ciu. Dei, 20, 9, lin. 95-107.  
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suis somnum ecce386 hæreditas domini.387 Sicut impii non habent requiem perpetuo. ita fideles 

requi/escent adiuti priscis operibus; nam propter frigus piger arare noluit. mendicabit[ur] ergo 

æst<ate>. et non d<abitur> ei.388 / (14,14) Vidi et ecce nubem candidam .i. nubem carnis 

obumbrat gloria diuinitatis ad iudicium xpistus. / et super nubem sedentem similem filio 

hominis .i. in carne iudicabit xpistus389 ut uideant impii  quem con/45/punxerant. Habentem 

in capite suo390 coronam auream .i. xii apostolis ornatus erit391 ut supra mulier / habebat in 

capite coronam stellarum xii.392 vel corona .i. uictoria regnantis. Et in manu / sua falcem 

acutam .i. sententiam iudicialem ineuitabilem quia intra eam sumus quocumque fugiamus / 

sicut in falce quicquid inciditur intus cadit. (14,15) Et alter angelus exiuit de templo .i. 

angeli qui in euangelio di/cuntur messores terræ. omnes sunt in ministerium missi propter eos 

qui hæreditatem capiunt salutis393 /50/ Clamans uoce magna ad sedentem super nubem .i. 

angeli pensantes singula merita ecclesiæ / cotidie domino renarrant. Mitte falcem tuam et 

mete quia uenit hora ut metatur quoniam aruit394 / messis terræ .i. ecce abundante 

iniquitate refriguit caritas multorum. et incumbente æstu / malorum iam pene cessauit uirere 

messis mundi; et ne decidant grana iam matura propter ele/ctos395 breuia dies. et zizania396 et 

paleas flammis. fructum uero cęlestem horreis reconde. (14,17) Et alius angelus /55/ exiuit 

de templo quod est in cælo. habens et ipse falcem acutam .i. ipse xpistus messor et 

uindemiator propter / geminum fructum ecclesiæ. et xpistus seminauit bonum semen in agro 

suo et ipse uineam in loco uberi plan/tauit. et utraque cultura custodum incuria degenerauit. 

(14,18) Et alius angelus de altari qui habet potes/tatem supra ignem clamauit uoce magna 

.i. duplex est angelorum officium ut ait hieronimus. alii qui / premia iustis tribuunt. alii qui 

singulis presunt cruciatibus. ut qui facit angelos suos spiritus. et m<inistros> s<uos> <ignem> 

/60/ urentem.397 vel duo angeli qui predicant aridam messem et maturam uineam .i. preces 

ecclesiæ. quæ / magna uoce .i. magno desiderio cotidie precatur aduenire regnum domini 

dicens. mitte falcem / tuam acutam et uindemia botros uineæ terræ .i.398 messis et 

uindemia partim est terrena partim / cælestis. Maturitas utriusque .i. finis seculi. Maturæ sunt 

uuæ eius .i. consummata sunt peccata. / Vel maturitas .i. perfectio bonorum. (14,19) Et misit 

angelus falcem suam in terram. et uindemiauit uineam /65/ terræ .i. qui habet falcem 

messoriam ipse uindemiatoriam. quia unum erit iudicium et uno tempore. / messis et uindemia 

.i. initium et finis eiusdem pressuræ. (14,20) Et misit in lacum siue torcular iræ / dei 

magnum .i. poena malorum. Et calcatus est lacus extra ciuitatem .i. ad malos poena. ad / 

bonos. probatio utilium et inutilium. ut ait apostolus preciosa metalla igne probari. lignum 

uero  

 

[fol. 73r] 

 

/1/ fenum stipulamque consumi. quod utrumque agitur extra cælestem hierusalem. Lacus iræ 

.i. dies / malus ut in die mala liberauit eum dominus.399 Et exiit sanguis de lacu usque ad 
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frenos equorum. / .i. ultio usque ad rectores populorum. quia usque ad diabolum et angelos 

eius nouissimo certa/mine exiet ultio effusi sanguinis sanctorum; vt dicitur. In sanguine 

peccasti et sanguis te /5/   persequetur.400 Per stadia mille dc. id est per iiii. partes mundi. 

quia quaternitas est conquaternata / sicut in iiiior faciebus quadriformis et rotis. quia quater 

quadringenti. sunt mille dcti. Vel messor et uin/demiator .i. ecclesia clarescens post flammas 

persecutionum. et tenens potestatem ligandi et soluendi. / Angelus de templo uel altare .i. 

imperium iubentes domini. dicens non perspicua uoce sed sug/gestione spiritus sancti qui 

operatur in suo corpore. docens iam esse tempus malorum anathemandorum /10/ Habens 

potestatem super ignem .i. illum qui exiit ex ore testium et comedit inimicos eorum. Huc / 

usque de conflictu ecclesiæ et maturo fine utriusque certaminis. Explicit Liber .II. Incipit 

Liber .III. / (15,1) Et uidi aliud signum in cælo magnum et mirabile .i. intentum uult 

auditorem dicens signum magnum / et mirabile. quia iterum dicens easdem persecutiones. 

Angelos .uii .i. ecclesiam uniuersam propter gratiam / septiformem. Habentes plagas .i. 

persecutiones vii nouissimas .i. ira dei semper percutit contu/15/macem populum. Quoniam 

in illis consu<m>mata est ira dei .i. cum ecclesia exierit de medio malorum; vii. id est 

per/fectas. ut in leuitico. Et percutiam uos uii. plagis.401 (15,2) Et uidi tamquam mare 

uitreum [..]402 baptismum / perlucidum. mixtum igne .i. igne sancti spiritus consecratum. uel 

martirio rubricatum. Et eos qui ui/cerunt bestiam et imaginem eius .i. fraudes eius. stantes 

supra mare uitreum .i. super igneum baptismum. / studentes supercertari403 semel traditæ 

sanctis fidei.404 (15,3) Habentes citharas dei .i. gerentes /20/ deo dicata corda laudum. Et 

cantantes canticum moisi serui dei et canticum agni .i. utriusque / testamenti laudem uel 

carnem extentam in ligno passionis. Vbi et sonus uocis dicitur et effectus boni / operis. 

Magna et mirabilia opera tua domine deus omnipotens. iustæ et uere uiæ tuæ rex 

seculorum .i. / hoc carmen in utroque est testamento ubi dominus uerax et misericors canitur 

a cunctis seculis. / (15,5) Post hæc uidi et ecce405 apertum est templum tabernaculi 

testimonii in cælo .i. secreta dei quondam /25/ inclusa unius urbis moenibus. toto orbi 

reseratur spiritaliter ut possit deus adorari a cunctis gen/tibus. (15,6) Et exierunt vii. angeli 

habentes vii. plagas .i. predicationes. de templo .i. hoc est quod marcus / ait. Illi autem 

prof<ecti> pred<icauerunt> ubique.406 Vestiti lapide mundo. candido407 .i. quotquot in 

xpisto baptizati / estis xpistum induistis.408 quia xpistus est lapis summus angularis electus. 

Vel si intelligas numerum pluralis / pro singulari .i. uaria ornamenta uirtutum; Alia translatio. 

habet linteamen candidum .i. mortifi/30/catio carnis debet inesse doctoribus. ut castigo corpus 

m<eum> et in s<eruitutem> r<edigo> ne forte aliis pre<dicauerim> ipse r<eprobus> 

eff<iciar>.409 / Et precincti zirca pectora zonas aureas .i. qui uult fortia predicare non solum 

mortificet / corpus. sed et pectus auro sapientiæ stringat. uel cunctos motus mutabilium 

cogitationum per / uincla solius amoris restringat. (15,7) Et unus de iiii. animalibus dedit 

vii. angelis vii. fialas / aureas plenas iracundiæ410 dei uiuentis .i. iste sunt fialæ quas cum 

odoribus ferunt animalia et seniores. /35/ quæ sunt ecclesiæ qui et vii. angeli. quia eadem 

fialæ continent et suauitatem supplicationum et iram / suppliciorum cum funduntur a sanctis 
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pro aduentu regni dei. cum iudicia dei non iam occulta ut abissus / sed aperta ut fialæ. latura 

iustis salutem impiis predicant inferre perniciem. ut xpisti bonus odor / sumus deo in his qui 

salui fiunt et in his qui pereunt.411 (15,8) Et impletum est templum fumo a maiestate eius. / 

et de uirtute eius .i. ecclesia predicata gentibus prius calescens ipsa igne caritatis et emittit 

fumum /40/ .i. piam confessionem gratias deo agens super inenarrabili dono eius.412 Et nemo 

poterat introire / in templum donec consummarentur vii. plagæ <vii.> angelorum .i. 

nemo potest incorporari membris / ecclesiæ nisi qui discit a predicatoribus misteria fidei quia 

ihesus constitutus est a deo iudex uiuorum / et mortuorum.413 Vel fumus .i. abdita archana 

iudiciorum dei quia manent clausa et inpenetra/bilia donec finitis plagis presentis seculi 

adueniat dominus. qui inluminet abscond<ita> teneb<rarum> et ma/45/nifestet quantum sit 

utilis aduentus xpisti ad probandam fidem ecclesiæ. uel ad iustę cæcandos / iudeos qui 

caritatem ueritatis non receperunt ut salui fierent. (16,1) Ite et effundite vii. fialas / iræ dei in 

terram .i. datur potestas ecclesiæ irrogare damnandis iuditium. et dare absolutio/nem 

conuersis. Et omnibus angelis mandatum est fundere in terram sed terreni homines ipsi uaria 

uoca/bula sortiuntur pro uarietate peccatorum. ut sicut sunt vii. predicationes et uindictæ .i. 

perfectæ. /50/ sic sunt vii. noxæ .i. perfectæ et plenæ. (16,2) Et abiit primus et effudit fialam 

suam in terram .i. duobus modis pre/dicatores effundunt fialas iræ dei. dum impiis irrogant 

poenas spiritaliter iudicando. ut / petrus simoni. pecunia tua tecum sit in perd<itionem>.414 

uel poenas impiorum manifestant ecclesiæ predican/do ut idem petrus. Quibus iudicium iam 

olim non cessat et perditio eorum non dormitat.415 est tercius modus / quo peccator audita 

predicatione ueritatis corrumpitur grauiori uulnere contradicti/55/onis ut dominus ait. Si non 

uenissem et locutus eis fuissem. peccatum non haberent.416 Et factum est uulnus / sæuum ac 

pessimum in homines qui habent caracterem bestiæ .i. qui domino derelicto diabolum / 

uenerantur spiritaliter interibunt pessime uulnere ipsius impietatis. (16,3) Secundus 

eff<udit> fialam / <suam> in mare et factus est sanguis tamquam mortui et omnis anima 

uiuens mortua est in mari. / .i. qui non solum notantur caractere antixpisti sed undis amaræ 

persecutionis insectantur /60/ stabilitatem seruorum xpisti. punientur sanguine .i. spiritali 

ultione. et qui iactabant / se uiuere probabuntur seruisse mortis auctori. (16,4) Tercius 

eff<udit> f<ialam> super flumina et / super fontes aquarum et factus est sanguis .i. hi qui 

fingunt se dulcia propinare ut in/fundant incautis uirus suum. plectetur digna ultione perennis 

plagę. (16,5) Et audiui / angelum aquarum .i. omnes angelos populorum. dicentem. Iustus 

es qui <es et qui> eras sanctus. /  

 

[fol. 73v] 

 

/1/ quia hæc iudicasti .i. deum laudant affectu interiori quod uindicat sanguinem / seruorum 

suorum et homicidas morte potauerit. (16,7) Et audiui alterum ab altari. / etiam domine 

deus omnipotens uera et iusta iuditia .i. angeli et altare unum est .i. interi/or affectus 

sanctorum uel angelorum uel hominum qui docendo populis presunt deo gratias agentes. /5/ 

(16,8) Quartus eff<udit> f<ialam> <suam> in sole. et datum est illi æstu afficere homines 

et igni .i. in persecutores / ecclesiæ qui ardentes instar solis moliuntur arefacere semen uerbi 

dei. cremandi sunt / futuro ardore gehennæ.417 vel sol .i. splendor sapientium. non solem 

angelus perfun/dit sed datum est eidem soli æstu et igni afficere homines. quia sapientes uiri 
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uic/ti cruciatibus dum tanguntur errore male agendi. infirmi persuasi quique exemplo illorum 

/10/ inardescunt temporalibus desideriis. vel æstus .i. zelus quo inremediabiliter cru/ciatur 

corpus diaboli de stabilitate sanctorum et incitatur ad blasphemandum. ut zelus / adprehendit 

populum ineruditum et nunc ignis aduersarios comedet418 .i. nunc excepto igne / illius ultimi 

iudicii. (16,9) Et æstuauerunt homines æstu magno .i. diabolus clarificat suos419 / 

inpresentiarum quantum permittitur. quam claritatem et lætitiam spiritus sanctus definit plagas 

/15/ et dolores. Nam supra exercitus diaboli occidit homines igne fumo et sulphure .i. non 

per/spicue occidit sed consentientes his poenis destinauit. (16,10) Quintus eff<udit> f<ialam 

suam> super sedem bes/tiæ. et factum est regnum eius tenebrosum .i. super regnum 

diaboli et eius iudiciariam potestatem. / et contenebratur his plagis .i. falsa lætitia terrenæ 

felicitatis. ut deiecisti eos dum alł<euarentur>420 non dicit postquam eleuati sunt. Et 

conmanducauerunt linguas suas pre dolore .i. sicut iustus mandu/20/cabit fructuum suorum 

labores. ita impius punitus poenis blasphemiæ suæ esatu/ratur lingua sua. et sibi nocent 

blasfemantes ex ira dei qua transpuncti gaudia / existimabant. (16,11) Et blasphemauerunt 

deum cæli pre doloribus et uulneribus suis .i. ista in/dignatione dei qui dedit tale genus 

plagæ in quo non recordentur. Blasphemauerunt .i. non aper/te sed in peccatis luxuriantes; 

nam nullus corporaliter afflictus ita est duritia plenus /25/ ut non consentiat manum dei sicut 

antiochus.  (16,12) Sextus effudit f<ialam suam> in flumen illud magnum eufraten. / .i. 

pereunt populi affluentia babilonis in quo nihil remanebit uiuum uel uiride quod non sit / 

aptum igne. Et siccauit aquam eius ut prepararetur421 uia regibus ab ortu solis .i. hoc est 

quod supra / dixit. Aruit messis terræ.422 Reges423 .i. sancti properant obuiam soli iustitiæ. Vel 

sicut dum superbit / impius incenditur p<au>p<er>.424 ita pestilente flagellato sapiens astutior 

fiet.425 Solito more preter/30/misso septimo angelo recapitulat ab origine breuiter. (16,13) 

Vidi de ore draconis et de / ore bestiæ et de ore pseudoprophetæ spiritus tres inmundos in 

modum ranarum .i. spiritus / diaboli et antixpisti et prepositorum corporis eius qui trifarius 

dicitur pro numero partium unius / corporis. similatur ranis. quæ horrent loco uisu strepituque 

molesto. et aquarum in/colæ uolutantur sordibus et coeno .i. hipocritæ mortui delitescunt quia 

promittunt /35/ aquam uitæ in suis sordibus quas credentes in aqua deponunt; et pharao ausus 

in/troire in baptisma quo populum perderet. ibidem necatus est. (16,14) Sunt enim spiritus 

dæmoniorum / facientes signa .i. signa facient sicut magi pharaonis. et ministros satanæ / 

dicit eos quia usque ad signum ranarum illi magi incantationibus preualuerunt. Et procedent 

ad re/ges tocius terræ congregare illos in prelium ad diem magnum dei omnipotens .i. 

sicut sunt sancti reges quibus eu/40/frate siccato uia panditur orientis. ita sunt praui reges 

terræ qui non congregantur ex toto orbe / ad unum locum sed quæque gens in suo loco sanctos 

inpugnant. Diem domini magnum .i. totum tempus a / domini passione. Vel dies iudicii. cum 

exercitus diaboli per totum tempus presens congregatus domino prosternen/dus426 occurret. 

(16,15) Ecce uenio sicut fur. Alia editio habet. ad diem magnum dei omnipotentis  ecce uenit 

/ ut fur. Beatus qui uigilat et custodit uestimenta sua ne nudus ambulet et uideant 

turpitudinem eius. /45/ .i. beati quorum tecta sunt peccata427 qui turpitudinem peccatorum 

ante oculos iustorum in iudicio ue/lant tegmine boni operis subsequentis. Et dominus precipit 

uigilare seruos exemplo furis cauen/di. (16,16) Et congregabit illos in locum qui uocatur 
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hebraice hermagedon .i. hunc locum alibi expo/nit dicens. congregauit illos in prelium et 

circumierunt castra sanctorum et ciuitatem dilectam428 .i. ecclesiam / vel ermagedon .i. locus 

impiorum est diabolus qui in antixpisto inflato tumore usurpatæ deita/50/tis. gaudebit se 

recuperare priores insidias id est quondam interdictas a domino. quia hermagedon / .i. 

consurrectio in priora uel mons globosus. (16,17) Et septimus eff<udit> f<ialam suam> in 

aerem et exiuit uox mag/na de templo a throno dicens. Factum est .i. perfudit ultio 

nouissima potestates aerias / .i. demones. et finis adest quia nouissima inimica destruetur 

mors.429 Similiter supra / exiuit sanguis ultionis usque ad frenos equorum .i. inmundos 

spiritus. Hactenus descri/55/bitur persecutio nouissima sub plagarum nomine. 

RECAPITVLATIO  A resurrectione430 recapitulat. et ruinam impiæ ciuitatis describit. (16,18) 

Et fac/ta sunt fulgura et uoces et tonitrua et terræ motus factus est magnus qualis non 

fuit ex / quo homines fuerunt .i. in fine seculi erit talis tribulatio qualis non fuit ab initio431 / 

et signa pariter maxima declarabuntur sed utrum coeant sibi altrin/60/secus a parte bonorum 

an a parte malorum an ex utraque parte. non satis / hic elucet sicut moisi et magis pharaonis 

factum est. (16,19) Et facta est ciui/ 

 

[fol. 74r] 

 

/1/ tas magna .i. ecclesia. in tres partes .i. in triformi bello gentilium et iudeorum aperto / 

certamine. hæreticorum subdola defectione. falsorum fratrum praui exemplis. Hoc / supra 

figuratum est in tribus equis malis. russeo. nigro et pallido. Et ciuitates gentium / ceciderunt 

.i. omne robur et fiducia gentium. quia iocunditas impiorum ruina est magna. /5/ et gaudium 

iniqui perditio.432 Et babilon magna in memoriam uenit ante deum dare ei calicem / uini 

indignationis iræ eius .i. tunc babilon cadit aut iram dei bibit cum potesta/tem accipit 

aduersus hierusalem precipue nouissimam. ideo dixit ipsam cecidisse terræ / motu quam433 

fecit ecclesiæ. vel dies iudicii. ubi impius in memoriam deo ueniet qui nunc dicit / in corde 

suo oblitus est deus.434 (16,20) Et omnis insula fugit et montes non sunt inuenti .i. ecclesia 

eminens /10/ et stabilis. abscondit se cauta a fluctibus persecutorum. (16,21) Et grando 

magna sicut talentum / descendit de cælo in homines .i. ira dei pondere grauis et æqua 

iuditio pro diuersitate culparum / singulis infligitur. Et omnes plagæ ægipti fuerunt figuræ 

plagarum spiritalium. Et blas/phemauerunt homines deum propter plagam grandinis .i. 

alia peccata causa sunt peccati / alia poena peccati. alia utrumque. ut isaias. Ecce tu iratus es et 

peccauimus.435 /15/ Blasphemare deum pro grandine .i. peccatum et poena peccati. (17,1) 

Veni ostendam tibi dam/nationem meretricis magnæ .i. multitudo perditorum quæ relicto 

creatore dæmoni/bus se prost<r>auit.Quæ sedet super aquas multas .i. discordia populorum 

constupranda in fluc/tibus. Sed credentium multitudinis erat cor unum et anima una.436 quam 

despondit apostolus / uni uiro uirg<inem> c<astam> exhibere xpisto;437 (17,2) Cum qua 

fornicati sunt reges terræ et inebriati sunt qui inhabitant /20/ terram .i. reges et 

inhabitationes terræ. sunt singuli petentes superba et terrena quos constu/prat inlecebra seculi 

libidine uitiorum et debriat insania mentis. De uino prostitutionis. / .i. uniuersitas partibus 

preminet. (17,3) Et abstulit me in desertum in spiritu .i. in absentia dei. cuius / presentia 
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paradisus est. Et uidi mulierem sedentem .i. cateruam reproborum.438 super bestiam 

coccineam / .i. diabolum impietate cruentum. Plenam nominibus blasfemiæ .i. diabolus 

blasfemus /25/ inflatus. extollit corruptelam prauorum fastu presumptionis. Habentem capita 

vii .i. reges mundi. / et cornua x .i. regna. quia septenario et denario uniuersitas indicatur. 

(17,4) Et mulier erat / circumdata purpura .i. fuco simulati regiminis. et coccino .i. cruento 

habitu / impietatis. Et inaurata auro et lapidem precioso et margaritis .i. omnibus 

inlecebris / simulatæ ueritatis. Habens poculum aureum in manu sua .i. hipocrisin. Plenum 

ab/30/hominationum .i. foris parent hominibus iusti intus autem pleni sunt omni spurcitia. / 

hæc sunt intra hanc pulchritudinem. Et quod quasi est uirus in auro hoc est bestia latens / sub 

habitu meretricis. (17,5) Et in fronte eius nomen scriptum misterium. babilon mag/na 

mater fornicationum et abhominationum terræ .i. hæc corruptela in ipsa facie / ostenditur 

esse uitiorum. Sed quia discernitur prudenti tantum ratione maxime /35/ preciose ornata. 

indicatur esse hoc nomen misticum. Et uidi mulierem ebriam de / sanguine sanctorum et de 

sanguine martirum ihesu .i. unum est corpus diaboli intus et foris / quod licet sit separatum 

loco. tamen in commune operatur unitate spiritus. Sic pronepotes proauorum / sensu 

zachariam accusantur lapidasse cum ipsi non fecerint. (17,7) Et dixit mihi angelus quare439 / 

miraris.440 et cetera usque ad quod ait (17,8) Bestia quam uidisti fuit et non est .i. diabolus 

quondam in mun/40/do principabatur. sed domino crucifixo eiectus est foras. Et ascensura 

est de abisso .i. in fine / mundi laxabitur de ergustulo de carceris. Et in interitum ibit .i. 

spiritu oris domini peribit / in æternum. vel bestia est omne corpus diaboli quod suppletur 

cursu generationum decedentium / et succedentium sibi. quia mulier sedens super aquas 

multas .i. populos. postea sedet / super bestiam. (17,9) Septem capita vii montes sunt super 

quos mulier sedet et reges vii. sunt .i. /45/ capita bestiæ reges mundi sunt similes montibus 

ob tumorem superbiæ. in quibus requiescit / lasciua impietas. (..)441 ut ui premant et fraude 

decipiant. (17,10) Quinque ceciderunt. / unus est et alius nondum uenit .i. in septenario est 

plenitudo mundani impii. cuius / ultima pars .i. antixpisti nondum uenerat regnum. deinde 

quinque reges pretereunt / sextus adest. et septimus uenturus est. Et cum uenerit oportet 

eum breui tempore /50/ manere .i. quia dominus conspicit nos superbos et infirmos. dies 

quos singulariter / malos intulit misericorditer breuiat. ut de aduersitate temporis / terreat 

superbiam et de breuitate refoueat infirmitatem. (17,11) Et bestia quæ erat et non est et ipsa 

/ octaua est et de septem est et in interitum442 uadit .i. antixpistus regnaturus est in fi/ne 

seculi propter unitatem corporis impiorum cui caput est pertinet ad numerum /55/ regnorum 

mundi et continetur in proprio ordine et loco propter potentiam et nequiti/am sui singularem. 

(17,12) Decem cornua quæ uidisti x. reges sunt qui nondum regnum ac/ceperunt .i. 

nondum regna mundi demonstrarunt plene potentiam suam / in persequendo ecclesiam. quia 

licet nunc quæque dominentur plurimis. tamen  

 

[fol. 74v] 

 

/1/ acrior erit potentia insanæ gloriationis cum etiam plurimos decipient signis propin/quante 

nouissima persecutione. Et danihel dicit .x. reges futuros qui inter se orbem diuidant. / quia 

dicit de bestia quarta. et habebat cornua .x. et cornu aliud paruulum ortum est de me/dio 

eorum. et tria de cornibus primis euulsa sunt a facie eius443 .i. antixpistus de babilone nascetur 

et reges /5/ ægipti et africæ et æthiopiæ superabit. quibus interfectis .vii. alii reges uictori 
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calla submit/tent. vel in undenario numero ponitur antixpistus. ad significandam 

preuaricationem. quia xi. / transgressio est denariæ perfectionis. Sed potestatem tamquam 

reges una hora accipient post / bestiam .i. quia uelut in somnis regnant qui aduersantur 

xpisti regno. (17,13) Hi unum consilium habent et uir/tutem et potestatem suam bestiæ 

tradent .i. pari consensu tota intentione diabolo444 mi/10/litant. Post bestiam accipient regnum 

.i. aduersarii xpisti et mitabuntur diabolum.  (17,14) Hi cum agno / pugnabunt et agnus 

uincet illos .i. xpisto triumphante deuincentur qui in septicipiti bestia / armati sunt cornibus 

secularis regni. Et qui cum illo sunt uocati electi et fideles .i. xpistus in suis / triumphabit 

septicipitem bestiam. et multi sunt uocati pauci electi.445 (17,16) Decem cornua quæ uidisti. 

hi / hodient  fornicariam446 .i. mundi gloriam quam nunc complectuntur lasciuo amore 

maximo tunc inci/15/pient odio detestari. cum agno uincente uiderint se damnandos in fine. 

vel inter superbos semper / iurgia sunt.447 uel omnis qui diligit iniquit<atem> odit an<imam> 

s<uam>448 Et desolatam facient illam et nudam .i. ipsi per / iram dei faciunt desertum 

mundum dum ei dediti sunt et iniuste utuntur449 Et carnes eius mandu/cabunt et ipsam igni 

concremabunt .i. destitutam eam solitis luxibus comburent ignibus ge/hennæ. (17,17) Deus 

enim dedit in corda eorum ut facerent quod illi placitum est .i. deus iudex iustus et 

f<ortis>.450 /20/ cui semper iustitia placita est talia permisit operari inpios priores pro poena 

peccati. pro quibus me/rito imponeret finem tocius orbis. sicut in sodomis et diluuio factum 

euangelium testatur. Vt dent / regnum suum bestiæ donec consum<m>entur451 uerba dei 

.i. diabolo pareant donec consumentur / scripturæ quibus deus dixit. quartum regnum terram 

consummare.452 ut danihel ait. Quartum erit regnum / super terram quod istis omnibus regnis 

preualebit et uniuersam terram deuorabit et euertet et delebit.453 (17,18) Et mu/25/lier quam 

uidisti est ciuitas magna quæ habet regnum super reges terræ .i. duæ sunt ciuitates in 

mundo. Vna / oriens de abisso. altera de cælestibus. nam infra dicit de ciuitate dei. Vidi 

ciuitatem sanctam descendentem de cæ/lo. et reges terræ afferunt gloriam suam in illam.454 Et 

ipsam impietatem quam supra dixit in habitu meretricis nuda/tæ et combustæ. nunc comparat 

ruinis desertæ ciu<i>tatis. (18,1) Et post hæc uidi alium angelum descendentem de / cælo 

hab<en>tem potestatem  magnam et terra inluminata est <a> gloria eius .i. xpistus 

incarnatus fortis et inlumi/30/nans terram. vel doctores ecclesiæ qui cælesti lumine perditi. 

predicant casum mundi dicentes. Ad prop<inquabit> / r<egnum> cęlorum.455 (18,2) Cecidit 

cecidit babilon magna .i. ne timeas o hierusalem potentiam terrenæ ciuitatis / quæ eo ipso 

spiritaliter cadit quo tibi preualet infestatione ciuium infandorum. Et facta est habitatio 

dæ/moniorum et custodia omnis spiritus inmundi .i. nulla ciuitas est nisi diaboli quæ capiat 

omne inmundum. / in qua omnis inmunditia per orbem commoratur. et isaias dicit babilonem 

inhabitandam monstris in/35/mundis.  (18,3) Et mercatores terræ de uirtute delitiarum eius 

diuites facti sunt .i. diuites peccatis qui pro / abundantia temporali commutant suas animas 

infelici mercatu. nam nimietas luxuriæ. / pauperes potius quam diuites facit. (18,4) Exite de 

illa populus meus et ne participes sitis delictorum eius .i. sic isa/as. Exite de medio eorum 
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et in mundum ne tigeritis. mundamini qui fertis uasa domini;456 et prenunciata / ruina 

babilonis inducit discessionem quæ est ruina babilonis. quia cum discesserit loth a sodomis. 

/40/ funditus tolletur. (18,6) Reddite illi sicut ipsa reddidit uobis .i. de ecclesia exeunt in 

mundum plagæ uisibi/les et inuisibiles. Et duplicate duplicia secundum opera eius .i. quæ 

fruebatur temporalibus deliciis cruci/etur tormentis æternis. (18,7) Quæ457 in corde suo dicit. 

sedeo regina et uidua non sum et luctum non uidebo. (18,8) ideo in / una die uenient458 

plagæ eius .i. delectata presentibus delitiis et luxuriis noluit precauere ultionem uen/turam 

ideo in breui punietur spiritali et carnali clade. Sed ciues cęlestis patriæ qui proponunt 

hierusalem in principio /45/ lætitiæ suæ nolunt resonare canticum domini in terra alieni .i. in 

presenti percipere gaudium futuro seculo debi/tum. (18,9) Et flebunt et plangent459 super 

illam reges terræ qui cum illa fornicata sunt .i. reges et460 mercatores et nautæ / dupliciter 

flent. vel cum in die iudicii pereunte tanta gloria mundi impii remanebunt penitentia / 

preteritæ uitæ dicentes quid nobis profuit superbia. aut quid diuitiarum iactatio contulit nobis? 

transierunt hæc / omnia tamquam umbra.461 vel cum in presenti cessante affluentia et 

contritione gentium diuersarum instante. /50/ uoluntatibus prauorum adinplendis ablata fuerit 

occasio delitiarum carnalium circumfluens. Cum / uiderunt fumum incendii eius .i. inditium 

perditionis. quia fumus ignem preit. et ista grassatio et contritio mundi / fumus est instantis 

gehennæ.462 (18,10) Longe stantes .i. non corpore sed animo. Propter timorem 

tormentorum eius .i. dum / unusquisque sibi timet quod alterum pati uidet per calumnias et 

potentiam. Dicentes. uę uæ ciuitas illa mag/na babilon ciuitas illa fortis quoniam una hora 

uenit iuditium tuum .i. spiritus dicit nomen ciuitatis. sed illi /55/ plangunt mundum 

interceptum poena exiguo admodum tempore. omnemque industriam la/befactam cessare. 

(18,11) Et negotiatores terræ flebunt et lugebunt463 super illam. quoniam merces eorum / 

nemo emet amplius et cetera .i. lugebunt cunctas pompas mundi deficere. et ea quærerant464 / 

suauia sensibus corporis uel accommoda externis usibus. quia species metallorum pertinet ad 

uisum. / odoramenta ad olfactum ung<u>enta ad tactum. Vinum triticum et oleum ad gustum. 

Mancipio /60/ iumenta et cetera auxilia humanitatis deflentur perisse; deflentur dupliciter. uel 

quod mun/do moriente ista deficient. uel quod miseri superstites deplorant interitum eorum 

qui morte  

 

[fol. 75r] 

 

/1/ reliquerant gaudia mundi / quasi ruinas suæ ciuitatis. (18,15) Longe stabunt .i. metu 

poenæ similis. Qui diui/tes facti sunt ab ea .i.465 vbicumque dicit spiritus ditatos ab ea. 

significat diuitias / delictorum. Et inferius ubi iniustorum uox est. uę uæ ciuitas illa magna in 

qua /5/ ditati sunt omnes qui habebant naues in mari.466 diuitiæ rerum intelliguntur. quia 

pu/tant se esse ditatos sollertia suæ factionis. (18,16) Quæ amicta erat bissino pur/pura et 

cocco .i. non ciuitas amicitur bisso sed homines. quia ipsi se plangunt / dum supradictis 

expoliantur. (18,17) Et omnis gubernator et nautæ longe steterunt  (18,18) uidentes / 

locum incendii eius .i. non omnes mari nauigantes adesse poterunt ut uideant /10/ incendium 
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ciuitatis. sed omnes seculi cultores et operarios dicit ruinam spei suæ / timentes. Quæ est 

similis ciuitati467 huic magnæ .i. non posse mundum in / integrum restitui. (18,19) Et 

miserunt puluerem super capita sua .i. exprobrantes faciem / principum suorum a quibus 

seducti periebant. vel cordis sui quod est principale homi/nis sera penitentia uæsaniam 

accusantes. Quoniam una hora desolata est /15/ .i. nota singulas personas lugentium non 

solum iacturam diuitiarum deflere. sed et ruinam / repentinam et inuisam468 fallentis seculi. 

(18,20) Exulta super eam cælum et sancti apostoli et prophetæ / .i. dominus ruinam mundi 

predicens ait. Cum uideritis hæc fieri respicite et leuate cap<ita>469 / .i. exhilarate corda. 

Quoniam iudicauit deus iuditium uestrum de illa .i. hoc est illud iu/dicium quod animæ 

sanctorum magno clamore quærebant. Vsquequo domine sanctus et uerus non iu/20/dicas et 

uindicas sanguinem nostrum?470 (18,21) Et sustulit unus angelus fortis lapidem quasi 

mo/larem magnum et misit in mare dicens. hoc impetu mittetur babilon. siue ut alia / 

editio. habet. sic impetu deicietur babilon magna ciuitas .i. mola est ciuitas / seculi pro 

pondere peccatorum et errore instabili. quia in circuitu impii ambulant.471 quæ absor/betur 

fluctibus .i. ultionibus quia fluctibus infidelitatis oppressit ciues hierusalem. /25/ cum 

sedentes super flum<ina> babilonis flerent absentia cælestis sion; et dominus auctores / 

scandali tali poena dicit plectendos. Et ecclesia lapidi similatur sed stabili et firmo / qui 

spernat incursus tempestatum. Vel mola .i. contricio poenarum. sicut ignatius passurus ait. / 

Frumentum dei sum. molar dentibus bestiarum ut panis mundus efficiar. (18,22) Vox 

cithari/zorum472 et musicorum et tibia canentium et tuba non audietur in ea amplius .i. 

uolupta/30/tes aurium473 inter alios sensus de mundo dicit auferri .i. uisu pulcrum. auditu 

ca/norum. tactu planum. odoratu suaue. gustu delectabile. transiturum est de / seculo. Et 

omnis artifex <omnis artis> non inuenietur in ea amplius. et cetera .i. omnia quæ pertinent 

ad usum / uel iocunditatem uitæ humanæ. tolluntur ab impiis. Et adiecit causam. (18,23) 

Quoniam mer/catores tui erant principes terræ .i. quoniam in uita tua percepisti bona.474 

(18,24) et in ea interfectus est /35/ sanguis prophetarum et sanctorum et omnium qui 

interfecti sunt in terra .i. non eadem ciuitas occidit / apostolos quæ et prophetas aut omnes. 

sed hæc est ciuitas quam fundauit cain sanguine fratris sui / et uocauit nomen filii enoch .i. 

posteritatis suæ omnis; Nam vii. generationes cain / descriptæ sunt. In eius ciuitatis edificio 

funditur omnis sanguis iustus a sanguine abel iusti / usque ad sanguinem zachariæ475.i. populi 

et sacerdotis. (19,1) Post hæc audiui quasi uocem magnam tubarum /40/ multarum 

dicentium in cælo alleluia laus et gloria et uirtus deo nostro .i. hæc dicit nunc <ecclesi>a476 

ex / parte. sed tunc perfecte cum discessio facta fuerit. et cum apertius uindicata (19,2) quæ 

corrupit terram / in prostitutione sua et uindicauit sanguinem seruorum suorum de manu 

eius .i. duo facta me/retricis dicit. quæ se malis corrupit et bonos persecuta sit. quibus duobus 

cuncta477 crimina / prauorum comprehenduntur. (19,3) et iterum dixerunt alleluia .i. ecclesia 

indesinenti affectu deum laudat super iu/45/diciis eius. quia alleluia dicitur laudate deum. Et 

fumus eius ascendit in secula seculorum .i. ascendit non ascendet / quia semper in 

perditionem uadit. et babilon crematur in parte. sicut hierusalem transit in paradisum / domino 
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manifestante in paupere et diuite. (19,4) Et478 xxiiii. seniores ceciderunt et iiiior animalia 

ad/orauerunt deum .i. non tantum officio labiorum sed dulcedine summæ deuotionis ecclesia 

deum / ueneratur. Dicentes amen alleluia .i. fidem siue ueritatem et laudem domini. et 

propter reuerentiam sanctita/50/tis in his duobus uerbis seruatur auctoritas primæ linguæ. Et 

dominicis diebus et toto quin/quagesimæ tempore continuecanit ecclesia alleluia propter spem 

resurrectionis quæ futura est in domini lau/de. (19,5) Et uox de throno exiuit dicens. 

Laudem dicite deo nostro omnes serui eius qui timetis eum / pusilli et magni .i. indicat 

laudem suorum electorum cum hoc imperat faciendum et me/[me]morat factum approbatum. 

Pusilli et m<agni> .i. paruitas ingenii non nocet cuius /55/ cor et lingua repleta est laude 

domini. (19,6) Et audiui quasi uocem tubæ magnæ / et quasi uocem aquarum multarum 

et sicut uocem tonitruorum magnorum dicentium alleluia quoniam / regnauit dominus 

deus noster omnipotens .i. magna uox canentium est magna deuotio cor/dis. quæ multiplici 

repetitu laudis concelebrat ruinam impiorum et gloriam eternam / domini suorumque. (19,7) 

Et demus gloria ei quia uenerunt nuptiæ agni .i. ecclesia sociabitur /60/ xpisto in talamo .i. 

cælesti regno. Et uxor eius preparauit se .i. insistendo semper / operibus iustitiæ exhibuit se 

dignam spiritali conuiuio et perenni regno.  

 

[fol. 75v] 

 

/1/ vel iuxta parabolam euangelii de uirginibus aptantibus lampadas .i. sua secum opera 

numerantibus pro quibus / expectant percipere æternam beatitudinem. (19,8) Et datum est illi 

ut cooperiat se bissino splendente candido. / .i. indui factis suis. nam impii iuxta isaiam telas 

araneæ texunt non operientur operibus suis. opera enim eorum / opera inutilia.479 (19,9) Et 

dicit mihi scribe. beati qui ad cænam nuptiarum agni uocati sunt .i. non ad prandium /5/ 

sed ad cænam quia finito tempore presentis uitæ uenient ad refectionem .i. ad supernam 

contemplatio/nem. sicut cena conuiuium est in fine diei; Hæc uerba dei uera480 sunt .i. 

ueraciter euenient quæ futura predixi / (19,10) Vide ne feceris. conseruus tuus sum et 

fr<atrum> t<uorum> .i. supra dixit ego sum primus et n<ouissimus>.481 quia angelus missus 

est in figura / xpisti et ecclesiæ. Nam in fine dicitur. Ego ihesus misi angelum meum testificari 

uobis hæc in ecclesiis.482 Ha/bentium testimonium ihesu .i. postquam xpistus ad cælos 

eleuauit assumptum hominem. angelus timuit /10/ adorari ab homine. sed adorat super se 

hominem deum. Testimonium ihesu est spiritus prophetiæ. / Quicquid dixit spiritus 

prophetiæ. est testimonium ihesu qui habet testimonium a lege et prophetis .i. ne me / adores 

pro deo. quia ergo ueni perhibit  testimonium uirtutibus illius.483 Hactenus de ruina ba/bilon. 

abhinc de gloria hierusalem futura. (19,11) Et uidi cælum apertum et ecce equus484 albus. et 

qui sedebat / super eum uocabatur fidelis et uerax .i. xpistus uia ueritas et uita.485 et cui 

propheta. quoniam tu fecisti /15/ mirabilia cogitationes antiquas fideles amen.486 ad 

debellandas ærias potestates. / conscendit sedem candidi .i. inmaculati corporis. Et in 

iustitia487 iudicat et pugnat .i. iudi/cat ut rex seculorum.488 pugnat quia semper compassus in 

membris suis dimicat. (19,12) Oculi autem eius sicut / flamma ignis .i. precepta. uel spiritus. 
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vt lucerna pedibus meis uerbum tuum domine.489 Et ignem ueni mittere in / terram.490 Et in 

capite eius diademata multa .i. multitudo sanctorum coronatorum491 in ipso habent decorem. 

in /20/ quo faciunt492 uirtutem. Habet493 nomen scriptum quod nemo nouit nisi ipse .i. in 

illo est omnis ecclesiæ / cognitio perfecta de uerbo dei. quia meruerunt esse corpus xpisti et 

membra. Eodem modo ait ipse. Ne/mo ascendit in cælum nisi qui descendit de cælo filius 

h<ominis> qui est in cælo.494 (19,13) Et uestitus erat ueste aspersa sanguine. / .i. opus 

passionis. quia uestis xpisti pro locis debet intelligi. et sicut in equo albo natiuitas incor/rupta 

sic in ueste sanguinolenta495 designatur mors innoxii. Et uocabatur nomen eius uerbum dei 

/25/ .i. qui homo passurus ad tempus apparuit. in principio deus erat apud deum. Verbum ipse 

dicitur. quia in sub/stantia naturæ suæ nihil est uisibile uel corporeum. uel quia per eum 

omnia condidit pater. cuius na/turæ notitia  ad integrum est cognita sibi tantum et patri; quia 

pax dei superat omnem s<ensum>.496 / .i. pax qua ipse deus sibi pacatus est transcendit 

intellectum omnis creaturæ suæ humanæ et an/gelicæ. quia sapientiæ eius non est 

num<erus>.497 Nam quod dicitur et cui uoluerit filius reuelare.498 ad creaturæ /30/ modum 

respicit quo nouimus filium et patrem. (19,14) Et exercitus qui sunt in cælo sequebantur 

eum in æquis al/bis .i. ecclesia imitatur eum in corporibus candidis quæ ecclesia exercitus 

diicitur propter agonem certa/minis sui. Vestiti bissino albo mundo .i. quod ipse supra 

exposuit iustificationes esse / sanctorum. ut sacerdotes tui induantur iust<itiam>.499 (19,15) 

Et de ore ipsius procedit gladius acutus .i. sic isaias. Et / posuit os meum quasi gladium 

acutum.500 Et apostolus. gladium spiritus quod est uerbum dei.501 Et ipse calcat torcu/35/lar 

furoris iræ dei omnipotentis .i. et nunc calcat. donec extra ciuitatem calcet. (19,16) Et habet 

in / uestimento et in femore suo scr<iptum> rex reg<um> et dominus dominan<tium> .i. 

hoc est nomen quod nemo superborum cog/noscet. Ecclesia autem non atramento sed spiritu 

dei uiui .i. in tabulis cordis scribitur. Femur .i. posteri/tas seminis. Ideo abraham tercium 

testimonium adhibuit femur suum inter se et seruum suum / quia posteritas eius misceretur 

alienigenis. Et apostolus tamquam suscitans semen fratri mortuo dicit. /40/ In xpisto ihesu per 

euangelium ergo502 uos genui.503 vel ecclesia in xpisto regnat et dominatur dominantium. In 

uesti/mento ipsum nomen scribitur .i. maiestas et regnum illius aperitur nobis misterio 

natiuitatis et / opere passionis. vel hic habitus et exercitus regis .i. labor nouissimi certaminis 

et gloria / regni sequentis. sicut exponit in sequentibus. (19,17) Et uidi unum angelum 

stantem in sole .i. predi/cationem in ecclesia. Et clamauit uoce magna .i. quanto magis 

premitur tanto clarius lucet /45/ et liberius intonat dicens. Omnibus504 auibus quæ uolant 

per medium cæli .i. sanctis in cælesti uita de/gentibus. quia ubicumque fuerit corpus illuc 

congregabuntur aquilæ.505 Quos redigens in unum corpus dixe/rat aquilam uolantem 
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permedium cæli. Venite congregamini ad cænam magnam dei ut manduce/tis carnes 

regum et reliqua .i. Venite qui esuritis et sititis iustitiam ad epulas506 regni uenturi / ubi 

represso furore superborum satiemini luce diuinæ iustitiæ. Et carnes equorum et 

se/50/dentium in ipsis .i. isti sunt equites quos descripserat uenisse contra equum album 

domini in aper/tione sigillorum. (19,19) Et uidi bestiam et reges terræ et exercitus eorum 

congregatos ad faciendum / bellum et cetera .i. exponit quomodo parata sit illa cæna dei. 

scilicet diabolo ecclesiam inpugnan/te sed uicto. (19,20) Uiui missi sunt hi duo in stagnum 

ignis ardentis et sulphuris .i. diabolus et antixpistus. / tanto maiore poena plectentur quam 

ceteri homines uel dæmones. quanto grauius est ui/55/uentem concremari flammis sulphureis 

quam ictu gladii trucidari cito moriturum. Vel / preoccupata est in eos diuina an in aduersio. 

Qui enim non crediderit iam iudicatus est507 siue / antixpistus siue pseudopropheta siue 

hæretici. quia nullus mortalium durius peccat hæ/reticis qui xpistum negant postquam 

cognouerint. Et omnes aues saturatæ sunt de carnibus eorum / .i. et nunc lætatur iustus 

cum uiderit uindictam508 impiorum. et tunc amplius cum ipsi iudici presens efficitur /60/ cum 

eo unus spiritus. vel aues .i. inmundi spiritus qui satiantur509 de interitu suorum. vel hæc cæna 

est / id est omni tempore comedit ecclesia carnes inimicorum suorum dum comeditur ab eis.  

Satiabitur / uindicta in resurrectione. de carnali opere eorum. (20,1) Et uidi angelum 

descend<en>tem de cælo / habentem clauem abissi et cathenam magnam in manu sua .i. 

xpistus descendit in carne bellaturus510 / cum principe mundi et illo ligato uasa eius erepturus. 

RECAPITULATIO 

 

[fol. 76r] 

 

/1/ Recapitulat ab origine et plenius exponit quod supra dixit Bestia quam uidisti fuit / et non 

est et ascensura est de abisso et in interitum ibit.511 (20,2) Et adprehendit draconem 

serp<entem>  antiquum / qui est diabolus et satanas .i. deorsum fluens uel criminator. 

Satan .i. aduersarius uel preuaricator. / draco propter nocendi malitiam. Serpens pro fallendi 

astutia. Diabolus pro status sui casu. Satan /5/ propter obstinationem domino aduersandi. Et 

ligauit eum per annos mille .i. refrenauit eius potestatem / a seducendis hominibus qui 

fuerant liberandi. Nec permisit eum exercere totam uim uel fraudem. ne in / tam longo 

tempore deciperet plurimos infirmorum.512 / Mille annos .i. partem uel reliquias mille 

annorum sexti diei in quo natus est dominus et passus.513 RECAPITVLATIO / (20,3) Et misit eum 

in abissum .i. in corda populi persecutoris quamuis ibi ante esset diabolus. sed exclusus a 

credentibus /10/ amplius coepit impios possidere. qui et alienantur a deo et gratis odiunt 

seruientes deo. Quod / dominus ostendit uisibiliter cum excluderet eum de hominibus in 

porcos. Et clausit et regnauit super / illum ne seducat amplius gentes .i. interdixit et uelut 

regali signaculo preclusit ne seducat gentes. / quæ destinatæ sunt in uitam quas antea 

seducebat ne deo reconciliarentur. Post hæc oportet eum / solui modicco tempore .i. tunc 

soluetur ut ait augustinus quando et breue tempus erit. quia tribus /15/ semis annis seuiet totis 
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uiribus suis et suorum. et tales erunt cum quibus belligerandum est ut non / possint uinci tanto 

impetu eius et insidiis. Si autem numquam solueretur. minus appareret eius ma/lignitas et 

minus probaretur fidelissima pacientiam sanctæ ciuitatis. et minus prospiceretur / quam 

magno malo eius tam bene usus fuerit omnipotens deus. (20,4) Et uidi sedes et sederunt 

super eas et iu/dicium datum est illis .i. hoc agetur in istis mille annis quo diabolus ligatus 

est. quia ecclesia quæ sedebit /20/ in xpisto super xii thronos ad iudicandum. iam iudicans 

sedet quæ meruit audire a suo rege. / Quæcumque alligaueris super terram erunt ligata et in 

cælo.514 Et animæ decollatorum  propter testi/monium ihesu et propter uerbum dei. 

subauditur quod post hic dicturus est regnauerunt cum xpisto mille annis. / quia (..)515 ecclesia 

regnat cum xpisto in uiuis et mortuis; quia propterea mortuus est xpistus ut et uiuorum et 

mor/tuorum dominetur.516 Ideo animas tantum martirum dicit quia ipsi precipue regnant post 

mortem /25/ qui usque ad mortem certauerunt pro ueritate. Et qui non adorauerunt bestiam 

neque imaginem eius / et uixerunt et regnauerunt cum xpisto mille annis .i. simul de uiuis 

et mortuis debemus accipere hoc. / qui uel uiuentes in hac mortali carne uel defuncti regnant 

hoc tempore .i. totum hoc inter/uallum quod significatur numero mille annorum. (20,5) Ceteri 

mortuorum non uixerunt donec consummen/tur mille anni .i. qui in isto tempore quo 

agitur prima resurrectio hoc est animarum non audierunt uocem /30/ filii dei. nec ad uitam de 

morte transierunt. profecto in secunda resurrectione quæ est carnis transibunt / cum ipsa carne 

in secunda mortem .i. in æterna tormenta. Hæc est inquit resurrectio .i. prima qua 

resur/gimus per baptismum. ut apostolus ait. Si conresurr<e>x<is>tis cum xpisto q<uae> 

s<ursum> s<unt> q<uærite>.517 Et sicut est in hac uita / prima mors per peccata cum anima 

quæ peccauerit ipsa morietur.518 ita prima resurrectio est / in hac uita per remissionem 

peccatorum. (20,6) Beatus et sanctus qui habet partem in resurrectione prima .i. qui 

ser/35/uauerit quod renatus est. Sed erunt sancti dei et xpisti. alio editio. sacerdotes xpisti et 

dei .i. non de solis episcopis et / presbiteris dictum est qui proprie uocantur in ecclesia 

sacerdotes. sed sicut omnes dicimus xpistiani propter misticum / xrisma. sic omnes sacerdotes 

quia membra sumus  unius sacerdotis. De quibus petrus. Plebs sancta regale sa/cerdotium.519 

Et regnabunt cum xpisto mille annis .i. ecclesia regnabit usque ad finem mundi. Nam de 

per/petuo regno520 non dubitari potest in futuro; (20,7) Et cum consummati fuerint mille 

anni .i. pars tocius /40/ presentis seculi521 partem pro toto. Soluetur satanas de carcere suo 

.i. sic soluetur ut supersint anni / tres et menses .vii nouissimi certaminis. Ideo dicit finitum 

tempus totum spatium a passione domini usque / ad finem mundi. quia non debent computari 

tam exiguæ reliquiæ cum septingenti et quot deus uoluerit / anni hora sint appellati ab 

apostolo. Et exibit et seducet gentes quæ sunt super iiii.or angulos terræ .i. ut congre/git eos 

in prelium. quia et antea quibus modis poterat seducebat per mala multa et uaria. Exibit. /45/ 

.i. in apertum erumpet persecutionem de latebris impiorum.522 Gog et magog et congregabit 

eos in prelium / Gog et magog .i. omnes impios totum a parte. uel tectum et detecto .i. omnes 

occultos et apertos / hostes. que gog .i. tectum sunt occulti impii in quibus nunc clauditur et 

tegitur diabolus. Magog .i. de/tecto sunt aperti impii quæ quibus manifeste diabolus regnat 

qui tunc omnes in apertum odium erupturi sunt. / (20,8) Et ascenderunt super latitudinem 

terræ .i. non in uno loco uenient523 uel uenerint. sed ubique persequuntur et perse/50/quentur 
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ecclesiam. Et circumierunt castra sanctorum et ciuitatem dilectam .i. ecclesiam. Castra 

dicit quia ecclesia non de/seret militiam suam. (20,9) Et descendit ignis a deo de cælo et 

deuorauit eos .i. non erit hoc extremum sup/plicium. sed ignis inuidiæ quo cruciabitur 

aduersitas impiorum de firmitate sanctorum. Firmamentum est / enim cælum. Iste ignis exiit 

ex ore testium dei et deuorabit inimicos eorum. Nam nouissima die / non pluet super eos 

ignem. sed congregatos ante se et iudicatos mittet in ignem æternum. (20,10) Et diabolus qui 

se/55/ducebat eos missus est in stagnum ignis et sulphuris ubi et bestia et 

pseudoprophetes524 .i. diabolus / ultimo iudicio mittetur in ignem æternum. ubi et omnes 

mittendi sunt quos premisit .i. maxima pars impiæ / ciuitatis. quia bestia pro locis accipienda 

est nunc diabolus nunc antixpistus nunc ipsa ciuitas impia. vel ignis / de cælo descendens .i. 

repentinus interitus impiorum. cum dominus adueniens interficiet antixpistum spiritu / oris sui. 

(20,11) Et uidi thronum magnum candidum et sedentem super eum a cuius conspectu 

fugit terra et cælum .i. latius /60/ exponit quomodo iudicante xpisto diabolus cum suis sit 

missus in ignem.525 Eum uidet sedentem a cuius conspectu / fugit terra et cælum .i. peracto 

iudicio desinunt esse cælum  et terra quia incipit esse cęlum526 nouum et terra noua .i. 

mu/tatione rerum non omnimodo interitu rerum.527 Preterit enim figuram huius mundi.528 non 

substantia. nam ea in melius / commutanda erit. (20,12) Et uidi mortuos magnos et pusillos 

stantes in conspectu throni .i. cum sederit / filius hominis. in sede maiestate suæ tunc 

congregabuntur ante eum omnes gentes.529 Et libri aperti sunt. et alius liber apertus est /65/ 

qui est uitæ. alia editio habet. qui est uita uniuscuiusque. Libri aperti .i. testamenta dei quia 

secundum utrumque testa/mentum iudicabitur mundus. Liber uitæ uniuscuiusque .i. memoria 

gestorum nostrorum. non enim habet librum / commemoratorium. cognitor occultorum. Et 

iudicati sunt mortui et530 his quæ scripta sunt in / libris secundum opera ipsorum .i. ex 

testamentis iudicati sunt secundum quod ex eis fecerunt aut non fecerunt.  

 

[fol. 76v] 

 

/1/ vel libri .i. facta iustorum ex quorum comparatione dum reprobi damnantur quasi / in 

expansione librorum legunt bonum quod ipsi agere noluerunt. (20,13) Et dedit mare 

mortu/os suos qui in eo erant. et mors et inferus dederunt mortuos suos .i. hoc procul 

dubio factum est / prius quam essent mortui iudicati. ideo recapitulauit quod intermiserat et 

dicit ordinem. Et iudi/5/catum est de singulis secundum opera ipsorum .i. significat 

corpora de terra et animas de suis locis / esse congregandas. Bonas enim maris531 nomine quæ 

tantummodo solutionem carnis non autem et poe/nam perpessæ sunt. malas inferni uocabulo 

dicit. vel ad litteram accipiuntur omnia corpora. / esse resurrectura quæ fluctus absorbuit uel 

belua deuorauit. vel gentes quas hic inueni/et uiuas ipsi sunt mortui maris. Mors et inferus 

dederunt mortuos suos ipsæ sunt gentes /10/ sepultæ. Cum autem dixisset et iudicati sunt 

singulis secundum opera. breuiter subiecit quomodo (20,14) mors / et infernus missi sunt in 

stagnum ignis .i. diabolus et sui. quem supra in equo pallido sedentem in/fernus sequebatur. 

Nam repetit quod supra dixerat. Et diabolus qui seducebat eos missus est in / stagnum ignis et 

sulphuris.532 et quod ibi obscurius dixit quod et bestia et pseudopropheta533 / hic apertius dicit. 
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(20,15) Et qui non est inuentus in libro uitæ scriptus .i. qui non est iudicatus a deo uiuus. 

/15/ Ideo rectius dicunt qui supra libros apertos conscientias singulorum et opera patefacta 

interpre/tantur. Librum534 uitæ .i. prescientiam dei quæ falli non potest de illis quibus dabitur 

æterna uita in quo / sunt scripti .i. ante precogniti. Finito iudicio quo malos uidit damnandos. 

nunc de bonis / dicit. (20,1) Uidi cælum nouum et terram nouam. primum enim cælum et 

prima terra abiit .i. isto ordine / erit quod supra dixit preoccupando uidisse se super thronum 

sedentem. a cuius facie fugit cæ/20/lum et terra. iudicatis uidelicet impiis. tunc preteribit 

figura huius mundi conflagratio/ne supernorum ignium. ut in melius commutatis cælo et terra 

conueniat incorruptioni et inmor/talitati sanctorum corporum congrua qualitati utriusque 

commutationis. Mare iam non est .i. aut  siccabitur illo maximo ardore. uel ipsum uertetur in 

melius. non facile dixerim. Sed legi/mus cælum nouum et terram nouam. non mare nouum. 

Sed forte dicit turbulentam uitam huius seculi /25/ maris nomine. quæ tunc cessabit. quia 

prophetica locutio solet propris uerbis trans/lata miscere. (21,2) Et ciuitatem sanctam 

hierusalem nouam uidi descendentem de cælo a deo .i. Descen/dentem de cælo quia 

cælestis est gratia qua deus eam fecit. Compositam sicut sponsam et ornatam ui/ro suo .i. 

quia altera est hierusalem quæ non uiro suo ornatur sed adultero. (21,3) Ecce tabernaculum 

dei cum h<ominibus> / et habitat cum eis .i. deus erit premium electis quod æternam 

beatudinem ab535 eo possessi /30/ possidebunt in æternum. (21,4) Et absterget deus omnem 

lacr<imam> ab oculis eorum .i. tanta claritas et tam / excelsa illius ciuitatis erit de munere 

dei. ut nulla uestigia uetustatis remane/ant. quia corpora sublimabit in corruptio cælestis. et 

mentes pascet intuitus æterni / regis. Et mors ultra non erit neque luctus neque clamor 

neque dolor erit quia prima abi/erunt .i. mors missa est in stagnum ignis et dolor et luctus 

et mortalitas tantum in gehenna /35/ remanebunt glorificata sancta ciuitate nouissimo iuditio. 

(21,5) Et dicit mihi Scribe / quia hæc uerba fidelissima sunt et uera. (21,6) Et dixit mihi. 

factum est; .i. hæc credi oportet non expo/ni. quia sic dicit factum esse de preterito ut 

quemquam non sinat dubitare de futuro. / Ego sum a et ω initium et finis .i. hoc tercio in hoc 

libro repetit quia ante eum non / fuit deus nec post eum erit alius. Vel quia est sermo de fine 

mundi. ipse est consummator /40/ seculi qui creator <est>. Ego sitienti dabo de fonte aquæ 

uitæ gratis .i. de hic fonte / inrorat nunc credentes in uia. quem uincentibus ubertim 

hauriendum prebet in pa/tria; et utrumque gratis. quia gratia dei uita æterna in xpisto ihesu536 

domino nostro.537 Et de plenitudine eius / nos omnes accepimus gratiam pro gratia.538 (21,8) 

Timidis autem  et incredulis et execratis et cetera. .i. semper / blandis austera permiscet ad 

cautelam insinuandam. ut custodit dominus omnes diligen/45/tes se et omnes p<eccatores> 

disperdet.539 Timidis iungit incredulis quia ille timet experiri periculum / certaminis qui 

dubitat de premio uincentis. Et omnibus mendacibus pars erit in stag/no ardenti .i. 

ostendit multa esse genera mendacii sed periculosissimum et maxime / detestandum est quo 

peccatur in religionem; de quo supra; dicunt se iudeos esse / et non sunt sed mentiuntur sunt 

enim sinagoga satanæ.540 (21,9) Et uenit unus de vii. angelis haben/50/tibus fialas plenas 

vii. plagis nouissimis .i. predicatores plagam septenariam / hoc est uniuersalem irrogant 

impiis. et ipsi pandunt ecclesiæ futura quæque541 gau/dia. SEPTIMA PERIOCHA
.
 / Ueni 

ostendam tibi sponsam et uxorem agni .i. ecclesia sponsa et uxor est quia inmacu/lata 

permanet et semper generat deo spiritales filios. vel nunc deo desponsata tunc ad 
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inmorta/55/les nuptias est perducenda. (21,10) Et sustulit542 me in spiritu in montem 

magnum et altum et ostendit mihi / ciuitatem sanctam hierusalem .i. post ruinam babilonis 

ecclesia supra montem uidetur. quia lapis / precisus de monte sine manibus comminuit 

simulacrum gloriæ mundanæ et creuit in / montem magnum orbemque impleuit uniuersum. 

(21,11) Descendentem de cælo a deo habentem cla/ritatem dei .i. tunc amplius decora 

uidebitur quando meruerit plene portare imagi/60/nem cælestem per spiritum quo creditur 

sponsus eius conceptus et genitus. Lumen eius simile lapide  

 

[fol. 77r] 

 

/1/ precioso .i. xpisto. qui ait. claritatem quam dedisti mihi dedi eis.543 Tamquam lapidi 

iaspidis sicut / cristallum .i. pro candore uirtutum. et pro puritate mentis interna et fide non 

ficta. / quia iaspis candidus est.544 (21,12) Et habebat murum magnum et altum .i. 

inexpugnabilem fir/mitatem fidei spei et caritatis. vel murus .i. ipse xpistus protegens undique 

ecclesiam. /5/ de quo isaias. ponetur in ea murus et ante murale545 .i. domini protectio et 

intercessio sanctorum ęlii / docendo iter faciunt ei ad corda credentium. Habens portas xii. 

apostolos qui ecclesiæ / pandebant introitum primordialiter cunctis gentibus suo scripto uel 

opere. Et in portis / angelos xii. id est doctores sequentes uestigia apostolorum misterio fidei 

et uerbi. / Et nomina scripta quæ sunt nomina xii. tribuum546 filiorum israhel .i. memoria 

ueterum pa/10/trum insitam cordibus predicatorum.547 Ideo pontifex ingressurus tabernaculum 

ferebat / memoriale patrum in rationale pectoris. (21,13) Ab oriente porte548 .iii. aquilone. 

austro. oc/casu .i. misterium duodenarii hoc est perfectio apostolorum uel ecclesiæ. quia per 

eam intimata est / fides sanctæ trinitatis orbi quadrato. (21,14) Et murus ciuitatis habens 

fundamenta xii. et in ipsis / xii. nomina apostolorum et agni .i. portæ et fundamenta unum 

est. Ciuitas et murus unum est /15/ vel fundamenta .i. patriarchæ. qui tenent in se nomina id 

est figuram apostolorum. quia / per illos fundata est hæc ciuitas et per apostolos quasi per 

portas latius est aperta credituris nati/onibus. Fundamenta pluraliter .i. doctores uel uirtutes 

ecclesiæ. Singulariter .i. ipse xpistus / fundamentum fundamentorum. (21,15) Et qui 

loquebatur mecum habebat mensuram harundineam / auream .i. xpistus sapientia dei 

metitur ciuitatem quia omnia constituit in numero  et mensura /20/ et pondere et distribuit 

dona gratiarum unicuique fidelium. vel mensurator .i. doc/tores ecclesiæ fragiles corpore. 

cælestes mente. qui sollerter examinent merita sin/gulorum. (21,16) Et ciuitas in quadro 

posita. .i. nulla in æqualitate notatur. quia uere subsistuit / quadra soliditate qui perfecte 

sapere pacem habere et esse procurant. ita locantur ex omni / parte æquali dimensione. Et 

mensus est ciuitatem de harundine549 per stadia xii milia.550 /25/ .i. ecclesia fide et factis 

perfecta est. Perfecta in iiiior principales uirtutes. sublimis in fide / trinitatis. Longitudo .i. 

fides. et latitudo .i. caritas. et altitudo .i. spes. æqualia sunt. / .i. hæc soliditas ueritatis 

inuicte qua ecclesia non sinitur circumferri omni uento doctrinæ. / quarum si una minus 

habuerit. non erit perfecta stabilitas ecclesiæ. (21,17) Et mensus est muros eius / cxliiii. 

cubitorum .i. perfectio stabilis ecclesiæ quia hoc est summa quadratura duodenarii /30/ quia 

duodecies duodeni sunt cxliiii. Mensura hominis quæ est angeli .i. ex hominibus conqui/sita 

est ecclesia et sublimata xpisti promissionibus sperat æqualitatem angelorum. vel ad litteram / 
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angelus apparuit in figura hominis. (21,18) Et erat structura muri ex lapide iaspide. / .i. hoc 

dicit petrus. et uos tamquam lapides uiui superedificamini domus spiritales.551 Ipsa uero / 

ciuitas auro mundo552 similis uitro mundo .i. propter sapientiæ cultum sicut et in 

candelabris /35/ et fialis aureis. Vitro .i. propter ueritatem quia nihil simulatum est in sanctis 

ecclesiæ sed perspicuum / sicut uitro quod foris hoc intus uidetur. vel uitrum .i.553 illud 

tempus quo sibi inuicem cogitati/ones in alterutrum perspicaciter declarantur. (21,19) 

Fundamenta muri ciuitates omni lapide preci/oso ornata .i. uariis uirtutibus exstructa est 

hierusalem cælestis. quia difficile est singulis. / florere cunctis uirtutibus. Et isaias cum 

describeret ornatum eiusdem ciuitatis ait. /40/ Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos et 

fundabo te in saphiris.554 et reliqua. et statim expo/nendo subiecit. Uniuersos filios tuos 

doctos a domino.555 Fundamentum primum iaspis. / Iaspidum alius uiridi coloris et tinctus 

quasi floribus .i. uiror fidei inmarcescibilis quæ / sacramento dominicæ passionis imbuitur per 

baptismatis undam. et proficientibus me/ritis instruitur ad flores omnium spiritalium 

gratiarum. Alius similitudinem smarag/45/di habens sed crassi coloris quo fugantur omnia 

fantasmata .i. qui fidem habet uanos ti/mores fugat. monente petro. aduersarius uester 

diabolus tamquam leo rugiens circ<uit> q<uærens> q<uem> d<euoret> / cui resistite fortes in 

fide.556 Alius obrutilans niue et spumis marinorum fluctuum / quasi mixto cruoris .i. qui potest 

cum sponsa dicere. dilectus meus candidus et rubicundus.557 / Ideo hic structura muri ex 

iaspide. et in isaia propugnacula ciuitatis muniuntur /50/ et ornantur. Secundus saphirus. 

colorem et sacramentum eius moises dicit. sub pedibus dei / quasi opus lapidis saphiri et quasi 

cælum cum serenum est.558 et hiezechiel dicit quod locus / in quo thronus dei sit saphiri habeat 

similitudinem et gloria dei in hoc colore / consistit .i. homo qui portat imaginem cælestis. et 

qui potest dicere. nostra conuersatio / in cælis est.559 Qui percussus radiis solis emittit et se 

ardentem fulgorem .i. qui cæles/55/tibus semper intentus cotidie innouatur radiis diuini 

luminis et sanctarum anima/rum560 et conpunctior et ardentior perquirit æterna et persuadet 

aliis inquirenda. / Hic saphir reperitur in mari rubro .i. per domini passionem et lauacrum 

sa/cri baptismatis mentes mortalium sublimiter eriguntur ad / presumenda cælestia. Tertius 

calcedonius.561 colore pallenti quasi lucer/60/na ignis et habet fulgorem sub diuo non in domo 

.i. homo subnixus cæles/ti desiderio tunc latet562 hominibus et quasi in abscondito ieiunium 

elemosi/nam precesque suas agit. sed cum uel doctrinæ uel aliis sanctorum usibus  

 

[fol. 77v] 

 

/1/ inseruiturus iubetur procedere ad publicum. mox ostendit quid intus fulgoris gesserit. 

Resistit / sculpturis ictu aut radiis solis. et si excandeat attritu digitorum paleas ad se / rapit .i. 

ipse talis homo a nullo permittit uinci fortitudinem suam. sed potius fragi/liores quosque 

coniungit in iura sui luminis ardorisque. de uno eorum dicitur. Ille erat lu/5/cerna ardens et 

lucens563 .i. ardens armore564 et lucens sermone. quia tales semper re/nouant565 lumen uirtutum 
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suarum et internæ caritatis ne deficiat. Nascitur apud nasa/monas quæ est prouintia æthiopiæ 

.i. talis homo ardet feruore dilectionis. sed sor/dent fama obscura quasi nigranti cute. Quartus 

smaragdus. colore nimiæ / uiriditatis.566 adeo ut repercussus aere omnes herbas uirentes et 

frondes et gemmas /10/ omnes circa se inficiat. et quamuis natura sit uiridis tamen oleo 

proficit uiriditate. / Genera eius plurima sed nobiliores scithici. secundum locum tenent 

bactriani / tercium ægiptii .i. homo semper fide uirens qui quo magis attemptatur scithia .i. 

ad/uersitate seculi. eo amplius tote sperando concipit. et predicando spargere satagit / in 

proximos hæreditatem inmarcescibilem et æternam conseruatam in cælis. et cali/15/ce 

dominicæ passionis et pinguedine internæ caritatis quæ datur per spiritum sanctum profi/cit 

ad contemptum mundi. Talibus hominibus patria lapis congruit. Tellus est lo/cuples et 

inhabitabilis. auro et gemmis affluit. griphes tenent uniuersa / alites ferocissimæ uel potius 

feræ. Sunt enim quadrupedes et corpore leonibus / capite et alis simillimæ aquilis. Arimaspi 

cum his dimicant. qui uno /20/ oculo in fronte media sunt insignes qui accipiunt hos lapides 

mira cu/piditate et custodiunt. quos feræ illis rapiunt. Hæc terra thesauris / .i. uirtutibus 

abundat. de qua dauid. Ecce elongaui fugiens et man/si in solitudine567 .i. elongando animum 

subtraxi ab inlecebris mundi. In hac / solitudine contrariæ bestiæ offendunt nos. ut muta fiant 

labia dolosa quæ lo/25/quuntur aduersus iustum iniq<uitatem> in superb<ia> et in abusione 

uel in contemptu.568 In hac solitudine inuenimus / gazas desidieriabiles cum delectabili 

admiratione. vt quam magna multitudo569 / dulcedinis tuæ domine quam absc<ondisti> 

tim<entibus> <te>. perf<ecisti>.570 usque ad finem psalmi. Alites .i. diaboli uel / reprobi 

homines preripere nobis anhelant semen diuini uerbi et contra eos sancti inuigi/lant per 

cæleste desiderium simplici intentione admirandi quasi uno oculo /30/ ut queant inuestigare et 

effodere gemmam fidei et ceterarum uirtutum. Quo / enim celsior est quæque uirtus eo 

pauciores habet cultores et grauiorem persecu/tione tolerat ab inmundis spiritibus qui horrendi 

uelut griphes et ter/restres deiectione meritorum. sed uolucres superba altitudinem mentis qui 

inde/fesso labore desertant571 auferre hominibus diuitias572 spiritales. non pos/35/sidere sibi 

ad usum. Ideo smaragdus iiiito loco ponitur quia iiiior sunt libri euangelii / Per euangelium  

innotuit mundo tanta sublimitas fidei. (21,20) Quintus sardonix. / colore candido573 ex onice. 

et rubeo ex sardio et ab utroque nomen habet. Alius / quasi terra rubra. alius quasi sanguis 

eniteat per humanam unguem. et bi/color apparet. Alius tribus coloribus subterius nigro. medio 

can/40/dido superius mineo .i. homo rubicundus passione corporis. candidus / puritate 

spiritus. despectus sibimet humilitate mentis. dicens cum apostolo. / Etsi exterior homo noster 

corrumpitur sed tamen interior renouatur / de die in diem.574 Et item. Nihil mihi conscius sum 

sed non in hoc iustif<icatus sum>.575 Et dauid. Verum / tamen in imagine pertransit homo576 

.i. imagine dei hoc est de uirtu/45/te mentis. sed et frustra conturbatur577 .i. infirmitate carnis. 

quia infir/mitas uersatur in corpore sicut passio. et qui occidunt corpus animam non / possunt 

occidere.578 Et de fragilitate eiusdem corporis descendit humi/litas. vt infelix ego homo quis 

                                                                                                                                                         
565 renouant] refouent   ed. 
566 Op sommige plaatsen is de kwaliteit van het perkament dusdanig slecht dat de letters onscherp worden.  
567 Ps 54, 8 
568 Ps 30, 19;     in abusione]   om. ed.  cet. codd. 
569 scripsit  multitudi 
570 Ps 30, 20 
571 lege  decertant 
572 diuitias post corr.  
573 candido post corr. 
574 2 Cor 4, 16 
575 1 Cor 4, 4 
576 Ps 38, 7: “tantum in imagine ambulat homo”; (editie: “Quamquam in imagine dei ambulet homo”). 
577 Ps 38, 7; (editie: “tamen uane conturbabitur”).  
578 Mt 10, 28 
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me liberauit de corpore mortis huius.579 Ideo / in quinto fundamento ponitur. quia corpus v. 

sensibus subsistit. /50/ Sextus sardius. colore sanguineo ex integro .i. mar/tir. ut [     ]580 

preciosa in consp<ectu> d<omini> mors sanctorum.581 / Ideo in sexto582 fundamento quia 

xpistus sexta ætate seculi / natus583 et vita feria crucifixus est. Septimus chrisolitus co/lore 

quasi aurum et scintillas ardentes habet .i. homo ful/55/gens. Intellectu ueræ sapientiæ. et 

effundens in proxi 

 

[fol. 78r] 

 

/1/ mos uerba exhortationis uel signa uirtutum / quasi scintillas ignis. quorum mentibus instat 

amor / sermonibus æstuat ardor.584 Ideo est in septimo fun/damento quia hoc geritur munere 

spiritus sancti qui septenario /5/ sæpe figuratur. ut supra. et a vii. spiritibus qui in 

consp<ectu> thr<oni> eius sunt.585 / Est chrisolitus alius colore ceruleo et uiridanti et apud 

hebreos tharsis dicitur / a colore marino .i. uiror est integra fides quæ dicitur initium 

sapientiæ. Aqua est / spiritus sanctus. ut ait dominus. Qui credit in me flumina de uentre eius 

fl<uent> aquæ uiuæ. hoc autem / dicebat de spiritu quem acc<epturi> erant credentes in 

eum.586 Octauus berillus. colore ru/10/bicundo ac decoro quasi aqua percussa fulgores solis. 

sed non fulget nisi poliendo / figuretur informam sexangulam. quia splendor illius acuitur 

repercussu angulorum. / .i. homo ingenio sagax sed amplius refulgens lumine supernæ gratiæ. 

Nam aqua .i. / altitudo sensus. ut aqua profunda uerba ex ore uiri.587 Sed humana uel diuina 

sapientia /15/ non est perfecti fulgoris nisi subnectatur consummatio operum. quia senarius est 

perfectio quia mun/dus in eo consummatus est Hic lapis adurit manum tenentis .i. qui 

coniungitur sancto uiro recre/atur igne bonæ conuersationis eius. Nonus topazius. colore 

quasi aurum purissimum. / est et alius colore ætherię (..)588et rosea pinguedine et uerecunda 

puritate. uicinus / lapidi chrisoprasso magnitudine uel colore. et maxime lampat cum 

percutitur splendore /20/ solis et superat omnium gemmarum preciosissimas claritates. et 

singulariter prouocat in aspec/tum suum cupidissimam uoluptatem oculorum quem si polire 

uelis obscuras. si propriæ naturæ / relinquis589 irradiat. et quanto590 rarus inuentione tanto 

preciosus quantitate mer/cium. et est mirabilis ipsis regibus ut inter diuitias suas nihil se 

simile possidere cognoscant. / .i. homo contemplatiuæ uitæ intentus. quia reges sancti quorum 

cor est in manu dei contemplatiuam uitam /25/ preferunt cunctis diuitiis bonorum operum. et 

uniuersis gemmis uirtutum. et maxime in eam / dirigunt intuitum et aciem puræ suæ mentis. et 

tanto ardentius complectuntur animo dul/cedinem cælestis uitæ quanto591 frequentius fuerint 

percussi splendore supernæ gratiæ. et habent / aureum colorem .i. flammam internæ caritatis; 

et æthereum .i. contemplationem supernę dulcedi/nis. et sæpe attritu592 turbine presentis 

seculi. minime uilescunt. quia animus non potest facile /30/ uno momento agi terrenis 

laboribus et curis et doloribus. et intuere gaudia cælestis uitæ / tranquillo statu mentis . quin 

potius ingemiscendo proclamat. Turbatus est pre ira oculus meus inueteraui / inter omnes 

                                                 
579 Rm 7, 24 
580 uacat: beschadiging perkament 
581 Ps 115, 15 
582 uacat: beschadiging perkament 
583 natus] incarnatus   ed. 
584 mentibus…ardor]  Arator, Historia apostolica (ed. Orbán), I, p. 233, v. 147 
585 Apc 1, 4 
586 Io 7, 38-39 
587 Prv 18, 4 
588 ras. 
589 relinquis] relinquas  ed. 
590 quanto post corr. ] quam..a.c. 

591 quanto post corr. ] quam..a.c. 

592 scripsit  attriti 
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inim<icos> m<eos>.593 Hic lapis inuenitur in insula topazion quæ est et thebaida594 .i. illæ 

regiones / ægiptiorum precipue abundant gregibus monachorum. vel ille qui uicinus est soli 

iustitiæ / coloratur fulgore ætherei luminis. Sicut [t]595 in octauo fundamento perfectio actiuæ 

/35/ uitæ .i. berillus.596 ita in nono topazius .i. speculatiua suauitas. quia nouem sunt / ordines 

angelorum quorum uitam tales homines imitantur. siue quia talis homo uno / tantum gradu 

mortis abest a denario perfectæ beatitudinis. cui suspirat dicens. / Ideo dilexi mandata tua 

super aurum et topazion597 .i. super omnem claritatem probatæ actio/nis quæ in hoc seculo 

fieri potest. uel super omnem sublimitatem contemplatiui598 gau/40/dii quod in hoc seculo 

fieri potest. delector dulcissimo amore mandatorum tuorum / .i. diliges dominum deum tuum 

ex t<oto> c<orde> tota an<ima> tota uirt<ute>599 quod ad integrum non potest perfici / nisi in 

illo culmine regni cælestis.  Decimus chrisoprassus. colore uiridi et au/reæ commixturæ et 

aliquid trahens iubar purpureum interueniunt aureæ / guttæ. et nascitur in india .i. homo qui 

fulgore perfectæ caritatis promeruit uiridi/45/tatem æternæ patriæ. eam etiam ceteris patefacit 

luce purpurea martirii sui. / Et quia despicit presentem uitam et gloriam æternam prefert. 

sequitur exempla domini apparen/tis in carne. ideo in india .i. prope solis ortum ostendit600 

fulgorem meritorum suorum / Ideo in decimo fundamento est quia expectat conregnare suo 

regi cui tunc compatitur / et expectat fulgere ut sol in regno patris. Nam denarius quo 

remunerantur cul/50/tores uineae .i. imago æterni regis percipienda ubi per omnia implebitur 

deca/logus perfecta dilectione dei et proximi quod non poterat impleri in nono gradu. / 

Vndecimus hiacinctus. colore ceruleo. nec rarus nec densitate optunsus sed lucet / ex utroque 

temperamento et suauiter trahit purificatum florem et optimus est. et non rutilat æqualiter / sed 

cum facie cæli mutatur. quia sereno perspicuus et gratus est. Nubilo. euanescit coram oculis 

/55/ et marcescit. inuenitur in æthiopia .i. homo semper deditus intentione cælesti et 

propinquans / angelicæ conuersationi quantum mortalibus fas est. qui omni custodia 

discretionis con/seruat cor suum. ne uel callens nimia suptilitate sensus audeat quærere alti/ora 

se. et scrutari fortiora se. quia gloria dei est cælare uerbum601 .i. caute de deo uel ho/mine 

xpisto philosophari. nec rursum desidia torpente relabantur exordia ser/60/monum dei ad 

infirma fidei initia atque elementa. sed uia regia gradiens / 

 

[fol. 78v] 

 

/1/ 602a dextris et a603 sinistris per arma iustitiæ tutati / procedit. et apta obseruantia temporis 

mu/tat cum cælo faciem. sicut paulus dicebat. Siue / mente excedimus deo siue sobrii sumus 

uobis.604 et quasi hiacinctus nubilo circumdatus /5/ loquitur. Non angustamini in nobis. 

angustamini autem in uisceribus uestris.605 / Et iterum. Nihil iudicaui me scire inter uos nisi 

xpistum ihesum et hunc crucifixum.606 / Et quasi in serena luce uisus ait. Sapientiam autem 

                                                 
593 Ps 6, 8 
594 Quod vero in insula Thebaidae, quae Topazion apellatur  ed.    cf. Cass., Expositio psalmorum, 118, lin. 2352-

2353: “nasci dicitur in insula Topazion, quae est prouinciae Thebaidae, unde et nomen accepit”. 
595 t exp. 

596 berillus] deest ed. 
597 Ps 118, 127 
598 uel super omnem sublimitatem contemplatiui] in ras. 
599 Dt 6, 5 par 
600 Ademar gebruikt hier, in tegenstelling tot het commentaar zelf, telkens de singularis. 
601 Prv 25, 2 
602 De linkerbovenhoek is niet beschreven vanwege beschadiging van het perkament 
603 a suprascr. add.   

604 2 Cor 5, 13 
605 2 Cor 6, 12;    uestris] nostris ante corr. 

606 1 Cor 2, 2 
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loquimur inter perfectos.607 Duo/decimus ametistus. colore purpureo permixto uiolacio. et 

quasi rosæ / nitore quasdam leniter flammulas fundens. et quiddam in purpura illius /10/ non 

ex toto igneum sed quasi uinum rubens apparet .i. homo purpureus et / decorus habitu cælestis 

regni. et uiolacius humili uerecundia / ac roseus preciosa morte. Cuius mens principaliter in 

summis erigi/tur etiam cum exterius cernitur perpeti abiecta. Semper inter aduersa memor / 

dominici promissi. Noli timere608 pusillus grex quia complacuit patri /15/ uestro dare uobis 

regnum.609 et flammam caritatis spargunt et ad se inuicem / et ad ipsos persecutores pro 

quibus orant.610 vt domine ne statuas illis hoc p<eccatum>.611 et in/ter calicem passionis 

bibendum. debriantur iugi recordatione / illius potius uini quod lætificat cor hominis. quod 

dominus promisit se esse bibi/turum nouum cum discipulis suis in regno patris. Jaspis .i. 

uiriditas /20/ fidei. Saphirus .i. altitudo spei cælestis. Calcedonius .i. flamma carita/tis internæ. 

Smaragdus .i. fortis confessio eiusdem fidei inter aduersa. Sardonix. / .i. humilitas sanctorum 

inter uirtutes. Sardius .i. cruor martirum. / Chrisolitus .i. spiritalis predicatio inter miracula.  

Berillus. / .i. perfecta operatio predicantium. Topazius .i. contemplatio ardens /25/ 

predicatorum. Chrisoprassus .i. opus pariter et premium martirum. / hiacinctus .i. subleuatio 

cælestis doctorum ad alta. et humilis / descensio ad humana propter infirmos. Amethistus .i. 

memoria / semper cælestis regni in animo humilium. Singuli lapides preciosi / deputati sunt 

singulis fundamentis .i. omnibus perfectis fulgentibus luce /30/ gratiæ spiritalis ornatur et 

fundatur ciuitas dei nostri in monte sancto eius. Tamen / alii datur per spiritum sermo 

sapientiæ. alii sermo scien<tiæ>. et cetera. 612 Cuius ar/tifex et conditor deus613 est 

fundamentum fundamentorum. dignatus est pro nobis fieri pon/tifex. et abluit pariter et 

dedicauit moenia eiusdem ciuitatis hostia proprii / sanguinis. qui omnia quæ cumque habet 

pater propria possidet. Vnde in pectore sum/35/mi pontificis ipsi lapides inscripti nominibus 

patriarcharum impo/ni iussi sunt .i. omnia spiritalia charismata quæ singuli sancti ex parte 

perce/perunt. completa partiter et perfecta sunt in xpisto mediatore614 dei et h<ominum>.615 

(21,21) Et xii. portæ. / xii. margaritæ sunt per singulas .i. xpistus est singularis margarita 

quam sapi/ens negotiator uenditis omnibus suis emit. sed suis sanctis donat esse 

mar/40/garitas fulgentes. sicut ipse est lux uera quæ inl<uminat> o<mnem> h<ominem> 

u<enientem>.616 et tamen sanctis suis donat / esse lumen mundi. quia omnis gloria capitis. 

refertur ad corpus. Et platea ciuita/tis aurum mundum. tamquam uitrum lucidum617 .i. 

multi uitæ latioris et inferi/oris sunt in ecclesia cincti summis uirtutibus et fulgent puritate 

mentis et ra/dio operis. ideo plateæ hisdem metallis sunt ornatæ. quibus ipsa ciuitas. (21,22) 

Et tem/45/plum non uidi in ea. dominus enim deus omnipotens templum illius est et 

agnus .i. quamuis dicta sit ciui/tas extructa lapidibus tamen significat quia requies sanctorum 

non est in edificiis materi/alibus. quia ipse xpistus est sanctorum unica domus et lux et 

requies. (21,23) Et ciuitas non eget sole / neque luna ut luceant in ea .i. ecclesia non regitur 

lumine aut elementis mun/di. sed xpisto sole æterno deducitur per mundi tenebras. Nam 

claritas dei inlumi/50/nabit eam .i. ipso lumine fruemur in patria quo nunc regimur 

gradientes / in uia. Eodem tunc beatificati cernemus sola quæ bona sunt. quo nunc in/ 

                                                 
607 1 Cor 2, 6 
608 Hierna een lege ruimte vanwege beschadigd perkament;  in de volgende regels wordt ook om de 

beschadiging heen geschreven. 
609 Lc 12, 32 
610 orant] inplorant   ed. 
611 Act 7, 59 
612 1 Cor 12, 8 
613 Hbr 11, 10 
614 mediatore corr. 
615 Ademar heeft in zijn commentaar de hieropvolgende twaalf regels van Beda weggelaten.   
616 Io 1, 9;     + uenientem]  K   om. ed. 
617 lucidum] perlucidum  ed. 
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[fol. 79r] 

 

/1/formati discernimus inter bonum et618 malum; (21,24) Et ambulabunt gentes per lumen 

eius .i. xpistus nunc est / peregrinantibus uia qui tunc ciuibus uita. Et reges terræ afferent 

gloriam suam et h<onorem> in illam.  / .i. reges spiritales conferent laudibus ecclesiæ cuncta 

sunt diuitias uirtutum suarum. (21,25) Portę eius / non cludentur619 per diem. nox enim non 

erit illic .i. plenissimæ securitatis inditium est. quia non ibi /5/ iam dicetur uigilate et orate ne 

intretis in tempt<ationem>.620 sed potius uacate et uidete quoniam ego sum deus.621 / Et lumen 

xpisti quod ipse est in illa ciuitate erit sublato tempore noctis. (21,26) Et afferent gloriam / et 

honorem gentium in ea622 .i. quia congregabitur ex omnibus gentibus. (21,27) Nec intrabit 

in ea aliquid co/inquinatum .i. iam malis de medio segregatis regnabunt soli boni cum xpisto. 

Sed et nunc / omnis inmundus et mendax non est in ecclesia nec uidet lumen ciuitatis dei qui 

eam odit quia tenebræ /10/ excæcauerunt623 oculos eius. (22,1) Et ostendit mihi fluuium 

aquæ[e] uitæ splendidum tamquam cristallum / procedentem de sede dei et agni .i. 

fructus baptismi quod hic percipimus. quia modo ecclesia semi/nat in spiritum. ut tunc de 

spiritu metat uitam æternam. (22,2) Et ex utraque parte fluminis lignum / uitæ .i. lignum 

uitæ est circa fontem uitæ. hoc est gloria sanctæ crucis uel xpistus. quia hoc lig/num 

reuelatum ante baptisma in ueteri testamento. nunc clarescente misterio baptismi /15/ imbuit 

sanctos cælesti fructu. Nec enim aliud nomen est sub cælo datum hominibus in quo / oporteat 

nos saluos fieri.624 Istud lignum iohannes in aurea hierusalem. moises in paradiso / florere 

descripserunt et salomon dixit lignum uitæ esse amplectentibus eam.625 Hunc flu/uium 

figurauit iordanis ultra quem moises deuteronomium explanauit.626 et quem ihesus / aperuit 

ingressurus terram repromissionis.627 Afferens fructus xii per menses singulos red/20/dens 

fructum suum; xii. menses .i. omne tempus illius uitæ ubi dicitur. et anni tui non deficient.628 

/ Et iterum. Erit mensis ex mense et sabbatum ex sabbato.629 vbi presens domini uultus æterna 

sanitas / æternus uitæ cibus est. vel doctrinam xii. apostolorum crux xpisti fructificat. Et folia 

ligni / ad sanitatem gentium. Fructus .i. merces beatæ in mortalitatis. Folia .i. perpetuus 

can/tus quod cadit in sanitatem felici iam sorte cantantibus. Ibi enim gentium curatio /25/ uera. 

redemptio plena. felicitas sempiterna. (22,4) Et uidebunt faciem eius .i. premium fidei / 

seruatur nobis uisio dei. quod summum bonum esse intelligens philippus ait. Domine ostende / 

nobis patrem et suff<icit> nobis.630 Sollicite enim commendandum fuerat hoc sanctos uisuros 

et ha/bituros specie quod credunt631 uiuentes ex fide. Et nomen eius in frontibus eorum. .i. 

confes/sio nominis sancti nunc inter hostes seruata. tunc uictores in patria glorificat. /30/ 

(22,5) Et nox ultra non erit. et non egebunt lumine lucernæ neque lumine solis quoniam 

dominus / inluminat illos .i. non ibi fragilitas corporum eget uel quiete noctis uel lumine 

ignis. / quando deus omnia in omnibus erit qui est lux uera et requies æterna sanctorum. vel 

                                                 
618 et superscr. add. 
619 cludentur] claudentur    ed. 
620 Mt 26, 41 
621 Ps 45, 11 
622 in ea] in eam Vulg.  ed. 
623 excæcauerunt corr. 
624 Act 4, 12 
625 eam post corr.            cf. Gn 2,9; Prv 3,18      

626 Dt 1,1-5         
627 Hunc fluuium… repromissionis]  Hunc fluuium puto Iordanen figurasse ultra quem Moyses populis monita 

salutis et intra quem terram repromissionis Iesus aperuit    ed. 
628 Ps 101, 28 
629 Is 66, 23 
630 Io 14, 8 
631 credunt]  credent ante corr. 
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allegorice. / non ibi necessaria erit exhortatio prophetarum non predicatio legis. quæ nunc 

lucerna / dicitur esse in obscuro loco. quia in dei contemplatione rebus expletis tenetur 

perfecta pro/35/missio. (22,6) Et dixit mihi. Hæc uerba fidelissima et uera sunt. .i. uera 

uisio ista ad om/nem ecclesiam de qua nullus dubitare potest. Et dominus deus spirituum 

prophetarum misit angelum / suum .i. ne dubites de persona monentis quia deus ipse qui 

spiritus prophetarum imbuere solet cæ/lesti uisione. me misit tibi premonstrare hæc futura. 

Ostendere seruis suis quæ / oportet fieri cito .i. docuit se prospexisse generaliter utilia 

omnium. (22,7) Beatus qui seruat /40/ uerba prophetiæ libri huius. Et ego iohannes qui 

audiui et uidi hæc. subauditur beatus sum. Nam beatus / dionisius antistes alex<an>drinus Ita 

conectit. dum redarguit hæreses surgentes ex occasi/one huius libelli. et sensum eiusdem 

prophetiæ purgat ab omni nubilo carnat intelligentiæ / et transfert ad æterna promissa et 

cælestia. (22,8) Cecidi ut adorarem ante pedes angeli qui mihi / hæc ostendebat .i. magne 

stupore uisionum perculsus iterum uult adorare. (22,9) Conseruus /45/ tuus sum et fratrum 

tuorum prophetarum .i. iohannem prophetam et hunc librum prophetiam nomi/nat. Nam 

multa in sensibus et uerbis hic concordant cum prophetis isaia et zacharia et a/liis prophetis. 

(22,10) Ne signaueris uerba prophetiæ libri huius tempus enim prope est .i. propinquante / 

futuro iudicio oportet manifestare diuina precepta et iudicia promissa. / quorum obseruatione 

premium mites adorant et contumaces penam neglectus in/50/currant. (22,11) Qui nocet 

noceat adhuc et qui in sordibus est sordescat adhuc .i. oc/culta dei iudicia dicit sed iusta. 

quibus mali homines permittuntur proficere in peius / id est peruenire ad summam nequitiam 

ut iam possit uenire iustum iuditium. Huic si/mile est illud. Aut facite arborem bonam et 

fr<uctum> eius b<onum> aut f<acite> arb<orem>  <alam> et fr<uctum> eius malum.632 / 

(22,13) Ego sum a et ω primus et n<ouissimus>; alfa .i. diuinitas uerbi633; ω. suscepta 

humani/55/tas. Primus et nou<issimus> .i. principium sine termino. Quod crebro634 repetitur 

in hoc loco propter / diuinitatem unius xpisti et humanitatem sæpe insinuandam. uel ut tota  

 

[fol. 79v] 

 

/1/ trinitas intimetur natura unius. quæ per prophetam dicit. Ante me non est formatus deus et 

post me non erit.635 (22,14) Vt sit / potestas eorum in ligno uitæ .i. dignum premium in stolis 

candidis hoc est inmaculatæ uitæ pro/mittit. ut domini aspectu potiantur qui est uita æterna.  

quia beati mundo corde quoniam ipsi deum uidebunt.636 / Et portis intrent ciuitatem qui 

domini seruant mandata dictis. Ego sum ostium per me si quis in/5/troierit saluabiter et 

ingredietur et egredietur et pascua inueniet637 .i. illa pascua quæ hic pro/mittuntur hoc est 

ligni uitæ. hi procul dubio per portas intrant in ecclesiam .i. per portas / iustitiæ. Sed qui 

aliunde temptat ascendere. ille fur est et latro.638 De quibus dicitur hic. (22,15) Foris canes / 

et uenefici et inpudici et cetera .i. cuncta rabies inproborum nunc intrinsecus ecclesiam 

temptat / et cum intrauerit pater familias et sanctis secum intrantibus ad nuptias clauserit /10/ 

ostium. tunc incipient foris stare et pulsare ostium. (22,16) Ego sum radix et genus dauid .i. 

na/turam geminę personæ dicit. quia secundum diuinitatem factor est dauid. 639qui factus est 

ex semine dauid / secundum carnem.  Quam questionem dominus iudeis proposuit. Quomodo 

xpistus filius sit dauid cum eum dauid in / spiritu uocet suum dominum?640 Stella candida641 

                                                 
632 Mt 12, 33 
633 uerbi post corr.  
634 crebro] crebra   ed. 
635 Is 43, 10 
636 Mt 5, 8 
637 Io 10, 9 
638 Io 10, 1 
639 Rm 1, 3 
640 Vraagteken afwezig in ed.; wel aanwezig in Phillipps 1664. 
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et matutina .i. post noctem passionis uiuus / apparuit et lumen resurrectionis et uitæ seculis 

ostendit uerbis et exemplis. De quo ad be/15/atum iob. Numquid producis luciferum in 

tempore suo?642 (22,17) Et sponsus643 et sponsa dicunt ueni .i. Caput xpistus / et corpus 

quod est ecclesia. cohortantur ad fidem singula membra. Et qui audit dicat ueni. Qui percipit 

in / mente lumen fidei uel caritatis. ad hoc et alios conuocet. Qui uult accipiat aquam uitæ 

gratis / .i. Sic conuenitur liberum arbitrium dicendo. Qui uult accipiat. et gratia dicitur 

dicendo aquam ui/tæ gratis; quia nullis meritis precedentibus. et ipsum uelle dei donum est. 

(22,18) Si quis apposuerit /20/ ad hæc. apponet deus super illum plagas scriptas in libro 

isto .i. hoc dixit propter infalsatores / non propter qui simpliciter quod sentiunt dicunt.644 Si 

quis diminuerit .i.  ut in nullo mutiletur prophetia645 / (22,20) Qui testimonium perhibet .i. 

qui ecclesiæ uenturum adnuntiat. Cui more cantici canticorum ecclesia / deuote respondet 

amen. Ueni domine ihesu xpiste .i. ipsum cotidie clamat orans. adue/niat regnum tuum.646 et 

in psalmo. Psallam et intellegam in uia inmaculata quando uenies ad me.647 Gratia /25/ domini 

nostri ihesu xpisti cum omnibus uobis amen .i. nullus de sua uirtute debet fidere sed in gratia 

dei. nam apostolus / dicit. Quis me liberabit de corpore mortis huius?648 et respondet iohannes 

nominis sui memor. Gratia / dei per ihesum xpistum dominum nostrum.649  Cum omnibus 

uobis amen .i. nullus debet sibi blandiri de singulari mune/re dei quia omnibus gratia dei 

tribuitur amen. EXPLICIT SANCTI BEDĘ EXPOSITIO IN APOCALIPSI
650  

 

                                                                                                                                                         
641 candida] Phill.      splendida    ed.  cet. codd. 
642 Iob 38, 32 
643 sponsus] Phill.     spiritus   ed.      sponsus et sponsa, cf. Tyconius, Liber regularum, 7, 3,2, p. 328, lin. 42 
644 dicunt post corr. 

645 Si quis diminuerit] Apc 20,19  ontbreekt in andere mss (ook in Phillipps 1664) 
646 Mt 6, 10 
647 Ps 100, 1-2     in uia inmaculata] ontbreekt in andere mss (ook in Phillipps 1664) 
648 Rm 7, 24;  vraagteken ontbreekt in editie maar niet in Phillipps 1664 
649 Rm 7, 25 
650 De volgende regel begint direct met een anoniem commentaar op de Cantica canticorum (fol. 79 v, r. 29 – fol. 

82v, r. 7). 
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41.  ANONYMUS, Expositio in Cantica Canticorum 

 

fol. 79v, lin. 29 – fol. 82v, lin. 7 (schriftje IX) 

 

Inc.: Cantica canticorum .i. laudes preclariores super alias laudes xpisti et ecclesiæ. 

Expl.: et per gloriam super omnes altitudines angelorum. explicit; 

 

PALEOGRAFIE 

 

De hand is identiek aan die in de voorafgaande Expositio Apocalypseos. Codicologisch is er 

geen overgang zichtbaar tussen deze twee teksten: 

 

 
 

Afb. 41.1, fol. 79v, r. 3/4: explicit Expositio apocalypseos en incipit Cantica canticorum 

 

 

TEKST 

 

De uitgebreide versie van het Cantica canticorum wordt gebruikt, zie bv. Ct 1, 3. 

Terwijl de Expositio apocalypseos opviel door de zinsconstructies die op talrijke plaatsen 

afweken van de standaardversie van Beda, lijkt het commentaar op het Cantica canticorum 

geen grammaticale herbewerking te hebben ondergaan.  

 

 

EDITIE 

 

Tot nu toe is mij geen editie van deze tekst onder ogen gekomen. 

De varianten in de tekst van het Hooglied wijzen op een herkomst van het 

voorbeeldhandschrift uit de omgeving van Alcuin. 

 

TRANSCRIPTIE 
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vetgedrukt    Canticum canticorum volgens Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, ed. 

                       Weber/Gryson, 1994. 

(…)                 nummering CC 

<…..>             addendum 

[…...]              delendum 

 

 

[fol. 79v, lin. 29] 

 

(inc.) (1, 1) Osculetur me osculo oris /30/ sui .i. prestolor uisionem xpisti sponsi mei. 

Meliora sunt ubera tua uino .i. iiiior euangelia super ueteres / prophetias sunt meliora. (1, 2) 

Fraglantia ungentis1 optimis .i. crismatis unctione. oleum effusum nomen t<uum> / .i. in 

toto orbe est diffusum xpiste nomen tuum suauissimum. Ideo adulescentulæ dilexerunt te .i. 

plebes no/uellæ fidelium in te credentes. (1, 3) Trahe me post te curremus in o<dorem> 

u<nguentorum> t<uorum>2 .i. Trahe me o xpiste ad supernam patriam. ut xpistus / ait. ego si 

exaltatus fuero a terra omnia traham ad me ipsum.3 Introduxit me rex in celaria sua .i. 

xpistus in exaltatione et læ/35/titia cælestis regni misterii. Exultabimus et lætabimur in te .i. 

pro misterio cęlestis regni. Memores uberum tuorum / .i. predicationis euangeliorum. Super 

uinum recti diligunt te .i. super prophetiam ueteris testamenti. (1, 4) Nigra sum sed 

for/mosa4 filia5 hierusalem .i. ego ecclesia nigra fui peccatis apud gentes propter culturam 

idolorum. sed sole iustitia inlus/trata formosa facta sum per lauacrum regenerationis. vel nigra 

sum per tribulationes uitæ presentis  sed de/40/cora per gloriam resurrectionis et 

inmortalitatis. vel nigra inreprobis. formosa inelectis. Sicut tabernacula cædar. / .i. gentiles 

idolorum cultores. Sicut pellis6 salomonis i. caro xpisti quæ prima passa est exitium crucis 

sicut et posita / ecclesia in martiribus suis. (1, 5) Nolite me considerare quod fusca sim .i. o 

angeli. quia deco[  ]rauit me sol .i. xpistus. Filii matris / meæ pugnauerunt contra me .i. 

filii sinagogæ ex qua secundum carnem ortus sum ego xpistus. pugnauerunt contra me dum / 

occiderunt me. Posuerunt me custodem in uineis .i. pater et spiritus sanctus posuerunt me 

custodem in ecclesiis gentium. Vineam meam /45/ non custodiui .i. sinagogam propter 

perfidiam. dum dixi. ecce relinquetur uobis domus uestram deserta (1, 6) Indica mihi .i. o 

xpiste. quem / diligit anima mea dic mihi. ubi pascas ubi cubes in meridie .i. in corda 

eorum qui flagranti ardore te diligunt / requiescis. Ne uagari incipiam per greges sodalium 

tuorum .i. per hereticorum conuenticula ne circumuenta uariis / sectis aliena sim a societate 

electorum. (1, 7) Si ignoras te o pulchra inter mulieres .i. o ecclesia si ignoras te quid / fuisti 

aut quid per gratiam esse meruisti. Egredere et abi post uestigia gregum .i. talem exitum 

habitura sicut sinagoga. /50/ Et pasce hedos tuos .i. peccatores. iuxta tabernacula pastorum 

.i. secus apostolicas plebes. hoc est  ale estu / de7 uerbi8 dei cibo. uel fructu retributionis. (1,8) 

Equitatui meo in curribus pharaonis adsimilaui te amica mea / .i. o ecclesia olim in 

populo diaboli fuisti et postea ad me conuersa in meo equitatu esse meruisti. (1, 9) Pulchræ 

sunt ge/næ tuæ sicut turturis .i. o ecclesia sancti patres qui primi fuerunt tibi in ipsa honoris 

facie pulchri fuerunt castitate / uel uarietate uirtutum. Collum tuum .i. doctrina. sicut monilia. 

(1, 10) Murenulas aureas faciemus tibi /55/ uermiculatas argento .i. spiritalem fulgorem 

                                                 
1 ungentis] unguentis   Vulg.    

2 uitgebreide versie Ct 
3 Io 12, 32 
4 formosa] formonsa    Vulg. 
5 filiæ     Vulg.   
6 pellis] pelles   Vulg. 
7 estu corr.      de] add. in marg. 
8 uerbi] uerbo a. c. 
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sapientiæ cum splendoris9 argento. (1, 11) Dum esset rex in accubitu suo. / .i. xpistus in 

ecclesia in qua requiem sibi inuenit ut ipse ait. hæc requies mea in seculum seculi.10 Nardus 

mea dedit odorem suum. / .i. fama boni odoris ut xpisti bonus odor sumus in omni loco. (1, 

12) Fasciculus11 mirræ dilectus meus mihi .i. xpistus per passio / nunc caris. Inter ubera 

mea .i. duo testamenta uel utrumque populum commorabitur. (1, 13) Botrus cipri12 dilectus 

/ meus mihi .i. xpistus ex iudea secundum carnem genitus. in uineis engaddi .i. a iudeis in 

crucis ligno suspensus. /60/ (1, 14) Ecce tu pulchra es amica mea .i. pulchritudine morum. 

Oculi tui columbarum .i. predicato/res tui o ecclesia. sunt humiles et innocentes. (1, 15) Ecce 

tu pulcher es dilecte mi et decorus .i. o xpiste / pulcher es diuinitate et humanitate ut 

speciosus forma pre filiis <hominum>.13 Lectulus noster floridus .i. se / pulchrum tuum et 

meum ubi caro tua per soporem martis quieuit. Tecta domorum nostrorum14 ce/ 

 

[fol. 80r]  

        

/1/drina .i. patriarchæ. Laquearia nostra cipressina .i. apostoli. (2, 1) Ego flos campi .i. ego 

xpistus decus mundi sum.  / Lilium conuallium i. pulchritudo humilium. (2, 2) Sicut lilium 

inter spinas sic amica mea inter filias .i. ecclesia inter / prauos xpistianos. (2, 3) Sicut 

malum inter ligna siluarum sic dilectus meus .i. xpistus inter filios inter hereticos et iudeos. 

Sub / umbra illius quam desiderabam sedi .i. sub protectione xpisti. Et fructus eius .i. 

doctrina. dulcis gutturi15 meo .i. predi/5/catoribus meis. (2, 4) Introduxit me in cellam 

uinariam .i. in misterium passionis suæ. Ordinauit in me caritatem .i. presi/dem sacramentis 

passionis me participem fecit. (2, 5) Fulcite me floribus .i. hominibus bonum opus 

inchoantibus et redo/lentibus desiderio cælestis patriæ. Stipate me malis .i. mentibus 

perfectorum quæ de initio sanctæ propositionis / perueniunt ad fructum boni operis. quia 

amore langueo .i. amore xpisti. (2, 6) Leua eius sub capite meo .i. uetus testa/mentum quod 

subiectum est capiti ecclesiæ. Et dextera illius amplexabitur me .i. nouo testamento a quo 

succensa igne /10/ dilectionis subleuor ad superna. vel leua xpisti .i. presens uita. Dextera 

illius .i. æterna beatitudo. (2, 7) Adiuro uos / filiæ hierusalem per capreas ceruosque 

camporum .i. per spiritales patres qui in altitudine sanctarum scripturarum pas/cuntur. Ne 

suscitetis neque euigilare faciatis dilectam quoadusque ipsa uelit .i. nullus doctorum uel 

mune/ribus sollicitet uel minis deterreat creditores sed tantum quæ sancta sunt predicet et 

uoluntarie ad fidem uel religi/onem credituros uel conuersos adducat. Adiuro .i. admoneo.  (2, 

8) Vox dilecti mei .i. xpisti. Ecce iste uenit sa/15/liens in montibus .i. ueniens in mundum 

per carnem [     ]16 stans17 in patriarchis18 per originem humanam. transi/liens colles .i. 

prophetas per potentiam diuinitatis. (2, 9) Similis est dilectus meus capreæ hinuloque 

ceruorum .i. xpistus si/milis ceteris hominibus propter similitudinem carnis peccati. hinulo 

ceruorum .i. genitus de patriarcharum / stirpe et distinctus uarietate credentium. Ecce19 ipse 

stat post parietem nostrum .i. ostendens naturam humanitatis / adsumpsit et occultans 

                                                 
9 splendoris] splendore a. c. 

10 Ps 131, 14 
11 Fasciculus] Facciculus a. c. 

12 cipri corr. 
13 Ps 44, 3 
14 tecta domorum nostrorum] tigna domorum nostrarum  Vulg. 

cf. Smaragdus, Liber in partibus Donati De genere (CCCM 68, eds. B. LÖFSTEDT / L. HOLTZ / A. KIBRE, 1986), 

lin. 436: “in Cantica Canticorum: Tecta domorum nostrorum…” 
15 gutturi corr. 
16 vacat 
17 stans corr. in ras.  coni. 
18 in patriarchis] patriarchas a. c. 
19 Ecce] en   Vulg. 
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humanis oculis naturam diuinitatis. Respiciens20 per fenestras. prospiciens per cancellos. 

/20/ qui per fenestram uel cancellos respicit nec totus uidetur nec totus non uidetur. Ita xpistus 

per carnem apparens. in diuini/tate latuit.21 (2, 10) Surge proxima mea22 .i. o ecclesia uel 

electa anima proxima mea per spiritum amica. quia sponsa mea es. / columba mea per 

innocentiam tuam. formosa per amorem et morum pulchritudinem. (2, 11) Hiemps transiit .i. 

tribulatio / presentis uitæ. Himber abiit .i. cum ad contemplandum me in mea substantia 

educeris. iam non erunt necessariæ guttæ uerborum / Nam quod hic minus audisti. ibi amplius 

uidebis. (2, 12) Flores apparuerunt in terra tua23.i. bona opera in corpore tuo. Tempus 

puta/25/tionis aduenit .i. uocatio tua de corpore.  Vox turturis audita est in terra nostra .i. 

uox animæ uel ecclesiæ / astite uel distinctę uirtutum uarietate (2, 13) Ficus protulit grossos 

suos .i. populus iudaicus inutilitates suas protulit. / uineæ florentes dederunt odorem .i. 

animæ fideles florentes uirtutibus. Surge amica mea .i. o ecclesia uel anima electa / amica 

per dilectionem. speciosa mea .i. per decorem uirtutum  et lauacrum regenerationis. (2, 14) 

Columba .i. per spiritum sanctum. Veni in fo/raminibus petræ .i. in xpisti firmitate et 

cauerna maceriæ .i. protectionibus xpisti. Ostende mihi faciem tuam .i. o xpiste 

ad/30/uertum tuum. Sonet uox tua in auribus meis .i. imperium regnantis. Vox enim tua 

dulcis .i. quando dices. Venite / benedicti patris mei perc<ipite> r<egnum>.24 Et facies tua 

decora .i. presentia tua in regno cælorum. (2, 15) Capite nobis uulpes paruulas. / .i. 

hæreticos. Quæ emoliuntur uineas .i. plebes sanctorum fide et ueritate florentes. Nam uinea 

nostra floruit .i. / plebs electa profecit fide.  ( 2, 16) Dilectus meus mihi et ego illi qui 

pascitur inter lilia .i. xpistus et ecclesia sunt caput et corpus. Pascitur / inter lilia .i. delectatur 

inter sanctos. (2, 17) Donec aspiret dies .i. euangelica predicatio uel futura beatitudo. Et 

inclinentur /35/ umbræ .i. uetus testamentum uel uita presens. Reuertere similis esto dilecte 

mi capreæ .i. propter similiter carnis peccati. / aut hinulo ceruorum .i. progenitus de stirpe 

patriarcharum. Super montes bethel .i. post resurrectionem ad cælos re/means exaltaberis 

super multitudines angelorum uel sanctorum. (3, 1) In lectulo meo quæsiui per noctem 

quem diligit / anima mea .i. ego anima25 tranquilla ab omni perturbatione seculi inquiete 

cordis mei xpistum cogito. Quæ/siui illum et non inueni .i. ut amore xpisti accensa ardentius 

eum quæram. (3, 2) Surgam et circuibo ciuitatem .i. ecclesiam /40/ per uicos et plateas .i. 

libros legis et prophetarum. Quæram q<uem> d<iligit> a<nima mea> quæsiui illum et non 

inueni. Vel uicos et pl<ateas> .i. /  homines seculares. (3, 3) Inuenerunt me uigiles .i. 

predicatores apostolici. Qui custodiunt ciuitatem .i. ecclesiam monitis / et precibus suis. 

Num quem dil<exit> a<nima mea> uidistis .i. xpistum. (3, 4) Paululum cum pertransissem 

eos .i. omnes sanctos inueni quem diligit a<nima mea>. / .i. quia ipse diuinitate est ultra 

omnes sanctos. Inueni .i. intellexi xpistum per predicationem apostolorum. Tenui eum nec 

dimit/tam .i. numquam separabor a caritate xpisti. Donec introd<ucam> illum in domum 

matris meæ et in cubiculum g<enetricis meæ> .i. usque /45/ ad effusionem sanguinis mei 

xpistum tenebo donec intrem eo26 ducente in cælestem hierusalem quæ est mater nostra. / (3, 

5) adiuro uos .i. moneo filiæ hierusalem .i. animæ electorum quæ filiæ estis cælestis per 

capr<æas> ceru<osque> / .i. per patres ueteris et noui testamenti. ne suscitetis ut supra.27 (3, 

6) Quæ est ista .i. ecclesia. quæ ascendit per desertum .i. / ab hoc mundo se erigit sanctis 

precibus ad deum per desertum quod deserit mundum. Sicut uirgula fumi ex arom<atibus> 

                                                 
20 respiciens] CΣ   despiciens  Vulg 
21 latuitcorr. 
22 surge proxima mea]  Σ  Itala    surge propera amica mea   Vulg. 
23 in terra tua] in terra  Vulg.   in terra nostra  SM 
24 Mt 25, 34 
25 anima corr. 

26 eo corr. 

27 cf. boven, fol. 80r, 12 
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.i. / compunctione orationis concepta ex28 uirtute amoris. Mirræ et thuris et u<niuersi> 

p<ulueris pigmentarii> .i. sola cælestia pos/50/tulat ideo est uirgula fumi. nec ad temporalia 

petenda flectitur.  (3, 7) En lectulum salom<onis> .i. ecclesia xpisti / quæ est requies eius. Lx 

fortes ambiunt .i. perfecti et fortes pastores custodiunt.  ex fortissimis israhel .i. spiritali/bus 

uiri debellantes contra diabolum. (3, 8) Omnes tenentes gladios .i. uerba dei scientes. 

gladium spiritus quod est uerbum. / dei. et ad bella doctissimi .i. qui norunt repugnare29 

contra concupiscentias carnis.  Vniuscuiusque ensis super femur s<uum>. / In meditatio 

uerbi dei assidua iuxta illos. Propter timores nocturnos .i. ingruentes tempta/55/tiones 

dæmonum. (3, 9) Ferculum fecit sibi .i. ecclesiam. rex salomon .i. xpistus. De lignis libani .i. 

/ de fortibus patribus et mente inputribilibus. (3, 10) columnas eius fecit arg<enteas> .i. 

predicato/res eius resplendentes lumine scientiæ.  Reclinatorium aureum .i. fulgo/rem 

claritatis intimæ in qua animæ reclinantur in requiem corpore solutæ. / ascensum 

purp<ureum> .i. ad clarum quod intus aspicitur per effusionem sanguinis /60/ martires 

peruenerunt. Media caritate constrauit propter filias hierusalem .i. propter / mentes 

infirmantium quibus constrauit locum per precepta caritatis inter sanctos predica/tores et 

martires. (3, 11) Egredimini et uidete filiæ sion .i. o sanctæ animæ semper / pre oculis 

habete. Regem salom<onem> .i. xpistum qui est pacificus noster et pax nostra /30 

 

[fol. 80v] 

 

/1/ In diademate .i. corona spinea qua31 coronauit eum mater sua .i. sinagoga. in die 

desp<onsionis> / .i. passionis. qua despondit sibi ecclesiam. (4, 1) Quam pulcra es amica 

mea q<uam> p<ulcra es> .i. in sanctis. / oculi tui columb<arum> .i. predicatores simplices 

ut columbæ. Absque eo quod intrins<ecus> l<atet> .i. / intus simplices sicut et foris. Capilli 

tui .i. populi credentes ex circumcisione. Sicut greges /5/ caprarum quæ ascenderunt de 

monte galaad .i. homines puri ascenderunt de aceruo / testimonii scripturarum sanctarum. (4, 

2) Dentes tui .i. predicatores qui alios predicando / comminuentes in corpus xpisti traiciunt. 

Sicut greges tonsarum .i. exposito ue/tere homine in nouitate spiritus processerit. Quæ 

ascenderunt de lauacro .i. regene/rationis. Omnes gemellis foetibus .i. repleti gemino 

caritate. Et sterilis non est in eis.32 /10/ .i. uacuus a fructu boni operis. (4, 3) Sicut uitta 

coccinea labia tua .i. predicatores tui / o ecclesia passionem deum33 ardenter predicant et per 

[..]34 sanguinem meum datam redemptionem /  indesinenter adnuntiant.  Et eloquium tuum 

dulce .i. predicatio tua dulcis de promis/sionibus futuris. Sicut fragmen mali punici. ita genę 

tuæ .i. martires tui primo / castitatis pudore ornati postea roseo sanguinis decore perfusi sunt. 

Absque eo quod in/15/trins<ecus> la<tet> .i. preter uirtutes occultas eorum deo soli 

cognitas. (4, 4) Sicut turris dauid collum / tuum .i. perfectio uel doctrina sanctorum. quæ 

ædificata est .i. a me xpisto. cum propugnaculis .i. / exemplis uel testimoniis scripturarum. 

Mille clipei pendent ex ea .i. perfecta de/fensionis instrumenta ego xpistus sanctis meis 

ministro. Omnis armatura fortium .i. ex/empla perfectorum. (4, 5) Duo ubera tua .i. duo 

testamenta. sicut duo hinuli capreæ gemelli. /20/ .i. duo populi circumcisionis et preputii. 

Qui pascuntur inter lilia35 .i. inter pulchritudinem nu/triuntur36 scripturæ sanctæ. (4, 6) 

Donec asp<iret> dies .i. futurum seculum et inclin<entur> um<bræ> .i. transeat presens 

                                                 
28 ex add. suprascr. 
29 re- suprascr. add. 

30 De laatste acht regels springen aan het eind van de regel in vanwege een gat in het perkament. 
31 qua] quo   Vulg. 
32 in eis] inter eas    Vulg. 
33 eras. 
34 eras. 
35 inter lilia] in liliis   Vulg. 
36 -triuntur add. in margine 
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seculum. / Vadam ad montem mirræ. et ad collem thuris .i. coniungar his qui mortificant se 

propter deum. / et se illi offerendo odorem gratiæ propinare non desinunt. (4, 7) Tota pulchra 

es amica mea. / et macula non est in te .i. hoc est quod ait apostolus ut exhiberet sibi 

ecclesiam sine macula et ru/25/ga37 .i. sine peccati. (4, 8) Veni de libano sponsa .i. de 

candore. hoc est sacro baptis/mate condonata remissionem peccatorum percipe et ueni ad me 

xpistum. Coronaberis de / capite amana .i. [             ]38 hoc est de capite meo qui sum 

xpistus. De uertice sanir .i. den/te lucernæ. hoc est de forti meo lumine. quia xpistus quos 

inluminat ipsos coronat. / De cubilibus leonum .i. quia dereliquisti oblec[s]tamenta uitiorum. 

De montibus pardorum. /30/ .i. relicta elatione et diuersitate sectarum simplex et humilis 

uenisti ad me / xpistum. (4, 9) Vulnerasti cor meum soror mea sponsa .i. dilectionem in 

corde meo fecis/ti omne contra te. soror et sponsa .i. hæc carnaliter non est sed spiritaliter. 

Nam qui fecerit uoluntatem patris / mei ipse meus frater soror et mater est;39 et omnis sancta 

anima sponsa xpisti est per fidem ei iuncta. / In uno oculorum tuorum .i. in me ipso xpisti 

qui unus sum oculus .i. lux hominum.vel in una /35/ tua intentione qua non temporalia sed 

æterna conspicis. In uno crine colli tui .i. / quia non uisibilibus sed futuris studes ornari in 

actiua uita. (4, 10) Quam pulchræ sunt mam/mæ tuæ soror mea sponsa .i. doctores qui 

nascentos in fide homines nutriunt / donec quos nutrierint spiritali lacte perducant ad 

perfectiora. Pulchriora sunt / ubera tua uino .i. apostoli uel apostolici uiri pulchriores 

predicatoribus ueteris /45/ logis. Et odor ungentorum40 tuorum .i. gratia chrismatis super 

omnia arom<ata> .i. super omnem / gratiam circumcisionis. (4, 11) Fauus distillans labia 

tua sponsa .i predicatores / suauiter scientes exponere sanctam scripturam. Mel et lac sub 

lingua tua .i. / lacte paruulos nutriunt. et melle hoc est spiritali cibo robusto salunt. / Et odor 

uestimentorum tuorum sicut odor thuris .i. omnes sancti preclari uerbis et operibus 

redden/50/tes suauitatem boni odoris deo. (4, 12) Hortus conclusus soror mea sponsa .i. 

ecclesia ego xpistus / concludo te uelut hortum gratia mea scilicet te circumdo tamquam 

indissolubili mace/ria. Fons signatus .i. nisi ego aperuero nemo potest bibere de41 fonte tuo 

.i. de sanctis scrip/turis. (4, 13) Emissiones tuæ paradisus malorum punicorum. cum 

pomorum fructibus .i. per/fecta congregatio martirum in te quos mitti sunt ad futuram uitam 

cum reliqua fidelium /55/ multitudine. (4, 14) Cipri cum nardo.  nardus et crocus. fistula et 

cinnamomus42 cum uniuer/sis lignis libani .i. incorruptio et fortitudo. uirtus et martirium. 

doctrina et / bona fama reperiuntur in uniuersis populis baptismate iam in xpisto renatis. 

Mirra et a/loe cum omnibus primis ungentis43 .i. insignia mortis xpisti cum precipuis donis 

spiritus sancti. / (4, 15) Fons hortorum puteus aquarum uiuentium quæ fluunt impetu de 

libano .i. pa/60/tens eruditio populorum. profunditas doctrinarum. quæ cum fer/uore spiritus 

emittuntur a xpisto. (4, 16) Surge aquilo et ueni auster .i. spiritus44 / sanctus aquilo est dum 

æstuantibus mentibus refrigerium prebet. / 

  

[fol. 81r] 

          

/1/ iustus est. dum duros ad credendum uel bene faciendum resoluit. (5, 1) Ueniat dilectus 

meus in hortum suum / et comedat fructum pomorum suorum .i. ingrediatur xpistus in 

ecclesiam et delectetur operibus sanctorum. uel pascatur a fidelibus / in pauperibus suis. Veni 

in hortum meum soror mea sponsa .i. festina ad regnum meum o ecclesia soror / mea de 

                                                 
37 Eph 5, 27 
38 vacat 
39 Mt 12, 50 
40 unguentorum    Vulg.. 
41 de subscr. 
42 lees cinnamomum   Vulg. 
43 unguentis   Vulg. 
44 sp̄s] op̄s a. c. 
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sanguine meo et sponsa de fide mea. Messui mirram meam cum aromatibus meis .i. 

sus/5/cepi qui propter me mortificati sunt cum meritis eorum. Comedi fauum cum melle meo. 

bibi uinum45 cum / lacte meo .i. suscepi in corpore meo eruditos tenera uel uehementiori 

doctrina ueteris / et noui testamenta.  Comedite amici mei. bibite et inebriamini karissimi .i. 

sit uobis læ/titia46 uel refectio de conuersione populorum transeuntium in uestram unitatem. 

(5, 2) Ego dormio / et cor m<eum> u<igilat> .i. ego ecclesia conquiesco a temporalibus 

delectationibus consopitis quodammodo sen/10/sibus. sed desidero futura et conquiro æterna. 

Vox dilecti mei pulsantis .i. xpisti dicentis. Aperi / mihi soror mea .i. ego xpistus pulso dum 

doceo bona uel per doctrinam. uel occulta inspiratione / corda meorum instigo ad bene 

faciendum. Soror de sanguine meo. amica quia per mor/tem meam reconciliata. Columba 

mea de spiritu sancto. Inmaculata mea per baptismum. Caput / meum repletum est rore47 

.i. diuinitas mea plena est gratiæ. ut plenum gratiæ et ueritatis; et cincin/15/ni mei guttis 

noctium .i. sacerdotes mei qui sacramenta uisibiliter fidelibus ministrant / a mea gratia 

diuinam potestatem accipiunt. repleti sunt guttis noctium plerumque .i. uitiis / huius 

mortalitatis uel operibus tenebrarum afficiuntur. et sic pregrauati xpisto adhærere / uidentur. 

quia sincere adnuntiant ipsum. Ideo ecclesia pro talibus ingemiscens subiungit. / (5, 3) 

Spoliaui48 me tunica mea quomodo induar illam? .i. ueniens ad fidem ueterem hominem / 

20/ deposui secundum pristinam conuersationem et induta sum nouum. Laui pedes meos 

quomodo inquina/bo illos? Contagia terrena dum accessi ad xpistum. ipso49 lauante abluta 

sunt. et nunc ministros / sacramentorum per quos debeo ornari carnalibus uitiis inflatos non 

sine merore conspicio. / et non est æquum ut rursus male uiuendo inquinari me patiar. (5, 4) 

Dilectus meus .i. xpistus misit / manum suam per foramen et uenter meus intremuit ad 

tactum eius .i. quamlibet electam animam /25/ pulsat occulta inspiratione. et mens 

contremiscet ad ipsam inspirationem ut fu/giat praua. (5, 5) Surrexi ut aperirem dilecto meo 

.i. euigilans corde xpistum confessarum. / Manus meæ stillauerunt mirram. digiti mei plena 

probatissima50 .i. deterrita suppliciis / corporalibus in passionibus meis apparuit confessio 

cordis et mortificatio carnis. / (5, 6) Pessulum ostii aperui dilecto meo .i. omni dubietate 

remota in xpistum credidi. et cum /30/ ineffabili amore dilexi. et clara uoce in nationibus 

predicaui. At ille declina/uerat atque transierat .i. quasi declinauit et transiit cum me 

persecutoribus dereliquit. / Anima mea liquefacta est ut locuta51 est .i. audiens promissiones 

eius estuaui desiderio dum / cognoui beatos esse qui persecutionem patiuntur propter 

iustitiam. Quæsiui illum et non inueni. Vo/caui et non respondit mihi .i. sic derelicta sum 

in conculcatione malignantium quasi auxiliator /35/ deesset. et non possit subueniri qui 

defenderet ab inimicis. (5, 7) Inuenerunt me custodes / ciuitates52 qui circumierant53 

ciuitatem percusserunt me et uulnerauerunt me. tulerunt pall<ium>. / meum 

cust<odes>54 murorum. Comprehenderunt me seculi potestates rempublicam regentes et 

pla/gis ac suppliciis in meo corpore dibacchati55 sunt. et sacerdotes et ministros meos / 

interimentes quasi pallium abstulerunt mihi. Vel custodes ciuitates .i. apostoli qui ecclesiam 

uer/40/bo predicationis uulnerantes ueterem conuersationem quasi pallium eius abstulerunt. / 

(5, 8) Adiuro uos .i. moneo uos filiæ hierusalem .i. sanctos qui iam olim deo coniuncti sunt 

                                                 
45 uinum] uinum meum    Vulg. 
46 lætitia corr. 
47 repletum] plenum   Vulg   cf. Aug., In Iohannis euangelium tractatus, 57, 2, 2. 
48 spoliaui] C       expoliaui   Vulg. 
49 ipso corr. 

50 plena probatissima] pleni murra  probatissima  Vulg 
51 locuta] locutus   Vulg. 
52 ciuitates   om.  Vulg. 
53 circumeunt  Vulg 
54 tulerunt pallium meum mihi custodes murorum  Vulg. 
55 lees debacchati 
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si inueneritis / dilectum meum ut56 nuncietis ei quia amore langueo .i. contristor quia 

differor ab eius ui/sione. ut dauid; quando ueniam et apparebo ante faciem dei fuerunt mihi 

lacr<imæ> [meæ panis] p<er> d<iem> ac n<octem>;57 (5, 9) Quis58 est dilectus tuus ex 

dilecto o pulcherrima mulierum .i. nos electi interrogamus te o /45/ ecclesia pulcherrima 

super omnium ecclesiarum hereticorum cateruas. Qualis est dilectus tuus / ex dilecto .i. o 

quam preclarus est deus filius ex deo patre. similitudinem in nomine et æqua/litatem habens in 

persona. (5, 10) Dilectus meus candidus et rubicundus .i. candidus quia in principio / erat 

uerbum.59 Rubicundus .i. ex uirgine genitus. Vel candidus uirginitate. rubicundus / passione.60 

(5, 11) Caput eius aurum optimum .i. caput xpisti deus. quia sicut in metallis nihil est 

simi/50/le auro. ita nec in creaturis quicquam comparabitur creatori. Comæ eius sicut elatæ 

pal/marum. nigræ quasi coruus .i. sancti adhęrent capiti suo xpisto sed peccatores se esse 

cog/noscunt nigredine uitiorum. (5, 12) Oculi eius sicut columbæ super riuulos aquarum 

quæ / lacte sunt lotæ. et resident iuxta fluenta plenissima .i. apostoli siue alii electi repleti / 

spiritu sancto permanent absque felle amaritudinis. et scripturarum riuulis61 populos /55/ 

abluunt et lauacro regenerationis in xpisto loti resident iuxta fluenta .i. do/na spiritus sancti 

affluentissima. (5, 13) Genæ illius sicut areolæ aromatum .i. ecclesia pri/mitiua per 

apostolos credens ex sancta conuersatione odorem uirtutum reducens. / Compositæ62 a 

pigmentariis .i. eruditæ a predicatoribus. Labiæ eius lilia distallan/tia mirram primam .i. 

doctores. mente uel carne uirgines et in hoc passio/60/nem et mortem xpisti predicantes dei 

non recusant pro eo suscipere mortem.  

 

[fol. 81v] 

 

/1/ (5, 14) Manus illius tornatiles aureæ plenæ hiacinctis .i. manus xpisti plenę sunt63 

sancti bona operantes64 ob spem / regni cælorum. Uenter eius eburneus distinctus saphiris 

.i. predicatores xpisti65 qui alios in fide parturiunt. / eburneus propter puritatem baptismi. 

distinctis saphiris .i. virtutibus [ ]66 dei. (5, 15) Crura illius columnæ / marmoreæ quæ 

fundatæ sunt super bases aureas .i. sancti sustinentes ecclesiam. Species eius ut libani /5/ 

electus ut cedri .i. sancti integri incorruptio67 et suauissimi odore ex bona conuersatione. hanc 

/ gratiam deo auctore perceperunt. (5, 16) Guttur illius suauissimum et totus desiderabilis 

.i. predicatores / xpisti in lege eius meditantes.68 Talis est dilectus meus et iste est amicus 

meus filiæ hierusalem .i. o iusti inten/dite ad istas gratiarum actiones et ista misteriorum 

ornamenta quæ sunt in membris xpisti decora. / (5, 17) Quo abiit dilectus tuus o 

pulcherrima mulierum quo declinauit69dilectus tuus et quæremus /10/ eum tecum .i. 

pulcherrima mulierum o ecclesia quia es uirgo incorrupta in despondi uos uni / uiro uirginem 

                                                 
56 ut suprascr. add. 
57 Ps 41, 3-4 
58 Quis] Qualis   Vulg. 
59 Io 1, 1 
60 Cf. Petrus Damiani, Sermones, 68, lin. 174 
61 riuulis] riuulos a. c. 

62 compositæ] consitæ   Vulg. 
63 sunt suprascr. add. 
64 sanctis bona operantibus a. c. 
65 corr. 
66 eras. 
67 incorruption] corruptio a. c. (suprascr.) 

68 Cf. Beda, De tabernaculo 1, lin. 852 (“doctores sunt spiritales qui in lege domini die ac nocte meditantes…”) 
69 Op deze bladzijde, vooral onderaan, zijn nogal wat woorden moeilijk leesbaar omdat de letters uitgelopen 

zijn. Of dit te wijten is aan de kwaliteit van de pen of van het perkament is moeilijk uit te maken. Ook worden er 

op willekeurige plaatsen inktpunten aangetroffen (na uirtutibus fidei (r.3) en na declinauit (r.9);  einde van regel 

10).  
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c<astam> exh<ibere>. xpisto.70 (6, 1) Dilectus meus descendit in hortum suum ad areolam 

aromatis .i. / quando uisitauit in aduentu suo israel populum suum. Areola aromatis .i. ipsa 

uirgo / maria e qua71 natus est secundum carnem. Vt pascatur in hortis et lilia colligat .i. ut 

regnet / in gentibus et in ecclesiis delectetur et ex eis uirgines uel quosque sanctis adsumit. (6, 

2) Ego dilecto meo /15/ et dilectus meus mihi qui pascitur inter lilia .i. ego corpus ipsius et 

ipse caput meum qui requiescit in corde / uirginum.  (6, 3) Pulchra es amica mea .i. per 

iustitiam pulchra. et amica quia semper pacifica. Deco/ra ut hierusalem .i. quia similitudine 

angelorum a domino in eternum condonaberis.72 Terribilis ut / castrorum acies ord<inata> 

.i. xpisti protectione contra aduersa seculi munita.  (6, 4) Auerte oculos tuos / a me quia ipsi 

me auolare fecerunt .i. o ecclesia non me semper in corpore conspiciendum requiras. quem 

/20/ spiritum perfidem melius cernis quia ideo in cælis ascendi ut non tibi semper localis 

appaream. Capilli tui sicut / grex caprarum quæ apparuerunt de galaad .i. populi ex 

circumcisione credentes. qui ex galaad .i. de testi/moniis sanctarum scripturarum te xpistum 

crediderunt. (6, 5) Dentes tui sicut grex ouium quæ ascenderunt de laua/cro .i. predicatores 

ecclesiæ. qui alios predicantes salubriter comminuendo in corpus xpisti traiciunt. / hi 

ascenderunt de lauacro regenerationis. Omnes gemellis foetibus .i. repleti preceptis geminæ 

/25/ caritatis;73 (6, 7) Sexaginta sunt reginæ .i. omnes perfectæ74 animæ quæ non sunt 

peccatorum an/cillæ. hoc est per sexagenarium omnis perfectio sanctorum. Et lxxx. 

concubinae .i. xpistiani qui suscepto se/mine uerbi dei non spiritalia sed carnalia sapiunt. Et 

adolescentularum quarum75 non est numerus .i. qui semper / parati sunt audire quæ sancta 

sunt nec tamen quæ audiunt operibus implere conantur. (6, 8) Vna est columba mea / 

perfecta mea. una est matri<s> suæ electa genetrici suæ .i. Ecclesia futuræ beatitudini iam 

soci/30/ata. quia mater eius est cælestis hierusalem.76 vel uita contemplatiua. vel uirgo maria 

dei mater sola elec/ta ex omni carne. Viderunt illam filiæ et77 beatissimam predicauerunt. 

reginæ et concubinæ et laudauerunt / eam .i. sanctæ animæ uel quique carnales in ecclesiæ 

preconio resonant miris laudibus. (6, 9) Quæ est ista quæ progre/ditur quasi aurora 

consurgens .i. ecclesia spretis operibus tenebrarum caste et sobrie uiuens in coniugatis. / 

pulchra ut luna in uirginibus. electa ut sol in potestate lig<at> et solu<it>.78  Terribilis ut 

castr<orum> ac<ies> or<dinata> /35/ pugnans contra uitia.  (6, 10) Descendi ad hortum [  

]79 nucum .i. canonem ueteris et noui testamenti. vt / uiderem poma conuallis .i. fructum 

humillimæ plebis in ecclesia. et inspicerem si floruisset ui/nea .i. inchoatio sanctorum in 

opus iustitiæ. Et germinassent mala punica .i. consummatio mar/tirum. (6, 11) Nesciuit80 

anima mea .i. ego xpistus nesciui peccatum. et nesciui illos quibus in iudicio di/cam. Amen 

dico uobis nescio uos. Turbauit me propter quadrigas aminadab .i. euangelistas. quia 

ami/40/nadab .i. populus spontaneus quod est ecclesia plebs fidelis. (6, 12) Reuertere 

reuertere sunamitis.81 / r<euertere> r<euertere> ut int<ueamur> te .i. o ecclesia ex 

gentibus. (7, 1) Quid uidebis in sunamite nisi choros castrorum? i. pug/nas uitiorum et 

uirtutum; huic sunamiti predicatores frequenter dicant. reuertere. ut si delique/rit desperatione 

non decidat sed inuertatur. et spe indulgentiæ resipiscat a consuetudine peccandi. / Quam 

                                                 
70 II Cor 11, 2 
71 maria e qua] ante e  delev. q  

72 condonaberis] condaberis a. c. (subscr.) 

73 Cf.  boven, fol. 80v, 9. 
74 omnes perfectæ   in margine     omnis perfectio sanctorum   eras. (Augensprung) 
75 quarum  om. Vulg.    quorum    C 
76 Hrabanus Maurus, De rerum naturis 7.2, De generationes prosapia.  
77 in ras. 
78 Cf. Mt 16, 19 
79 eras. 
80 nescivit] C      nescivi  Vulg 
81 Sunamitis ] C    Sulamitis   Vulg. 
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pulchri sunt gressus tui in calciamentis filia principis .i. admirandi profectus in 

predicatoribus tuis /45/ ut quam speciosi pedes euangelizauit pacem euangelio. et calciati 

pedes in prep<aratione> euangelii p<acis>.82 Iunctura feminum / tuorum sicut monilia 

quæ fabricata sunt manu artificis .i. duo populi ex circumcisione. et preputio sociati / in 

unitate fidei83 manu artificis .i. gratia xpisti; uel filio dei qui est manus patris artificis mundi. 

(7, 2) Vm/bilicus tuus crater tornatilis .i. hi qui non in extremo sed in medio corpore 

ecclesiæ commorantur. et sunt / uasa utilia. quia crater .i. uas spiritale. Tornatilis .i. semper 

parati ad oboediendum84 /50/ uel omne opus bonum. Numquam indigens poculis .i. quia 

spiriti sancti gratia sunt repleti.  Venter tuus sicut a/ceruus tritici uallatus liliis .i. hi qui 

semper sanciunt alimenta sacra scripturarum  et ea quæ sunt / salutaria infra se congerunt. et 

aliis predicare non desinunt doctrinam suam. hi sunt uentres ecclesiæ. / (7, 3) Duo ubera tua 

sicut duo hinuli capreæ gemelli85 .i. duo testamenta. ex duobus populis / ex traduce petenti 

uenientibus coaptata. hi enim tamquam hinuli renascuntur in xpisto. /55/ (7, 4) Collum tuum 

sicut turris eburnea .i. notitiam sanctarum scripturarum in predicatoribus qui / cotidiano 

profectu per nitorem iustitiæ in excelsi ora proficiunt. Oculi tui sicut pisci/næ in esebon quæ 

sunt in p<orta> filiæ multitudinis .i. spiritales doctores constituti in / porta id est in xpisto. 

sicut aquæ irriguæ ad erudiendum populos. Nasus tuus / sicut turris libani quæ respicit 

contra damascum .i. hi qui odorem iustitiæ quæ est /60/ in xpisto percipientes traiciunt eam 

ad cordis internam et in magna uirtute / consistentes. sicut turris libani .i. sapientiæ dei quæ in 

ipsis est et quæ inluminat / mundum. (7, 5) Caput tuum ut carmelus et comæ tuæ capitis.86 

sicut purpura regis / uincta canalibus .i. caput ecclesiæ xpistus [   ]87 quo sublimius nihil 

est. /  

 

[fol. 82r] 

 

/1/ Coma88 capitis .i. eminentiores sancti hoc est martires assimilati pur/puræ quia regalibus 

ornamentis aptantur et salutaribus doctrinis. (7, 7) Statura tua assimilata est palmæ / et 

ubera tua botris .i. perfectio tua peruenit ad premium et doctores tui dulces effecti sunt per 

spiritum sanctum. / (7, 8) Dixi ascendam in palmam adprehendam fructus eius .i. Illi in 

palmam ascendunt qui in xpisti cruce proficiunt. de quibus /5/ apostolus. qui autem sunt. 

xpisti carnem suam crucifixerunt cum uitiis et cum c<oncupiscentiis>.89 Et erunt ubera tua 

sicut botri uineæ .i. predica/tores tui. et odor oris tui sicut malorum .i. ipsi predicatores qui 

nascentes in fide nutriunt.90 et sua/uitatem eruditionis propagant et sobrie ad iuste uiuendo 

odorem bone conuersationis deo propi/nare non desinunt. (7, 9) Guttur tuum sicut uinum 

optimum .i. sancti predicatores qui doctrinam legis et prophe/tarum et euangeliorum 

pronunciauerunt eximium saporem per spiritum sanctum debriant audientes. Dignum /10/ 

dilecto meo ad potandum. labiisque et dentibus illius ad ruminand[i]um .i. xpistus potatur 

de sacra / scriptura cum membra eius incomparabili dulcedine satiantur. (7, 10) Ego dilecto 

meo et ad me con/uersio eius .i. huic dilecto dicit ecclesia. Adhesit anima mea post te me 

suscepit dextera tua.91 (7, 11) Veni dilec/te mi egrediamur in agrum commoremur in uillis 

                                                 
82 Eph 2, 17; 6, 15 
83 Cf. Sedulius Scotus, In euangelium Matthaei, 2, 4, cap.  28, v. 11 (p. 639, lin. 60) 
84 oboediendum] obediendum a. c. (suprascr.) 

85 capreæ gemelli]  gemelli capreæ   Vulg. 
86 comæ capitis tui    Vulg. 
87 inktvlekken 
88 In zijn drang om het schrijfoppervlak zo volledig mogelijk te benutten is Ademar op deze bladzijde een regel 

hoger begonnen. De aanzet Co is nog leesbaar.  
89 qui autem sunt… concupiscentiis  Gal 5, 24 
90 nutriunt] nutriuni  scripsit 
91 Ps 62, 9 
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.i. xpistus cum ecclesia egreditur in agrum cum per predicatores sanctos / uisitat mundum. 

Commoratur in uillis .i. in populis credentibus circumquaque diffusis per fidem inhabitat. /15/ 

(7, 12) Mane surgamus ad uineas et uideamus si floruit uinea .i. animæ per fidem collectæ 

cognoscunt in / matutinis xpistum resurrexisse nec ultra diffidunt de resurrectione sui 

corporis. Si flores / fructus parturiunt .i. si fideles quod corde credunt ore pronuntiant aut si 

in eis prodierunt opera pietatis / ex sancto desiderio. Si floruerunt mala punica .i. si 

credentes in tantum xpisti dilectione proficiunt ut / occidi pro ipso modis omnibus delectentur.  

Tibi92 dabo ubera mea .i. in hac sancta confessione sociabuntur /20/ tibi doctores mei. cum 

parati ut patiantur pro te regnabunt a prece. (7, 13) Mandragoræ dederunt odorem / in 

hortis93 nostris .i. odorem natiuitatis ex conuersatione sancta ceteris propinant sancti. Omnia 

poma noua / et uetera dilecte mi seruaui tibi .i. in patriarchis et prophetis. in apostolis et 

martiris. ego ipsa sum quæ tibi xpiste / noua et uetera seruaui. (8, 1) Quis mihi det te fratrem 

meum sugentem ubera matris meæ .i. xpistus suget / ubera tua cum misteriis priscæ legis 

xpistianus reficitur populus.  Vt inueniam te foris et deosculer. /25/ et iam me nemo 

despiciat .i. ut te quem tegebant figuræ ueteris testamenti reperiam in ueritate / per 

euangeliam. ut non dicatur petro per cornelio quem gratia spiritus sancti preuenerat. quare 

intrasti ad uiros pre/putium hab<en>tes.94 (8, 2) Adprehendam te et ducam in domum 

matris meæ ibi me docebis .i. in celestem hierusalem / te inducam cum ipsa perduci meruero 

cum omnibus bonis quæ per tuam gratiam consecuta sum. Ibi me doce/bis. ut iam non in 

enigmate per speculum sed facie ad faciem uideam te. et dabo tibi poculum ex uino condito 

/30/ et mustum malorum granatorum meorum .i. fructus martirum. (8, 3) Leua eius sub 

c<apite> et dextera .i. temporalia / ab ecclesia electorum spreta infra ponuntur uelut sinistras 

sub capite. Dextera .i. cælestis gloria quæ / me ecclesiam ex superiori parte tamquam dextera 

amplexatur. (8, 5) Quæ est ista quæ ascendit de deserto .i. in hoc seculo ecclesia / derelicta 

est et odio habita a reprobis. Deliciis affluens .i. conuiuium cæleste reperiet in futuro. 

Inni/xa95 super dilectum suum .i. stabilita in xpisto fide et spe. Sub arbore malo suscitaui 

te .i. in cru/35/cis ligno odorifero ubi ego occubui96 ibi te97 suscitaui mea morte. Ibi corrupta 

est mater tua / ibi uiolata est genitrix tua .i. sinagoga corrupta per suam impietatem a 

diabolo quando dixit cruci/fige crucifige eum.98 (8, 6) Pone me ut signaculum super cor 

tuum. ut signaculum super brachium tuum .i. / sic recipe fidem meam ut eam integram 

inlibatamque custodias o ecclesia. et quæ per crucem meam accepisti signa/culum. thesaurum 

iustitiæ quem in te contuli a nullo fure contingendum ullo modo pertimescas ut tam /40/ in 

cogitatione quam in opere ad ipsum signum recurras. Quia fortis99 ut mors dilectio dura 

sicut inferus ęmu/latio .i. in tantum dilexi te ut mori uoluisse pro te. ideo sancti tui non 

recusent mortem pro me. Lampa/des eius lampades ignis .i. vasa in quibus caritas habitat 

semper splendida  et igne spiritus sancti ardentia sunt. / (8, 7) Aquæ multæ non potuerunt 

extinguere caritatem nec flumina obruent illam .i. nullæ tribula/tiones nullæ quamlibet 

ualidæ persecutiones dilectionem quæ ex deo est uel circa deum perturbare et euin/45/cere 

possunt. Si dederit homo omnem substantiam suam100 pro dilectione quasi nihil despicient 

eum .i. Si dis/tribuerit in cibos pauperum omnes facultates. et cetera et caritatem non habuerit 

nihil ei prodest.101 (8, 8) Soror nostra par/ua et ubera non habet .i. ecclesia ex gentibus 

                                                 
92 Tibi] corr.  T  ex  V ;    Tibi dabo ]  ibi dabo tibi    Vulg. 
93 hortis]  portis   Vulg. 
94 Cf. Mt 22, 12 
95 innixa] et nixa   Vulg. 
96 occubui] accubui a. c. 

97 ibaante corr. 

98 Lc 23, 21 
99 fortis est   Vulg. 
100 suam] domus suæ   Vulg. 
101 1Cor 13, 3 
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rudis adhuc in fide et necdum predita uiris eruditissi/mis ad docendum sicut ait apostolus. Non 

potui uobis loqui quasi spiritalibus sed quasi carnalibus tamquam paruulis / in xpisto lac uobis 

potum dedi non escam. 102  Quid faciemus sorori nostræ in die quando adloquenda est? 

/50/ .i. quomodo disponemus ecclesiam tempore quo ad fidem uocanda est. (8, 9) Si murus 

est edificemus super eam pro/pugnacula argentea .i. qui coeperunt in fide crescere iamque 

stabiles robore commoneant / quosque infirmos. et suscepto honoris priuilegio instituant et 

conuocent ceteros. Si ostium est / conpingamus illud tabulis cedrinis .i. si est quisquam 

idoneus adloquendum et uelut ostium quod aperitur / et clauditur intelligit tempus tacendi uel 

loq<uendi>.103 hoc tale ostium conpingatur tabulis cedr<inis> ut cum apostolo /55/ dicere 

possit. mihi autem absit gloriari nisi in cruce domini nostri ihesu xpisti per quem mihi mundus 

crucifixus. et ego m<undo>.104 (8, 10) Ego / murus et ubera mea sicut turris ex quo facta 

sum coram eo quasi pacem reperiens105 .i. ipse edifica/uit me qui fortissimus pugnat pro me. 

et qui creuerit in me proceritate iustitiæ paruulos in xpisto / nutriunt. (8, 11) Vinea fuit 

pacifico .i. ecclesia xpisto. In ea quæ habet populos. tradidit eam custodibus. / .i. commisit 

eam regendam apostolis uel succesoribus eorum. Vir affert pro fructu eius mille argenteos. 

/60/ .i. xpistus compensat regnum cælorum pro sanctis laboribus uel elemosinis eius. (8, 12) 

Vinea mea coram me est. / .i. quia post resurrectionem sancti semper cum deo erunt; Mille 

tui pacifici106 et ducenti hi107 qui custodiunt / fructus eius .i. apostolici uiri qui sunt pacifici 

id est discipuli xpisti. quia duodecim multiplicati per c. / sunt mille cc. (8, 13) Quæ habitas in 

hortis amici auscultant fac me audire uocem tuam. / .i. ecclesia habitat in hortis hoc est in 

uiriditate spei et opere bonorum. et cantilenam bonæ predica/ 

 

[fol. 82v] 

 

/1/tionis emittit in qua xpistus delectet. Amici auscultant .i. electi uerba ui/tæ audire desiderant 

ut ad cælestem patriam reuiuescant. (8, 14) Fuge dilecte mi et ad/similare capreæ hinuloque 

ceruorum super montes aromatum .i. o xpiste similis / esto homini propter similitudinem 

carnis peccati et de stirpe patriarcharum ge/5/nitus uelut ex ceruis. distinctus es uarietate 

uirtutum ut hinulus. et per gloriam / super omnes altitudines angelorum. explicit;108

                                                 
102 1Cor 3, 1 
103 Ecl 3, 7 
104 Gal 6,14 
105 repperiens   Vulg 
106 pacifici] Pacifice  Vulg. 
107 hi] his    Vulg. 
108 De rest van deze bladzijde is leeg gebleven. 
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42. PROSPER AQUITANUS, Epigrammata ex sententiis Augustini. 

 

fol. 83r – fol. 104r lin. 21 (schriftje X)   

 

Inc.: Prologus hec agustini ex sacris epigrammata dictis… (r. 1-2) 

         INCIPIVNT EPIGRAMATA PROSPERI ERVDITISSIMI EX DIC 

         TIS AGUSTINI DEFLORATA. IN XPISTI NOMINE AMEN (r. 12-13) 

         Dum sacris mentem placet exercere loquelis (r. 15)   

Expl.: Crescere non cupiens perdit adempta tepens. 

 

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

 
 

Afb. 42.1, fol. 85v, wisseling van hand regel 8/9. Syntactische glossen in regels 9-13. 
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HANDEN 

   Volgens De Meyier zijn in deze tekst twee handen actief: de eerste van fol. 83r-85r, en de 

tweede van 85v tot 104r (en verder tot 106r). Bedoeld is waarschijnlijk de wisseling van hand 

op fol. 85v van regel 8 naar 9 (zie afb. 42.1). Duidelijk is in ieder geval dat Ademar zelf in 

deze tekst niet actief was als kopiist, of het moet voor de toevoeging “ex dictis” (fol. 83r, r. 

12) zijn geweest. De paleografische link van de Epigrammata met andere teksten in VLO 15, 

wordt gelegd door de eerste hand (tot en met 85v, r. 8) die ook herkenbaar is als de tweede 

hand die toevoegingen maakt in de Psychomachia:1 

 

 
 

Afb. 42.2, fol. 60r. Psychomachia, uncialis door tweede hand (vgl. afbeelding 42.1, r. 4). 

 

Evenals de Psychomachia kunnen we de Epigrammata classificeren als een schooltekst 

waarin soms sporen te vinden zijn van een meester-leerlingverhouding:2 de twee leerlingen 

die de tekst kopieerden werden op vele plaatsen door zichzelf en door een derde hand 

gecorrigeerd. Op enkele plaatsen zijn syntactische glossen zichtbaar (zie afbeelding 42.1). 

De tweede hand laat éénmaal het angelsaksische afkortingsteken voor enim zien (fol. 97r, lin. 

19).  

    De tekst van Prosper van Aquitanus is verre van foutloos gekopieerd, gelet op de rasuren en 

doorhalingen en de vele correcties in twee handen. De correcties gemaakt door de kopiist(en) 

zelf, zijn uitgevoerd met een brede pen in zwarte inkt. De correcties door de derde hand 

worden in bruine inkt gemaakt en dikwijls met een dunne pen. Onduidelijkheden in de tekst 

worden in de marge gemarkeerd door het symbool “q”, met een dwarsstreepje door de staart.  

Ondanks deze correcties bevat de tekst nog vele fouten waarbij men de vraag kan stellen of de 

kopiist het Latijn wel begrepen heeft. Een voorbeeld is de wijze waarop regel 21 op fol. 87r is 

gekopieerd: “De premio xpistianae religionis” wordt geschreven als: “De premio xpistiana 

ereligionis”. Het vermoeden dat de voorbeeldtekst in scripta continua werd geschreven en dat 

de kopiist daar niet altijd mee uit de voeten kon, blijkt uit de volgende regel: “Non pateant 

faciles eius rumoribus aures” (fol. 87v, r. 5). Bedoeld is hier “faciles saeuis”, maar 

waarschijnlijk heeft de kopiist “faciles eius” afgeleid van “facilesseuis”. 

 

   Afkortingen: Over het algemeen wordt er weinig afgekort. Behalve de veelvoorkomende 

ampersand, zien we de gebruikelijke afkortingen aan het eind van een woord (-us, -ur, -m), en 

voor woorden als pre, per en pro, dicitur, quod, esse, deus etc. Soms wordt voor et het 

tiroonse teken gebruikt. 

In de afkorting voor que is het onderscheid tussen het achtervoegsel que en het betrekkelijk 

voornaamwoord quae, niet herkenbaar: que kan worden afgekort als q. of als een q met een 

dwarsstreepje door de staart of met een dwarsstreepje boven de q. 

                                                 
1 Deze hand schreef ook de ingangen van de kalender in Wolfenbüttel 79. 
2 Cf. R. LANDES, Relics, p. 355. Dat de Psychomachia en Prospers Epigrammata tot de canon van schoolboeken 

behoorden, wordt onderbouwd in G. GLAUCHE, Schullektüre im Mittelalter. Entstehung und Wandlungen des 

Lektürekanons bis 1200 nach den Quellen dargestellt (München, 1970), p. 23-36. 
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Ligatuur ae (æ) komt zelden voor: wordt geschreven als e (celi), als ae (quae) of als ę 

(lędere). Opvallend is de schrijfwijze van æternitas: a&ernitas, en van Sep&am̄ voor Sepe 

tamen (fol. 101r, l.25).3 

    Woordscheiding vindt onregelmatig plaats. Soms woordblokken van ca. 12 tekens. Nu en 

dan wordt midden in een woord (ceci nisse) de scheiding aangebracht. 

 

Katernopbouw: 

 

13(IV)90, 14(I + 6(92-94)/ \(95-97))98, 15(III + 2101/ \104)106, dat wil zeggen: katern 13 bezit 4 

dubbelbladen; katern 14 één dubbelblad en zes enkelbladen; en tenslotte katern 15 drie 

dubbelbladen en twee enkelbladen. 

   De Duitse formule gebruikt door De Meyier (IV(83-90)+(VII-6) (91-98)+(V-2) (99-106), 

heeft het nadeel dat zij onregelmatigheden in de opbouw benadrukt, terwijl de enkelbladen 

precies volgens de regel van Gregory gerangschikt zijn, d.w.z. zij passen in een bewust 

regelmatige opbouw. Je zou dus van drie regelmatige quaternio’s kunnen spreken waarbij in 

het tweede en derde quaternio gebruik gemaakt is van enkelbladen. 

Diagram van katern 14: 

91

92
93

94

98

97

96
95

 
Folionummers zijn door twee handen aangebracht: de eerste hand nummert alleen de eerste 

bladzijde van de drie katernen, dus 83, 91 en 99, terwijl de tweede hand álle bladzijden met 

zwarte inkt heeft genummerd. 

 

Perkament: Redelijke kwaliteit met wisselende dikte (soms soepel, soms stijf). Weinig 

beschadiging: velranden en gaten worden slechts zelden aangetroffen. 

 

Inkt: Overwegend bruine inkt, die op sommige plaatsen door de dikte naar zwart neigt. 

Rode inkt alleen op de eerste pagina voor Proł. en de vergrote initiaal H. 

 

Prikjes: 30x4  

 

Liniëring: Formule: 1-1 / 0 / 1-1(2) / J 

29-31 regels. Soms is er een regel onbeschreven en soms is er een regel tekst toegevoegd, zie 

bijv. fol. 93r bovenaan. Liniëring met droge punt vanaf de haarzijde voordat het katern werd 

samengesteld (immers daarna herschikking volgens de regel van Gregory).  

 

Lay-out: 

Above top line. 

De kopiist begint het citaat, uit het op Augustinus geïnspireerde Liber sententiarum, telkens 

met een vergrote hoofdletter. De rest van het citaat wordt echter in lange regels zonder 

hoofdletters geschreven. In het daaropvolgende, geversifieerde, commentaar van Prosper 

begint de eerste regel ook met een vergrote initiaal, terwijl iedere daaropvolgende regel met 

een hoofdletter aanvangt. Op verschillende plaatsen in de tekst, vooral na fol. 85r, worden de 

vergrote initialen op een elementaire manier versierd (bv. fol.88r). 

                                                 
3 Wellicht bewijs voor een werktuiglijke kopieertechniek. 
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De kopiist gebruikt vanaf fol. 85v voor de citaten van Augustinus een compacter schrift dan 

voor het commentaar van Prosper (zie afbeelding 42.3 hieronder). 

  De meeste epigrammen gaan vergezeld van een titel in uncialis. Soms zijn er tussen twee 

epigrammen twee regels opengelaten voor plaatsing van de titel. Meestal is er echter geen 

regel opengelaten en dan wordt de titel van het nieuwe epigram aan het einde van de slotregel 

van het voorafgaande epigram geschreven, rechts van de tekst in de marge. De kopiist benut 

een (gedeeltelijk) opengelaten regel bij herhaling om er in uncialis EPIGRAMA(TA) te 

vermelden. Deze kopiist heeft ook de gewoonte om de letter t als c te schrijven: accio i.p.v. 

actio, despeccio (despectio), pacior (patior), dileccionis (dilectionis).  

 

 
 

Afb. 42.3, fol. 88v: lay-out van de Epigrammata. 

 

De lay-out van deze tekst vertoont overeenkomsten met die van de Psychomachia: iedere 

regel van het dichterlijke commentaar begint met een hoofdletter; de titel/inhoudsopgave van 

een bepaalde passage wordt in uncialis aan de rechterzijde van de tekst geplaatst. Wanneer we 

de lay-out in VLO 15 vergelijken met die van dezelfde tekst in BnF lat. 544 dan moeten we 

vaststellen dat de epigrammen in het laatste handschrift op een meer elementair niveau zijn 

vormgegeven. 

   

 

TEKST  

 

   Prosper Aquitanus (ook wel Tiro Prosper) was een christelijk schrijver uit de 5e eeuw die in 

deze epigrammen de leer van Augustinus op dichterlijke wijze verdedigt. Hierbij maakt 

Prosper gebruik van de uitspraken van Augustinus (in proza) zoals hij, Prosper, deze 

verzameld en verwerkt heeft in zijn Expositio psalmorum en, vooral, in het Liber 

sententiarum.4 Een editie van Prospers Epigrammata verscheen in Patrologia Latina 51, col. 

495-532, op basis van een vroeg-achttiende eeuwse editie (1711) van de Mauristen J.-B Le 

Brun des Marettes en Luc Urbain Mangeaut. Volgens Michael Lapidge is deze editie “simply 

                                                 
4 Expositio psalmorum a C ad CL (ed. P. CALLENS, 1972), CCSL 68A, p. 3-211, en Liber sententiarum (ed. M. 

GASTALDO, 1972),  CCSL 68A, p. 257-365. 
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inadequate for scholarly purposes”.5 Dat is zeker waar, maar voorlopig zullen we ons hiermee 

moeten behelpen bij gebrek aan beter. 

   Een selectie uit de Epigrammata, geschreven in een negende-eeuwse hand, bevind zich in 

MS Rome, BAV Ottob. lat. 687, fol. 29r-34v.6 Dit handschrift was in het bezit van de 

kathedraal van Angoulême en kan dus bij Ademar bekend geweest zijn. Een ander, en dit keer 

volledig, exemplaar van de Epigrammata bevindt zich in een handschrift uit Saint-Martial, 

BnF lat. 544, fol. 143r-163r. Dit receuil factice, waarschijnlijk samengebonden door Bernard 

Itier,7 bevat onder andere De amicitia van Cicero (s. XIin), fol. 74r-92r, uittreksels uit de 

Etymologiae, en tenslotte de Epigrammata van Prosper Aquitanus die onmiddellijk gevolgd 

worden door het Carmen ad uxorem van Pseudo-Prosper (een volgorde die zich herhaalt in 

VLO 15).8 Het zijn eenvoudig vormgegeven teksten met talrijke, nu grotendeels vervaagde, 

interlineaire notities. Het schrift laat zich moeilijk precies dateren. Ik zou zeggen ca. 1025-

1050, maar of  de teksten eerder gekopieerd werden dan die in VLO 15, kan op paleografische 

gronden niet beslist worden. Een vergelijking van beide handschriften leert dat de lezingen 

nauw aan elkaar verwant zijn maar desondanks niet van elkaar afhankelijk: VLO 15 heeft 

bijvoorbeeld bij bijna alle epigrammen koptitels, welke in BnF lat. 544 vrijwel ontbreken; 

anderzijds bezit het Parijse handschrift correcte lezingen die in een corrupte vorm in VLO 15 

zijn overgeleverd.9 Deze fouten kunnen alleen verklaard worden als we veronderstellen  dat 

de kopiist van VLO 15 niet over de tekstversie in BnF lat. 544 kon beschikken. Andersom is 

het theoretisch mogelijk dat de kopiist van BnF lat 544 zijn tekst uit VLO 15 heeft gekopieerd 

op een manier waarbij materiaal is weggelaten (bijvoorbeeld de koptitels) en tegelijkertijd 

verbeteringen zijn aangebracht in de tekst van VLO 15.   

  Overigens zegt het iets over de waarde die aan de tekst van Prosper Aquitanus werd 

toegekend, wanneer er in Angoulême/Limoges aan het begin van de 11e eeuw blijkbaar drie 

exemplaren van de epigrammen circuleerden. 

 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

<…>   addendum 

[…]   delendum 

ed.  editie Migne, PL 51, col. 495-532. 

manu 1 eerste hand in VLO 15 

manu 2 tweede hand in VLO 15 

P  Parijs, BnF lat. 544 (fol. 143r-163r) 

 

[fol. 83r] 

 

                                                 
5 M. LAPIDGE, “The Study of Latin Texts in Late Anglo-Saxon England”, in ID., Anglo-Latin Literature 600 – 

899 (London / Rio Grande (Ohio), 1996), p. 465, n. 37. De hier aangekondigde nieuwe editie verzorgd door  M. 

Gastaldo, is bij mijn weten nog niet verschenen. 
6 Cf. Valerie LAGORIO, “Bede’s De orthographia in codex Vat. Ottob. lat. 687”, in: Classical Philology  70 

(1975), p. 206-208, hier p. 207; J. BIGNAMI ODIER, “Le Fonds de la Reine à la Bibliothèque Vaticane”, Planche 

III.2. Het handschrift Ottob. 687 bevat naast de Epigrammata van Prosper Aquitanus in dezelfde hand een 

fragment van Bedas De orthographia (fol. 34v-36v).  
7 Zijn aantekeningen bevinden zich op fol. 2v, cf. LEMAITRE, “La bibliothèque de Saint-Martial”, p. 361, n. 16. 
8 Op de laatste versozijde van de katernen met de teksten van  (Ps.-) Prosper, fol. 164v, bevindt zich de signatuur  

“2362 MS”.  
9 Om een indruk te krijgen van de verschillen heb ik het eerste deel van  de epigrammen uit BnF lat. 544 in het 

kritisch apparaat van VLO 15 gecollationeerd. 
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PROLOGVS 

Hec agustini ex sacris epigramata dictis / 

Dulci sono rethor componens carmine prosper / 

Versibus exametris depinxit pentametrisque / 

Floribus ex uariis ceu fulget nexa corona / 

/5/       Vnde egote lector relegis qui hec sedulus oro / 

 Intentas adhibere sonis celestibus aures / 

 Istic nam inuenies animum sicura subintrat / 

 Maxime quid doceant sacre moderamine legis / 

 Obseruare homines uel quid sibi maxime uitent / 

/10/ Sidereum celi cupiunt qui scandere regnum / 

 INCIPIVNT EPIGRAMATA PROSPERI ERVDITISSIMI. EX DIC/ 

    TIS10
 AGVSTINI DEFLORATA. IN XPISTI NOMINE AMEN / 

 Dum sacris mentem placet exercere loquelis /  

/15/ Celestique animum11 pascere pane iuuat / 

 Quosdam ceu prato libuit. decerpere flores / 

 Distinctisque ipsos texere uersiculis / 

 Vt proprias canerent epigramata singula causas / 

 Et pars quaeque suo congrueret titulo / 

/20/ Nec nostrae hoc opis est set ab illo sumitur hic ros / 

 Qui siccam rupem fundere iussit aquas12 / 

 Vt quod inaffectum cordis pietate magistra / 

 Venerat hoc promat carmine leta13 fides.  DE VERA INNOCENCIA / 

 Innocencia est uera quę nec sibi nec alteri nocet. Quoniam / 

/25/ qui diligit iniquitatem odit animam suam. Et nemo non / 

 prius in se quam in alterum peccat14 / 

 Perfecte bonus est et uere dicitur insons / 

 Nec sibi nec cuiquam quod noceat faciens / 

 Nam quicumque alium molitur lędere primum / 

 

[fol. 83v] 

 

 Ipsum se iaculo percutiet15proprio / 

 Et cum forte animum non sit secutura facultas16 / 

 Non dubium in cordis uiscere uulnus habet / 

 Nec fugit infecti sceleris mens praua reatum / 

/5/ Cui nimis hoc solum quod uoluit nocuit;17 DE <H>OMINIBVS18
 DILIGENDIS / 

 Sic diligendi sunt homines. ut eorum non diligantur errores / 

 quia aliud est amare quod facti sunt et aliud est odisse quod faciunt19 / 

                                                 
10 EX DICTIS  add. manu 1 
11 animum post corr. 
12 Nec nostrae – iussit aquas, cf. Beda, De arte metrica, 3, 70-72. 
13 leta] sancta VLQ 86 
14 Et nemo – peccat, cf. Ratherius Veronensis, Planctus, decreta, iudicatum et testamentum: Iudicatum - 

Urkunden, p. 32, lin. 7 (ed. F. WEIGLE); Innocentia – peccat, Prosper, Liber sentent. 1; Innocentia – nocet, Et 

nemo – peccat, Ps. Isid., Test. partum, 6, 2. 
15 scripsit percuciet 
16 secutura facultas] subitura facultas  ed. 
17 Nec fugit – nocuit, Polythecon, 3, 429-430 (ed. A.P. ORBÁN, CCCM 93, Turnhout, 1990) 
18 omnibus ante corr. 

19 Sic – faciunt, Prosper, Lib. sentent., 2; cf. Ps. Isid., Test. patrum, 6, 4; Sed. Scotus, Collect. misc., 13, 26, 77. 
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 Naturae quisquis propriae non spernis20 honorem / 

/10/ In quocumque hominum quae tua noscis ama / 

 Sic tamen ut prauos uitet concordia mores / 

 Nullaque sint pacis foedera cum uiciis / 

 Namque quod artificis summi fecit manus unum est / 

 Quaeque auctore bono21 condita sunt22 bona sunt / 

/15/ Diuinum in nullo figmentum despiciatur / 

 Sola malis studiis addita non placeant;23 DE VERA AETERNITATE / 

 

 Vera aeternitas et uera inmortalitas24 non est nisi in deitate / 

 trinitatis cui quod est esse perfectum est. quia natura inicio carens. / 

/20/ incremento25 non indigens sicut nullum finem. ita nullam recipit / 

 mutabilitatem. Creaturae autem illae26 quibus deus aeternitatem / 

 dedit uel daturus est non penitus omnis finis alienae sunt. quia non sunt / 

 extra commutationem. Dum illis finis est et temporalis insti/ 

 tutio et localis motio et ipsa in augmentum sui facta mutatio27 / 

/25/ 

 Aeternus uere28 solus deus omnicreator / 

 Vita in se uiuens permanet esse quod est / 

 Hoc pater hoc uerbum patris hoc et spiritus almus29 / 

 Quorum natura. est una eademque simul / 

/30/ Non ceptum aut auctum non hic mvtabile30 quicquam31 est32 / 

 

[fol. 84r] 

 

 Quod subeat leges temporis aut numeri / 

 Virtus preteritis prior ulteriorque futuris / 

 Nil recipit uarium nil habet occiduum / 

 Nam rerum quas ut uoluit sapiencia fecit / 

/5/ Multis uita quidem est prestita perpetua. / 

 Sed quodcumque potest sese amplius aut minus esse / 

 Quodam fine ipsis quis fuerat33 moritur / 

 Sic nihil eternum quod com<m>utabile factum est / 

 Et quod cuncta super semper idem deus est; DE PACIENCIA DEI / 

/10/ 

 Paciencia dei est34 qua parcit contemptus parcit35 negatus / 

                                                 
20 spernes ante corr. 

21 bono] deo  Polythecon 
22 sunt]  suprascr. add. 
23 Naturae quisquis – non placeant, Polythecon, 2, 450-458 (ed. Orbán) 
24 Cf. Aug., De natura boni, 39, p. 874, lin. 3. 
25 et incremento   ed. 
26 autem etiam illae    ed. 
27 Vera – mutatio, Prosper, Lib. sentent., 3. 
28 Aeternus uere est   ed. 
29 hoc est spiritus almus   ed. 
30 mutabile post corr. 

31 quicquam] quidquam  ed. 
32 “Non ceptum – quicquam est”, Aldhelmus Scireburnensis (c. 640-709), Aenigmata, prol., lin. 112. 
33 ipsi quod fuerat    ed.     ipsis quae fuerat  MsColb 1 
34 est] uera est    ed. 
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 et magis uult uitam pecatoris quam mortem. eruditio est / 

 penitudinis et oblatio correctionis nec ulla ipsius opera / 

 misericordia uacant quando homini et indulgencia consulit / 

/15/ et flagello36 / 

 Multa diu xpisti differt paciencia summi37 / 

 Suspendens aequi pondera iudicii / 

 Et dum plectendis parcit clemencia factis /38 

 Dat spacium ut pereant crimina non homines / 

/20/  Verbere nonnumquam castigans corda paterno39 / 

 Ne cito consumant sęua flagella reos / 

 Sic pietate dei terrarum non uacat orbis / 

 Et nihil est quod nos non trahat ad ueniam / 

 Cum rex saluandis ipsa quoque consulit ira / 

/25/  Et curat medicus uulnera uulneribus;40 DE VLTIONE DEI / 

 Diuina bonitas ideo maxime irascitur. ne irascatur41 / 

 et misericorditer temporalem seueritatem adhibet ne aeternam / 

     iuste inferat ultionem;42 / 

 Cum deus exerta peccantes uerberat ira / 

/30/ Vt norint homines quod43 merantur agit / 

 

[fol. 84v] 

 

 Namdum mortalis peraguntur tempora carnis / 

 Auxilium miseris ipsa flagella ferunt / 

 Et uindicta breuis sic noxia crimina finit / 

 Ne sine fine habeat debita poena reos;44 DE VERA DEI LAVDATIONE / 

/5/  Vera est 45 confessio benedicentis / 

 cum idem sonus est et oris et cordis; Bene autem loqui / 

 et male uiuere nihil est aliud quam sua se uoce / 

 dampnare46 / 

 Laus uera in dominum depromitur ore precantis / 

/10/ Si quae uoce fluunt intima cordis habent / 

 Non prodest cuiquam solis bona dicere uerbis / 

 Ni pia mens habeat quod bene lingua sonat / 

 Nam fari recte miserum est et uiuere praue / 

 Dampnat nota malum regula iusticiae47 / 

                                                                                                                                                         
35 parcitque   ed. 
36 Prosper, Lib. sentent.  4. 
37 Multa diu summi differt patientia Regis   ed. 
38 De kopiist heeft hier twee versregels overgeslagen. Ook in andere handschriften,  waaronder P, Colb 2, 

Cambron. en Jol. ontbreken deze regels: 

 Dat spatium, quo se crimine purget homo / 

 Denique committunt homines mala crimina semper  
39 corda] corde  P  ed. 
40 Verbere – uulneribus, Polythecon, 4, 408-413. 
41 irascitur in hoc sæculo, ne irascatur in futuro   ed. ( cf. Liber sententiarum 5, 1 en Expositio psalmorum, 102, 

lin.76) 
42 Prosp., Lib. sentent., 5. 
43 quod] quid   ed. 
44 Cum deus – reos, Polythecon, 4, 414-419; Et uindicta – reos, Beda, De metrica arte, 7, 39-40. 
45 dei eras. 

46 Prosp., Lib. sentent., 6; cf. Ps. Isid., Test. patrum, 6, 6. 



743 

 

/15/ DE VIRTUTE KARITATIS / 

 Dilectio dei et proximi propria et specialis uirtus est / 

 piorum atque sanctorum cum cetere uirtutes et bonis / 

 et malis possunt48 esse communes.49 / 

 Plurima sanctorum bona sunt communia multis / 

/20/ Et quiddam recti constat inesse malis / 

 Sed pia pars summae tendens uirtutis ad arcem / 

 Omne operum meritum transit honore dei50 

 Quo pariter quemcumque hominum sic diligat51 ut se / 

 Hoc optans aliis quod cupit esse52 sibi / 

/25/  Vnde istis geminis uirtutum qui caret alis / 

 Cęlorum ad regnum non habet unde uolet; / 

 DE DOCTRINA APOSTOLICA / 

 Doctrina apostolica tam salubris atque53 uitalis est / 

 ut pro capacitate utencium neminem sui relinquat / 

/30/ expertem.54 quia siue paruuli55 siue magni siue / 

 

[fol. 85r] 

 

 fortes.56 habent in ea unde alantur unde sacientur;57 / 

 Exueret deus ut tetra caligine mundum58 / 

 Doctrinae accendit lumen apostolicae / 

 Quae nullis animis nullis non congruit annis / 

/5/ Lacte rigans paruos pane cibans ualidos59 / 

 Non tempus non60 sexus huic non forma61 resistat / 

 Omnes curat alit iustificat uegetat / 

 Sumite quae magna62 adposuit sapiencia mensa63 / 

 Et uariis pasci discite deliciis64 / 

/10/  Quarum pars totum est epulum et quo quisque iuuatur / 

 Inde capit uitam quam parit una fides; DE QVERENDO DEUM65 / 

 Deum querens gaudium querit. sic ergo querat ut non in se / 

 set in deo gaudeat; accedendo enim ad deum et66 inluminatur / 

                                                                                                                                                         
47 Non prodest- regula iusticiae, Polythecon, 2, 205-208. 
48 possint   ed. 
49 Prosp., Lib. sentent., 7. 
50 transit honore dei] transit amore (uel honore 2m) dei  P    uincit amore Dei   ed..    transit  ed. Ven. 
51 diligat] ed. Ven.      diligit   P  ed. 
52 esse] ipsæ  P     ipse   ed. 
53 atque]   P   ed. Ven.        tamque  ed. 
54 expertem] Ms Colb 1       exortem corr. ex expertem  P    exsortem   ed.   
55 sint paruuli  ed.   
56 siue magni siue infirmi siue fortes  ed.  P 
57 Prosp., Lib. sentent., 8. 
58 tetra caligine mundum,  cf. Aelredus Rieuallensis (s. XII), Homiliae de oneribus propheticis Isaiae, homilia 3, 

9 (p. 42, lin. 69).   
59 Lacte – ualidos, cf. Guillelmus de Conchis (s. XII), Glosae super Boetium In Consolationem, 1, 2 (p. 61, lin. 8) 
60 nont ante corr. (eras) 
61 forma] causa  corr. ex  forma  P     causa  ed. 
62 magnae ante corr. (eras.)     magna  P    magnae    ed. 
63 mensae ante corr. (eras.)    mensę  P  mensae    ed. 

Beda, De metrica arte, 13, 14. 
64 diliciis ante corr. 

65 Cf. Dhuoda, Liber manualis, 1,2,1 (éd. Riché): “De quaerendo deum. Quaerendus est deus…” 
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 ignorancia. et corroboratur infirmitas data sibi et intelle/ 

/15/ gentia67 qua uideat et caritate qua ferueat68 / 

 Scire deum cupiens gaudere et uiuere querit / 

 Si uerum et summum norit amare deum / 

 Cui tribuit69 quicquit70 recte sapit optat agitque / 

 Et sine quo carnis gloria puluis erit / 

/20/  Non ergo in quoquam sua munera deserit auctor / 

 Perque suum dominus se manifestat opus / 

 Inque illis habitat diues penetralibus ospes / 

 Quae gaudent hoc se compta quod ipse dedit / 

 DE FASTIDIO SPIRITALI / 

/25/ Sicut corpori noxium est corpoream escam non posse percipere / 

 ita animae periculosum est spiritales delicias71 fastidire72 / 

 Vt perdunt propriam mortalia corpora uitam / 

 Si nequeunt escam sumere corpoream / 

 Sic animae ni73 deliciis74 racionis alantur/ 

 

[fol. 85v] 

 

 Dum uerbi aeterni pane carent pereunt / 

 Nam quid erit quod dira procul fastidia pellat / 

 Cum se ipso refugit mens saturare deo / 

 DE BONORVM FINIBVS ET MALORVM75
 / 

/5/     76Numquam multi sunt qui non ad esse tendunt quid enim / 

 tam obnoxium paucitati quam quod est debitum perditioni77 / 

 Esse deum uerum et proprium est cui quisquis adheret. / 

 Aeterni in regni lumine semper erit /78 

 Nam qui iusticiam spernunt non esse laborant. / 

/10/ Inque nihil tendunt nec79 nihil esse queunt. / 

 Non ergo illorum poterit pars multa uideri. / 

 Quorum 80 in sanctorum nullus erit numero.81 / 

 Sed uere magni et multi sine fine manebunt. / 

 In xpisto quorum gloria perpes erit.82 DE TRANQVILITATE VLTIONVM83
 / 

                                                                                                                                                         
66 et] deest ed. 
67 intelligentia   ed. 
68 qua ferueat]  Lib sentent.    uel seruiat add. corrector    qua serviat   ed.    

    Deum querens – ferueat, cf. Prosp., Lib. sentent., 9. 
69 tribuat  ed. 
70 quicquit] quicquid  P    lees: quidquid  ed. 
71 dilicias ante corr. 

72 Sicut corpori – fastidire, Prosp., Lib. sentent., 10. 
73 ni] nisi  P   ed. 
74 dliciiis ante corr. 

75 De bonorum et malorum finibus   ed. 

   cf. Aug., De ciuitate Dei, 19, 2, lin. 13.  
76 non add. in margine ] P  

77 Numquam – perditioni, Prosp., Lib. sentent., 11. 
78 Hierna gaat een andere hand verder met de tekst. 
79 nec manu 2] etante corr.   P     esse nihil et non queunt  suprascr. (r. 5) add.  manu 2  
80 post quorum  eras. 
81 in regel 11 en 12 syntactische verwijstekens. 
82 Cf. Paulinus Nolanus (dubium), De obitu Baebiani (= Carmen 33), v. 129, p. 343: “in caelis etiam Gloria 

perpes erit”. 
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/15/ Non concupiscit deus penam reorum tamquam saturari deside/ 

 rans ulcione. Set quod iustum est cum tranquillitate discer<nit>84/ 

 et recta uoluntate disponit. ut etiam mali non sint inordi/ 

 nati85     EPIGRAM(…)86
 / 

 Nulla deum oblectat miserorum pęna reorum. / 

/20/ Nec scelerum uindex ira mouet placidum. / 

 Omnipotentis enim recta et tranquilla uoluntas. / 

 Quicquid decerni conuenit hoc statuit. / 

 Vt nullis pateat regis censura querelis. / 

 Cum iuste accipiet debitus ordo malos. DE BONO INTELLECTU / 

/25/  Bonum intellectum habet. qui quod faciendum recte intelligit. facit / 

 Alioquin talis est sine opere intellegencia. qualis sine ti/ 

 more sapientia. cum scriptum sit inicium sapiencie timor dei87 / 

 Scriptorum domini plene uidet omne profundum. / 

 Qui factis implet88 cognita uerba piis. /  

 

[fol. 86r] 

 

 Nam nimis a sensu doctrinae deuius errat. / 

 Si quę curauit scire fugit facere DE REQVIE ADHUC IN <CAR>NE UIUENTIUM89 / 

 Habet etiam in hac uita requiem suam anima. que de mor/ 

 te infidelitatis exempta. est et non ab operibus iusticie.90 sed ab iniqui/ 

/5/ tatis abstinet accione. ut uiuens deo et mundo mortua in humi/ 

 litatis et mansuetudinis placida tranquillitate requiescat.91 / 

 E P I G R A M A / 

 Est et in hac uita multis requies data sanctis. / 

 Quorum animas mundus non tenet occiduus. / 

/10/ Quos desideriis nullis peritura fatigant. / 

 Et quibus omne bonum. est xpistus et omnis honor. / 

 Utuntur terra ut celo fugiencia tempnunt. / 

 Quod credunt quod amant quod cupiunt deus est. DE VIDENDO /    

 Quisquis bene cogitat quid uoceat92 deo. DEO VEL DE VOVENDO93
 / 

/15/  et que uota persoluat seipsum uoueat et reddat. Hoc exigi/ 

 tur. hoc debetur.94 Imago95 cesaris reddatur cesari. Ima/ 

 go96 dei reddatur deo. Sed sicut uidendum97 est quid offeras.98 et cui offeras. / 

                                                                                                                                                         
83 (vlti)onvm]  in ras.  vltionvm] ultionis Dei   ed.    ultionum Dei   codd. 
84 decernit  P   ed. 
85 Non concupiscit – inordinati, Prosp., Lib. sentent., 12. 
86 post EPIGRAM eras. 
87 Bonum intellectum – timor domini, Prosp., Lib. sentent., 13; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, 110, par.  9, 

lin. 7-10; Ps 110, 10. 
88 Qui factis implet] Implet qui factis    ed. 
89 uiuentium] uiuentis   ed.      
90 iustie ante corr. 

91 Habet etiam – requiescat, Prosp., Lib. sentent., 14. 
92 uoceat] uoueat   ed. 
93 De uidendo deo vel de uouendo] De uouendo Deo  P  ed. 

   De videndo deo, cf. Aug., Retractationum libri duo, 2, 41. 
94 Quisquis – debetur, cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 115, par. 8, lin. 5. 
95 Inmagoante corr. 

96 Inmagoante corr.  
97 suprascr. corr.   uiden(dum) 
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 ita etiam considerandum est ubi offeras quia ueri sacrificii extra / 

 catholicam aecclesiam non est locus.99 EPIGRAMATA / 

/20/ Quid uoceat100 domino quisquis bene corde uolutat. / 

 Ipsum se totum preparet et uoueat. / 

 Maior enim nequit101 offerri hostia mentis in ara / 

 Nec xpisti ex templo suauior exit odor.102 / 

 Quam cum homo castorum103 prefert104 libamina morum. / 

/25/ Et de uirtutum munere sacra litat. / 

 Sic tamen ut norit qui reddit uota tonanti. / 

 Unum diuinis cultibus esse locum. DE IVSTICIA / 

 In toto mundo quem uera aecclesia prebet. ET GRATIA / 

 Et sine quo nullum iusticie est meritum. / 

/30/ Due sunt retribuciones iusticiae cum aut bona pro bonis aut / 

 

[fol. 86v] 

 

 mala restituuntur105 pro malis et est106 tercia retribucio gratiae cum per genera/ 

 cionem.107 remittuntur mala et retribuuntur bona. atque ita ma/ 

 nifestatur quia <...>108 illam retribucionem impiorum qua pro bonis / 

 mala restituuntur109 deus nescit qui nisi retribueret bona pro malis. / 

/5/ non esset cui110 retribueret111 bona pro bonis.112 EPIGRAMA / 

 Iusticiae merces gemina est cum uel bona rectis. / 

 Vel prauis digne cum mala restituit. / 

 Saluatrix autem cunctorum gratia xpisti. / 

 Non pensans meritum diluit omne malum. / 

/10/ Credentesque omnes renouans baptismate sacro. DE SVPER/ 

 Dat bona qua113 propter det meliora bonis. NE PATRIE CIVIBVS; / 

 Omnis qui ad supernam pertinet ciuitatem peregrinus est mu<n>di. et dum / 

 temporali utitur uita in patria uiuit aliena ubi inter multa / 

 incelebrosa114 et multa fallacia deum nosse et amare paucorum est qui/ 

/15/  bus fit preceptum deum lucidum inluminans oculos.115 ut nec in dei nec in / 

 proximi caritate fallantur.116 EPIGRAMA / 

                                                                                                                                                         
98 offeras]  om. ed 
99 Quisquis – non est locus, Prosp., Lib. sentent., 15. 
100 uoceat] uoueat    P  ed. 
101 nequit]  P   om. ed. 
102 Nec – odor, Beda, De artre metrica, 14, 35. 
103 quastorumante corr. 

104 prefert] P    profert  ed. 
105 redduntur  P 
106 et est suprascr. add. 
107 generacionem] regeneracionem  P 
108 post quia] uniuersae uiae domini misericordia et ueritas  om. 
109 restituuntur] restituunt   ed. 
110 qui ante corr. 

111 non esset cui retribueret]  Lib. sentent.        non essent quibus retribueret   ed.     non esset cui retribuerentur  

Ms Reg.     non essent quibus redderet mala pro bonis   Sed. Scotus 
112 Due sunt – bona pro bonis, Prosp., Lib. sentent., 16, 1-5; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118, 7, 1, lin. 

23-33;  Sed. Scotus, Collect. misc., 60, 1-8. 
113 qua] quae  ed. 
114 incelebrosa] lees  illecebrosa   ed.   inlecebrosa  P 
115 Ps 18, 9: “praeceptum Domini lucidum inluminans oculos”. 
116 Omnis qui – fallantur, Prosp., Lib. sentent., 17. 
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 Caelestem ad patriam xpisto redimente uocatus. / 

 Vitam labentis temporis hospes agit. / 

 Dumque ad promissam requiem per non sua tendit. / 

/20/ Mundanę patitur multa pericla uiae. / 

 Que nunc obsessa aduersis nunc plena secundis / 

 Aut frangit trepidos obligat aut dubios. DE CARNIS / 

 Inter quos laqueos currentem. ad gaudia uera. CUPIDITA/ 

 Non capiet mundus cui uia xpistus erit. TE VINCENDA / 

/25/ Nemo est cuius117 animam cor<r>uptibile corpus et inhabitatio terrena non / 

 adgrauet. Set adnitendum118 est ut carnis cupiditates spiritus uigore su/ 

 perentur et interior homo qui semper sentit sibi resisti semper <se> diui/ 

 no auxilio expectet adiuuari.119 EPIGRAMA / 

 Nulla anima est quae non mortali carne grauetur. / 

/30/ Nec de corporea condicione gemat. / 

 

[fol. 87r] 

 

 Sed confirmare inualidam et frenare rebellem. / 

 Legitimum120 et proprium est mentis opus domine. / 

 Quae ius nature ut moderamine temperet aequo. / 

 Et subdat sceptris noxia queque suis. / 

/5/  A domino auxilium et uires petat ut ualeat se. / 

 Vincere ne sensus incitet ipsa suos. / 

 Nam nullos famule poterit compescere motus. / 

 Ni fuerit xpisti semper amore potens. DE ANGVSTIA / 

 Angusta est uia que ducit ad uitam121 aeternam122 et  VITE VIA123
 / 

/10/ tamen124 per ipsam nisi dilatato corde non curritur125 quia iter uirtu/ 

 tum quo gradiuntur pauperes xpisti amplum est fidelium spei eti/ 

 amsi artum126 est infidelium uanitati.127 EPIGRAMA / 

 Arta uia.128 est uitae que ducit ad atria uere.129 / 

 Nec recipit carnis gaudia mentis iter. / 

/15/  Amplis incedit spaciis terrena uoluptas. / 

 Angusto uirtus limite celsa petit. / 

 Et tamen hic130 calles quos mundi uana pauescunt. / 

 Quedam magnificis aequora sunt animis. / 

 Difficilisque nimis per dura per ardua gressus131 / 

/20/ Comendat fidei quod tolerare iuuat. / 

                                                 
117 scripsit   cuii’ 
118 anitendumante corr.  annitendum    ed. 
119 Nemo est – adiuuari, Prosp., Lib. sentent., 18. 
120 Legitimum ] Letimum ante corr.(manu 2) 

121 Mt 7, 14: quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam 
122 aeternam] Ms Camb      om. ed.  Prosp. 
123 scripsit  VLA    De angusta uitæ  uia   ed.   
124 scripsit  tamem 
125 curiturante corr.          Angusta – curritur, cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118, sermo 11, 5, lin. 7. 
126 arctum  ed. 
127 Angusta – uanitati, Prosp., Lib. sentent., 19.       
128 Mt 7, 14 
129 Arcta uia est ueræ quæ ducit ad atria uitæ   ed. 
130 hic] hi  ed. 
131 Arta uia – ardua gressus, cf. Polythecon, 2, 821-828. 
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 DE PREMIO XPISTIANAE RELIGIONIS132 / 

 Hoc affectu et desiderio colendus est deus ut sui cultus ipse sit / 

 merces133 Nam qui deum ideo colit ut aliut134 magis quam ipsum prome/ 

 reatur non deum colit sed id quod adsequi concupiscit135 / 

/25/ Hac desiderii deus est pietate colendus.136 EPIGRAMA / 

 Iusticie ut merces tota sit ipse deus. / 

 Nam sperans alio se munere posse beari. DE OCCVLTIS / 

 Non quod poscit amat. sed quod habere cupit.137  NON IVDI/ 

 De occultis cordis alieni temere iudicare pec      CANDIS; / 

/30/ catum est138 et eum cuius non uidentur opera nisi bona iniquum / 

 

[fol. 87v] 

 

 est ex suspicione reprehendere cum eorum quae homini sunt incognita so/ 

 lus deus iudex sit iustus quia139 inspector est uerus.140 EPIGRAMA / 

 Culpare in quoquam quę non sunt nota malignum est. / 

 Presertim si que cognita sunt bona sunt.141 / 

/5/ Non pateant142 faciles eius143 rumoribus aures. / 

 Que nescire iuuat credere non libeat. / 

 Linquantur144 sæcreta145 deo qui si quid opertum est. / 

 Inspicit et nullis indiget indicibus.146 DE ADIVTORIO DEI; / 

 Diuini est muneris cum et recte147 cogitamus. et pedes nostros a falsitate / 

/10/ atque iniusticia continemus; quoties enim bona agimus deus in no/ 

 bis atque nobiscum ut operemur operatur. EPIGRAMA / 

 Non dubie nostri deus est et rector et auctor. / 

 Cum toto affectu que bona sunt gerimus. / 

 Ex oper[r]um specie clarebunt intima cordis. / 

/15/  Quisue hominis mentem spiritus intus alit. / 

 Sanctus enim sanctos facit et de lumine lumen. DE PASSIONIBVS / 

 Exoritur. nullus fit bonus absque bono. SANCTORVM / 

 Iusto iuditio dei datur plerumque poeccatoribus (sic) potestas148 / 

 qua149 sanctos ipsius persequantur ut qui spiritus dei iuuantur et aguntur fiant / 

                                                 
132 scripsit: DE PRE MIO XPI ANA ERE LIGIONIS. Hieruit kan men concluderen dat de kopiist de tekst 

mechanisch kopieerde en niet begreep dat hier “xpistianae religionis” bedoeld was. 
133 cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118, 11, 6, lin. 48. 
134 aliud   ed. 
135 Hoc affectu – concupiscit, Prosp., Lib. sentent., 20.  
136 colenante corr.    
137 cf. Theodericus Trudonensis (dubium, ca. 1100), Quid suum uirtutis, col. 34, v.99:  non minus hoc quod habet 

quam quod habere cupit 
138 Cf. Aug., Sermones, 279 (ed. MiAg 1), p. 591, lin. 24. 
139 quia] quiaa.c.  P       qui et   ed.    Lib. sentent.    
140 Prosp., Lib. sentent., 21. 
141 Culpare -  bona sunt,  cf. Vincentius Belvacensis (s. XIII), De morali principis institutione, 28, lin. 34-35. 
142 poteantante corr. (manu 2)   
143 faciles eius] faciles seuis  P  ed.  (mogelijk kopieerfout door scripta continua:  facileseuis) 
144 Liquantur ante corr.(manu 2) 
145 zeldzame ligatuur ae, sterk gelijkend op de ampersand. 
146 indicibus] P   indiciis   ed.   Polythecon  

     Culpare in quoquam – indigent indicibus, cf. Polythecon, 3, 133-136 (om.: Non pateant -  non libeat). 
147 recte] P   recta  ed. 
148 optata potestas  ed. 
149 quas ante corr. (exp.) 



749 

 

/20/ per laborum exercitia clariores. EPIGRAMA / 

 Quod plerumque mali in sanctos sęuire sinuntur. / 

 Quodque bonis praui sępe nocere queunt. / 

 Absque dei nutu non fit qui corda suorum. / 

 His etiam bellis glorificanda probat. / 

/25/ Crescunt uirtutum palme crescuntque corone. / 

 Mutantur mundi prelia pace dei. DE CONSCIENTIA BONI;150
 / 

 Non est scientia151 boni uera nisi ad hoc comprehendatur ut / 

 agatur. inutiliter enim152 meditatur legem dei qui laborat ut me/ 

 moria teneat quod accione non implet. / 

      EPIGRAMA / 

 

[fol. 88r] 

 

 Scit legem docteque tenet iussa omnipotentis. / 

 Qui quod nouit agens diligit id quod agit. / 

 Non satis. est domini preceptum euoluere153 lingua. / 

 Is [me] meminit legis qui memor est operis. /154 

/5/ Qui diligit legem dei probat se in hominibus.155 / 

 iniquis id quod contra legem est odisse non homines156 / 

 Legem spernentes odit cum legis amator. / 

 Non homines odit sed reprobat quod agunt. /157 

 Mandata dei scrutari nisi quieta mens non potest; /  

/10/ ut ergo religiosum exercitetur studium abicienda est in/ 

 iuria.158 / 

 Scrutari legem possunt utcumque quieti. / 

 Si mundi ab strepitu libera corda uacent. / 

 Vt mens ergo piis studiis intenta iuuetur. / 

/15/ Proelia diuinus carnea uicit159 amor. / 

 Nam templum domini per sacra silentia crescit. DE PROFI/ 

 Et tacite instruitur160 non ruitura domus.161 CIENDO / 

 Nemo tam ęruditus. est nemo tam doctus. qui superna illustratione / 

 non egeat non enim ita ulla diuinorum bonorum augmen/ 

/20/ ta sufficiunt162 ut non semper supersit163 quod mens racionalis et intellegendum / 

 desideret et gerendum164   EPIGRAMA / 

                                                 
150 De conscientia boni] De scientia boni   ed. 
151 conscientiaante corr. (ras.) 
152 inutiliter enim]  P    non enim utiliter   ed. 
153 euoluere] P   uoluere  ed. 
154 Tit. De amore legis  om. cod. 
155 in hominibus] P   in omnibus  ed. 
156 Prosp., Lib. sentent., 25; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118,  sermo 24, 1, lin. 1-3. 
157 Tit. De scrutandis mandatis Dei  om. cod. 
158 exercitetur studium abicienda est iniuria] exerceatur a.c. studium abicienda sunt iurgia malignorum  P   

exerceatur studium, abigenda sunt jurgia malignorum   ed.    

     Prosp. Lib. sentent., 26; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118, sermo 24, 3, lin. 1, 22, 28. 
159 uicit] uincat  P  ed.  
160 instruitur] P  struitur  ed. 
161 Scrutari legem – non ruitura domus, cf. Polythecon, 9, 336-339. 
162 sufficiunturante corr. (ras.) 
163 super(sit)add. suprascr.] sit  P 
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 Doctrinae domini pænetralia165 tempore in isto. / 

 Ad plenum nulli peruia sunt homini. / 

 Semper enim sanctis superest quo crescere possint. / 

/25/ Et perfectorum gloria principium est. / 

 Virtutem uirtus pariat. de lumine lumen. / 

 Prodeat atque omnis palma gradum faciat. / 

 Nam cur non cupidae mens querat que deus offert. DE DU/ 

 Cui danda ut recte poscere<t>166 ipse dedit. PLICI OPERE DEI: / 

 

[fol. 88v] 

 

 Si omnes homines simul consideremus quorum alii mi/ 

 sericordia salui fiant167 alii ueritate dampnantur quia u/ 

 niuersę uię domini misericordia et ueritas168 suo fine distinctę sunt / 

 Si autem solos sanctos intueamur non discernunt<ur>169 hae uiae; indi/ 

/5/ uidua enim est. ibi et ueritas a misericordia170 et misericordia a ueritate,171 quia beatitudo sanctorum / 

 et de munere. est gratiae et de retribucione iustitie.172 EPIGRAMA / 

 Omnibus in rebus geminum. est opus omnipotentis. / 

 Que simul in terris173 descendunt lucis ab arce. / 

 Nec cuiquam174 parti desit utrumque bonum. / 

/10/ Et quoniam cuncti auxilio miserentis175 egemus. / 

 Precedit semper gratia iusticiam. DE OBSERVAN/ 

 Dampnantem elatos saluantem iustificatos. CIA / 

 Quos deus et donis auxerit et meritis. PACIS / 

 Xpistiane perfeccionis176 est177 pacificum esse. etiam cum pacis inimicis spe cor/ 

/15/ rectionis. non consensu malignitatis. ut si nec exemplum nec co/ 

 hortationem dileccionis sequantur178 causas tamen non habeant / 

 quibus odisse nos debeant.179 EPIGRAMA / 

 Moribus in sanctis pulcra est. concordia pacis.180 / 

 Cum multis unum conuenit atque placet. / 

/20/ Sed tamen hoc cohibenda modo sunt foedera pacis.181 

 Vt solis haec sit pax tribuenda bonis. / 

 Iniustis etiam prestetur iusta uoluntas. / 

                                                                                                                                                         
164 et gerendum uel regendumante corr.    Prosp., Lib. sentent., 27; cf.  Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 118, 11, 4, 

lin. 6. 
165 bij goed toezien blijkt hier ligatuur ae te staan. Is bijna niet te onderscheiden van de ampersand. 
166 posceret  ed. 
167 fiant] fiunt  ed. 
168universae viae Domini, id est, misericordia et ueritas   ed.   
169 discernuntur  ed.  Lib. sentent. 
170 enim ibi est et a misericordia ueritas   ed. 
171 et misericordia a ueritate add. in margine      et a ueritate misericordia   ed.    et a misericordia ueritas et a ueritate 

misericordia  P post corr. 

172 Si omnes homines – de retribucione iustitie, Prosp., Lib. sentent., 28, 1-5. 
173 terris] terras ante corr. (exp.)      terras  P  ed. 
174 Ne cuiquam  ed. 
175 miserentis] miserantis  P ed. 
176 perfecionis ante corr. (suprascr.) 
177 scripsit  ÷ 
178 sequuntur  P  Lib. sentent. 
179 Prosp., Lib. sentent., 29, 1-2; cf. Ps 119, 7. 
180 Cf. Beda,  De arte metrica, 11, lin. 56. 
181 Sed tamen….foedera pacis]  P    Nec tamen…foedera amoris   ed. 
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 Nec quemquam spernant uota benigna hominem / 

 Non ut amiciciae uitiis socientur iniquis. / 

/25/ Adsit sed prauis ut medicina animis. / 

 Que si pace sua non sedat turbida corda. DE CVS/ 

 Nobis non possit nostra perire quies. TODIA DOMINI182 / 

 Custodit nos dominus ab omni malo. non ut nihil paciamur aduer/ 

 si sed ut ipsis aduersitatibus anima non ledatur cum enim / 

 

[fol. 89r] 

 

 temptatio183 adest fit quidam in id quod nos inpugnat intro/ 

 itus ut cum bona fide.184 id est sine uulnere anime temptatio / 

 consumatur. et185 ad eternam requiem de profundo temporalis labo/ 

 ris exitur.186      EPIGRAMA / 

/5/ Sepe quidem dominus si cuncta187 aduersa repellit.188 / 

 Vt nullo attingi uulnere possit homo. / 

 Sed mirabilior tunc est manus omnipotentis./ 

 Inlata afflictum cum mala non superant. / 

 Laudetur custos uirtutem dans toleranti. / 

/10/ Intima corrumpat ne furor exterior. / 

 Nam non certanti nulla est speranda corona. / 

 Palmam qua capitur gloria, finis habet.189 DE ADIVTORIO DEI / 

 Ad celestis hirusalem consortium non ascendunt, nisi qui toto cor/ 

 de profitentur non proprii operis. sed diuini muneris. esse / 

/15/ quod ascendunt.190      EPIGRAMA / 

 Cęlestem ad patriam tendens cognosce uocantem.191 / 

 Cuius prouehęris192 si bene curris ope.  DE ODIIS / 

 Nam si te uirtute tua ad celestia credis.  MUNDI / 

 Scandere de superis pulsus in ima cadis.193  IN XPISTIANIS:194
 / 

/20/ Omnes qui uolunt pie uiuere in xpisto.195 necesse. est ut ab impiis / 

 et dissimilibus paciantur obprobria. et despiciantur tam[m]quam / 

 stulti et insani qui presencia bona perdunt.196 et inuisibilia sibi ac / 

 futura promittunt. Sed haec despeccio et inrisio197 in ipsos / 

 retorquebitur cum et abundantia eorum in egestatem. et superbia / 

                                                 
182 Dei  ed. 
183 temptatio]  P  tentatio  ed. 
184 ut cum bona fide] et cum bono fine   P  ed.  Lib. sentent. 
185 et  om. ed. 
186 Custodit – exitur, Prosp., Lib. sentent., 30, 1-4; cf. Ps, 120, 7. 
187 sic cuncta  P  ed. 
188 Cf. Liber sacramentorum Augustodunensis, 1884, lin. 1: “qui cuncta aduersa ab eo repellat”. 
189 Nam non – finis habet, Polythecon, 4, 454-455. 
190 Ad celestis – ascendunt, Prosp. Lib. sentent., 31; cf. Sigebertus Gemblacensis, Gesta abbatum 

Gemblacensium, p. 524, lin. 17: “ad caelestis consortium hierusalem” 
191 Caelestem – uocantem, Aldh., Enigmata, prol., lin. 114. 
192 lees: proueheris 
193 in ima cadis] P  Beda    ad ima cadis  ed.       

     Nam si – in ima cadis, Beda, De arte metrica, 3, lin. 91-92. 
194 in Christianos  ed. 
195 IITim, 3, 12. 
196 perdant   ed. 
197 haec irrisio   ed. 
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/25/ transierit in confusionem.198    EPIGRAMA / 

 Impia pars mundi parti. est infesta piorum. / 

 Nec tolerare potest dissimiles animos. / 

 Ridens nolentes opibus presentibus uti. / 

 Sperantesque sibi credita posse dari. / 

/30/ Sed spernenda haec sunt populis obprobria sanctis. / 

 

[fol. 89v] 

 

 Que stulte iacunt corda aliena deo. / 

 Nam spes nostra ex hoc uisu fit certior omni. / 

 Quod spondens quicquid credimus est deus est.199 / 

 DE PACIENTIA FIDELIVM / 

/5/ Tota fidelium salus tota pacientie fortitudo ad eum qui in sanctis / 

 suis. est mirabilis referenda est quia nisi in illis dominus esset furori200 / 

 impiorum. fragilitas humana subcumberet.201 / 

 Cum constans202 animvs203 aduersis non frangitur ullis. / 

 Et fidei uirtus intemerata manet. / 

/10/ Norit inesse sibi dominum pacientia fortis. / 

 Inque eius donum quod steterit referat. / 

 Nam quod non cecidit propriis si uiribus aptet[t]. / 

 Hoc ipso quo se stare putat cecidit. /204 

 Ita et205 a plebibus principes et a seruis domini sunt ferendi / 

/15/ ut sub exercitatione tolerantie sustineantur temporalia et206 spe/ 

 rentur aeterna. auget enim merita uirtutis  quod propositum non ui/ 

 olat religionis.207 / 

 Reddendum208 est quicquid mundi bene postulat ordo. / 

 Propositumque pie non uiolat209 fidei. / 

/20/ Mitibus et sanctis nulla est spernenda potestas. / 

 Aequum est seruire210 regibus et dominis. / 

 Vt xpisti famulis ad uerum prosit honorem. / 

 Dilexisse bonos et tolerasse malos. /211 

 Recti212 corde de preceptis domini et constitucionibus213 non queruntur / 

/25/ quia iustum est omnia equanimiter accipi que iudicaturus / 

 uoluit214 tolerare215 / 

                                                 
198 Omnes qui – in confusionem, Prosp., Lib. sentent., 32. 
199quicquid credimus est deus est] quidquid credimus est, hoc Deus est    ed. 
200 furoreante corr. (exp.) 
201 Prosp., Lib. sentent., 33; Isid, Etym., 7, 1, 24: “quibus fragilitas humana subcumbit”. 
202 costans ante corr. (suprascr.) 
203 anime ante corr. (exp. et suprascr.)    anima  ed. 
204 Het opschrift De obsequiis debitis ontbreekt bij Ademar. 
205 in ras. 
206 et suprascr. add. 
207 Prosp., Lib. sentent., 34. 
208 Reddum ante corr. (suprascr. add.). 
209 uiolaante corr.  (suprascr. add.) 
210 Æquum seruire est    ed. 
211 Het opschrift De toleranda uarietate mundana ontbreekt bij Ademar. 
212 De hoofdletter R is aan de staander versierd met een hoofdje. 
213 constitutionibus mundi   ed.  
214 noluitante corr. (exp. suprascr. add.) 
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 Dum mutabilium decurrunt tempora rerum. / 

 Dumque suis mundus motibus at<t>eritur. / 

 Rectorum est aduersa pati et tolerare modeste. / 

 

[fol. 90r] 

 

 Nec querula in quoquam uoce mouere deum.216 / 

 Cuius iudicio nulli parcetur iniquo. / 

 Et perpes iustos gloria suscipiet. /217 

 Omnis sancti edificii status sicut deo operante218 proficit ita deo custo/ 

/5/ diente consistit quoniam tunc utilis219 est220 ordo prepositorum221 cum spiritus dei / 

 populo suo presidet et non solum greges sed etiam ipsos dignatur / 

 custodire pastores. / 

 Cum lapides uiui pacis compage ligantur.222 / 

 Inque pares numeros conuenit una domus. / 

/10/ Claret opus domini qui totam construit aulam. / 

 Effectusque223 piis dat studiis hominum. / 

 Quorum perpetui decoris structura manebit. / 

 Si perfecte auctor protegat atque regat. /224 

 Aeterne ciuitatis aeterna sunt gaudia. et stancium dierum / 

/15/ perpes infinitas225 nec uariabitur nec labetur quia incommutabi/ 

 li pace pocientur quorum erit omnium bonum quod fuerit etiam / 

 singulorum.226 / 

 Semper erunt quod erunt227 aeterne gaudia uite. / 

 Gaudendi quoniam causa erit ipse deus. / 

/20/ Nec uarios pariet motus diuersa uoluptas.228 / 

 Vnum erit in cunctis lumen et unus amor. / 

 Inque bonis summis posita experientia felix. / 

 Nec uolet augeri nec metuit229 minui. / 

 Lex domini230 perfeccio caritatis est qua deus proximusque diligitur et per quam dicitur / 

/25/ Conditori legis. dimite nobis. et relique231 Bene enim expectat232 promis/ 

 sionem dei qui mandatum233 eius exequitur nec frustra sperat par/ 

 cendum peccatis suis qui ignoscit alienis.234 / 

                                                                                                                                                         
215 Prosp., Lib. sentent., 35;      tolerare] tolerari  Lib. sentent. 
216 Dum mutabilium – mouere deum, Polythecon, 1, 742-745. 
217 Het opschrift De ædificatione domus Dei ontbreekt bij Ademar. 
218 cooperante   P  ed. 
219 tilisante corr. (supra add.) 
220 est suprascr. add. 
221  est ordo prepositorum] P  præpositorum custodia est  ed. 
222 Cf. Liber Quare (s. XII), appendix II, add. 51, lin. 15-16; Guillelmus Duranti senior (s. XIII), Rationale 

diuinorum officiorum, 1, 1, par. 10, lin. 149. 
223 effectusque] effectumque   ed. 
224 Het opschrift De æternis gaudiis  ontbreekt bij Ademar. 
225 infinitosante corr. 
226 Prosp., Lib. sentent., 37. 
227 erunt] sunt   ed. 
228 uoluptas] uoluntas   ed. 
229 metuet   ed. 
230 domini] christi  ed.   Lib. sentent. 
231 Het citaat uit het Pater noster luidt: Dimitte nobis debita  nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 
232 exspectat  ed. 
233 mandata   Lib. sentent. 
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 Uerus amor xpisti uera est custodia legis. / 

 Et mandata dei complet amans homines. / 

 

[fol. 90v] 

 

 Quorum ignoscentes culpis sua crimina soluunt. / 

 Quodque aliis tribuunt hoc sibi prospiciunt. / 

 Det peccatori ueniam peccator et aequa. / 

 Conciliet dominum condicione sibi. / 

/5/ Cuius iudicium de nostro examine pendet. / 

 Quod serimus metimus quod damus accipimus. /235 

 Nihil deus iubet quod sibi prosit sed illi cui iubet. ideo uerus est dominus qui / 

 seruo non indiget et236 quo seruus indiget.237 / 

 Non ideo quicquam238 mandat deus239 ut sibi prosit. / 

/10/ Nec serui officio uerus eget dominus. / 

 Cuius preceptis augetur240 qui famulatur. / 

 Fitque minor quisquis neglegit241 imperium. / 

 Nam deus omnipotens simul omnitenensque. potestas. / 

 Nil perdit proprium nil habet242 occiduum. / 

/15/ Numquid243 non habuit quod habet;244 dans quicquid habere.245 

 Proderit et sumens non nisi quod dederit. /246 

 Id quod in tempore nouum est non est nouum apud eum247 qui condidit tempo/ 

 ra et sine temporæ habet omnia que suis quibusque temporibus  pro / 

 eorum uarietate248 distribuit249 / 

/20/ Insolitum si quid labentia tempora promunt. / 

 Hoc mirum mundus dicit habetque nouum. / 

 Sed rerum auctori250 nullus incognitus251 odor252 est.253 / 

 Cernenti quicquid secula cuncta ferunt. / 

 Que non incerto uoluunt magna agmina motu. / 

/25/ Set sub iudicio stantque fluuntque dei. DE PROUI/ 

 Vt nihil existat nature in partibus ullis. DENTI/ 

 Quod non ille suo temperet arbitrio254. A DEI/ 

                                                                                                                                                         
234 Prosp., Lib. sentent., 38 
235 Het opschrift De iussionibus Dei ontbreekt bij Ademar. 
236 et suprascr. corr. ex  a 
237 Prosp. Lib. sentent., 39; cf. Aug., Epistulae, 138 (vol.  44, 1, p. 130, lin. 17-18). 
238 quicque ante corr. 

239 De golvende lijn door deze woorden is waarschijnlijk per ongeluk aangebracht. 
240 auge ante corr. (suprascr.) 

241 negligit    ed. 
242 nil habet] nil capit   ed. 
243 Numquid] Numquam    ed. 
244 na habet heeft de corrector bovengeschreven .′ toegevoegd. 
245 habere] haberi   ed. 
246 Het opschrift De (in)temporali scientia Dei ontbreekt bij Ademar. 
247 eum] Aug.   Deum  ed. 
248 uarietate]  uaria ætate  ed. 
249 Prosp., Lib. sentent., 40; Aug., Epistulae, 138 ( vol. 44, 1, p. 132, lin. 1-4). 
250 actori ante corr. (suprascr.) 
251 non cognitus    ed. 
252 odor] ordo   ed. 
253 Beda, De arte metrica, 13, lin. 74: “sed rerum auctori nullus cognitus ordo est”. 
254 suo temperet arbitrio: Iohannes Sarisberiensis, Policraticus (s. XII),  ed. Webb, II, 7, 16  p. 157, lin. 14. 
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 Mutabilium dispositionem inmutabilis racio continet255 ubi si/ 

 ne tempore simul sunt omnia256 que in temporibus non simul / 

 

[fol. 91r] 

 

 fiunt. quia tempora non simul currunt.257 EPIGRAMA / 

 Lex aeterna dei stabili regit omnia nutu. / 

 Nec mutat uario tempor<e> consilium.258 / 

 Atque259 locis presens simul. est deus omnibus unus.260 / 

/5/ Sic aeui metas secum habet et numeros. / 

 Nec serum ac properum sibi sentit in ordine rerum. / 

 Cui cuncta adsistunt acta et agenda simul. / 

  DE IMPUNITA[TA]TE PEC<C>ANTIUM. /261 

 Nihil. est infelicius felicitate peccantium qua pe/ 

/10/ nalis nutritur inpunitas et mala uoluntas ue/ 

 lut hostis interior roboratur.262 EPIGRAMA / 

 Qui se peccatis gaudet feliciter uti. / 

 Infelix nimis. est prosperitate sua. / 

 Dumque capit miseros affectus praua uolumptas263 / 

/15/ A uera semper luce fit exterior. / 

 Sumens pestifera de consuętudine robur. / 

 Et sua complectens uincula mortis amor. / 

 Deficiant pocius uana oblectamina mundi. / 

 Subdanturque pio colla domanda iugo. DE LEGIS / 

/20/ Inque putres fibras descendat cura medentis. LIT/ 

 Ut blandum morbum pellat amica salus. TERA / 

 Legis lit<t>era que docet non. esse peccandum si spiritus uiuificans desit. / 

 occidit; sciri enim peccatum facit. pocius quam cauere264 et i/ 

 deo magis augeri quam minui. quia malę concupiscentię / 

/25/ etiam preuaricacio legis accidit.265 EPIGRAMA / 

 Index peccati lex. est plectenda uetando. / 

 Que nisi cor mundet spiritus interimit. / 

 Nullus enim. est insons sola formidine pene.266 / 

 Qui sanctum et iustum non amat imperium. / 

/30/ Hunc267 tamen affectum non lex set268 gratia confert. / 

                                                 
255 ratio Dei continet  ed. 
256 omnia]  om. ed. 
257 Prosp., Lib. sentent., 41. 
258 Lex aeterna – consilium, Beda, De arte metrica, 11, lin. 57-58. 
259 Atque] Utque  ed. 
260 deus omnibus unus, cf. Paulinus Nolanus, Carmina, 27, v. 493. 
261 De impunitate peccantium  ed. 
262 scripsit roboratur̄    

Nihil est infelicius – roboratur: Prosp., Lib. sentent., 42; cf. Aug., Epistulae, 138 (vol. 44,  2, p. 140, lin. 12-14); 

Thomas de Aquino, Summae theologiae secunda secundae 

quaestio: 40, articulus: 1, responsio ad argumentum: 2, lin. 10. 
263 uoluntas  ed. 
264 cauere] caueri   ed. 
265 accedit   ed.   

     Legis littera – legis accidit: Prosp., Lib. sentent., 43; cf. Aug., De spiritu et littera 5,  8 (p. 160, lin. 13-15). 
266 pœnæ   ed 
267 Nuncante corr.     Hunc   ed. 
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[fol. 91v] 

 

 Quodque iubet269 legis littera uelle facit. /270 

 Lex data est ut gratia quereretur. gratia data est ut lex imple/ 

 retur. neque enim suo uicio non implebatur sed uicio pruden/ 

 cie carnis. quod uicium per legem demonstrandum271 per gratiam sanandum / 

/5/ fuit272     EPIGRAMA / 

 Non seruit iussis273 legis prudentia carnis. / 

 Peccati stimulos nec superare potest. / 

 Sed quia mens anceps patitur mala corporis ęgri. / 

 Querere diuinum cogimur auxilium. / 

/10/ Lex igitur facit ut poscatur gratia xpisti. / 

 Ardua qua legis iussa queant fieri. / 

 Nec iam non ualeant carnalem uincere sensum.274 / 

 Quos iuste legis conditor ipse iuuat.                 DE PROMIS/ 

 Hoc quod promittit deus facit. non enim ipse   SIONE DEI / 

/15/ promittit. et alius facit quod275 iam non est promit<t>ere sed predicere. / 

 ideo ( )276 fiunt homines boni non ex operibus sed ex uocante[m] / 

 ut ne ipsorum non dei quia sunt multi qui putant. esse bonos et merces / 

 non inputetur secundum gratiam.277 sed secundum debitum atque ita gratia iam / 

 non sit gratia.278 E P I G R A M A / 

/20/ Que deus omnipotens promittit perficit ipse. / 

 Nec proprium externis uiribus implet opus. 

 Hinc secura fides sperat quod credit. amatque.279 / 

 Est auctor280 qui quod spondet et efficiet. / 

 Nam si que dominus promittit non operatur. / 

/25/ Sed solum humanum preuidet harbitrium. / 

 Non haec dona eius sed sunt predicta uocanda. / 

 Ceu281 quisquam ex proprio sit bonus absque deo. / 

 Quod quia non recipit pietas ueroque repugnat. / 

 Gratia nos282 reparet gratia iustificet. / 

/30/ Que sic in cunctis implet sua dona uocatis. / 

 

                                                                                                                                                         
268 sed  ed. 
269 iubeante corr. (suprascr.) 

270 Het opschrift De lege et gratia ontbreekt bij Ademar. 
271 demontrandum ante corr. (suprascr.) 
272 Prosp., Lib. sentent. 44; cf. Aug., De spiritu et littera, 19, 34 (p. 187, lin. 22-24) 
273 iussis corr. suprascr.  
274 carnalem uincere sensum] carnales uincere sensus  ed. 
275 quam ante corr.  
276 eras. 
277 ideo…secundum gratiam] ideo non ex operibus sed ex uocante; ne ipsorum sit non Dei, et merces non 

imputetur  secundum gratiam  ed.  
278 Prosp., Lib. sentent. 45;  cf. Aug., De spiritu et littera, 24, 40 (p. 193, lin. 1-5): “…non ex operibus, sed ex 

uocante, ne ipsorum sit, non dei, ne merces non inputetur secundum gratiam, sed secundum debitum atque ita 

gratia iam non sit gratia”. 
279 post amatque  eras.  quod 
280 Est auctor] Auctorem   ed. 
281 Seu   ante corr. 
282 nos] non   ed. 



757 

 

[fol. 92r] 

 

 Ut quorum dux. est fiat et ipsa comes. DE FIDELI/ 

 Sicut non inpediunt283 ab eterna uita iustum  UM CULPIS. / 

 quedam peccata uenialia sine quibus            ET INFIDELI/ 

 haec uita non ducitur sic ad salutem aeternam. nihil  UM BONIS / 

/5/ prosunt impio284 aliqua bona opera sine quibus difficillime uita / 

 cuiuslibet pessimi hominis inuenitur.285  EPIGRAMA / 

 Ut quedam tenues macule in splendore piorum. / 

 Maior uirtutum quas uacuat numerus. / 

 Aeterne donis nequeunt obsistere uitae. / 

/10/ Nec merita obscurat grandia culpa leuis. / 

 Sic aliquid plerumque bonis pars impia gestat. / 

 Magni mole mali quod facile obruitur. / 

 Nec prodest quiddam recti sapuisse malignis. / 

 Si uerum sanctum286 non coluere deum. / 

/15/ Una fides igitur spes una est atque amor unus.287 / 

 Quo fiat iustus sitque beatus homo.  DE MALE UO/ 

 Nam bona que prauis nature ex dote supersunt. LUEN/ 

 Augent peccati pondera non minuunt.  TIS AFFECTV288 / 

 Cum uoluntas mala potestatem accipit efficiendi quod cupit. / 

/20/ ex iudicio dei uenit aput quem non est iniquitas; punit etiam289 / 

 isto modo. nec ideo iniuste quia occulte; ceterum iniquus puniri / 

 se ignorat. nisi cum manifesto supplicio senserit nolens quantum / 

 mali sit quod perpetrauit uolens.290 EPIGRAMA / 

 Cum datur iniusto peccandi obtata potestas. / 

/25/ Ut mala mens praue quod cupit efficiat. / 

 Ira est magna dei qua multos sic quoque punit. / 

 Ut quibus exultant criminibus pereant. / 

 Crescit enim occulte cum longo poena reatu. / 

 Ausibus inlicitis si nihil obstiterit.291 / 

/30/ Et magis erranti ne parcant flagra timendum est. / 

 

[fol. 92v] 

 

 Quam ne non fiat quod uoluisse nocet. DE SUPERBIA / 

 Omnia uitia in malefactis tantummodo ualent sola superbia etiam / 

 in rectis factis292 cauenda. est.293 EPIGRAMA / 

                                                 
283 inpendiunt ante corr. (exp.) 
284 ipio ante corr. (suprascr.) 
285 Prosp., Lib. sentent. 46; cf. Aug., De spiritu et littera, 28, 48 (p. 203, lin. 16-18). 
286  sanctumin marg. ] sancte ante corr. (exp.)     et summum    ed.     et sanctum  codd.   sancte   ed. Ven.  
287 Una fides igitur spes una est: cf. Gregorius Magnus, Homiliae in Hiezechihelem prophetam, 2,  5, lin. 53. 
288 UOLUENTIS AFFECTU] voluntatis  effectu   ed.   
289 enim etiam  ed. 
290

 Prosp., Lib. sentent. 47; cf. Aug., De spiritu et littera, 31, 54 (p. 211-212): “porro cum uoluntas mala 

potestatem accipit inplere quo intenditur, ex iudicio dei uenit, apud quem non est iniquitas. punit enim etiam isto 

modo nec ideo iniuste, quia occulte. 

ceterum iniquus puniri se ignorat, nisi cum manifesto supplicio senserit nolens, quantum mali sit quod 

perpetrauit uolens”. 
291 Cum datur – obstiterit, Polythecon, 4, 393-398. 
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 Omne genus uicii proprio294 tantum ualet actu. / 

/5/ Et peccata suam queque gerunt295 speciem.296 / 

 Sola est innumeris armata superbia telis. / 

 Cui possunt uires et bene gesta dare.297 DE INPARI USU/ 

 Interest plurimum qualis sit usus uel earum rerum. CONTRARIORUM / 

 que prospere.298 uel earum rerum que dicuntur aduerse. / 

/10/ nam bonus temporalibus nec bonis extollitur nec malis frangi/ 

 tur. malus autem299 huius modi tam300 infelicitate punitur quam301 fe/ 

 licitate corrumpitur.302  EPIGRAMA / 

 In rebus mundi non idem est omnibus usus. / 

 Nec cuncti303 paribus cuncta ferunt animis. / 

/15/ Namque bonos non blanda inflant non aspera frangunt.304 / 

 Set fidei inuicte gaudia uera iuuant. / 

 Terre autem et foeni breuiter florentis amator. / 

 Seu caret obtatis seu fruitur miser est.  DE MOR/ 

 Mala mors putanda non est quam bona  TE SANCTORUM / 

/20/ uita precessit.305 non enim facit malam mortem nisi id306 quod sequitur / 

 mortem. non igitur307 curandum est multum necessario moritu/ 

 ris quid accidat ut moriantur. sed moriendo quo ire co/ 

 gantur.308 E P I G R A M A / 

 Cuncta bonis prosunt quos et mors ipsa beatos. / 

/25/ Efficit. ut sumant premia principium. / 

 Ille igitur finis malus est quem poena sequetur. / 

 Et qui perpetui porta doloris erit.309 / 

 Non quo absumentur lacrime cun<c>tique labores. / 

 Ut ueteris pereant omnia signa mali. DE PURI/ 

/30/ TATE QVAM ANIMUS310
 NON PERDIT IN UITIIS311 

 

                                                                                                                                                         
292 in rectis factis] in recte factis  ed. 
293 Prosp., Lib. sentent. 48; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps 58, 2, 5, lin. 39. 
294 propio ante corr. (suprascr.) 
295 gerunante corr. (verkeerd gebruik afkortingsteken) 
296 Omne genus – speciem, Polythecon, 7, 332-333. 
297 daret ante corr. (exp.) 

     Sola est – gesta dare, Polythecon, 7, 321-322. 
298 quæ prosperæ dicuntur   ed. 
299 malus autem ideo    ed. 
300 tam   om. ed.   Lib. sentent. 
301 quam] quia   ed.   Lib. sentent. 
302

 Prosp., Lib. sentent. 49; cf. Aug., De civitate Dei, 1, 8, 20-21: “interest autem plurimum, qualis sit usus uel 

earum rerum, quae prosperae, uel earum, quae dicuntur aduersae. nam bonus temporalibus nec bonis extollitur 

nec malis frangitur; malus autem ideo huiusce modi infelicitate punitur, quia felicitate corrumpitur”. 
303 cuncante corr. (suprascr.) 
304 fragunt ante corr. (suprascr.) 
305 precessit] præcesserit   ed. 
306 nisi id] nisit ante corr.  nisi  ed.  Lib. sentent. 
307 igitur] itaque   ed. 
308 Prosp., Lib. sentent. 50;  cf. Aug. De civitate Dei, 1, 11, 18-20; Iulianus Toletanus, Prognosticorum futuri 

saeculi libri tres, 1, 12, lin. 15-17; Isidorus (pseudo), Test. patrum, 6, lin. 12; Stephanus de Borbone (s. XIII), 

Tractatus de diuersis materiis praedicabilibus, 1, 7, 2, lin. 232. 
309 scripsit  ęrit 
310 animus]  om. ed. 
311 scripsit  in ultiis  (verkeerde transcriptie?) 
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[fol. 93r] 

 

 Ita non amititur312 corporis sanctitas manente animi / 

 sanctitate etiam corpore obpresso. sicut amititur /313 

 sanctitas corporis uiolata animi puritate. etiam / 

 corpore intacto;314 EPIGRAMA / 

/5/ Mens inlesa nichil uiolato corpore perdit / 

 Inuitum315 carnis uulnera non maculant. / 

 Nec crimen facti recipit non mixta uoluntas. / 

 Uelle magis facinus quam tolerare. nocet. / 

 Sic autem ad cordis penetralia cuncta recurrunt. / 

/10/ Ut plerumque animus sit sine carne reus. / 

 Cum crimen facti semotum corpore solus.  DE FORTITU/ 

 Concipit316 et tectis motibus intus agit.317  DINE TOLERAN/ 

 Maior animus merito dicendus318 qui uitam erumnosam.   TIAE / 

 magis eligit ferre quam fugere et humanum iudicium maxi/ 

/15/ me que uulgare quod plerumque caligine erroris inuoluitur pre conscien/ 

 ciae luce ac puritate. contempnere.319 EPIGRAMA / 

 Qui ualet aduersis oneratam ducere uitam. / 

 Et tolerare magis uult mala quam fugere. / 

 Maioris multo est animi. quam ferre pauescens. / 

/20/ Iniustum indocti iudicium populi.  DE UMI/ 

 Mens etenim recta et puri sibi conscia cordis. LITATE / 

 Hoc plus splendescit quo magis atteritur.  SANCTORUM320 / 

 Iustis quicquid malorum ab iniquis dominis inrogatur non poena est / 

 criminis sed uirtutis examen nam bonus etiam si seruiat liber est / 

/25/ malus autem etiam si regnet seruus est;321 nec [h]unius hominis322 set323 quod est / 

 grauius tot dominorum est quot324 uiciorum.325 EPIGRAMA /326 

 Oppressis quociens327 iustis dominantur iniqui. / 

 Non est puniti supplicium meriti. / 

 Sed uirtus fidei sub tali examine crescit. / 

/30/ Nec seruile grauat libera corda iugum. / 

 Solus peccator seruit328 male qui licet amplo. / 

                                                 
312 amittitur   ed. 
313 in de marge het correctieteken:  q met een schuin streepje door de s 

chacht. 
314 Prosp., Lib. sentent. 51; cf. Aug., De civ. Dei, 1, 18, 39. 
315 inuitum] inuitam   ed. 
316 Cum crimen… concipit] Dum, quod ab intacto semotum est corpore, solus concipit     ed.  Aldhelm  (Dum] 

Cum) 
317 Mens inlesa – intus agit  cf. Polythecon (ed. Orbán), 7, v. 324-331; Aldhelm neemt dit gehele epigram (Ita 

non amittitur – intus agit) op in zijn Prosa de uirginitate, 58, p. 743, lin. 55-65. 
318 dicendus est   ed. 
319 Prosp., Lib. sentent. 52; cf. Aug., De civ. Dei, 1, 22, 6-8. 
320 sanctorum]  iustorum   ed. 
321 Iustis – servus est, Isidorus (Ps.), Test. patrum, 6, lin. 14. 
322 hominis] domini  ed. 
323 set add. suprascr. 
324 quod ante corr. (exp. et suprascr.) 
325 Prosp., Lib. sentent. 53; cf. Aug., De civ. Dei, 4, 3, 44-45. 
326 ook hier in de marge de letter q met een dwarsstreepje 
327 quoties  ed.  
328 seruiante corr. (suprascr.) 
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[fol. 93v] 

 

 Utatur regno sat miser est famulus329 / 

 Cum mens carnalis nimium dominante330 tyranno.   SANCTORUM  DE / 

 Tot seruit sceptris dedita quot331 uiciis.332  OBLATIONE333
 / 

 Nemo quicquam334 deo recte335 uoueret336 nisi ab ipso acciperet quod uoue/ 

/5/ ret.337      EPIGRAMA / 

 Optima uota deo quorum est dator ipse uouentur. / 

 Hoc sursum dignum est ire quod inde uenit.  DE ESSEN/ 

 Omnis substantia que deus non est creatu/    TIA SANCTITATIS DEO / 

 ra est et que creatura non est deus est nulla igitur differentia est / 

/10/ in deitate (..)338 trinitatis quoniam quod minus est deo339 deus non est340 EPIGRAMA / 

 Natura omnipotens una est que cuncta creauit. / 

 Et proprie quod sunt omnibus esse dedit. / 

 Nam quicquid minus est341 non est deus. a patre342 natum. / 

 Uerbum et qui amborum spiritus est deus est. / 

/15/ Una eademque trium quoniam est essentia que se.  QUALES / 

 Numquam uel maior uel minor esse potest.   NOS AMAT343
  / 

 Tales nos amat deus quales futuri sumus eius344 dono      DEUS / 

 non quales sumus nostro merito.345  EPIGRAMA / 

 Tales a domino quales formamur amamur. / 

/20/ Non quales nostris extitimus meritis. / 

 Sanctificet doceat plantet riget excolat ornet. / 

 Et sibi perpetuo quod placeat faciat. / 

 Nam nihil est hominis quod digne possit amari. / 

 Perficiat proprium ni bonus auctor opus. /  DE INTEMPO/ 

/25/ Ordo temporum in eterna dei sapientia si./   RALI OPERE DEI / 

 ne tempore est346 nec aput illum sunt aliqua noua qui fecit que futu/ 

 ra sunt.347 E P I G R A M A  / 

                                                 
329 Solus peccator – famulus, Beda, De arte metrica, 10, 53-54. 
330 nimium dominante  post corr. (suprascr.)] niminante ante corr. (exp.) 
331 quodante corr.(exp.)    quot post corr. (add. in margine) 
332 Cum mens carnalis – quot uiciis  cf. Beda, De arte metrica, 10, 56-57. 
333 sanctorum de oblatione] de oblatione uotorum    ed. 
334 quicquam] Conc. Arausic.   quidquam  ed.  Prosp. 
335 scripsit ræcte 
336 uouere  ante corr. (suprascr.) 
337

 Prosp., Lib. sentent. 54; Concilium Arausicanum (Orange) a. 529 (CCSL 148A, ed. C. de Clercq), p. 58, lin. 

99: “De obligatione uotorum. Nemo quicquam domino recte uoueret, nisi ab ipso acceperit, quod uouerit”; cf. 
Aug., De civ. Dei, 48, 17, 4, lin. 176. 
338 exp. deo 
339 deo add. suprascr. 
340 Prosp., Lib. sentent. 55; Omnis substantia – deus est, cf. Aug., De trinitate, 1, 6, 17; deo minus est, deus non 

est, cf. Leo Magnus, Tractatus septem et nonaginta, 28, lin. 69. 
341 Nam quicquid minus est] Quodque Deo minus est  ed. 
342 patrem ante corr. (exp.) 
343 amat] diligat  ed.    
344 eius] ipsius  ed.   Prosp. 
345 Prosp., Lib. sentent. 56; cf. Aug., De trinitate, 1, 10, lin. 75; Conc. Arausicanum a 529, p. 59, lin. 102; 

Agobardus Lugdunensis, De fidei ueritate et totius boni institutione, 13, lin. 16. 
346 Ordo temporum – sine tempore est, cf. Aug., De trinitate, 2, 5, 94. 
347 correctie van verkeerde afkorting: su     
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 Artifice in sum<m>o sine348 tempore temporis ordo est. / 

 Inque deo rerum non uariat series. / 

/30/ Aeterno auctori simul adsunt omnia semper. / 

 

[fol. 94r] 

 

 Cum quo in factorum349 est ordine quicquid erit. /350 

 DE PRINCIPALI RERUM OMNIUM CAUSA / 

 Uoluntas dei prima est et suma causa omnium corporalium spi/ 

 ritaliumque motuum351 nihil enim fit uisibiliter et sensibiliter / 

/5/ quod non de inuisibili atque intelligibili summi inperatoris352 aula aut / 

 iubeatur aut permittatur353 secundum ineffabilem iusticiam premiorum / 

 atque poenarum. gratiarum et retribucionum in ista tocius creatu/ 

 rę amplissima quadam inmensaque repub[b]lica.354 EPIGRAMA / 

 Principium deus est mundi quo cuncta mouentur. / 

/10/ Et que permittit uel iubet auctor agunt. / 

 Hic mutabilium rerum inmutabilis ordo. / 

 Aeternis355 seruit legibus artificis. / 

 Inque suos fines procedit quęque uoluntas. / 

 Nec uariis meritis arbiter ęquus abest. / 

/15/ Corda regens uires tribuens peccata remittens. / 

 Mitis subiectis inplacidus tumidis. / 

 Augens subiectos despiciens tumidos / DE FINI/ 

 Et humilis humiles curans pellensque superbos. / BUS / 

 Ut nec poena malum quemquam nec gloria iustum. / BONORUM / 

/20/ Suscipiet356 nisi cum laude et honore dei. /357 ET MALORUM358 

 Scire uolens in qua rerum sis parte locandus. / 

 Discute quid timeas quidue sit id quod amas. / 

 Nam cuncti hoc gemino nascuntur fomite motus. / 

 Respondentque suis germina principiis. / 

/25/ Et quod quisque bonum sibi tempore duxit in isto. / 

 Hoc summi regis iudicio capiet.  EPIGRAMA/359 

 Angelicos ciues et xpisti in membra renatos. / 

                                                                                                                                                         
 Prosp., Lib. sentent., 57: “Ordo temporum in aeterna dei sapientia sine tempore est, nec aliqua sunt apud illum 

noua, qui fecit quae futura sunt.” 
348 sic ante corr. (exp. et suprascr.) 
349 facturum ante corr.   (exp. et suprascr.) 
350 in margine de letter q met een dwarsstreepje. 
351 motuum] motionum   ed. 
352 inperatori ante corr. (suprascr.) 
353 aut permittur ante corr. (exp.; correctio in margine) 
354 Prosp., Lib. sentent. 58; cf. Aug., De trinitate, 3, 4, 16-24. 
355 æterni  ed. 
356 suscipiat  ed. 
357 Verwisseling van regels. De corrector brengt Augens subiectos despiciens tumidos van r. 18 naar r. 17. 

Regel 20, Suscipiet nisi cum laude et honore dei, stond eerst op r. 19. In de marge heeft de corrector regel 18 

toegevoegd: Et humilis humiles curans pellensque superbos. In de editie ontbreken de twee versregels 17 en 18 

(Augens… tumidos  en  Et humilis… superbos): deze regels worden verder alleen in Ms. unus Colb. 

aangetroffen. De tekst moet dus verwant zijn aan die in VLO 15. 
358 Het inleidend tekstgedeelte uit het Liber sententiarum is bij dit epigram  in VLO 15 afwezig. 
359 Ook bij dit epigram (onder de weggelaten titel De gaudio Christiani) is de tekst van het Lib. sentent. niet 

vermeld. 
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 Non trahet360 ad ueterem carnis origo hominem. / 

 Multa quidem in nostros mundus bona procreat usus.361 / 

/30/ Et pleno tellus seruit opima sinu. / 

 Sed terre hospitibus celi super astra uocatis. / 

 

[fol. 94v] 

 

 Uirtutis362 palma est spernere blanda soli. / 

 Et sic presentis spacium percurrere uitę. /  DE INEF<F>A/ 

 Ipsa peregrinus ne uia sit laqueus. /  BILI EXCEL/ 

 Nam declinantes pro summis ferre laborem. / LENTIA / 

/5/ Terrenorum auidos infima suscipient. / DEITATIS / 

 Excedit supereminentia deitatis. non solum usitati363 eloquii nostri / 

 set etiam intelligentie facultatem uerius enim cogitatur deus quia364 / 

 dicitur et uerius est quam cogitatur. non parue365 autem noticiae pars / 

est si antequam scire possimus quid sit deus. possumus scire quod366 / 

/10/ non sit.367  EPIGRAMA / 

 Nulla quidem mens est368 mortali in corpore uiuens. / 

 Que plena uideat cognitione deum. / 

 Sed miris operum signis ostenditur auctor. / 

 Auctoremque369 suum condita queque canunt. / 

/15/ Unde licet fandi uires animi que uigorem. / 

 Uincat et excedat gloria lausque dei. / 

 Nos tamen officio cordis gaudemus et oris.370 / 

 Et tanto oblecta<t> succubuisse bono.371 / 

 Hinc fidei uirtus hinc flamma oriatur amoris. / 

/20/ Quod latet exercet quod superat reparat. / 

 DE SUPERBIA DIABOLI ET HUMILITATE XPISTI; / 

 Diabolus superbus hominem superbientem seduxit ad mortem. / 

 xpistus humilis hominem obedientem reduxit ad uitam. quia sicut / 

 ille elatus cecidit. et deiecit consentientem sic iste humiliatus / 

/25/ surrexit et erexit credentem.372  EPIGRAMA / 

 Laetifer inmodicę373 naturae elatus honore. / 

 Angelus inde hominem subruit unde ruit. / 

 Sed xpistus miserans deceptum fraude maligni. / 

 In se illi ad uitam posse redire dedit. / 

/30/ Si caueat pactis <hostis> seruire superbi.374  / 

                                                 
360 trahat   ed. 
361 us.us ante corr. (eras.) 
362 Uirtusante corr. (suprascr.) 
363 uisitatiante corr. (exp.) 
364 quia] quam  ed. 
365 parue] parua   ed. 
366 quod] quid  ed. 
367 Prosp., Liber Sent. 61, 1-3; cf. Aug., De trinitate, 7, 4, 10-14. 
368 est add. suprascr. 
369 Rectoremque   ed. 
370 Unde licet – gaudemus et oris, cf. Heriger van Lobbes (ca. 950-1007), Vita tertia Ursmari Lobiensis, 1, p. 

195,  v. 530-532 (MGH Poetae, 5). 
371 subcubuisse bonos ante corr.(exp. et suprascr.) 
372 Prosper, Lib. sentent., 59, 1-3; cf. Aug., 4, 10, 4-7. 
373 in modico  ed. 
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[fol. 95r] 

 

 Sectari et studeat375 formam humilis domini. / 

 Qui patris in deitate manens deus omnicreator. / 

 Uerus de sacra uirgine natus homo. est. / 

 Sic nostrum assumens matris de corpore corpus. / 

/5/ Esset ut assumpte carnis origo deus. / 

 In quo per lauacrum fidei uirtute renata. / 

 Celeste accepit376 gens noua principium. / 

 Nil hominis primi retinens sed plena secundi./ DE UE/ 

 Splendore et  capitis377 glorificanda sui.  / RA BEATITU / 

/10/ Omnes qui habent quod non continuo beati sunt uolunt. 378 / DINE.; / 

  continuo autem miseri sum379 qui uel non habent quod uolunt. / 

 uel id habent quod non recte uolunt proprior ergo. est beatitudini. / 

 uoluntas recta etiam non accepta que cupit quam praua etiam/ 

 si quod380 concupiuit obtinuit.381 / EPIGRAMA / 

/15/ Non semper uere. est felix impleta uoluntas. / 

 Cum sepe iniusti sint mala uota animi.382 / 

 Recte383 igitur cupiens etiamsi non sit adeptus. / 

 Persistendo tamen uelle bonum bonus. est. / QUORUM / 

 At prauus quod fert animo si non habet actu. /  SIT ES/ 

/20/ Tam miser. est quam si quod cupit obtineat. / SE [SIT] CUM DEO384 / 

 Cum illo non. esse sine quo potest. esse in quo enim magna hominis / 

 miseria est sine dubio sine illo non est385 et tamen si eius non /386 

 meminit eumque non intelligit neque diligit cum illo non. est.387 / 

 Maiestate dei concluditur omne quo<d> usquam est.388 / EPIGRAMA / 

/25/ Qua sine nil rerum stare uel. esse potest. / 

 Huic homo si recte famulatur proximus hęret.389 / 

 Si resilit misero degit in exilio. / DE INTEGRATIO/  

 Omnia sic dominus discriminat ordine iusti390 / NE UER/ 

 Quod sunt summa bonis ima parata malis. / BI.;391 / 

                                                                                                                                                         
374 si caueat pactis hostis seruire superbi   ed.  
375 studeaante corr. (suprascr.) 
376 accipitante corr.   accipiet   ed.    
377 et capitis] in capitis  ed. 
378 Omnes qui habent quod non continuo beati sunt uolunt] Omnes beati habent quod volunt, quamvis non omnes 

qui habent quod volunt continuo sint beati   ed. 
379 lees: sunt   ed 
380 quodsuprascr. add. 2 (bovengeschreven door de corrector toegevoegd met dunnere pen en met een andere wijze 

van afkorten). 
381 Prosper, Lib. sentent., 62, 1-3; cf. Aug., De trinitate, 13, 5, 33-36.   
382 iniusti… animi] iniustis… animis  ed. 
383 Recta  ed. 
384 Quid sit esse cum Deo  ed.      
385 21-22: Magna hominis miseria est cum illo non esse, sine quo non potest esse. In quo enim est, sine dubio 

sine illo non est     ed. 
386 In de marge staat weer met dunne pen een q met dwarsstreepje geschreven. Waarschijnlijk om aan te geven 

dat de kopiist hier de zinsvolgorde verhaspelt (Augensprung?) 
387 Prosper, Lib. sentent., 63, 1-3; cf. Aug., De trinitate, 14, 12, 41-43. 
388 usquam est add. suprascr.    quod usquam est   ed. 
389 Huic homo – haeret, Beda, De arte metrica, 14, lin. 44. 
390 iusti] iusto  ed. 
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/30/ Diuinitas uerbi equalis patri facta est particeps / 

 

[fol. 95v] 

 

 mortalitatis nostre non de suo set de nostro ut et nos efficeremur par/ 

 ticipes diuinitatis eius non de nostro sed de ipsius.392 / EPIGRAMA / 

 Omnipotens genitor natusque et spiritus almus. / 

 Una in personis par tribus. est deitas. / 

/5/ Qui393 genus humanum prostratum fraude maligni. / 

 Ad uitam hac fecit posse reddire uia. / 

 Nature ut nostre xpistus causeque redemptor. / 

 Mortalis fieret no<n> minuens quod erat. / 

 Perque habitum serui uacuaret iura tyranni. / 

/10/ Et laetum leto uinceret innocuo. / 

 Hinc uerbum carni insertum carnemque receptans. / 

 Nec se confundit corpore nec geminat. / 

 Sic naturam hominis uirtute augente superna. / 

 Esset ut in uero lumine lumen homo. / 

/15/ Qui uires mortis per uite obsorbuit austum. / ITEM DE EODEM / 

Factum. est aeternum quod fuit occiduum. / EP<I>GRAMA /394 

 Quisquis395 consilio aeterno contraria sentis. / 

 Et uerbum in nostra carne manere negas. / 

 Diuine piętatis opus dissoluere queris. / 

/20/ Speque sua mundum dispoliare cupis. / 

Nam quis396 uentura quemquam saluabit ab ira. / 

 Quisue hominis primi (…)397 crimine liber erit. / 

 Si deitas uerbi non nostre. est insita carni. / 

 Aut xpistus falsi corporis umbra fuit. / 

/25/ Quis genitus puer. est intacte uirginis aluo. / 

Que natura annis creuit et aucta cibis. / 

 In qua prole patrem mundi se credidit habram. / 

 Queue398 eius stirps. est omnia sanctificans. / 

 Quis399 regale genus simul. est et pontificale. / 

/30/ Quisue est400 idem dauit filius et dominus. / 

 

[fol. 96r] 

 

 Peccati seruis et mortis compede uinctis. / 

 Unam. est dignatus ferre redemptor opem. / 

 Qui nostri generis carnem cum morte receptans. / 

                                                                                                                                                         
391 De integratione uerbi] De incarnatione uerbi Dei   ed. 
392 Prosper, Lib. sentent., 64, 1; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, 52, 6, 11-15; 146, 11, 41-43. 
393 Qui] Quæ   ed. 
394 In de meeste handschriften ontbreken bij dit epigram  zowel titel als sententia. Alleen Ms Camb heeft hier als 

titel De eodem. 
395 Quiquisante corr.  (suprascr.) 
396 quid] quis   ed. 
397 ras. 
398 Queante corr. (suprascr.) 
399 Quis]  Quod  ed. 
400 estsuprascr. add   ]   om. ed. 
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 Nostra hosti ut nobis uinceret opposuit. / QUO HODIO MA/ 

/5/ Et carne ex uicta401 dominantem perculit hostem. / LI HO/ 

 Ut caperet palmam preda uenusta nouam. / MINES HABENDI402
 / 

 P[er]erfectum odium. est quod nec iusticia nec scientia caret id est ut nec / 

 propter uicia oderis homines nec propter homines uicia diligas.403 recte / 

 igitur in malis hodimus maliciam et diligimus creaturam ut nec / EPIG/ 

/10/ propter uicium natura dampnetur. nec propter natura ui[n]cium diligatur404 /RAMA / 

 Recti405 uolens animus sapiens et amator honesti. / 

 Quosdam odio dignos iudicat esse suo. / 

 Nec tamen hos toto depellit foedere gnarus. / 

 Naturam errantum diuidere a uiciis.406 / DE LABO/ 

/15/ Sic generi indulgens proprio ut peccata recidi. / RE FAL/ 

 Optet et ut dampnet crimina non407 homines. / LENTIUM408 / 

 Difficilia et laboriosa sunt figmenta mendacii qui autem uul<t> ue/ 

 rum dicere non laborat. Quietiores s<unt> enim boni quam mali. et / 

 leuiora409 absolutiora uerba sunt ueridicorum quam commenta falla/ 

/20/ cium.410      EPIGRAMA / 

 Fallaces semper curis torquentur amaris. / 

 Et mala mens numquam gaudia pacis habet. / 

 Lubricandum411 trepido mendatia plasmate fingit. / 

 Consumens totum tempus in arte mali. / 

/25/ At simplex animus commenti et liber iniqui. / 

 Nil amat iniustum nil gerit inplacidum. / COHORTA/ 

 Sectator ueri pociatur412 luce serena. / TIO AD UERAM / 

 Est quoniam mendax noxque dolorque sibi. / SAPIENTIA413
 / 

 Ad patriam uite de noctis ualle414 uocati. / 

/30/ Uirtutum gradibus scandite lucis iter. / 

 

[fol. 96v] 

 

 Arduus adque415 artus416 fert ad celestia callis. / 

 Deuexa ad mortem ducit et ampla uia. / 

 Qua fallax tumidi incedit sapientia mundi. / 

 Commentique suis ludificata ruit. / 

/5/ Et mala corporei sequitur dum gaudia sensus. / 

                                                 
401 Et carnem uinctaante corr. (eras.; suprascr.) ] Et carne exuta    ed. 
402 Quo hodio mali homines habendi] sint habendi   mss. Theodor, Jol, Colb duo   Quo odio odiendi sunt mali    

ed. 
403 Cf. Aug., De ciu. Dei, 14, 6, lin. 17-21. 
404 Prosp., Lib. sentent. 65. 
405 Recta  ed. 
406 Nec tamen – a viciis, Beda, De arte metrica, 3, 134-135. 
407 nonante corr. (ras.) 
408 De labore fallentium] De labore fingentium mendacia   ed. 
409 leuiora] om.   ed.  Lib. sentent. 
410 Prosp., Lib. sentent. 66. 
411 lubricandum] lubrica dum   ed. 
412 potietur   ed. 
413 Cohortatio ad ueram sapientia] De eodem  ed.   cet. codd. 
414 de noctis ualle]  noctis de ualle  ed. 
415 lees: atque 
416 artus] arctus   ed.   cet. codd. 
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 Exulat a uero lumine ceca procul. / 

 Nec falsarum habitu uirtutum ornata iuuatur. / 

 Perdit ueri mens nescia quicquid417 agit. / 

 Nouerit ergo deum sapiens totisque medullis. / 

/10/ Diligat inque ipso se quoque amator amet. / 

 Sit bonus et iustus sit uerax atque benignus. / 

 Sit forma et speculum lux et imago dei. / 

 In xpisto factus nouus et iam418 carne uetusta. / 

 Exutus uilem mente relinquat humum. / 

/15/ Ut sacri templi quacumque419 in parte locetur. / 

 Magnum erit in capitis corpore quicquid420 erit / 

 DE UTILITATE DIUINARVM  SCRIPTURARUM421
 / 

 Bone sunt in scripturis sacris misteriorum profu<n>ditates que ob hoc / 

 teguntur ne uilescant ab422 hoc queruntur ut exerceant. ob hoc / 

/20/ aperiuntur ut pascant.423 /   EPIGRAMA / 

 Quamuis in sacris libris quos nosse424 laboras. / 

 Plurima sint lector clausa et opaca tibi. / 

 Inuigilare tamen studio ne[c] desine sancto / 

 Exercent animum dona morata tuum. / 

/25/ Gracior. est fructus quem spes produccior edit. / 

 Ultro obiectorum uile aderit425 precium.426 / 

 Oblectant adoperta sed427 misteria mentem. /  DE ORACIO/ 

 Qui dedit ut queras addet ut inuenias. / NE DEI428 / 

 Orans cum sudore sanguineo dominus noster429 ihesus xpistus significabat. de to/ 

/30/ to corpore suo quod est ecclesia emanaturas martirum passiones.430 / 

 

[fol. 97r] 

          EPIGRAMA / 

 Ferre parans xpistus poenam mortemque431 propinquam. / 

 In uictamque432 suis ingenerare fidem. / 

 Cum prece sanguineas fundebat corpore gustas.433 / 

 Et precium mundi sudor erat domini. / 

/5/ Nec crucis asperitas poterat terrere uolentem. / 

 Que regnaturę434 gloria carnis435 erat. / 

                                                 
417 quicquid] quiquid  ed. 
418 etiam] et iam  ed. 
419 cacumqueante corr.2 
420 quicquitante corr.2 
421 De diuinis Scripturis  ed. 
422 lees: ob  ed. 
423 Prosp., Lib. sentent. 67. 
424 lees: nosce 
425 uile aderit] uilius est  ed. 
426 Gracior est fructus quem spes productior edit / Ultro obiectorum vilius est precium, MGH Poetae Latini medii 

aevi, 5, 1, 2, Die Ottonenzeit, Grabschriften St. Avold (ed. Karl Strecker, 1937), p. 384, lin. 5-6. 
427 sed] et ante corr. (suprascr.2)     etiam  ed. 
428 De oratione Domini  ed. 
429 noster] om.  ed. 
430 Prosp., Lib. sentent. 68 
431 morque ante corr.(suprascr.2) 
432 uitamque ante corr. (suprascr.) 
433 lees:  guttas   ed. 
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 Sed cruor ille pares436 sanctis fundabat437 honores. /438 

 Orturis toto corpore martyribus. / 

 Nam cum sacra seges terrarum impleuerit orbem. / 

/10/ Omnis ab hoc uno semine messis erit. / DE SACRA/ 

 Sacramentum pietatis in439 iudicium sumit. / MENTORUM / 

 sibi indignus. bene enim esse non potest male / PERCEPTIONE / 

 accipiendo440 quod bonum est441 / 

 Magnum presidium est sacro libamine pasci.442 / 

/15/ Si cor participis crimina nulla premunt.443 / 

 Nam geminat sibimet peccati pondera444 quisquis. / 

 Que bona sunt sumit que mala non refugit. / DE LAU/ 

 Qui laudat deum in mirabilibus445 beneficio./  DANDO DEO / 

 rum. laudet etiam in terroribus ulcionum. non enim blanditur et non mina/ 

/20/ tur;446 nulla esset447 exortacio, si non blandiretur; nulla esset correccio si non / 

 minaretur.448 /      EPIGRAMA / 

 Qui laudat dominum de mundi condicione. / 

 Et rerum in specie predicat artificem. / 

 Laudet et eternam mortem flammasque449 minantem.450 / 

/25/ Et iusti regis iudicium metuat. / 

 Spes de promis<s>is nihil ambigat omne dabit rex. / 

 Quod parat et meritis gratia maior erit. / 

 Sed properent sontes peccati abrumpere nodos. / 

 Ante diem mortis dum locus est uenie. / 

/30/ DE CELEBRANDA CONUERSIONE451
 / 

 

[fol. 97v] 

 

 Remedia conuersionis ad dominum nullis sint452 cun<c>tacionibus dif/ 

 ferenda. nec453 tempus correccionis pereat454 tarditate. Qui enim poeni/ 

 tendi455 indulgentiam promisit, dissimulanti diem crastinum non spo/ 

                                                                                                                                                         
434 regnature ante corr.2 
435 car.nis ante corr. (eras.) 
436 patres ante corr. (exp.) 
437 fundabat] spondebat  ed. 
438 Met dunne pen staat hier weer de letter q in de marge: om attent te maken op de de variant fundabat voor 

spondebat? 
439 in add.suprascr.1 

440 accipiendo] accipienti   ed. 
441 Prosp., Lib. sentent. 69 
442 pacis ante corr. (suprascr.; eras.2) 
443 Magnum presidium – premunt, Beda, De arte metrica, 13, 27-28. 
444 ponderat ante corr. (exp.2) 
445 mirabilis ante corr. ] miraculis   ed.  Lib. sentent. 
446 non enim blanditur et non minatur] Nam et blanditur, et minatur   ed.  Lib. sentent. 
447 esse ante corr. (suprascr.2) 
448 Prosp., Lib. sentent. 70 
449 flammas ante corr. (suprascr.2) 
450 minantes ante corr. (exp., suprascr.1) 
451 De celebranda conuersione] De acceleranda conuersione   ed. 
452 sint] sunt   ed.  Lib. sentent. 
453 nec] ne  ed. 
454 perea  ante corr. (suprascr.2) 
455 poenitendi] poenitenti   ed.  Lib. sentent. 
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 pondit.456 /     EPIGRAMA / 

/5/ Conuerti ad mores rectos. et uiuere sanctæ. / 

 In xpisto meditans. quod cupit acceleret. / 

 Cedant uirtuti uanarum obstacula rerum. / 

 Ne perdat uoti tempora leta fides. / 

 Quid iuuat in longum causas producere morbi.457 /458 

/10/ Cur dubium expectat cras hodierna salus.459 / 

 Scimus correctis ueniam. non esse negandam. / 

 Sed nulli nostrum est ultima nota dies. /  DE TIMORE REC/ 

 Omnia que timentur. racionabiliter declinantur / TO.460
 / 

 deus sic timendus. est ut ab ipso ad ipsum confugiatur.461 / EPIG/ 

/15/ Utile462 prudenti. est mundana aduersa cauere. / RAMA; / 

 Et quod uitandum prospiciat fugere. / 

 Sed cum peccati merito manus omnipotentis. / 

 Omnia concludens463 artat464 ubique reum. / 

 Unum profugium tutum est deus ipse timenti. / 

/20/ A quo discedens.465 ne pereat redeat. / 

 Conuerti namque ad dominum certissima uita est. / 

 Et pacem offensi querere sola salus. / 

 Qui terret466 parcet. qui percutit ipse medetur. / DE UIRGINITA/ 

 Uiuere uis illi subdere quem metuis. /   TE: / 

/25/ Virginitas carnis est corpus467 intactum uirginitas anime fides.468 / EPIG/ 

 Carnis uirginitas intacto469 corpore habetur. /   RAMA / 

 Uirginitas animi470 est intemerata fides. / 

 Qua sine corporei nil prodest cura pudoris. / 

 Sed mentis pietas auget utrumque bonum.471 / DE MODO HABENDI / 

/30/ Multa nos in facultatibus nostris superflua habere probabimus472 / 

 

[fol. 98r] 

 

 si necessaria sola retineamus.473 nam uana querentibus nihil su<f>ficit / 

 et alienorum quodam modo retentor474 est qui profutura pauperibus / 

 inutiliter habet.475 /     EPIGRAMA / 

                                                 
456 Prosp., Lib. sentent. 71. 
457 noli ante corr. (exp., suprascr.1) 
458 met een dunne stift de letter q in de marge. 
459 Cur dubium – salus, cf. Bernardus Claraeuallensis, Sententiae, 3, sententia 107, vol. 6,2, p. 172, lin. 21. 
460 De timore recto] De timore   ed. 
461 Prosp., Lib. sentent. 77. 
462 Utiles ante corr. (exp.2) 
463 concludent ante corr. (exp., suprascr.1) 
464 arta ante corr. (suprascr.2)       arctat   ed. 
465 dicedensante corr. (suprascr.2) 
466 teret ante corr.(suprascr.2)  
467 est corpus] est om.   ed.  
468 fides incorrupta  ed. Aldhelm.    Virginitas – fides, cf. Sed. Scotus, Collect. misc., 13, 7, lin. 6. 
469 intacta ante corr. (suprascr.2) 
470 animi] Aldhelm.     animæ   ed.  Polythecon 
471 Virginitas carnis – utrumque bonum, Aldhelmus Scireburnensis (Malmesbiriensis), Prosa de uirginitate, 58, p. 

745, lin. 69-73; Polythecon, 7, lin. 301-304. 
472 probabimus] probabimur  ed.  Lib. sentent. 
473 de wijze van woordafbreken is hier erg misleidend: sine cessaria solaret ineamus 
474 retnietator ante corr. (exp., suprascr.1) 
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 Magnum peccatum est amor inmoderatus habendi. / 

/5/ Et plus quam uite sufficiat cupiens. / 

 Nam quod nos uestit quod pascit cura salutis. / 

 Si uanis sit mens libera non honerat. / 

 Si qua igitur superant corum476 non indiget usus. / 

 Debilibus prosint atque iuuent inopes. / DE DIFFE/ 

/10/ Quisquis enim cupide non expendenda recondit. / RENTIA / 

 Que nulli tribuit pauperibus rapuit.477 /  DIUICIARUM 478/ 

 In magna aegestate479 <sunt> diuites iusticiae opes et sapientiae thesauros. / 

 non habentes480 qui autem domino seruiunt ea bona adquirunt que perire non possunt.481 / 

 Terrenis482 opibus cum diues gaudet iniquus. / EPIGRAMA / 

/15/ Ueris se miserum nescit egere bonis. / 

 Nam quid erit quod non momento temporis uno. / 

 Perdere mundana condicione queat. / 

 Cum483 licet aduersis cessantibus omnia pareant.484 / 

 Lege tamen mortis sit faciendus inops. / 

/20/ Et bona iustorum nullis obnoxia damnis. / 

 Hostes furta ignes et mare non metuunt. / 

 Indamnis485 seruat proprium sapientia censum. / 

 Nec perdunt meritum paxque fidesque suum. / 

 Omnis uirtutum semper substancia salua est.486 / 

/25/ Inuitis487 xpisti munera nemo rapit. / DE UERA BONITATE / 

 Non sufficit te abstinere a malo nisi fiat a te488 quod bonum est et paruum est / 

 nemini nocere nisi studeas multis489 prodesse.490 /  EPIGRAMA /  

 Dignus laude491 quide<m> est uitam sine crimine ducens. / 

 Et quecumque sibi scit nocitura492 cauens. / 

/30/ Sed non hoc pietas contenta est limite claudi. / 

 

[fol. 98v] 

 

 Nec iustis493 uetitis abstinuisse sat est. / 

 Maior cura boni est fratrum leuare494 labores. / 

                                                                                                                                                         
475 Prosp., Lib. sentent. 80. 
476 corum] quorum   ed.  (werd de tekst gedicteerd?) 
477 Magnum peccatum – rapuit, Polythecon, 5, lin. 181-188. 
478 De differentia diuiciarum] De diuitiis   ed. 
479 aegestates ante corr. (exp.);  lees: aegestate sunt 
480 In magna egestate… non habentes] In magna egestate sunt qui de iniquitate sunt diuites: iustitiæ opes et 

sapientiæ thesauros non habent.    ed.  Lib. sentent. 
481 Prosp., Lib. sentent. 85. 
482 Terreni ante corr. (suprascr.1) 
483 Cum] Cui   ed. 
484 pareant] parcant  ed.   Polythecon 
485 .i. sine damnis suprascr. add.1 
486 Terrenis opibus – non metuunt; Omnis uirtutum - salua est, Polythecon, 5, lin. 191-199. 
487 Inuicti ante corr. (exp., suprascr1) 
488 a te suprascr. add.2      om. ed. 
489 multi ante corr. (suprascr.1) 
490 Prosp., Lib. sentent. 86; cf. Exp. Pauli epist. ad Romanos, Galathas et Ephesios e cod. S. Michaelis in periculo 

Maris, Ad Ephesios, cap. (s. s.) 4, lin. 895 (CCCM 151) (= MS Avranches, BM 79, s. XI). 
491 laudet ante corr. (exp., suprascr.1) 
492 scit nocitura] sunt nocitura  ed. 
493 iustis] iusto  ed. 
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 Et fieri495 optatum tristibus auxilium. / 

 Pascere ieiunos496 nudos uestire ligatos. / 

/5/ Soluere discordes conciliare sibi. / 

 Et quecumque homines miseri solacia querunt. / 

 Haec ut possibile est. promere corde pio. / 

 Ut recte uiuat cupidus497 uereque benignus. / 

 Que mala sunt fugiat que bona sunt faciat. / 

/10/ DE INPURITATE PECCANTIS498
 / 

 Peccator autem499 cum peccat non ideo a domino uidetur500 quia male agentis / 

 poena differtur grauius autem in eum discernitur501 cui etiam / 

 ipsa correccio denegatur.502 /   EPIGRAMA / 

 Gaudet transgressor503 peccato inpune potitus. / 

/15/ Si non infertur debita poena reo. / 

 Ceu nulla offendant hominum commissa tonantem. / 

 Aut aliqua excelsi noticie504 lateant. / 

 Sed uetitorum auidis grauior est ira timenda.505 / 

 Cum sese remouent uerbera iusticię. / 

/20/ Nam quid erit morbi quod non dominabitur illi. / 

 Cui supera auxilium iam medicina negat. / DE GAUDIO RECTO / 

 Non potest umquam fraudari delectationibus suis cui xpistus est / 

 gaudium aeterna autem506 exultacio est que bono letatur aeterno.507 / 

 Felices uere508 faciunt semperque beatos. / 

/25/ De uero et summo gaudio nata bono. / 

 Nam mundi ex opibus breuis ac peritura uoluptas. / 

 Edita perpetue semita509 mortis habet / 

 Non placeat uanis animum subnectere510 rebus. / 

 Pestiferisque auidam mentem honerare cibis. / 

/30/ Cor mundum et sapiens fructu uirtutis. alatur. / 

 

[fol. 99r]511 

 

 Et xpisti in nostro pectore regnet512 amor. / 

 Quo semel impletus numquam uacuabitur illo. / 

                                                                                                                                                         
494 leuare] releuare  ed. 
495 Et fieri] Et ferre   ed. 
496 ieiuno ante corr.(suprascr.1) 
497 Ut recte uiuat cupidus] Ut recti uere cupidus  ed. 
498 De inpuritate peccantis] De mali impunitate   ed.    De impunitate peccantis  mss. Colb duo et Theodor. 
499 autem] om.  ed. 
500 non uidetur  ed. 
501 discernitur] decernitur  ed.  Lib. sentent. 
502 Prosp., Lib. sentent. 87. 
503 transgressorsor ante corr. (exp.1) 
504 notitiam  ed. 
505 tunc ira timenda est   ed. 
506 autem] enim  ed.  Lib. sentent. 
507 Prosp., Lib. sentent. 90. 
508 uere] fere  ed. 
509 semita] semina   ed 
510 subnectere] submittere  ed. 
511 Onder het folionr. kan men een eerder geplaatste 99 onderscheiden. Maar ik meen daarnaast of daaronder 

ook nog een ander nummer dan 99 te zien. 
512 regne ante corr. (suprascr.1) 
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 Aeterna eterni flumina fontis erunt. / QUID HO/ 

 Deo autem513 qui ubique est non locis / MINEM DEO IUNGIT.514 / 

/5/ set accionibus aut longinqui aut proximi sumus quia sicut515 se/ 

 parat nos ab illo516 dis<si>militudo ita nos iungit517 illi imitatio.518 / 

 Omnem habitum519 mundi totum deus implet et ambit.520   

 Nec presens ulli desinit esse loco. / 

 A quo longinquus multum est nimiumque remotus. / 

/10/ Quisquis sincere luce caret fidei. / 

 Cuius si radiis depulsa nocte nitescat. / 

 Diuino impletus lumine lumen erit. / 

 Non igitur terrarum orbis non aequora ponti. / 

 Inuia circuitu sunt obeunda uago. / 

/15/ Ut possit dominator et auctor adiri. / 

 Quem templo cordis mens pia semper habet.521 / 

 A quo ut dissimilis tetra in deserta recedit. / 

 Sic uite merito proximus est similis. / QUOD TOTA / 

 Omnis infidelium uita. peccatum est et nihil / FILIA UITA / 

/20/ est bonum sine summo bono. ubi enim deest / PECCATORUM SIT. / 

 agnitio aeterni522 et incommutabilis ueritatis falsa est uirtus etiam / 

 in optimis moribus523 /    EPIGRAMA / 

 Quamuis multa homini post uulnera prima supersint. / 

 Que uitam hanc faciant laudis habere decus. / 

/25/ Si tamen ingenio claro et probitatis amori. / 

 Fons desit fidei subdita corda rigans. / 

 Cunctarum frugum marcescit inutile germen. / 

 Nec fruitur a524 uero lumine falsus honor. / 

 Ignoratus enim deus et525 non credita uirtus. / 

/30/ Que uera(..)526 ad su<m>mum. proue<h>it arte bonum. / 

 

[fol. 99v] 

 

 Non sinit eniti regna ad celestia mentem. / 

 Obstrictam527 uanis occiduis quem grauem. / 

 Per quem528 omnes calles errat529 sapientia mundi. / DE SABATIS / 

 Et tenebris addit quas sine luce gerit. / OBSERUANTIA530 / 

                                                 
513 autem] om.  ed. 
514 iungit] iungat   ed. 
515 sicu ante corr. (suprascr.1) 
516 nos ab illo]  om.  ed.  Lib. sentent. 
517 iungit] coniungit  ed.  Lib. sentent. 
518 Prosp., Lib. sentent. 91; cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, ps. 34, 2, 6, lin. 19-20. 
519 Omnem habitum] Ambitum  ed. 
520 ambis ante corr.1 
521 mens pia semper habet, cf. hierna fol. 101v, lin. 23.  
522 aeterni] lees æternæ  ed.  Lib. sentent. 
523 Prosp., Lib. sentent. 106; cf. Rm 14, 23; cf. Aug.,  Contra Iulianum 1, col. 666, lin. 35-46. 
524 asuprascr. add    om. ed. 
525 et] ut suprascr.  (tiroonse noot voor   ut) 
526 eras. 
527 obstrictam] obstructam   ed. 
528 Per quem] Perque  ed. 
529 erat ante corr. (suprascr.1) 
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/5/ Male celebrat sabbatum qui ab operibus bonis uacat. ocium autem / 

 debet ab iniquitate. esse perpetuum quia bona consciencia non / 

 iniquietum set tranquillum facit.531 / EPIGRAMA / 

 Non recto532 seruat legalia sabbata cultu.533 / 

 Qui pietatis opus credit in his uetitum. / 

/10/ Nulla dies actus hominum non dampnat iniquos. / 

 Omnia conueniunt tempora iusticie. / 

 Nec co<r>rumpuntur uirtutibus ocia sancta /  DE UERA LI/ 

 Tantum a peccatis libera corda uacent.534 / BERTATE; / 

 Libera semper est seruitus aput dominum cui non necessitas seruit / 

 set charitas.535 /     EPIGRAMA / 

/15/ Libertas nulla est melior maiorue potestas. / 

 Quam seruire deo cui bene seruit amor. / 

 Absque iugo posita est ditionis amica uoluntas. / 

 Que uiget affectu non gemit imperio /536 

 Quo primum uitio superatus est homo hoc ultimum uincitur537 cum / 

/20/ enim omnia peccata superauerit manet periculum ne bene si/ 

 bi mens conscia in se pocius quam in domino glorietur.538 / EPIGRAMA. / 

 Qua[m] primum in morte<m> est homo pulsus fraude maligni. / 

 Hanc illi extremam bella peracta mouent. / 

 Sublimes ut cum palmas clarasque coronas. / 

/25/ Sumpserit atque hostem subdiderit pedibus. / 

 Uirtuti proprie uelit adsignare triumphum. / 

 Non domino cuius munus opusque fuit. / 

 In quo uno semper superat qui non superatur. / 

/30/ Quo dignante manum subdere nemo cadit. / 

 

[fol. 100r] 

 

 Ancipitis uite qui uis superare labores.539 / 

 Dilige quod semper uerus amator habet. / 

 Instant terrenis infesta pericula rebus. / 

 Feruent pro dampnis prelia proque lucris. / 

/5/ Et nihil est inter carnalia uota quietum. / 

 Nec pax sollicitis nec modus est cupidis.540 / DE DILIGEN/ 

 In solo est mens tuta deo quem linquere nolens. / DO / 

 Numquam erit aeterno non opulenta541 bono. / DEO. / 

                                                                                                                                                         
530 De sabatis obseruantia] De sabbato   ed.     De obseruantia sabbati  mss. quatuor 
531 Prosp., Lib. sentent. 114. 
532 recte ante corr. (exp., suprascr.1) 
533 incultu ante corr. (exp.) 
534 libera corda uacent, cf. Polythecon, 9, 337. 
535 Prosp., Lib. sentent. 124 
536 Geen koptitel bij Ademar;  De superbia  ed. 
537 uincitur] uincit  ed. 
538 Prosp., Lib. sentent. 129. 
539 De titel en de sententia ontbreken bij dit epigram. Zo ook in de andere handschriften. Alleen ms. Camb. heeft 

een titel: De diligendo Deum. De kopiist heeft deze titel in ons handschrift abusievelijk boven het volgende 

epigram geplaatst. 
540 Nec pax – cupidis, cf. Hugo de Miramars (s. XIII), Liber de hominis miseria, mundi et inferni contemptu 

(uersio breuis), 7, 1, p. 194, lin. 9. 
541 epulenta ante corr.  (exp., suprascr.1) 
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 Adulantium linguae alligant animas in peccatis delectan/ 

/10/ tur542 enim ea facere in quibus non solum. non mætuitur re/ 

 prehensor set etiam laudatur auditor.543 /  EPIGRAMA /   

 Lingua adsentatrix uitium peccantis aceruat. / 

 Et delectatum crimine laude li[n]g[u]at.544 / 

 Nulla sit ut lapso reparande cura salutis. / 

/15/ Blanditur sonti dum malesuasus honor. / 

 Libera sit potius uox co<r>rectoris amici. / 

 Serpere ne545 fibris ceca uenena sinat.546 / 

 Nec credens medici uerbis fallacibus æger.547 / 

 Noxia laudate uulnera pestis amet. / 

/20/ DE MARTIRIBUS NON BABTIZATIS. / 

 Quidam548 non percepto regenerationis lauacro pro xpisti confes/ 

 sione moriuntur tantum eis ualet ad abolenda pec/ 

 cata quantum si abluerentur fonte babtismatis.549 / EPIGRAMA / 

 Si mundo moritur diuino fonte renascens. / 

/25/ Fitque nouus uita qui sepelitur aqua. / 

 Fraudati non sunt550 sacro babtismate xpisti. / 

 Fons quibus ipsa sui sanguinis unda fuit. / 

 Et quicquid sancti551 fert mistica forma lauacri./ DE UENI/ 

 Id totum implebit gloria martirii. / A QUE  IUSTI IN/ 

/30/        DIGENT552
 / 

 

[fol. 100v] 

 

 Iusticia namque553 nostra quamuis uera sit propter uerum boni finem ad quem / 

 refertur tamen tanta est in hac uita554 ut pocius remissione constet / 

 peccatorum quam perfeccione uirtutum.555 /  EPIGRAMA / 

 Magna quidem in multis est excellentia sanctis. / 

/5/ Quorum animos superi gratia roris alit. / 

 Set dum mens quedam patitur mala corporis aegri. / 

 Et pugnam internis556 exteriora mouent. / 

 Numquam ita perfecto capitur uictoria bello. / 

 Uera ut securus pace fruatur homo. / 

                                                 
542 delectantur] delectat   ed.  Lib. sentent.  Aug. 
543 laudatur auditor] laudator auditur   ed.   Lib. sentent.  Aug. 

     Adulantium – auditor, cf. Prosp., Lib. sentent. 137;  Aug., Enarrationes in Psalmos, 9, 21, lin. 4-6.  
544 linguat] ligat  ed.  Aldh. 

    Lingua – ligat, cf. Aldh., Prosa de uirginitate, 58, p. 739, lin. 35-36; Vincentius Belvacensis (s. XIII), De 

morali principis institutione, 25, lin. 25-25. 
545 ne] nec   ed.  Aldh. 
546 Libera – sinat, cf. Aldh., Prosa de uirginitate, 58, p. 739, lin. 38-39. 
547 ligatuur ae op wat onbeholpen manier geschreven. 
548 Quidam] Qui etiam   ed.   Lib. sentent.   quicumque etiam  Aug. 
549 Prosp., Lib. sentent. 149; cf. Aug.,  De civ. Dei, 13, 7, lin. 1-3. 
550 su ante corr.  (suprascr.1) 
551 sancti] sacri    ed. 
552 De uenia que iusti indigent] De uenia qua etiam iusti indigent   ed. 
553 namque]  om. ed.   Lib. sentent. 
554 uita add.suprascr.1 
555 Prosp., Lib. sentent. 168; cf. Aug., De civ. Dei, 19, 27, lin. 4-6. 
556 internis] interius  ed. 
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/10/ Inter discordes motus contagia serpunt. / 

 Ipsaque uirtutum gaudia uulnus habent. / 

 Ut faciat cunctis longa557 experientia notum. / 558DE INPOS/ 

 Non esse hoc plenam tempore iusticiam. / SIBILITATE / 

 Ni dominus miserando lauet delicta suorum. / COGNOS/ 

/15/ Et dans uirtutum munera det ueniam. / CENDI SECRE/ 

 Diuinorum operum secretas noscere causas.559 / TA DEI / 

 Humanis non est possibile ingeniis. / 

 Nec nullo tamen intuitu speculatur operta. / 

 Qui multa ut lateant560scit placuisse deo. / 

/20/ In quo mens inbuta fide simul omnia discit.561 / 

 Perque operum speciem suspicit562 artificem. / 

 Fingentem rebus formas loca tempora motus.563 / DE NON / 

 Mensuris numeris ponderibusque suis.564 / DESPERAN/ 

 Scrutari ne cura procax obstruxa565 laboret.566 / DIS PECCA/ 

/25/ Cui cuncta in xpisto nosse et habere datur. / TORIBUS / 

 Non est desperandum de malis sed pro ipsis ut boni[s] fiant / 

 studiosius supplicandum quia numerus567 sanctorum de nume/ 

 ro semper est auctus impiorum.568 /  EPIGRAMA / 

 Ut morbo obsessis569 prestanda est cura medendi. / 

/30/ Donec in egreto corpore uita manet.570 / 

 

[fol. 101r] 

 

 Sic prauis multa et uiciorum mole grauatis. / 

 Sanctarum pietas est adhibenda precum. / 

 Ut dum possibile est mutari corda malorum. / 

 Horrescat mortis deuia lucis amor. / DE TRAN/ 

/5/ Conuersisque nouam mentem det571 gratia xpisti. / QUILLITATE PA/ 

 Qua fiunt homines iustificante boni. / CIS572
 QUA FI/ 

 In tranquillitate pacis conprehendenda est / UNT HOMI/ 

 doctrina sapientie que inter tribulacio/  NES IUSTIFI/ 

 num turbines difficulter acnoscitur.573 nec / CANTE BONI574
 / 

                                                 
557 long ante corr. (suprascr.1) 
558 Deze titel komen we in geen enkel ander handschrift tegen: De causis incognitis operum Dei   ed.    
559 De sententia (Prosp., Lib. sentent. 171) ontbreekt bij Ademar. 
560 Het streepje boven ut en boven lateant heeft een grammaticale betekenis: de zin beginnend met ut staat in de 

coniunctivus. 
561 dicit ante corr. (suprascr.1) 
562 suspipit ante corr. (suprascr.1) 
563 loca, tempora, motus: cf. Alanus ab Insulis, Anticlaudianus, 4, p. 107, vs. 19. 
564 Claudianus Mamertus, De statu animae, 2, 4, p. 111, lin. 12. 
565 obtruxa ante corr. (suprascr.2)     obstrusa  ed.     abstrusa   Beda 
566 Scrutari – laboret, Beda, De arte metrica, 7, lin. 39. 
567 numerum ante corr.  (exp., suprascr.2) 
568 Prosp., Lib. sentent. 185. 
569 obsessis] Beda    oppressis  ed. 
570 Ut morbo obsessis –  manet, Beda, De arte metrica, 3, 106-107. 
571 de ante corr. (suprascr.1) 
572 De tranquillitate pacis] De quærendis præsidiis in paces   ed. 
573 agnoscitur  ed.   (acnoscitur: aanwijzing voor dicteertechniek?) 
574 De kopiist heeft abusievelijk de laatste regel van het voorgaande epigram gebruikt in de titel voor het daarop 

volgende epigam De tranquillitate pacis. 
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/10/ facile inueniuntur in aduersitate presidia. que non fuerint / 

 in pace quesita575 /   EPIGRAMA / 

 Dum non perturbant animum discrimina mundi. / 

 Dumque diem pacis prelia nulla premunt. / 

 Exercere fidem diuinis conuenit armis. / 

/15/ Consilioque omnes anticipare minas. / 

 Tranquillam et curis uacuam sapientia mentem. / 

 Imbuit576 et placidi pectoris ospes erit. / 

 Nam quod non fuerit conceptum corde quieto. / 

 Adquiri in seuo turbine non poterit. / 

/20/ 577 Potest homo uictus578 ami<t>tere temporalia <bona>579 num/ 

 quam uero nisi uolens perdit aeterna.580 / EPIGRAMA / 

 Omne bonum mundo concretum et tempore partum. / 

 Quacumque amitti581 condicione potest. / 

 Et582 quamuis damnis uigilanter curare sistat.583 / 

/25/ Sepe tamen propriis despolietur homo. / 

 Et bona que uera584 bona sunt nec fine tenentur. / 

 Semper habet quisquis semper habere cupit. / 

 Nec uim ferre potest xpisto subnixa uoluntas. / 

 In quo persistens omnia uincit amor.585 / DE REMEDIIS / 

/30/      TRIBULACIONUM / 

 

[fol. 101v] 

 

 Fideliter supplicans586 deo pro necessitatibus istius587 uite et mise/ 

 ricorditer auditur et misericorditer non auditur. quid enim infirmo / 

 sit utile magis nouit medicus quam egrotus si autem id postulat / 

 quod deus precepit588 fiet omnino quod poscit que589 accepit karitas quod parat590 / 

/5/ ueritas591 /      EPIGRAMA / 

 Inter mundane mala conflictancia uite. / 

 Sepe quibus domini corripitur populus. / 

 Qui tempestatum uaria sub clade laborant. / 

 Noscant se iusti ferre flagella dei.592 / 

                                                 
575 Prosp., Lib. sentent. 189. 
576 imbuet  ed.    
577 De titel ontbreekt bij Ademar. 
578 uictus] inuitus   ed.  Lib. sentent. 
579 temporalia bona  ed.  Lib. sentent. 
580 Prosp., Lib. sentent. 206. 
581 amicti ante corr.1 
582 ut…dispolietur] et …dispoliatur  ed. 
583 sistat] resistat  ed. 
584 uera] uere    ed.  
585 omnia uincit amor: Verg., Eclogae, 10, vs. 69. 
586 supplicens ante corr. (exp., suprascr.1) 
587 istius] huius  ed. 
588 precepit] praecipit et promittit  ed.  Lib. sentent. 
589 que] quia  ed.  Lib. sentent. 
590 pat ante corr. (suprascr.1) 
591 Prosp., Lib. sentent. 213; cf. Thomas de Aquino, Summae theologiae secunda secundae, 83, 15, 2, lin. 13-16. 
592 ferre flagella dei: cf. Hermannus Werdinensis, Hortus deliciarum, vs. 1093; Rudolfus de Liebegg, Pastorale 

nouellum, 5, 16, vs. 1476 (ed. Orbán). 
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/10/ Atque ipsum toto genitu planctuque precentur. / 

 Ut qua scit miseris auxilietur ope. / 

 Non etenim proprio arbitrio curabitur aeger. / 

 Nec uero leges ipse dabit medico. / 

 Morbida rimetur poenetralia dextra593 salutis. / 

/15/ Et depressa graui uiscera peste leuet. / 

 Absque dolore quidem nequeunt mala sueta repelli. / 

 Sed quod leserunt dulcia amara nouant. / 

 Peniteat morum594 et uitiis uirtute fugatis. / 

 Regnum peccati respuat aula dei. / 

/20/ Ad ueniam tendunt595 iusti596 pia uerbera regis. / 

Ira breuis rectis gaudia longa dabit. / 

 597Numquam bella bonis numquam discrimina desunt.598 / 

 Et cum quo certet mens pia semper habet.599 / 

 Que carnem oblectant sancto sunt noxia cordi.600 / 

/25/ Contra animi legem prelia corpus habet. / 

 Pulsant exterius diuersis motibus hostes. / EPIGRAMA / 

 Intus ciuile est et sociale malum. / DE BELLO INTESTINO / 

 Ut possit mundi incelebris601 uiciisque resisti. / 

 Lis602 est corporei mortificanda hominis. / 

/30/ Sed que mens recto famulam sub iure tenebit. / 

 

[fol. 102r] 

 

 Edomite603 ut regnet carnis in offitiis. / NULLA<M>  ESSE NATU/RAM[ ] MALI OMNIA / 

 Excelso nisique seruit bene subdita regi. / PER UERBUM FACTA SUNT / 

 Unde est facta uolens fiat ut604 inde ualens. / ET SINE IPSO FAC/TUM EST NIHIL605 / 

 Cum itaque uniuerse naturae per uerbum dei facte sint iniquitas per / 

/5/ ipsum facta non est quia iniquitas606 nulla substancia est et peccatum non / 

 natura est sed[i] uitium nature id appetentis quod non est ordinis sui.607 / EPIGRAMA / 

 Per uerbum omnipotens deus omnia condidit unus.608 / 

 A quo natura est nulla creata mali. / 

 Et quod non fecit diues sapiencia uerbi. / 

                                                 
593 dextera ante corr. (ras.) 
594 mor ante corr. (suprascr. 1) 
595 tendant ante corr. (exp., suprascr.1)  
596 uicti ante corr. (exp., suprascr.1)  
597 Bij Ademar ontbreekt de sententia terwijl de titel enkele regels verder in de marge is toegevoegd. Dit lijkt er 

op te wijzen dat de titels pas in tweede instantie aan het schrijfproces werden toegevoegd. Op plaatsen waar de  

kopiist geen ruimte heeft opengelaten voor de titel, daar werd het noodzakelijk deze in de marge te schrijven. 
598 Numquam –  desunt: cf. Gozechinus Leodiensis (Goswinus Moguntinensis, s. XI), Epistula ad Walcherum, 

lin. 425. 
599 Numquam – semper habet: cf. Salimbene de Adam (s. XIII), Cronica, p. 151, lin. 23-24. 
600 noxia cordi, cf. Verg., Aeneis, 7, vs. 326. 
601 incelebris] illecebris   ed. 
602 Lis] Vis   ed. 
603 Et dormite ante corr. (exp.) 
604 ut] et  ed. 
605 Omnia… nihil. ] deze zin behoort tot de sententia (229) en niet tot de koptekst. 
606 iniqui ante corr. (suprascr.1) 
607 Prosp., Lib. sentent. 229; cf. Aug., In Iohannis euangelium tractatus, 18, 5, lin. 28-42; Aug., Enarrationes in 

Psalmos, 68, 1, 5, lin. 47-58. 
608 Cf. Thomas de Aquino, Summae theologiae prima pars, quaestio 32, 1, 1, lin. 23. 
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/10/ Non habet in rerum condicione locum. / 

 Nulla igitur uiciis substancia nullaque uita est. / 

 Que uegetet corpus matheriamue609 suam. / 

 Sed cum libertas discedit ab ordine recto. / 

 Nec seruant proprium que bona sunt modulum. / 

/15/ In culpa et uitio est uagus in contraria motus. / 

 Fitque malum ueram de seruisse uiam. / 

 In qua610 si toto properet quis corde611 reuerti. / 

 Nullus neglecti limitis error erit. / 

 Totaque deleti612 peccati poena peribit. / DE PETITIONIBUS / 

/20/ Condita in integrum restituente deo. / CONTRARIIS. / 

 Deus cum aliquit male poscitur dando irascitur non dando miseretur.613 / 

 Cum deus effectum precibus non prestat iniquis. / 

 Multum concedit quod nocitura negat. / 

 Errantes uoto non uult relinquere614 facto. / 

/25/ Iratus sineret quod pro<h>ibet placidus. / 

 Discat felici supplex; gaudere repulsu.615 / 

 Incipiatque animo pellere quod uoluit. / DE IUDICI/ 

 Parcente est616 deum noscat sibi coruiturus.617 /IS DEI NON CON/ 

 Non exaudiri ne rueret meruit. / PA<RA>NDIS HOMINI618
 / 

/30/ Nullo modo iudiciis hominum comparanda sunt iudicia dei / 

 

[fol. 102v] 

 

 quia619 non dubitandum esse iustum.620 quando facit quod hominibus / 

 uidetur iniustum621 /     EPIGRAMA. / 

 Iudicium humanum quod falli sepe necesse est. / 

 Non semper recipit regula iusticiae. / 

/5/ At domni in cunctis aequa est ueraxque potestas. / 

 Aspectum cuius nulla remota latent. / 

 Talis laudetur iudex timeatur ametur. / 

 Qui uere iustus permanet atque bonus. / 

 Auersos622 reuocans conuersis cuncta remittens. / 

/10/ Atque623 malis ueniam dando bonos faciens. / 

 Non ergo au[c]dacter mens ueri nescia culpet. / 

 Quod placuit summi iudicis arbitrio. /  DE COHIBEN/ 

 Sed subdat sese iusto ignorantia regi. / 

                                                 
609 matheriam preleueante corr. (eras.) 

610 In qua] In quam  ed. 
611 corde in ras. 

612 dilecti ante corr. (exp., suprascr.1) 
613 Prosp., Lib. sentent. 253. 
614 relinquere] delinquere  ed. 
615 repulsu] repulsa  ed. 
616 parcente est] parcente ante corr.          parcentemque  ed. 
617 coruiturus] cum ruiturus  ed. 
618 De iudiciis dei   ed.     De iudiciis dei non comparandi iudiciis hominum   mss. tres 
619 quia] quem   ed.   Lib. sentent. 
620 non dubitandum est esse iniustum   ed.   Lib. sentent. 
621 Prosp., Lib. sentent. 302. 
622 Aduersos ante corr. (exp.)      aduersos  ed.      auersos  ms. Camberon. 
623 scripsit: Atqi 
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 Qui numquam que sint624 non bona uelle potest. / DA IRACUNDIA625
 / 

/15/ Nulli irascenti ira sua uidetur iniusta626 unde ab omni indigna/ 

 cione cito redeundum est ad mansuetudinis lenitatem nam pertinax / 

 motus facile in eius odium transit cui non celeriter ignoscum.627 /  EPIGRAMA / 

 Nemo sue mentis motus non aestimat aequos. / 

 Quodque628 uolunt homines se bene uelle putant. / 

/20/ Unde animus celeri pace est reuocandus ab ira. / 

 Nec robor seuus tempora det hodiis.629 / 

 Offensa<s>630 sibimet parcentia corda remittunt.631 

 Nam nemo est qui non indigeat uenia.632 / 

 Quam nostri memores mundi inter uana uicissim. / 

/25/ Omnibus in causis et damus et petimus. / DE FINE[S] SANCTORUM633 / 

 Cultor iusticiae diuine et pacis amator. / 

 Quem uocat ad summum uita beata bonum. / 

 Scandere constanter dextros634 adnitere calles. / 

 Despiciens leue noxia plana uiae. / 

/30/ Tutius est duros mundi tolerare labores.635 / 

 

[fol. 103r] 

 

 Infestique hostis proelia seua pati. / 

 Quam uictum officiis animum submittere blandis. / 

 Captaque seruili subdere colla iugo.636 / 

 Tempore in occiduo non longe637 est usus honoris. / 

/5/ Et celeri lapsu gaudia falsa fluunt. / 

 Finem igitur proprii sapiens speculabitur aeui. / 

 Et uia qua currat638 quo ferat aspiciet. / 

 Nam mundo innixis639 pars est cum principe mundi. / 

 At seruus640 xpisti gloria xpistus erit. / DE DESIDERIIS CASTIGANDIS641 / 

/10/ Corporeos inter sensus moribundaque membra.642 / 

 Multa animus patitur carnis ab hospitio. / 

                                                 
624 sunt  ed. 
625 De cohibenda iracundia] De cohibenda ira  ed. 
626 Aug., Epistulae, 38 (CSEL 34.2, par. 2, p. 65, lin. 20). 
627 ignoscum] lees: ignoscitur     ed.    Lib. sentent. 

     Nulli – ignoscitur, Prosp., Lib. sentent. 322. 
628 Quoque ante corr. (suprascr.1) 
629 Ne robur sæuis tempora dent odiis    ed.  
630 offensa] offensas   ed. 
631 remittant  ed. 

     Offensas – remittent, cf. Arnoldus Gheyloven, Gnotosolitos paruus, 1, 10, p. 431, lin. 13. 
632 ueniat ante corr. (ras.) 
633 De fine sanctorum   ed. 
634 dextrors ante corr. (exp.) 
635 duros… tolerare labores, cf. Beda, In prouerbia Salomonis libri iii, 2, 10, lin. 86. 
636 subdere colla iugo, cf. Paulinus Nolanus, Carmina, 25, vs. 4. 
637 longe] longi   ed. 
638 currat] currit  ed. 
639 innixis] innexis   ed. 
640 At seruis   ed. 
641 De desideriis carnis castigandis    ed. 
642 In de rechtermarge is later in een groot lettertype genoteerd: “Corporeos inter sensus moribundaque membra 

deus in nomine tuo saluum me fac et in uirtute tua” (Ps 53, 3), cf. Aug., Enarrationes in Psalmos, 53, 4, lin. 3-6. 
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 Quae643 uitae de qua uiuit contraria querens. / 

 Legem uult mentis soluere lege sua. / 

 Sed prudens presul famulam frenare rebellem. / 

/15/ Aeterni regis discit644 ab imperio. / 

 Et uerum accipiens supero de lumine lumen. / 

 Noctem peccati cordis ab aede fugat.645 / 

 Nam que cuncta deus bona condidit ipsaque nostri. / 

 Exilii regio est pulcra decore[t] suo. / 

/20/ Auditus uisus contactus gustus odorquae.646 / 

 Preberi gaudent undique quod placeat. / 

 Fitque nocens homini presentis temporis usus. / 

 Si captum blandis inferiora ligant. / 

 Mens igitur sapiens superas erumpere647 ad arces. / 

/25/ Et summis fieri suesce beata bonis. / 

 Delicias iam nunc promissi concipe regni. / 

 Uirtute adque648 fide649 quod cupis esse tene.650 / 

 Neue ad spem dubiam651 frustra te currere652 credas. / 

 Nature in xpisto prospice liba tu[m]ae. / 

/30/ A quo susceptum si te non ambigis esse. / 

 

[fol. 103v] 

 

 Totus homo in capitis corpore semper erit.653 / 

 Tantum ut iussa uelis nutu admouere654 docentis. / 

 Qui655 quod ait uerbo preuenit auxilio. / 

 656In deitate gradus mensura et tempora non sunt. / 

/5/ Et quod idem est maius non habet atque minus. / 

 Corporeae longe moles formeque recedant. / 

 Uirtus summa caret finibus et spaciis. / 

 Quod pater hoc simul est uerbum patris hoc utriusquae.657 / 

 Spiritus hic deus est unus et una fides. / 

/10/ Per quam uerorum spes non incerta658 bonorum. / 

 Sublimem ignito scandit amore uiam. / 

 Et pregustata superi dulcedine roris. / 

 Doctrinis pasci659 gaudet apostolicis. / 

                                                 
643 glosse boven quae: scilicet caro 
644 dicit ante corr. (suprascr.1)     discat   ed. 
645 fuget   ed. 
646 lees: odorque 
647 erumpere] enitere   ed. 
648 lees: atque 
649 fides ante corr. (exp.) 
650 Delicias – esse tene, Beda, De arte metrica, 13, 56-57. 
651 dubium ante corr. (exp., suprascr.1) 
652 curre ante corr. (suprascr.1) 
653 eris ante corr. 
654 admouere] admoueare  ms.Colb unus    obseruare   ed. 
655 Qui] Quid  ed. 
656 De titel ontbreekt bij Ademar. 
657 lees: utriusque 
658 incerte ante corr. 
659 pacis ante corr. (eras., suprascr.1) 
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 Quisque ergo indignas660 non uis incurrere curas. / 

/15/ Innecti661 uanis occiduisque caue. / 

 Mortalis uitæ breuitas non multa requirit. / 

 Paucorum exigui temporis usus eget. / 

 Esse uolens gaudere obtans scire abdita querens. / 

 Ut te non teneant ultima summa pete. / 

/20/ Delectare deo rege in celestibus esto. / 

 Et qui spem sequeris662 credita amore tene. / 

 Nulla in te maneant hominis uestigia primi. / 

 Nec formam ueteris gestet imago noui. / 

 Exulta agnoscens te uerbi in carne renatum. / 

/25/ Cuius si pars eris663 pars tua xpistus erit. / 

 Qui ne dampnandi legeres mala gaudia mundi. / 

 Promissum ad regnum se tibi fecit iter. / DE CONFITENDO U/ 

 664Cum pater in uerbo sit semper et in patre uerbum. / NO DEO; / 

 Sitque unus uerbi spiritus atque patris. / 

/30/ Sic665 de personis tribus est tibi non dubitandum. / 

 

[fol. 104r] 

 

 Unum ut docta fides confiteare deum. / 

 Corde patris genitum creat et666 regit omnia uerbum.667 / 

 Nec tamen est aliquid quod sine patre gerat. / 

 Unus enim amborum motus racio una uoluntas.668 / 

/5/ Par uirtus inde spiritus unus amor. / DE EADEM RE669 / 

 670Sic magnus deus est de se ualet et manet in se. / 

 Cui summum et proprium est semper id esse quod est. / 

 Splendet enim uerum uero de lumine lumen. / 

 Ut genitum agnoscens nouerit ingenitum. / 

/10/ Una trium deitas una est essentia ab uno. / 

 Idem est cum uerbi spiritus atque patris. / 

 Nullum opus abiunctum nulla est non aequa potestas. / 

 In cunctis unum sunt tria principium. /  DE QUEREN/ 

 Cum pia mens in laude671 dei superata laboras. /  DO PERSEUE/ 

/15/ Gaude quod tantum te bene uincit opus. / RANTER DEO / 

 Teque aliquid superi cognosce habuisse uigoris. / 

 Si672 tibi non satis est quod capis673 atque sapis. / 

                                                 
660 Quisque ergo indignas] Tu qui ergo indignas  ed.    Indignas quisquis  ed. Ven. 
661 Inuectis ante corr.(exp.)  
662 Et quæ spe sequeris 
663 eris] es   ed. 
664 De sententia ontbreekt bij Ademar. De grote initiaal T aan het begin van het epigram is hier ten onrechte 

ingevuld door de kopiist/rubricator. De corrector van de tekst heeft deze letter geëxpungeerd en vervangen door 

de letter C. 
665 Sit ante corr. (exp., suprascr1) 
666 createt ante corr. 
667 Corde – uerbum, Beda, De arte metrica, 12, 21. 
668 racio una uoluntas] ratio una uolendi est   ed. 
669 De eodem   ed. 
670 De sententia ontbreekt bij Ademar. 
671 in labore ante corr. (exp., in marg. add.)  
672 Sit ante corr. (exp.) 
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 Quere bonum sine fine bonum674 et persiste repertum.675 / PROSPERI / 

 Querere non habeant talia uota modum. / EXPLICIUNT / 

/20/ Nam qui se nullo iam munere credit egere. / EPIGRAMA / 

 Crescere non cupiens perdit adempta676 tepens. / 677

                                                                                                                                                         
673 capis] cupis   ed. 
674 bono ante corr. (exp., suprascr.1) 
675 repertum] reperto   ed. 
676 adepta   ed.  
677 Nu volgt direct aansluitend in dezelfde hand een tekst toegeschreven aan Prosper van Aquitanië of aan 

Paulinus van Nola. 
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43. PS. PROSPER AQUITANUS / PS. PAULINUS NOLANUS, Carmen ad uxorem. 

 

fol. 104r lin. 22 – fol. 106r med. (schriftje X) 

 

INC.: Incipiunt uersus Prosperi. Age iam precor mearum. Comes inremota rerum. 

EXPL.: Prospe liber sancti finit pulcherrimus hic ri; 

 

 

  

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

   Paleografische en codicologische kenmerken zijn voor deze tekst identiek met die van de 

voorgaande tekst van Prosper Aquitanus. Dat wil zeggen, de kopiist van de Epigrammata gaat 

in dezelfde hand en met dezelfde opmaak verder met het Carmen ad uxorem. Zie de 

opmerkingen dienaangaande onder tekst nr. 42. 

 

 
 

Afb. 43.1, fol. 104r. Slot van Epigrammata en begin van Carmen ad uxorem met de 

anacreontische verzen. 

 

 

TEKST 

 

  Het gedicht bestaat uit 16 anacreontische verzen,1 die in het handschrift in doorlopende 

regels worden geschreven, gevolgd door 53 disticha, met voor elke hexameter en pentameter 

                                                 
1 Cf. NORBERG, An Introduction to the Study of Medieval Versification, p. 67. 
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één afzonderlijke regel. In het gedicht is een man aan het woord die zijn vrouw aanspoort om 

hem te volgen in een huwelijksleven dat gewijd is aan kuisheid en vroomheid.  

Er zijn drie handschriften bekend waarin dit vers van 122 regels is opgenomen tussen de 

werken van Prosper Aquitanus: Rome BAV Reg. lat. 230 en 260 (beide s. IX) en Monte 

Cassino 226 (s. XI). Daar kan nu de kopie van het Carmen ad uxorem in VLO 15 aan worden 

toegevoegd én het handschrift Parijs, BnF lat. 544, fol. 163r-164v, dat mogelijk op de tekst 

van VLO 15 is gebaseerd. Wat betreft de overeenkomst tussen het Carmen ad uxorem in VLO 

15 en dat in BnF lat. 544, daarvoor geldt hetzelfde als hetgeen gezegd is over de 

overeenkomst tussen de voorafgaande Epigrammata in beide handschriften: op basis van de 

tekstvarianten is het vrijwel onmogelijk dat VLO 15 gekopieerd zou zijn van BnF lat. 544, de 

relatie is vermoedelijk andersom.   

  Ondanks de handschriftelijke traditie wordt getwijfeld aan het auteurschap van Prosper 

Aquitanus (ca. 390-ca. 455).2 Een andere kandidaat voor het samenstellen van dit gedicht over 

een spiritueel huwelijk, is Paulinus van Nola (353-431). Paulinus’ gedicht nr. 25 kan gezien 

worden als een eerste poging om het klassieke huwelijksgedicht, het epithalamium, te 

modelleren naar christelijke idealen. De inspiratie voor dit thema vond Paulinus wellicht in 

het ascetische huwelijksleven dat hij en zijn vrouw leidden. In een recent artikel van Roberto 

Chiappiniello wordt Paulinus misschien wel niet als schrijver van het Carmen ad uxorem 

geïdentificeerd, maar zijn huwelijksgedicht kan toch minstens worden beschouwd “… as a 

generative matrix, which the author of the ‘Carmen ad uxorem’ absorbs and transforms.”3 

  Het begin van het Carmen ad uxorem, dat wil zeggen tot regel 16 (animas fuit uoluptas), is 

door Beda Venerabilis (c. 672-735) opgenomen in zijn De metrica arte ter illustratie van de 

anacreontische versmaat.4  

Het gedicht kent een opmerkelijke slotregel waarbij de kopiist zich een woordspel 

veroorlooft: hij maakt  –RI los van de naam PROSPERI en plaatst deze twee letters aan het 

einde van de regel: PROSPE LIBER SANCTI FINIT PVLCHERRIMVS HIC RI (“Hier 

eindigt het allerprachtigste boek van de Heilige Prosper”). 

 

 

EDITIE 

 

S. Pontii Meropii Paulini Nolani opera. Pars 2: Carmina. Ed. G. de HARTEL (CSEL 30, 1894; 

editio altera Margit KAMPTNER, Wenen, 1999) p. 344-348.  

Cf. SCHANZ-HOSIUS, IV, 2, p. 491-494 (Prosper Aquitanus). 

 

TRANSCRIPTIE 

 

<   > addendum 

[   ] delendum 

ed. ed. de Hartel/Kamptner 

P BnF lat. 544, fol. 163-164v  

 

[fol. 104r] 

                                                 
2 In de editie van G. de HARTEL wordt het Carmen ad uxorem ingedeeld bij de werken van Paulinus van Nola. 
3 R. CHIAPPINIELLO, “The Carmen ad uxorem and the genre of the epithalamium”, in: W. OTTEN en K. 

POLLMANN (eds.), Poetry and Exegesis in Premodern Latin Christianity. The Encounter between Classical and 

Christian Strategies of Interpretation (Leiden, 2007), p. 115-139, het citaat op 116.  
4 Beda, De arte metrica , 22, 1-21 (ed. C. B. KENDALL (1975), CCSL, 123A). Beda spreekt hier over de auteur 

als “Prosper tiro”. Ademar was bekend met deze tekst van Beda als onderdeel van de onderwijsteksten in Gud. 

79, zie de Appendix in Deel I. 
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/22/ INCIPIUNT VERSUS PROSPERI. / 

 AGE5
 IAM PRECOR MEARUM. COMES INRE/ 

 MOTA RERUM., Trepidam breuemque uitam. / 

/25/ Domino6 deo dicemus. Celeri uides rotatu. Rapidos dies me/ 

are. Fragilisque membra mundi. Minui perire labi. Fu/ 

 git7 omne quod tenemus. Neque fluxa habent recursum. / 

 cupidas que uana mentes.8 Specie trahunt inani.9 Ubi / 

 nunc imago rerum est. Ubi sunt opes potentum. Quibus / 

/30/ occupare captas. Animas fuit uoluntas10 / 

 

[fol. 104v] 

 

 Qui centum quondam11 terram uertebat aratris. / 

 Aestuat12 ut geminos possit habere boues. / 

 Uectus magnificas carpentis sepe per urbes. / 

 Rus uacuum fessis æger adit pedibus./ 

/5/ Ille decem celsis sulcans maria ante carinis. / 

 Nunc limbum13 exiguum scandit et ipse regit. / 

 Non idem status <est>14 agris non urbibus ullis. / 

 Omnia que in finem precipitata ruunt. / 

 Ferro peste fame uinclis algore calore. / 

/10/ Mille modis miseros mors rapit una homines / 

 Undique bella fremunt omnis15 furor excitat armis. / 

 Incumbunt reges regibus innumeris. / 

 Impia confuso seuit discordia mundo. / 

 Pax habiit16 terris ultima queque uides. / 

/15/ Et si concluso superessent tempora seclo. / 

 Ut17 posset18 longos mundus habere dies. / 

 Nos tamen occasum nostrum obseruare deceret. / 

 Et finem uite quemque uidere suae. / 

 Nam mihi quid prodest quod longo flumina cursu. / 

/20/ Semper inexaustis prona feruntur aquis. / 

 Multa quod annose uicerunt secula siluae. / 

 Quodque suis durant florea rura locis. / 

 Ista manent nostri sed non mansere parentes. / 

 Exiguam uitam corporis ospes ago.19 / 

                                                 
5 Aoe ante corr. (exp., suprascr.1) 
6 Domino corr. (eras.) 
7 Fugit] Fluit  ed 
8 cupida que uana mentes]  Beda       cupidas uaga que mentes    ed 
9 inanis ante corr. (exp.) 
10 uoluntas] uoluptas   P  ed.  Beda 
11 condam ante corr. (suprascr.) 
12 Aestua ante corr. (suprascr.1) 
13 limbum]  lembum ante corr. (exp., suprascr.2)   lembum  ed. 
14 status est   P  ed. 
15 omnis] omnes   P  ed. 
16 lees abiit  ed. P 
17 Ut] P   Aut  ed 
18 possitante corr. 

19 Exiguam uitam corporis ospes ago] P   exigui uitam temporis hospes ago  ed. 
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/25/ Non […]20 ergo sumus nequiquam21 in secula nati. / 

 Que pereunt nobis et quibus occidimus. / 

 Sed uitam eternam ut uita22 mereamur in ista. / 

 Et23 subeat requies longa labore breui / 

 Et tamen iste labor sit forte rebellibus asper. / 

/30/ Ac rigidas leges effera corde putant.24 / 

 

[fol. 105r] 

 

 Non autem <haec>25 grauis est mansueto sarcina dorso. / 

 Nec ledit blandum micia (?) colla iugum. / 

 Tota mente deus tota ui cordis amari. / 

 Precipitur uigeat cura secunda hominis. / 

/5/ Quod sibi quis nolit fieri non inferat ulli. / 

 Uindictam lesus nesciat exigere. / 

 Contentus modicis uitet sublimis haberi. / 

 Sperni non timeat spernere non soleat. / 

 Parcus uera loqueris et mente <et>26 corpore castus. / 

/10/ Insontem uitam pacis amator agat. / 

 De27 proprio cunctis28 quos cernit aegere benignus. / 

 Non sua non cupiat que sua sunt tribuat. / 

 Quid rogo mandatis durum censetur in istis. / 

 Aut quid inest29 quod non possit habere30 fides. / 

/15/ Cui credunt sacros uerum cecinisse prophetas. / 

 Et qui non dubitant uerba manere dei. / 

 Qui xpistum passum poenas crucis ultima mortis. / 

 In toto celsi patris honore uident. / 

 Quique ipsum multa cum magestate31 tremendum. / 

/20/ Expectant pingui lampade peruigiles. / 

 His sordent terrena patent celestia nec se. /  

 Captiuos seruos32 temporis huius agunt. / 

 Non33 illos capit34 fallax sapientia mundi.35 / 

 Nec curae36 steriles inseruere polis. / 

/25/ Imperia et fa<s>ces37 indocti munera uulgi. / 

                                                 
20 exp. tamen]  haec  ed 
21 nequicquam  ed 
22 uita ut  ed 
23 Et] Ut  ed 
24 corde putant] corda putent  ed.  P 
25 haec  ed. 
26 et  ed.  P 
27 Et ante corr. (exp., suprascr.1) 
28 cunctos ante corr. (exp., suprascr.1) 
29 inest] P  erit  ed. 
30 habere] P   obire   ed. 
31 maiestate  ed.   P 
32 serui ante corr. (exp., suprascr.1) 
33 Num ante corr. (exp., ante scripsit1) 
34 capiat ante corr. (exp.) 
35 non illos fallax cepit sapientia mundi    ed. 
36 curae] curas  ed.   P corr. 

37 faces] P   fasces  ed. 
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 Quasque orbis scelerum semina fecit opes. / 

 Calcarunt sancta celum ambitione petentes. / 

 Suffragiis xpisti plausibus angelicis. / 

 Nec labor hos durus uincit nec blanda uoluptas. / 

/30/ Querere nil cupiunt perdere nil metuunt. / 

 

[fol. 105v] 

 

 Omnia non xpisti qui xpisti est odit in illo. / 

 Se statuens in se qui gerere obtat eum. / 

 Ille deus rerum celi terre que creator. / 

 Me propter sacra uirgine natus homo est. / 

/5/ Flagris dorsa alapis maxillas ora saliuis. / 

 Prebuit et figi se cruce non re[n]nuit. / 

 Non ut tanta deo quicque38 pacientia ferret. / 

 Cuius nec crescunt nec minuuntur opes. / 

 Set uictum quod erat in me <ut>39 superaret in illo. / 

/10/ Factus sum xpisti corporis ille mei. / 

 Me gessit moriens me uicta morte resurgens. / 

 Et secum ad patrem me super astra tulit. / 

 Quidnam igitur tanta pro spe tolerare recusem. / 

 Aut quid erit quod me separet a domino. / 

/15/ Ignem adhibe rimare manu mea uiscera tortor. / 

 Et fugient40 poenas membra soluta tuas. / 

 Carcer[r]e si ceco claudar nectar que catenis. / 

 Liber in excessu mentis adhibo41 deum. / 

 Si mucrone paret ceruicem abscidere42 lictor. / 

/20/ Inpauidum inueniet mors cita poena breuis. / 

 Non metuo exilium mundus domus43 omnibus una est. / 

 Sperno famem domini sit44 mihi sermo cibus. / 

 Nec tamen ista mihi de me fiducia surgit. / 

 Tu das xpiste loqui tu que pati tribuas.45 / 

/25/ In nobis nihil audemus sed fidimus in te. / 

 Quos pugnare iubes et superare facis. / 

 Spes igitur mea sola deus quem credere uita est. / 

 Qui patrie ciuem me dedit alterius. / 

 Sorte patrum occiduum iussus transcurrere mundum. / 

/30/ Sub xpisti sacris aduena miles eo. / 

 

[fol. 106r] 

 

 Nec dubius me iure breui terrena tenere. / 

 Sic utar propriis ceu mea non mea sint.46 / 

                                                 
38 quicquam   ed.  P 
39 ut  ed. 
40 Et fugient] P  Effugient   ed. 
41 adibo  P  ed. 
42 abscidere] P   abscindere   ed. 
43 domus mundus   ed. 
44 fit   ed.  P 
45 tribuas]  P    tribuis   ed. 
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 Non mirabor opes nullos sectabor honores. / 

 Pauperiem xpisto diuite non metuam. / 

/5/ Qua stetero aduersis hac utar mente secundis. / 

 Nec mala me uincent nec bona me capient. / 

 Semper agam grates xpisto dabo semper honorem. / 

 Laus domini uiget47 semper in ore meo. / 

/10/ Tu mo<do>48 fida comes mecum isti accingere pugne. / 

 Quam deus infirmo prebuit auxilium. / 

 Sollicite luctum49 cohibe solare dolentem. / 

 Exemplum uite sumus50 uterque pię. / 

 Custos esto tui custodis mu[t]tua redde. / 

/15/ Erige labentem surge lauentis51 ope. / 

 Ut caro non eadem sed tantum52 mens quoque nobis. / 

 Una sit atque duos spiritus unus alat53 / 

 

 PROSPE LIBER SANCTI FINIT PVL/ 

/20/ CHER<R>IMVS HIC RI;54
  /55 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
46 sint  post corr. 
47 uiget] uiuet  ed.  P 
48 modo   ed. P 
49 sollicite luctum] P   sollicita elatum   ed. 
50 simus  ed.  P 
51 lauentis] leuantis   ed.  P 
52 sed tantum] tantum sed   ed.  P 
53 alat̅.  scripsit 
54 lees: Prosperi liber sancti finit pulcherrimus hic  In BnF lat. 544, fol. 164v. heeft een andere hand in uncialis 

aan het slot toegevoegd: “Prospe liber sancti finit pulcherrimus ....”. 
55 De rest van fol. 106r. en geheel fol. 106v. is leeg gebleven.   
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44. PRISCIANUS, Praeexercitamina  

 

fol. 107v – 112v lin. 5 (schriftje XI) 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   Dit schriftje is aangelegd om twee teksten van Priscianus te bevatten, de Praeexercitamina 

gevolgd door De figuris numenorum. Later is de oorspronkelijk leeggebleven eerste rectozijde 

van het katern door Ademar opgevuld met een fragment van de Scholica graecorum (zie tekst 

nr. 14a). Naar mijn mening zijn de Priscianusteksten in dit katern niet door Ademar zelf 

geschreven. Het verschil in schriftbeeld met door Ademar geschreven teksten is té groot, om 

verklaard te kunnen worden uit de aanname dat we hier met de vroege en de late Ademar te 

maken hebben.  

 

 
 

Afb. 44.1. VLO 15, fol. 107v. Begin Praeexercitamina. 

 

  Het ronde, vloeiende, meer cursieve schrift dat we in andere teksten als karakteristiek voor 

Ademar hebben leren kennen, contrasteert met de scherp gevormde lettertekens in het 

geposeerde schrift van de Priscianus-teksten waarin vele letters op zichzelf staan en geen 

verbinding aangaan met de buurletters (hoewel opgemerkt moet worden dat de kopiist  

verderop in de tekst  wat minder gedisciplineerd schrijft en er een toename te zien is van 

letterverbindingen). De staart van de e-caudata is een opvallende scherpe streep naar links in 

het verlengde van de bovenwaartse haal aan de tong van de e. De horizontale 

afkortingsstreepjes hebben aan het einde eveneens een schuine opwaartse gerichtheid. 

  Deze voor Ademar atypische schriftkenmerken zijn vergelijkbaar met die in een tekst in 

Wolfenbüttel, Gud. 79. Daar treedt een kopiist op die het begin van Beda’s De metrica arte 

afschrijft: 



790 

 

 
 

Afb. 44.2. Gud. 79, fol. 39v. Beda, De metrica arte. 

 

Wanneer we beide schriftvoorbeelden nauwkeurig bekijken dan moet de conclusie luiden dat 

hier één en dezelfde kopiist aan het werk is geweest die niet geïdentificeerd kan worden met 

Ademar.  

 Vanwege de opvallende vorm van de e-cauda en de hoek van 45o die gemaakt wordt door de 

cauda, het afkortingsstreepje van de letter m en de punctus elevatus, krijgt het schrift in VLO 

15 een bijzonder aanzien: 

 

 
 

Afb. 44.3. VLO 15, fol. 113r. Priscianus, De figuris numerorum. 

 

 

 

CODICOLOGIE 

 

    Dit katern heeft een zeer klein formaat (155 x 125 mm.). Het gaat om hergebruikt 

perkament, want gevouwen uit een bifolium (dubbelblad = 500 x 310 mm.) tot folio-formaat 

(250 x 310 mm.), dan naar quarto (250 x 155 mm.) en tenslotte tot octavo (125 x 155 mm.). 
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Het vouwschema is volgens de formule C van Gilissen (= pliages in octavo, formule C = 

5436:8127, fig. 13-16, p. 32).1  

 

Foliëring: een eerste hand heeft met zwarte inkt alleen het folionummer 107 aangebracht aan 

het begin van dit katern (Vossius?). In een later stadium werd het gehele katern gefolieerd, nu 

met potlood. Vermoedelijk is hier sprake van dezelfde hand die met potlood de index van 

Vossius met bibliografische gegevens aanvulde (zie tekst nr. 0), naar alle waarschijnlijkheid 

het werk van de Leidse bibliothecaris W.N. Du Rieu (1880-1896). In ieder geval moet deze 

hand van ná het midden der 19e eeuw dateren, omdat in de marge van de tekst verwezen 

wordt naar de editie van H. Keil,Grammatici latini, 3, die voor het eerst in 1859 verscheen. 

  De prikjes en de liniëring werden gemaakt voor een vroegere bestemming van het 

perkament, hetgeen verklaart waarom de kopiist de bestaande lay-out niet respecteert. 

Dit regelmatig katern (een quaternio) heeft op fol. 114v, rechts in de ondermarge, een 

katernsignatuur ( 1 ); misschien dat hierna een katern met het vervolg van de tekst was 

bedoeld. 

Regel van Gregory: H/VV/HH/VV/ etc. 

Perkament is van goede, regelmatige kwaliteit. 

Bruine inkt; verzorgde, kleine, scherpe letter met golvende schrijflijn.  

 

 

TEKST 

 

    Het standaardwerk op het gebied van de Latijnse grammatica in de vroege Middeleeuwen 

werd gevormd door de Institutiones grammaticae, het voornaamste geschrift van Priscianus 

(rond 500 n. Chr.). Maar Priscianus schreef ook nog een aantal kleinere verhandelingen zoals 

de Praeexercitamina en De figuris numerorum, twee teksten die in bewerkte vorm in VLO 15 

zijn opgenomen. Het eerste werk, de Praeexercitamina, was een getrouwe weergave in het 

Latijn van de Griekse Progymnasmata van Ps.-Hermogenes, bedoeld als inleiding tot de 

retorica. In de openingszin wordt uitdrukkelijk uitgesproken dat het de bedoeling is om 

kinderen te onderwijzen, wier ontvankelijke geest, om te beginnen, in contact gebracht moet 

worden met de fabels. In De figuris numerorum  behandelt Priscianus de Romeinse en 

Griekse munten, maten en gewichten. Beide teksten werden waarschijnlijk door Ademar aan 

de leerlingen voorgedragen. Gelet op het kleine schrift en de vele afkortingstekens zal het niet 

de bedoeling zijn geweest dat dit schriftje aan de leerlingen werd voorgelegd om de tekst mee 

te lezen.   

 

In VLO 15 begint de assistent van Ademar zijn bewerking van de Praeexercitamina met: 

“Incipiunt Prisciani praeexercitamina. De fabula. Fabula est oratio…”(fol. 107v), en hij 

besluit met “Explicit ars prisciani sophistę preexercitaminum” (fol. 112v, lin. 5), om direct 

daarop aansluitend te vervolgen met De figuris numerorum: “De numerorum figuris. Quas 

antiquissimi habent codices. Sciendum quod…”(fol. 112v, lin. 5-6), totdat de tekst afbreekt op 

fol. 114v, lin. 33: “... quaterdecies quinquiesdecies. sexiesdecies....” (ed. Passalacqua, p. 10, 

lin. 25).   

 

  De kopie van Ademar kenmerkt zich door een ongebruikelijke volgorde van tekstgedeelten, 

vooral in De figuris numerorum; verder door omvangrijke weglatingen, door inkortingen én 

door toevoegingen die opvallen vanwege hun pejoratieve stijl wanneer het er om gaat de 

heidense goden te (dis-)kwalificeren (zie vooral fol. 110v). Ik heb in de editie van 

                                                 
1 Zie voor verdere bijzonderheden:  Ad van ELS, “A Flexible Unity”, p. 44-50. 
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Passalacqua geen vermelding gevonden dat zij dergelijke toevoegingen heeft aangetroffen in 

de door haar geraadpleegde handschriften. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met 

marginale en/of interlineaire glossen die op een bepaald tijdstip, mogelijk door de kopiist die 

in opdracht van Ademar handelde, in de lopende tekst werden opgenomen.2 De bewoording 

lijkt te bevestigen dat deze interpolaties inderdaad afkomstig zijn uit een tekstcommentaar: “... 

hoc apud stultos et inmundos paganos” (fol. 110v, 16-17). 

  Een ander opvallend kenmerk van deze twee teksten van Priscianus wordt gevormd door de 

ruimschootse aanwezigheid van tiroonse tekens die in hun afwijkende morfologie de 

veronderstelling bevestigen dat hier een ander dan Ademar aan het werk is.3 

 

 

 

EDITIES  EN  LITERATUUR 

 

Marina PASSALACQUA (ed.), Prisciani Caesariensis Opuscula, I: De figuris numerorum (p. 3-

18), De metris Terentii, Praeexercitamina (p. 33–49). Passalacqua maakt geen melding van 

de lezingen in VLO 15, met uitzondering van de variant uteris (fol. 112r, 24).  

De editie van Fr. LINDEMANN, Prisciani Caesariensis grammatici opera minora (Leiden 

1818), p. 199-229 en 254-279, bevat een collatie van VLO 15 (sigl. V). Dit geschiedt echter 

niet systematisch, slechts in enkele gevallen vermeldt Lindemann de varianten c.q. 

toevoegingen die zo karakteristiek zijn voor de versie van de Praeexercitamina in VLO 15.   

H. KEIL (ed.), Grammatici Latini 3 (1859, repr. Hildesheim, 1961), p. 406-417 (De figuris 

numerorum) en p. 430-440 (Praeexercitamina); maakt geen gebruik van VLO 15. 

 

Cf. SCHANZ-HOSIUS, Geschichte der römischen Literatur, IV, 2, p. 231-235. 

M. PASSALACQUA, I codici di Prisciano (Rome, 1978). 

Guglielmo BALLAIRA, Per il catalogo dei codici di Prisciano (Turijn, 1982), p. 250-251. 

 

   

 

SIGLA 

 

m. 1   kopiist  

<…>    addendum 

[…]   delendum 

p.c.  post correctionem 

a.c.  ante correctionem 

exp.  expunxit 

add.  addidit 

suprascr.  suprascripsit 

ed.  ed. Passalacqua 

L  ed. Lindemann 

Keil  ed. Keil 

                                                 
2 De procedure is van Ademar bekend:  in zijn kopie van Cassianus’ De octo vitiosis cogitationibus (BnF lat. 

3784, fol. 122r-124r) nam Ademar de marginale aantekeningen uit zijn model  (BnF lat. 2843, fol. 162-166) 

integraal in de tekst op.  
3

 Cf. P.C. MOLHUYSEN,  “Die Tironiana der Universitäts-bibliothek in Leiden” in: Archiv für Stenographie 54 

(1902), p. 164-165. De auteur behandelt alleen de tiroonse noten in Priscianus. Andere tiroonse tekens die zich in 

dit handschrift bevinden zijn door Molhuysen over het hoofd gezien. Voor een inventaris van alle tiroonse tekens 

in VLO 15, zie Appendix  1. 



793 

 

codd.  codices 

vetgedrukt oplossing tiroonse noten 
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TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 107v] 

 

INCIPIUNT PRISCIANI PRÆEXERCITAMINA. DE FABULA 

 

Fabula est oratio ficta uerisimili dispositione imaginem exhibens ueritatis. Ideo autem hanc / 

 primam tradere pueris solent oratores. quia animos eorum adhuc molles. ad meliores faci/ 

 le uias instituunt1 uitæ. Usi sunt tamen ea uetustissimi quoque auctores. ut hesiodus. archilo/ 

/5/    cus. horatius; hesiodus quidem lusciniæ. archilocus autem uulpis. horatius muris; Nomi/ 

 nantur autem ab inuentoribus <fabularum> alię ciprię alię libicę. alię sybariticę. Omnes autem commu/ 

 niter ęsopię. quoniam inuentis2 frequenter solebat ęsopus fabulis uti. Et pertinet ad uitę / 

 utilitatem. et fit uerisimilis. si res que subiectis accidunt personis. aptę reddantur. Ut / 

 puta de pulchritudine aliquis certat. pauo hic supponatur. Oportet alicui astutiam / 

/10/ tribuere. uulpecula est subicienda. Imitatores aliquos hominum uolumus ostende/ 

 re. hic simiis est locus.  Oportet igitur modo breuiter. modo latius eas disserere.  Quomodo autem hoc / 

 fiat? Si nunc narratione simplici proferantur. nunc etiam sermo inductis fingatur personis. / 

 Exempli causa. Simię conuenerunt. et consilium habebant de urbe condenda. Et quia pla/ 

 cuit illis. paratę erant incipere ędificationem. Sed uetus inter eas prohibuit ab incepto3 eas. / 

/15/ docens4 quod facile capiantur. si intra muros concludantur. Sic breuiter dices. Sin / 

 uelis producere. sic. Simię conuenerunt. consiliabantur de urbe condenda. [Et quia placuit / 

 illis. paratę erant.]5 Quarum una in medium ueniens. contionata est quia oportet ipsas / 

 quoque ciuitatem habere. Uidetis enim aiebat quod ciuitates habendo homines. / 

 habent etiam domos singulas. et contionem uniuersi. et in theatrum ascendentes / 

/20/ delectant animos spectationibus et auditionibus uariis. Et sic proferes orationem. in oran/ 

 do;6 dicens quod et plebis[s]citum scriptum <est>. Et finges etiam orationem ueteris simiæ; / 

                                                 
1 unstutuunt ante corr. (exp.) 
2 inuentis] in conuentibus    ed.   L  
3 ab incepto suprascr. add. (m. 1) 
4 docens p.c. (m.1)] dicens  ante corr. 
5 Onterechte herhaling van r. 12/13; gedelgd door onderstreping. 
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 Expositio autem fabularum. uult circuitionibus carere et7 iucundior8 esse. Sed oratio qua utili/ 

 tas fabulę retegitur. quam epymithion uocant. quod nos affabulationem / 

 possumus dicere. a quibusdam prima. sed rationabilius9 a plerisque postrema ponitus. / 

/25/ Sciendum uero. quod etiam oratores inter exempla solent fabulis uti. / 

 

[fol. 108r] 

 

 DE NARRATIONE 

 

 Narratio est expositio rei factæ. uel quasi factę. Quidam tamen XPHIAN.10  id est usum / 

 posuerunt ante narrationem. Species autem sunt narrationum. iiii.or , fabularis. fic/ 

 tilis. historica ciuilis. Fabularis <est> ad fabulas11 supra dictas pertinens. / 

/5/ Fictilis. ad tragoedias siue comoedias ficta. historica. ad res gestas / 

 exponendas. Ciuilis. que ab oratoribus in exponendis12 causis sumitur. / 

 Nunc autem de ea que ad exercitationem pertinet dicimus. quam uariis proferre modis / 

 solemus. Per rectum indicatiuum. per indicatiuum inclinatum. per conuictiuum. / 

 dissolutum comparatiuum. Rectum quidem indicatiuum. ut medea acetę13 / 

/10/ filia fuit. hęc prodidit aureum uellus et sequentia. Rectum autem nominatur. / 

 quod per totam uel ampliorem orationem casum seruat nominatiuum. Indicatiua uero / 

 inclinata dicitur. in qua obliquis utimur ca[ ]sibus. ut medeam acetę filiam dicunt / 

 amauisse iasonem. et reliqua que14 alios quoque casus assumit. Conuictiua uero figu/ 

 ra est qua arguentes utimur. ut quid enim non fecit medea malum? non amauit / 

/15/ quidem iasonem. prodidit autem aureum uellus. interfecit fratrem et sequentia. / 

 Dissolutum uero fit sic. Medea acetę filia prodidit aureum uellus. inter/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
6  proferes orandoa.c.] proferes orationem in orando post  corr. (suprascr.)    proferes orationem morando dicens, …  ed.  
7 carere et suprascr. add. 
8 iuundior ante corr. (suprascr. c ) 
9 rationabilis ante corr. (suprascr. ) 
10 χρείαυ   ed. L 
11 fabulase  scripsit 
12 exponendis] expendere ante corr.      
13 acetę] aeetae  ed.  L 
14 que] quia  ed.   L 
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 fecit fratrem15 et sequentia. Comparatiuum uero. est hoc. Medea acetę16 filia / 

 debens pudicitiam seruare amoris. turpitudini prodidit eam. Et / 

 quam decebat custodem fraternę fieri salutis. interfecit fratrem. Et que debuit / 

/20/ tutari aureum uellus; tradidit insidiatori.  Et rectum quidem histo/ 

 riæ conuenit est enim planius; inclinatum uero magis certaminibus rhe/ 

 toricis. Conuictiuum uero ad arguendum accommodatius. Dissolutum / 

 autem orationibus17 siue conclusionibus est enim passiuum .i. affectus animi com/ 

         mouens. DE USU. Vsus est quem greci XPEIAN18 uocant. commemorat19 / 

/25/ orationis alicuius uel facti. uel utriusque simul. celerem habens demonstra/ 

 tionem. que utilitatis alicuius plerumque causa profertur. Usuum autem. alii sunt oratio/ 

                                                                                                                                          nales./ 

[fol. 108v] 

 

 alii actiui. Orationales sunt quibus oratio inest sola; ut plato dicebat musas in a/ 

 nimis esse ingeniosorum. Actiui uero in quibus actus inest solus. ut diogenes cum uidisset / 

 puerum indecenter agentem. pedisecum uirga percussit. Vel mixti[m] percussit dicens20 / 

 qua re sic erudisti?21 Interest autem inter usum et commemorationes hoc. quod usus breui/ 

/5/ ter profertur. commemorationes uero quas ΑΠΟΛΗΜΟΕΜΑΤΑ.22 greci uocant. / 

 longiores sunt. Sententię uero differt. quod sententia indicatiue profertur. usus uero / 

 sepe etiam per interrogationem et per responsionem. Preterea quod usus etiam in actu solet in/ 

 ueniri. sententia uero in uerbis tantum. Et quoniam usus habet omnimodo personam que fecit uel dixit; / 

 sententia uero sine persona dicitur. Traduntur tamen differentię usuum plures a ueteri/ 

/10/ bus.  alii enim sunt indicatiui. alii interrogatiui. Sed nunc ad instans ueniamus. hoc est / 

 ad operationem et ordinationem ad usus pertinentium capitulorum. Disponendum igitur sic. / 

 Primum laus dicatur breuiter eius qui dixit uel fecit. deinde expsitio ipsius usus. hinc / 

                                                 
15 interfecit fratrem]  Absyrtim interfecit   ed. 
16 acetę] aeetae  ed.  L 
17 orationibus] perorationibus   ed.  L 
18 χρείαυ  ed.   L   cf. regel 2 hierboven. 
19 commemoratio    ed. 
20 dicens] dice ante corr.     Vel mixti percussit dicens] Vel mixtae, si addas percussit dicens   ed.  L 
21 erudisti] L   erudiisti   ed. 
22 ἀπομνημονεύματα    ed. 
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 causa. ut isocrates dicebat stirpem quidem doctrinę esse amarum. fructum uero / 

 dulcem. Laus isocrates23 sapiens fuit. et produces24 pedetemptim locum. Postea sequatur elo/ 

/15/ cutio ipsius usus. Non oportet tamen ipsum per se ponere. sed latius eum interpretari. Dein/ 

 de causa. Maxima enim factorum per laborem perfici solent. perfecta uero afferunt iucundi/ 

 tatem. Deinde utendum a contrario. nam uilissime rerum non egent laboræ. et finem teter/ 

 rimum habent. studiosissimę uero res ex contrario. Post hoc a comparatione. quomodo enim agrico/ 

 las oportet laborantes in terra accipere fructus; sic etiam eloquentes. Deind<e> ab exem/ 

/20/ plo. Demosthenes inclusit sese in ediculis ad legendum. et multo labore post acce/ 

 pit fructus. coronas et predicationes. Preterea ab iuditio argumenteris. ut hesio/ 

 dus quidem dixit. Virtutis sudorem imperatores longe posuere. alius poeta dixit / 

 Laboribus uendunt reges omnia nobis bona.25 Post omnia inferes exhortati/ 

 onem. quod oportet parere illi qui dixit aut fecit. DE SENTENTIA / 

/25/ Sententia est oratiogeneralem pronuntiationem habens. hortans ad aliquam rem / 

 uel dehortans. uel demonstrans quale sit aliquid. Dehortans quidem. quomodo / 

 in illo homerico. Non oportet per totam noctem dormire consultorem uirum. Et in / 

 illo uirgiliano. hortans uero ut in illo. Oportet pauperiem fugientem etiam la/ 

 tissimum pontum penetrare. et ad scopulos applicare precipites. Demon/ 

/30/                                                                                                          strans / 

 

[fol. 109r] 

 

 uero qualitatem rei. ut prospere enim agentes indigni. occassionem accipiunt insipienter male fa/ 

 ciendi. Preterea sententiarum alię sunt uerę alię uerisimiles alię simplices alię coniun/ 

 ctę alię supra relatiuę.26 Uerę quidem ut non potest inueniri uita hominis carens moles/ 

 tia. et. nihil inuitis fas quemquam fidere diuis. Verisimiles autem ut si quis cum ma/ 

/5/ lis conuersatur libenter. numquam interrogaui27 de hoc uiro sciens quoniam talis est quales illi cum quibus / 

 conuersatur. et una salus uictis nullam sperare salutem. Simplices uero. ut possunt diuitię / 

                                                 
23 isocratis  scripsit 
24 produces] Halm   producis  ed. 
25 reges omnia nobis bona] dei nobis omnia bona    ed. 
26 suprarelatiuę]  codd.     superlativae   edd. 
27 anterrogaui ante corr. 
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 et clementes facere. Et quid non mortalia pectora cogis auri sacra fames. Coniun/  

 ctę.28 non est bonum multos esse reges unus rex sit. obsequium amicos ueritas odium / 

 parit. Suprarelatiuę.29 ut nihil egrius terra pascit homine. et fama malum / 

/10/ qua non aliud uelocius ullum. Operatio uero sententię. est consimilis meditationi usus / 

 de qua superius dictum est. Prouenit enim a laude breui eius qui dixit a simplici expositione / 

 ipsius sententię. a causa a contrario a comparatione ab exemplo. ab iuditio / 

 a conclusione. Sit autem sententia exempli causa. Non oportet per totam noctem dormire / 

 uirum multis consulentem. Laudabis igitur eum qui dixit breuiter. Deinde simplici ex/ 

/15/ positione eloqueris senteniam.ut non decet uirum in summa potestate multis / 

 presidentem ab occasu solis usque ad ortum opprimi somno. A causa; debet enim / 

 preses semper in curis esse. somnus uero curas omnibus aufert. A contrario contrarium. / 

 est enim rex et priuatus. et somnus et uigilię. Quomodo ergo molestum est30 si priuatus homo / 

 per totam dormiat noctem; sic intolerabile si rex non uigiliis consulat. / 

/20/ curisque sibi parentum saluti. A comparatione;  quomodo enim gubernatores etsi / 

 ceteri dormiant soli pro communi uigilant salute. sic oportet imperato/ 

 res curare pro suis. Ab exemplo. hector enim noctu uigilans et curans; / 

 speculatorem ad naues grecorum mittebat dolonem. Ab iuditio. ut sal/ 

 lustius quoque hoc comprobat dicens. Sed multi mortales dediti uentri atque / 

/25/ somno. indocti incultique uitam sicuti peregrinantes transiere. Conclusio / 

 uero habet exhortatione plerumque. ut oportet et nos necessarias res susci/ 

 pientes. nimia cura uigiliisque eis consulere.: / 

 

[fol. 109v] 

 

 DE REFUTATIONE QUAM  GRĘCI ANASCEUEN31
  UOCANT.  

    

 Refutatio est inprobatio propositę32 rei; confirmatio uero ex contrario conprobatio. Que uero planissime / 

                                                 
28 Coniunctę] Coniunctae ut   ed. 
29 suprarelativae]  codd.   superlativae  edd. 
30 molestum est] molestum non est  ed. 
31 ANACKEUHN    ed. 
32 propositio ante corr. 
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 sunt falsa uel uera. uel refutanda sunt uel confirmanda. quales sunt fabules ęsopię. uel historię indubitabi/ 

 les. Oportet enim refutationes et confirmationes fieri de illis rebus que ancipitem adhibent opi/ 

/5/ nionem. Refutandum igitur ab incerto. ab incredibili. ab inpossibili ab inconsequente ab indecen/ 

 te. ab incommodo; ab incerto. ut incertum erat tempus in quo narcissum fuisse dicunt. ab incredibi/ 

 li. incredibile est arionem malis affectum uoluisse canere; ab inpossibili. inpossibile / 

 erat arionem a delphino seruari. ab inconsequente quod et contrarium dicitur. ut contrarium erat / 

 uoluisse <perdere> libertatem33 eum qui eam seruasset. ab indecente. indecens erat appolinem cum sit / 

/10/ fallus ille deus paganorum34 mulieri uoluisse iungi mortali. ab incommodo cum dicimus. quod neque / 

 prodest hæc audire. confirmes uero a contrariis. DE LOCO COMMUNI. / 

 Locus communis exaggerationem habet manifestę rei. quasi argumentationibus iam peractis. / 

 Non enim querimus in hoc an iste sacrilegus uel uir fortis; sed rei conuictę et manifestę exag/ 

 gerationem facimus. cui tamen legibus sit supplicium definitum uel premium; dicitur autem communis locus / 

/15/ quia conuenit contra omnem uerbi causa sacrilegum uel etiam ut quibusdam placet pro omni uiro forti / 

 Oportet autem sic progredi per inquisitionem contrarii. deinde ponere ipsam rem. post comparationem / 

 quam sequitur sententia. post eam coniecturaliter preteritam uitam crimineris a presentibus. de/ 

 hinc amoueas misericordiam per capitula que finalia dicuntur. id est35 utili iusto.36 legitimo / 

 honesto et similibus. et per demonstrationem ipsius rei actę. Principia enim in loco communi / 

/20/ pure non inuenis. Sed usque ad formulam quandam seruentur; et ut exemplo tibi manifestum / 

 fiat. sit locus communis contra sacrilegum. Principia igitur dicenda sunt usque ad formulam / 

 hoc modo; omnis equidem oportet maleficos homines in odio esse uobis iudices. ma/ 

 xime uero eos qui contra deos aliquid audent; Secundum quasi principium. Ergo si uul/ 

 tis facere ut ceteri quoque37 sint [..]38 pessimi; isti concedite. Sin hoc minime placet; sup/ 

/25/ pliciis istum afficite meritis. Tertium. uidetur enim reus in periculum duci solus. re / 

 autem uera uos quoque in discrimen maximum uenitis. Contemptio enim iuris iurandi et fidei / 

 religionisque uiolatio; nescio an minores debeat sacrilegio poenas; post has / 

 igitur formulas principii antequam ueniamus in ipsam rem de contrario est dicendum. quod le/ 

                                                 
33 perdere libertatem  ed. 
34 cum sit fallus ille deus paganorum] cum sit deus   ed.   L      
35 In het samengestelde teken voor id est is het eerste deel vrijwel verticaal gericht, cf. CNT 12,95 
36 corr. iusto 
37 quoque]  suprascr. add. 
38 quoque exp. 
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 ges constituerunt prudentissime deos gentium illos aureos placari aris.39 templa / 

/30/ eis deuouerunt. donariis ornauerunt. hostiis honestauerunt. festis diebus reditibus / 

 celebrauerunt. Et inferes40 etiam aprobationem tractando causam. quod iustissime / 

 hęc leges constituerunt. Deorum enim ut putabant stulti placatorum prouidentia. / 

 custoditur salua res publica. uiolatorum uero proditione corrumpitur. / 

 

[fol. 110r] 

 

 Sic progredere ad propositum. Que cum ita sint iste quid est ausus facere? Et exponis rem non41 quasi docens sed / 

 quasi42 exaggerans. quod uniuersę nocuit ciuitati.  et communibus et priuatis rebus et timendum ne / 

 tale scelus consequatur sterilitas frugum. ne hostium superemur armis et similia; Post haec ad comparati/ 

 ones uenies. quod homicidis multo est iste peior. quanta uero sit differentia. ex lęsis conicere pos/ 

/5/ sumus. Homicidę enim contra homines audent; sacrilegus autem in ipsos sceleratam exercet / 

 audatiam deos. paganismum est hoc.43 Tirannus iste simillimus. sed tamen et illis non omnibus sed pessimis omnium. / 

 illorum enim facinus est sęuissimum quod sacratas deis diuitias auferunt. A maiore uero ad minus comparationes / 

 per increpationem induces ne minuere crimen uidearis. ut non est iniquissimum furem quidem uel in/ 

 iuriosum supplicio affici; sacrilegum uero absolui? Licet autem etiam preteritam eius uitam a presenti / 

/10/ criminari. quod a paruis coepit et ad hoc pessimum facinus progressus est. Ergo non44 solum sacrilegum / 

 sed etiam furem atque effractorem et adulterum habetis; Excuties etiam sententiam per [in] quam uenit / 

 tale peccatum.45 quod nolens ingenuus46 ingenue laborare uel arando cibum adquirere. per sacri/ 

 legia uult diuitias querere. Preterea a consequentibus quod per hunc diminuta47 maiestas templorum / 

 infamati sacerdotes. segniores ad offerendum ornamenta ciues redditi delubris.48 / 

/15/ Vtere autem etiam amotione misericordię. Amouetur autem misericordia finalibus capitulis .i. iusto. utili. /   

                                                 
39 deos gentium illos aureos placari aris] deos placare aris   ed.  L 
40 inferes] L    infers   ed. 
41 Tiroonse teken voor non  wordt gespiegeld geschreven  
42 gedeeltelijk onleesbaar 
43 paganismum est hoc. ]   om. ed.   L 
44 non] tir. noot gespiegeld 
45 per inquam uenit tale peccatum] per quam uenit <ad> tale peccatum   ed.  L    (per vergissing teken voor in in plaats van ad ?) 
46 ingenuus] L    om. ed. 
47 diminuta] deminuta  ed.     imminuta  L 
48 redditi ciues ornamenta delubris ante corr.] ornamenta  delubris redditi ciues  ed.  L 
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 possibili. decente.49 et descriptione ipsius iniurię. ut nolo illum attendatis50 qui nunc lacri/ 

 mat ante uestrum conspectum; sed illum contempnentem deos follos paganos.51 adeuntem fama.52 euel/ 

 lentem fores. auferentem donaria sacrorum. Et post omnia perores; in exhortationem desinens. / 

 quid moramini53 quid cogitatis de eo qui iam pridem omnibus uidetur esse damnatis? DE LAUDE / 

/20/ Laus est expositio bonorum que alicui accidunt personę.  uel communiter uel priuatim. Communiter / 

 ut laus hominis. Priuatim. ut laus socratis. Laudamus tamen etiam re54 ut iustitiam. et muta / 

 animalia ut equum. nec non etiam arbores. et semina et montes et fluuios et similia. / 

 Sciendum autem quod et laus et uituperatio sub uno eodemque genere referuntur demonstra/ 

 tiuo. quod et ex eisdem locis utraque proficiscuntur. Quid autem interest inter has et locum commu/ 

/25/ nem? uidentur enim in quibusdam nimium esse coniunctę. Hoc; quod in loco communi pro uiro forti di/ 

 centes. eo consilio dicimus ut premium petamus. laus autem pro se55 testimonium uirtutis habet. / 

 Loca uero laudis uel uituperationis haec sunt. Gens. ut latinus. gręcus. ciuitas. ut romanus / 

 atheniensis; genus. ut emilianus. alcmeonides. Dices autem etiam si quid nascendo euenit / 

 uiro56 uel57 ex somniis. uel signis uel huiuscemodi58 quibusdam prenuntiationibus Deinde sequitur uictus. quomodo /  

/30/ in achille quod medullis leonum pastus est et apud chironem. hinc educatio. quomodo eruditus est / 

 Nec non etiam natura animi corporisque tractetur. et eorum utrumque per diuisionem. / 

 

[fol. 110v] 

 

 Dices enim de corpore quidem quod pulcher quod magnus quod citus quod fortis. de animo uero / 

 quod iustus quod moderatus quod sapiens quod strenuus. Postea laudabis a professionibus59 id est quod of/ 

                                                 
49 decente] L   decenti  ed. 
50 nolo illum attendatis] non istum mihi attendatis   ed.  L 
51 follos paganos]  om.  ed.  L 
52 lees fana  edd. 
53 mramini a.c. (suprascr.) 

54 lege res 
55 lege  per se 
56 uiro] L   BEGV     mirum   ed.  Keil 
57 uel] L   codd.      ut   ed. 
58 Het teken voor huius verschilt van dat bij CNT 4,31. In plaats van een streepje dwars op de bolling, is er een verticaal streepje uitgaande van het begin van het teken (i-us, 

cf. CNT 17,41). 
59 professonibus ante corr. (suprascr.) 
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 ficium professus est philosophum uel rhetoricum uel militare; Omnibus autem est exquisitis/ 

 simum de gestis dicere. ut militarem uitam degens quid gessit in ea. Lauda/ 

/5/ bis etiam uel uituperabis extrinsecus .i. a cognatis amicis diuitiis familia fortu/ 

 nis et similibus. Preterea et a tempore quantum uixit multum uel paruum. Vtrumque enim / 

 occasiones laudis uel uituperationis prebet. Ad hęc a qualitate mortis. ut pro pa/ 

 tria pugnans. uel si quid mirabile in ipsa morte uenit.  uel etiam ab eo qui illum interfe/ 

 cit. ut achilles ab apolline interfectus. Et exquires etiam que secuta sunt post mortem. si / 

/10/ certamina in honorem eius sunt celebrata quomodo patroclo ab achille. et anchisę / 

 ab ęnea. si oraculum aliquid datum est de ossibus eius. quomodo de oreste et palinuro / 

 si filios habuit laudabiles.  quomodo achilles pirrhum.60 Maximam uero occasionem / 

 in huiuscemodo61 orationibus suppeditant comparationes quas pones in quo loco tempus / 

 admoneat; consimiliter tamen muta quoque animalia. quomodo conuenit et a loco / 

/15/ in quo62 nascuntur laudentur et a deis in quorum sunt tutela. ut columba ueneri / 

 meretrici63 equus neptuno sceleroso64 dicitur esse consecratus. hoc apud stultos / 

 et inmundos paganos;65 Preterea dices quomodo pascitur. qualem habeat animum / 

 quale corpus. quid operis66 aut quid utilitatis quale spatium temporis uitę. nec non / 

 etiam comparatione et omnibus accidentibus locis uteris. Res autem laudes ab / 

/20/ inuentoribus ut uenatio polluta et maledicta meretrix diana67 inuenit et apollo. / 

 et ab his qui ea usi sunt ut heroes uenationibus utebantur. Maxima autem / 

 facultas in huiuscemodi rerum laudationibus datur. ex contemplatione eorum qui / 

 eas res68 affectant quales sunt tam animis quam corporibus ut uenantes fortes. / 

 audaces acuti integri corporibus. Hinc non ignores quomodo etiam deos pa/ 

/25/ ganorum debeas detestari. et uituperare.69 Maledicti enim illi fiant / 

                                                 
60 pirrum ante corr. (suprascr) 
61  lees huiuscemodi 
62 quo] qo a.c.(suprascr.) 
63 meretrici   om.  ed.   
64 sceleroso   om.  ed. 
65 hoc apud stultos et in mundos paganos   om. ed. Lindemann is selectief in zijn weergave van de afwijkende lezingen in VLO 15. Alleen hier geeft hij in zijn kritisch apparaat 

de varianten van Ademars kopie. 
66 operis] L   opus  ed. 
67 ut uenatio polluta et maledicta meretrix diana ] et maledicta suprascr. add.      ut uenationem Diana   ed. L 
68 res] rex ante corr. 
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 autem qui eos adorant.70Similiter arbores a loco in quo gignuntur. et a / 

 de out ferunt stulti71 in cuius sunt tutela oliua. sordidę72 mineruę / 

 laurus apollini. et a pastu quomodo pascuntur. et si multa cura egent / 

 id mireris. sin parua id quoque laudabis.  Dices autem quomodo de corpore / 

 

[fol. 111r] 

 

 staturam pulchritudinem pullulationem quomodo de mali arbore. et quid utile / 

 <h>abeat in quo maxime morandum.  Comparationes autem ubique assumendae / 

 Quin etiam urbium laudes ex huiuscemodi locis non difficulter adquires. Dices / 

 enim et de genere quod indigenę et de uictu quod a deis nutriti. et de eruditione / 

/5/ quod a deis eruditi sunt. tractes uero quomodo de homine quali73 sit structura quibus professio/ 

 nibus est usa quid gesserit. DE COMPARATIONE / 

 Comparatio est uel similium uel diuersorum74 uel minorum ad maiora. uel maiorum ad mino/ 

 ra collatio. Et ea usi sumus etiam in communi loco. augentes per comparationem crimina. / 

 Assumitur tamen etiam in laude et in uituperatione eiusdem rationis causa. Quoniam tamen doc/ 

/10/ tissimi oratorum ea quoque per se. preexercitatione sunt usi; dicamus etiam de hac. Procedentes igitur / 

 per loca laudationis comparamus et urbem urbi ex qua sunt uiri. et genus generi et uictum uic/ 

 tui. et professionibus professiones75. et gesta gestis et que accidunt extrinsecus. et / 

 diuersos mortis modos et que eam sunt consecuta. Similiter si arbores conpares; conferes / 

 etiam presidentia eis numina. et loca in quibus nascuntur. et fructus et utilitatem. et / 

/15/ similia. Res quoque si compares. dices qui primi eas inuenerunt et eos conferes. Preterea / 

 qualitatem animi et corporis. Idem tibi sit preceptum in reliquis. Sic enim uel in / 

 omnibus uel in plerisque similia ostendimus que comparamus. Est autem quando alterutrum / 

 proponimus76 comparando. est quando77 alterum uituperantes alterum laudamus. ut si / 

                                                                                                                                                                                                                                           
69 deos paganorum debeas detestari et uituperare] deos debeas laudare   ed.  L 
70 Maledicti (…) adorant]  om. ed.   L 
71 ut ferunt stulti] om. ed.    L 
72 sordidę]  om.  ed.   L 
73 quali] qualis  ed.  L 
74 diuersorum] L   diuersarum   ed. 
75 professiones professionibus   ed.  L 
76 proponimus] praeponimus   ed. 
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 comparemus iustitiam et diuitias. Fit autem comparatio etiam ad melius. ut si laudans / 

/20/ ulixem comparem illum herculi. minorem similem maiori uirtutibus uolens / 

 ostendere. Exigit autem huiuscemodi locus fortem oratorem et callidum et celerem. / 

 ut agiles possit facere sępe transitiones.  DE ALLOCUTIONE / 

 Allocutio est imitatio sermonis ad mores et suppositas personas accomo/ 

 data. ut quibus uerbis uti potuisset andromachę. hectore mortuo. / 

/25/ Conformatio uero quam greci ΠΡΟСΟΠΟΠΕΙΑΝ.78 nominant est; quando79 rei alicui / 

 contra naturam datur persona loquendi. ut cicero patrię et rei publicę in / 

 inuectiuis dat uerba. Est preterea simulacri factio quam greci ΕΙΔΟΛΟ/ 

 ΠΕΙΑΝ80 dicunt. quando mortuis uerba dantur. quod facit cicero pro cęlio uerba dans / 

 

[fol. 111v] 

 

 appio cęco contra clodiam. Fiunt autem allocutiones et finitarum et infinitarum personarum. ut quibus uerbis /  

 uti potuisset ad suos aliquis profecturus a patria. Finitarum uero ut quibus uerbis uti potuisset / 

 achilles ad matrem.81 profecturus ad bellum troianum.  Allocutionum uero quedam sunt simplices / 

 quando supponitur aliquis ipse per se loquens. quedam duplices quando ad alios loquitur. Per se quidem. ut /   

/5/ quibus uerbis uti potuisset scipio uictor82 reuertens.  ad alios uero ut83 quibus uerbis uti potuisset / 

 scipio post uictoriam ad exercitum. Vbique autem seruanda est proprietas personarum et temporum; alia sunt enim / 

 uerba iuuenis. alia senis.84 alia gaudentis. alia dolentis. Sunt autem quedam allocutiones mora/ 

 les quedam passionales. quedam mixtę. Passionales sunt in quibus passio .i. conmiseratio perpe/ 

 tua inducitur. vt quibus uerbis uti potuisset andromachę mortuo hęctore. Morales / 

/10/ uero in quibus obtinent mores. ut quibus uerbis uti potuisset rusticus cum primum aspexerit nauem. / 

 Mixtę. que utrumque habent ut quibus uerbis uti potuisset achilles interfecto patroclo; habet / 

 enim et passionem funeris amici. et morem de bello cogitantis. Sed operatio pro<ce>dit per tria / 

                                                                                                                                                                                                                                           
77 est quando] est autem quando   ed.   est etiam quando  L 
78 προσωποποιίαν  ed. 
79 nominant, est quando…   ed. 
80 εἰδωλοποιίαν  ed. 
81 ad matrem] ad Deidamiam  ed.  L 
82 uictor] auctor ante corr. (eras.) 
83 ut]  om. ed. 
84 senis] iuuenis ante corr. (exp; suprascr.) 
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 tempora. et incipit a presentibus recurrit ad preterita et transit ad futura; habeat autem sti/ 

 lum. suppositis aptum personis.  DE DESCRIPTIONE / 

/15/ Descriptio est oratio colligens et presentans oculis quod demonstrat. Fiunt autem descriptor / 

 tam personarum quam rerum et temporum. et status et locorum et multorum aliorum. Personarum quidem. ut / 

 apud uirgilium. Virginis os habitumque gerens et uirginis arma spartanę.85 Rerum / 

 uero ut pedestris prelii. uel naualis pugnę descriptio. Temporum autem. ut ueris ęstatis. / 

 Status. pacis uel belli. Locorum ut litoris campi montium.86 urbium; potest autem et commixta esse / 

/20/ demonstratio. ut si quis describat nocturnam pugnam. simul et tempus et rem de/ 

 monstrat. Conemur igitur res quidem describere. ab antefactis. et que in ipsis eueniunt / 

 uel aguntur. ut si belli dicamus descriptionem. primum quidem ante bellum debemus dicere / 

 delectos habitus.87 sumptus paratos. timores qui fuerunt. hinc congressus. cedes. mor/ 

 tes uictorias. laudes uictorum. illorum uero qui uicti sunt lacrimas. seruitutem. Sin / 

/25/ uero loca uel tempora uel personas describamus. habebimus aliquam et a narratione de qua / 

 supra docuimus. et a bono uel utili. uel laudabili rationem. Virtus autem descriptionis. ma/ 

 xime planities et presentia uel significantia est. Oportet enim elocutionem pene per au/ 

 res oculis presentiam facere ipsius rei; et exęquare dignitati rerum stilum elocutionis.88 / 

 si clara re89 est; sit et oratio similis. Sin summissa huic quoque aptetur qualitas uerborum. Sci/ 

/30/ endum autem quod quidam non posuerunt descriptionem in preexercitamentis. quasi preoccupa/ 

 tam et in fabula et in narratione. In illis enim quoque describimus et loca. et fluuios et per/ 

 sonas. et re.90 Sed quoniam eam quoque quidam eloquentissimorum91 tradidere inter preexerci/ 

 tationes; non incongruum est eos imitari. / 

 

[fol. 112r] 

 

 Positio est deliberatio alicuius rei generalis. DE POSITIONE.
 / 

 ad nullam personam certam pertinens uel aliam partem circumstantię. ut si tractemus / 

                                                 
85 Virginis… arma spartanę   Verg. Aen.1, 315-316 
86 montium] mintium ante corr. (suprascr.) 
87 delectos habitus ] dilectos habitus   Keil       dilectus habitos  ed. 
88 elocutioni ante corr. (suprascr.) 
89 lege res 
90 lege res 
91 scripsit   eloquentissumorum     
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 an nauigandum. an ducendum uxorem an philosophandum. non addentes cui / 

 sed ipsam rem per se et per accidentia ei requirentes. ut an illa res sit facienda / 

/5/ quam facientibus solet illud et illud accidere. Quodsi finitam assumamus personam / 

 et sic deliberemus. non iam positio sed suppositio est que magis ad controuersias pertinet. / 

 Sunt igitur positionum alię ciuiles. alię priuatę; Ciuiles quidem que communibus et ad ciui/ 

 tatem pertinentibus subiacent opinionibus. ut an rhetoricę dandum studium / 

 et his similia. Non ciuiles uero uel priuatę. que sunt proprię aliquarum disciplinarum et / 

/10/ eas profitentium. ut an pilę formam habeat mundus. an multi sunt mundi. / 

 an ignis sit sol. hę enim questiones ad philosophos pertinent. nam oratores in aliis / 

 sunt exercendi. Nominauerunt autem quidam has actiuas. illas inspectiuas siue in/ 

 tellectiuas; hę enim possunt agi. illarum autem finis est inspectio siue intellectus. / 

 Est autem inter locum et communem et positionem hoc. quod locus communis conuictę et manifestę / 

/15/ rei est exaggeratio. Positio autem dubię rei questio. Positionum alię sunt simplices; / 

 alię ad aliquid comparantur et duplices uidentur esse; si enim dicamus an luctatione exer/ 

 cendum. simplex positio. Sin autem luctatione exercendum an agricultura. duplex. / 

 Oportet enim ab altero dehortari. in alterum hortantem. Diuiduntur autem positio/ 

 nes capitulis que finalia nominantur .i. iusto. utili. possibili decenti. / 

/20/ ut iustum est ducere uxorem. et quod a parentibus accepimus reddere uitę. / 

 quod prodest multa enim ex nuptiis accidunt solatia. quod possibile. a similibus enim faci/ 

 le possumus ducere; quod decet non more ferarum degere. hoc modo confirmes / 

 refutes autem ex contrariis. nec non etiam incidentes obiectiones reprobes. In peroratione uero / 

 hortationibus92 uteris.93 et communibus omnium moribus hominum. / 

/25/ Legis quoque lationem in preexercitationibus ponunt. / DE LEGIS LATIONE / 

 quoniam94 etiam in negotiali. et lationis95 legum et accusationis utuntur questione. / 

 Differentiam autem hanc esse dicunt. qui96 in negotiali circumstantia est in preexer/ 

 citatione uero non est. ut fert aliquis uendendos esse honores. sine tempore et sine97 / 

                                                 
92 ortationibus ante corr. 
93 uteris] ed.  L     horteris   cett. codd. 
94 et quoniam  ed. 
95 lationis] lationes   ed. 
96 qui] quod  ed.    lees: quod 
97 Hier is zichtbaar dat het door de kopiist gebruikte symbool voor esse verwarring geeft met het symbool voor sine. Het liggende streepje van sine wordt door de kopiist 

echter enigszins schuin geplaatst. 
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 reliquis circumstantię partibus Diuiditur autem manifesto.98 legitimo iusto. / 

 

[fol. 112v] 

 

 utili possibili decenti. Manifesto. ut apud Demosthenen. facile est id omnibus. / 

 discere et cognoscere. simplicia et manifesta esse iura legum. Legitimo. si dicamus / 

 quod contra ueteres leges. Iusto quando dicimus quod et contra naturam et contra mores.99 utili quando dicimus quod et / 

 nunc et in futurum ledit. Possibili quando dicimus quod neque potest fieri. Decenti quando dicimus quod inglo/ 

/5/ rium est; Explicit ars prisciani sophistę preexercitaminum. /

                                                 
98 mnifesto ante corr. (suprascr.) 
99 corr. 
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45. PRISCIANUS,  De figuris numerorum 

 

fol. 112v, r. 5 – fol. 114v (schriftje XI). 

 

TOELICHTING 

 

Voor inleidende opmerkingen en literatuur bij deze tekst, zie de aantekeningen bij tekst nr. 44. 

 

    De figuris numerorum volgt zonder cesuur direct op de Praeexercitamina van Priscianus. 

Deze tekst heeft als onderwerp de Romeinse cijfers en hun Griekse herkomst, en daarnaast de 

verhouding tussen de Griekse en Romeinse maten en gewichten. 

De kopie van Ademar laat tekstgedeelten achterwege, vooral de passages die in het Grieks 

gesteld zijn. Bovendien is op vele plaatsen de volgorde van de tekst een andere dan in de 

meeste handschriften gebruikelijk is. Tenslotte breekt De figuris numerorum af, onder aan fol. 

114v met als slotopmerking: “require in rotula”, waarmee vermoedelijk verwezen wordt naar 

het origineel.1 Ook in andere teksten gebruikt Ademar het woord require als verwijsteken, 

bijvoorbeeld in de marge van zijn kopie van De regula canonicorum (BnF lat. 5943A, fol. 

42v), onder de Brieven van Hieronymus (BnF lat. 3784, fol. 66v), aan het slot van de 

Altercatio Apollonii philosophi et Zacchaei Christiani (BnF lat. 2400, fol. 198r): “require 

usque ad finem quia parum deest”, en in de De musica in Wolfenbüttel Guelf. 79 Gud. lat. 2o, 

fol. 35v ondermarge (R-). 

In haar editie gebruikt Passalacqua (p. 10, lin. 9) één variant die alleen in VLO 15 voorkomt: 

“ut ternarius unde et ternarius iambus” (fol. 114v, lin. 23).  

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

ed. ed. Passalacqua 

L ed. Lindemann 

cod. VLO 15 

 

vetgedrukt  tiroonse noten 

                                                 
1 Cf. W. STEVENS, “Computus-Handschriften Walahfrid Strabos”, p. 370: de tiroonse noot voor require of 

requirendum est werd gebruikt om “die Quellen eines Traktats (zu) bestimmen.” Zie ook WATTENBACH, Das 

Schriftwesen,  p. 336, n.1. Het woord rotula is afkomstig van de vroegere vorm van de schriftdrager, nl. een rol 

(WATTENBACH,  p. 151), maar wordt hier waarschijnlijk gebruikt voor het boek waarin de bedoelde tekst 

gevonden kan worden. In de tijd van Ademar werden alleen oorkonden en necrologieën nog op een rol 

geschreven. 
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[fol. 112v, r. 5] 

 

/5/                                                                                                                        DE NUMERORVM / 

 FIGVRIS. QVAS1
 ANTIQUISSIMI HABENT CODICES. Sciendum quod cum ab uno ad mille2 / 

 numeri notentur apud latinos. non plus tredecim eos figuris notari inuenimus. / 

 Nam principales repetuntur quarter singuli. tam ante quinarios qui sunt medii nume/ 

 ros. quam post eos. Sunt igitur principalium figurę. vii. mediorum uero sex.3 Vna scribitur / 

/10/ per .i. more antiquo atticorum. qui solebant principalem nominis numeri lit/ 

 teram ponere. et significare numerum .ia. ergo pro mia. dicentes; i scribebant / 

 et Π. ΠΗΝΤΕ. et Δ. ΔΗΚΑ. et sic.  penteconta. pentaki ΔΕΚΑ / 

 significantes. et. H. ΕΚΑΤΟΝ. uetustissimi enim quoque greci pro aspiratione / 

 H. scribebant. quam habebant HKATON in principio. et sic H. ΠENTA/ 

/15/ KOCIA. id est ΠENTAKI EKATON; X; XEIΛIA; sic  PENTAXIΛIA / 

 id est ΠENTAKICKIΛIA; M̄. MYPIA. uel sic     . quod significat / 

 ΔEKAKICXIΛIA. Quidam autem. et sic scribebant. .4 hos igitur latini / 

 quoque in plerisque imitati sunt. Nam per i. unum notant. illos secuti; quinque / 

 per .v. quia quinta est uocalis. aeiou; Decem. per x. quia decima est consonans apud grecos. / 

/20/ ΒΓΔΖΘΚΛΜΝΞ.5 uel quod post .u. apud latinos .x. sequitur; quinquaginta per L. quia / 

 apud antiquos grecos. L. pro N. que nota est quinquaginta ponebatur;6 unde latini quoque / 

 limpha pro nimpha dicunt. aquam uel fontem uolentes significare;7 Centum autem / 

 principalem8 nominis litteram .C. Quingenta per sequentem litteram consonantem. / 

                                                 
1 quas] quos  ed.   
2 ad mille] ad milies mille  ed.   
3 post sex om.  quarum rationes diu exquisitas ut potero breviter disseram   cod. 
4 Na dit teken ontbreken in onze tekst een zevental regels: 

     non …ἐστιν]  om. cod.  P (= Monte Cassino) 
5 βγδζϑκλμνξ  ed. 
6 post  ponebatur  om.  teste et Apollonide et Lucio Tarrheo, unde Latini    cod. 
7 significare] L P   monstrare   ed.       post significare om. Virgilius in I Aeneidos: dant famuli manibus lymphas Cereremque canistris  cod. 
8 principalem] L   per principalem   ed.   
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 nam post C. sequitur D. Mille secundum atticos per x9 grecam sed ut sit differentia. ad de/ 

/25/ cem. circumscriptis lateribus    .10 Quinque milia. per i. et duas in dex/ 

 tera parte apostrophos I)) . Decem milia per supra dictam formam. additis / 

 in sinistra parte11 contrariis duabus notis quam sunt apostrophi. ((I12 Quinquaginta mi/ 

 lia. per i. et in dextera parte tres apostrophos I))). centum milia per i me/ 

 diam et tres in dextera parte apostrop<hos>. et in sinistra totidem contrarias. / 

/30/ (((I))). vel quod uerisimilius est decem milia notantur per m. circumscriptam ex / 

 

[fol. 113r] 

 

 utroque latere. quomodo millæ .i. XIΛIA.13 per x. circumscriptam. ex utroque latere / 

 sic.     ;14 sed differentię causa media linea altior facta est quia mi/ 

 lies quoque mille per m. circumscriptam solent15 notari sic.    ;16 ergo quin/ 

 que milia cum sint dimidia pars decem milium. dimidiam partem scriptu/ 

/5/ rę seruauerunt.17     ;18 quomodo quinquaginta milia dimidia pars centum milium / 

 qui numerus per eandem notam decem milium scribitur. additis tamen ex utroque la/ 

 tere singulis circumscriptionibus.          quingenta milia per     .19 / 

 quod est initium nominis et apostrophon. Mille milia similiter per m. unde in/ 

 cipit nomen ex utraque parte circumscriptam.20        . uel etiam sic. cm.;21 DE PONDERIBUS 
22

 / 

                                                 
9 per x grecam ] L    per ∞ Graecam   ed.  
10      ] om. ed.     CXϽ  L 
11 scripsit  partæ 
12 ((I ]  ((I))  ed.  L       post ((I  om. et hoc ad imitationem… scribunt sic Δ    cod. 
13 χίλια ed. 
14 sic.      ] sic ∞) ed.       post latere sic.     om. et hoc ad imitationem Graecorum… sui nominis  cod. 
15 solent] solet  ed. 
16 sic      ] sic ((I))   ed 
17 reseruauerunt  legit  L 
18     ] I››  ed. 
19     ] Q’  ed. 
20 circumscriptum ante corr. 
21      . uel etiam sic. cm]  ut ((I)) vel etiam sic: (∞)   ed.    
22 Onze codex begint hier reeds met De Ponderibus zoals in ed. Lindemann.  Paragrafen 6,16 – 13,14 (ed. Passalacqua) zijn afwezig in VLO 15. MS Parijs, BNF lat 7530 (= 

P, Montecassino, s. VIII) heeft dezelfde volgorde als in VLO 15, cf. Passalacqua, p. 6.   
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/10/ As. numerus23 est libralis. per i. scriptam24 notatur.  ┼;25 Dupondius numerus est / 

 bilibris per duas ┼ ┼  perscriptas.  Sestertius. nummus semissis duarum / 

 librarum per duas ┼ ┼S. ex qua incipit semis perscriptas. Vnde sestertius26 / 

 dicitur semistertius. de quo harruntius;27 Sestertius olim dupondius et semis. quasi se/ 

 mistertius. quo tempore denarius decussis ualebat. hoc est post duo sequens / 

/15/ tertio loco est semis.28
 Unde herodotus dixit.29 septimum semitalentum. pro sex / 

 semitalenta. Denarius decem30 librarum nummus per      perscriptam notatur.31/ 

 Obolus est scripulus .i. sex siliquę. Dracma32 siue argenteus. scri/ 

 puli. tres. Vncia. dracmę. octo. scripuli xx.iiii; Vncię duode/ 

 cim; libra;33  libra uel mina attica; dracmę. Septuaginta. v; libra uel mi/ 

/20/ na graia. dracmę centum quinque. Talentum atheniense paruum. / 

 minę. Lx; Magnum. minę. Lxxx.iii. et uncię. iiii; Libra uel as; / 

 xii. uncię. Deunx. uncię .xi. Dextans. uncię .x.34 Dodrans .viiii;35 / 

 Bissis; octo; septunx. vii. Semis uncię sex; quincunx; v; Triens; / 

 iiii; Quadrans. iii; Sextans. iię;36 [vncia;] sexcunx37 uel ut alii sexcun/ 

/25/ cia. duę partes uncię;38 Semuncia.39 semis uncię; Duę sextulę sunt tertia / 

 pars uncię .i. scripuli viii; Sicilicus scripuli .vi; sextula; scripuli iiii; Di/ 

                                                 
23 numerus] nummus  ed.  L 
24 scriptam] perscriptam  ed. L 
25 eras. ┼  ante  ┼ 
26 semistertius ante corr. (exp.) 
27 De quo Arruntius haec ait   ed. L 
28 Hoc quoque … secutos esse Romanos ( 13,21-13,25) ] om. cod. 
29 unde et Herodotus in primo Historiarum  ed.    Graeca (14,1-14,6) om. cod. 
30 decem] quoque decem   ed. 
31 Eorum pleraque…codicibus  om. cod. 
32 drachma  ed.  L 
33 libra vel mina Italica drachmae XCVI ] om. cod.  
34 dextans. uncię x] L   dextans vel decunx  unciae X   ed.   
35 dodrans viiii] L   dodans unciae novem  ed. 
36 duę] unciae duae  L   unciae duo  ed.  
37 sescunx  ed. 
38 xii. scrip(uli)suprascr. add.   codex 
39 semis uncia ante corr. 
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 midia sextula; scripuli; duo. Rursus sextula et dimidium sextulę; / 

 sicilicus appellatur; Scripulus. siliquę. vi; Siliqua est; tria grana hordei;40 /41 

 Talentum; sex milia denariorum. habet;42 centum talenta; sescenta milia / 

/30/                                                                                               denariorum;43 / 

 

[fol. 113v] 

 

 centesima pars44 sescentorum milium. sex milia inueniuntur. Dena/ 

 rii autem antiquo45 tempore. nummi argentei erant. xxiiii. siliquarum.46 Vide quod iiij. / 

 dracmę.47 sint Lxx duę siliquę; Diximus enim superius48 quod tres obo/ 

 li quorum singuli sex siliquas habeant; dracmam faciunt.  Tres autem de/ 

/5/ narii. idem habeant. id est Lxx duas siliquas.49 Magnum talentum at/ 

 ticum octoginta habere libras. et paulo plus. cum supra dictorum computa/ 

 tio manifestet octoginta tres libras et iiii. uncias habere unum50 talen/ 

 tum. quod est vi. milia denariorum; Liuius. Talentum ne minus pondo octogin/ 

 ta romanis ponderibus pendat. id est sic decreuit senatus. ut non plus quam / 

/10/ ternę librę et quaternę uncię singulis desint talentis;51 Centum minę / 

 atticę quarum singulę septuaginta quinque dracmas habent. faciunt / 

 talentum magnum; nam minus; sexaginta habet.52 Quod autem est magnum et minus. / 

                                                 
40 Siliqua est tria grana hordei ] siliqua est quod Graeci dicunt κεράτιον vel λεπτός   ed.    

Siliqua graeca zijn oorspr. de zaden van de Johannesbroodboom. Als gewichtsmaat bedroeg de siliqua 1/6 van de scrupulus. De uitleg in onze codex (‘drie gerstekorrels’) is 

mij niet uit andere bron bekend. In het Romeinse  muntsysteem  was de waarde van een siliqua 1/24 van een solidus;  
41 Passalacqua 15,3 – 15,9 ]  om. cod. 
42 (…) sex milia denariorum habere talentum  ed. 
43 (…) sescenta milia denariorum, centum ea ostendit fuisse talenta  ed. 
44 autem pars   ed. 
45 antiquo] illo  ed.  L 
46 Passalacqua 15,14 – 15,17]  om. cod. 
47 dacmę  ante corr. (suprascr.) 
48 zie fol. 113r, r. 17 - 18  

49 Passalacqua 15,21]  om. cod. 
50 unum  om.   ed.   L 
51 De bronvermelding uit de tekst is hier weggelaten: ‘Et sciendum quod secundum Livii computationem’   ed. 
52 post  habet] secundum Dardanum  om. cod. 
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 ostendit terentius in phor<mione>;53 si quis daret talentum magnum. Itali/ 

 ca mina54 dracmas habet ut supra dixi.55 nonaginta sex. quod libra xii. / 

/15/ unciarum. id est denarii. Lxxii. hac igitur ratione.56 Lxxxiiii. librę / 

 romanę et quattuor uncię quod est magnum talentum. centum mi/ 

 nas atticas faciunt; seneca;57 xxiiii. sestaria.58 id est talentum / 

 atticum paruum; xxiiii. enim sestaria; Lx. libras habent; VARRO59 / 

 multa pecunię signatę uocabula sunt aeris et argenti; haec as; / 

/20/ ab ære.60 Dupo<n>dius. ab duobus ponderibus; quod unum pondus assis/ 

 pondium61 dicebatur. ideo62 quod as erat libra pondus; deinde ab / 

 numero. usque ad centussem; ab tribus assibus tressis et supra por/ 

 tionem63 usque ad nonussis; In denario numero hoc mutat. quod / 

 primum est ab decem assibus decussis.64 uicessis. reliqua conueniunt. vt tri/ 

/25/ cessis proportione. usque ad centussis.65 nam ducenti et sic proportione / 

 que dicuntur. non magis asses quam denarii alięque res significantur. / 

 æris minima pars sextula. quod. vi. pars uncię est Semuncia. quod / 

 media66 pars uncię; Vncia ab uno67 dicta. Sextans. ab eo quod / 

 vi. pars assis est. quadrans. quod quarta. et triens. quod tertia / 

/30/                                                                                            pars. / 

 

                                                 
53 lees: phormione  ed. 
54 autem mina   ed. L 
55 supra dixi] supra dictum est   ed.  L 
56 ratione ] computatione    ed.   L 
57 post Seneca] in X [epistolarum  L] ad Novatum  om. cod. 
58 sestaria] sestertia   ed.  cett.      sextarius (sestarius) is een maat/gewicht; sestertius is een munt;  
59 post Varro] de lingua Latina libro V    om.  cod. 
60 sunt aeris et argenti; haec as; ab aere] Aeris et argenti haec. As ab aere   sic ed. 
61 assispondium ] L      assipondium  ed. 
62 ideo] id ideo   ed. L 
63 supra portionem ] supra pertionem DMSV   sic proportione  C   ed. 
64 post decussis: secundum ab duobus decussibus   om. cod. 
65 Passalacqua 16,18 – 20   om. cod. 
66 media] dimidia    ed.   L 
67 ano  ante corr.  (suprascr.) 
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[fol. 114r] 

 

 Semis. quod semis .i. dimidium assis ut dictum est.68 Septunx. a septem et uncia col/ 

 lisum.  Reliqua obscuriora; quod ab diminutione et ea que diminuuntur ita sunt; ut / 

 extremas sillabas habeant. Vna dempta uncia. deunx. Dextans. demp/ 

 to sextante. Dodrans. dempto quadrante. Bes. ut olim des; dempto triente. / 

/5/ In argento nummi.69 denarii. quod denos æris ualebant; Quinarii. quod / 

 quinos. Sestertius. duobus semis. Dupondius enim et semis. antiquus sester/ 

 tius est et ueteris consuetudinis. ut retro aera dicerent ita ut semis/ 

 quintus. semisquartus. semistertius nuntiarent; ab semistertius. sestertius / 

 dictus. Nummi denarii. a decima libella; Sciendum70 eos declinari numeros / 

/10/ qui uariant genera. Qui uero una uoce tria genera continent indeclinabiles esse tam apud graecos quam apud latinos. / 

 unus71 una unum. duo et duae et duo hi et hę tres et haec tria. hi et hę et haec quattuor. similiter quinque. vi. vii. viii. viiii. / 

 x. undecim. duodecim tredecim quattuordecim. quindecim. sedecim. decem et septem decem et octo decem / 

 et nouem. uiginti. xx unus. et uiginti una. et xx unum. sic deinceps omnibus cardinalibus numeris minores usque ad / 

 nouem adduntur. quamuis contrarium a decem72 usque ad sedecim. Licet tamen et prepostere maxime coniunctione / 

/15/ interposita haec proferre. decem et unum decem et duo. Triginta .xL.L.Lx. septuaginta. octoginta. / 

 nonaginta. centum ducenti <ducen>tę <ducen>ta. trecenti tę ta. quadringenti tę ta quingenti tę ta. / 

 sescenti tę ta. septingenti tę ta octingenti tę ta. noningenti et nongenti. tę. ta. / 

 hi et hę et haec mille. ex his nascuntur ordinalia nomina haec. inęqualiter quidem quantum ad uocem primus / 

 et secundus. ęqualiter uero tertius quartus quintus sextus septimus octauus nonus decimus.  undecimus / 

/20/ duodecimus. ab undecim et duodecim. nam reliqui ex utraque parte declinantur contra consuetudinem grecorum / 

 usque ad nonumdecimum. ut tertiusdecimus. quartusdecimus. quintusdecimus. sextusdecimus. / 

 septimusdecimus. octauusdecimus nonusdecimus. uicesimus. uicesimusprimus uicesimussecundus u<icesimus>t<ertius>. uq. / 

 uq. us. us.73 Sic omnes sequentes uelut in primitiuis ad imitationem grecorum a uicesimo / 

                                                 
68 ut supra dictum est   ed. 
69 post nummi  om. id ab Siculis   cod. 
70 Paleografische cesuur: zelfde hand die met een scherp geslepen pen en/of op een later tijdstip het kopieerwerk voortzet. Deze cesuur valt samen met een cesuur in de tekst. 

In de editie volgt na libella nog een Griekse tekst als slot van De figuris numerorum. In onze kopie is het Griekse citaat, zoals gebruikelijk, weggelaten. Nu vervolgt Ademar 

met het hoofdstuk  De numerorum , een volgorde die overeenkomt met die in de editie Lindemann. Passalacqua, p. 6, 9 hanteert de omgekeerde volgorde: éérst De 

numerorum en vervolgens De ponderibus.     
71 cf. CNT 61, 25 (uno) en CNT 5, 85 (unus): het tiroonse teken voor unus heeft geen eindnoot. 
72 a decem ] ante decem   ed.   L 
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 et supra maiori minorem addunt numerum74 plerumque undecim. duodecim. decem et duo;75 ante de/ 

/25/ cem uero minorem ponunt quando composita accipiuntur. et sub uno76 accentu proferuntur. licet dissolu/ 

 ta compositione diuersis accentibus ea proferentes mutare ordinem quomodo et apud graecos. et dicere / 

 decimus et septimus. pro septimusdecimus. et tertius et uicesimus. pro uicesimustertius. sic et similia / 

 tricesimus quadragesimus quinquagesimus. sexagesimus septuagesimus. octogesimus / 

 nonagesimus. centesimus ducentesimus uel ducesimus. trecentesimus. uel trecesimus. / 

/30/ quadringentesimus uel quadrigesimus. quingentesimus. uel quingesimus.77 sescentesimus / 

 uel sescesimus. septingentesimus uel septigesimus. octingentesimus uel octigesimus. / 

 noningentesimus.78 uel nongesimus. et nongentesimus. millesimus; habent ex omnibus numeris ro/ 

 mani dispertiua.79 que naturaliter semper pluralia sunt ; quippe in multos distribui / 

 eundem significant numerum. ut singulos oculos habebant ciclopes.80 sic usque ad mille / 

 

[fol. 114v] 

 

habent latini. ut singuli bini que sunt anomalia quantum ad uocem unius et duorum81 terni.  uel tri/ 

ni. sed terni  ANATPEIC.82 Trini TNXEIC.83 magis significant. uel trissoi.84 trini ludi / 

 quaterni quini seni septeni octoni noueni deni undeni duodeni ternideni ex duobus integris / 

 quomodo tertiusdecimus. et deinde quaternideni quinideni senideni. septenideni. oc/ 

/5/ tonideni. nouenideni uiceni uicenisinguli uicenibini uiceniterni. similiter ce/ 

 teri; triceni quadrageni quinquageni sexageni septuageni octogeni nona/ 

 geni. centeni ducenteni. et per sincopam duceni. trecenteni et per sincopam tre/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
73 abbrev.: uicesimusquartus, uicesimusquintus, uicesimussextus, uicesimusseptimus 

uicesimusseptimus] R    om.  ed.  L   (R = Parijs BNF Lat 7496 (St.-Germain d’Auxerre, s.IX) 
74 numerum ] numero   ed.   L 
75 undecim duodecim decem et duo] CR      om.  ed.   L 
76 cf. CNT 61,25 (vgl. hierboven regel 11) 
77 post quingesimus om. Liuius ab urbe condita XXXI anno quingesimo] P cod.    
78 nonigentesimus  ante corr. (suprascr.) 
79 dispertiua] dispertitiva   ed. L       post dispertitiva om. quae Graeci vocant ἐπιμεριζόμενα  cod. 
80 post ciclopes  om.  quod Graeci dicunt…τρία   cod. 
81 corr.; moeilijk leesbaar 
82 ἀνὰ τρεῖς  ed. 
83 τριχεῖς  ed. 
84 τρισσοί  ed.   
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 ceni. quadringenteni. et quadringeni. quingenteni et quingeni. sescente/ 

 ni et sesceni. septing<en>teni et septingeni. octing<en>teni et octingeni. nong<en>teni / 

/10/ nongeni. milleni; auctores tamen protulerunt ea non proprie in singulari numero. lucanus. septeno / 

 gurgite. pro septenario; uirgilius centena arbore. pro centenaria;85 ponuntur haec in semper plu/ 

 ralibus congeminatis.86 bina moenia terna arma. cicero.87 inter binos ludos. quia ludi / 

 quando spectacula significant. Semper pluraliter dicuntur;88 Uniquoque et unę et una pluralibus; ad/ 

 iunguntur que pro singularibus accipiuntur. sallustius; in una moenia pro in unam urbem.89 / 

/15/ uirgilius; una excidia. pro unum excidium. lucanus. in partibus unis. pro in una parte / 

 donatus in arte prima; trina conditio. pro tripertita;90 primanus primę legionis. secundanus / 

 secundę legionis. similiter tertianus. unde tertiana febris.91 quartanus. unde quartana.92 / 

 quintanus unde et quintana porta castrorum. sextanus. septimanus unde septimana dierum / 

 octanus nonanus decimanus unde decimana porta castrorum. Decanus quoque a decem et de/ 

/20/ curia et decurio nomen et uerbum decurio. (decu)rias. unde decuriatus et decuriata comitia / 

 ut a c(entum) centurio nomen et uerbum et centuriatus ex quo centuriata comitia ex quo succenturiatus. / 

 Est93 et alia forma ex omni numero diriuatiua in rius desinens excepto uno et duo e quibus singularis / 

 <et> dualis. dicimus ut ternarius unde et ternarius iambus94 qui tres habet pedes quaternarius quinarius unde se/ 

 miquinarius. senarius septenarius unde et semiseptenarius. octonarius nouenarius / 

/25/ denarius unde denarius nummus.95 duodenarius terdenarius96 similiter ceteri. uicenarius trice/ 

 narius quadragenarius quinquagenar(ius) sexagenar(ius)97 octogenar(ius) nonagenarius.98/ 

 quadringentenar(ius) et quadrigenar(ius). quingentenar(ius) et quingenar(ius) sescen/ 

                                                 
85 pro centenaria] om. ed.  L 
86 Haec tamen ipsa etiam in semper pluralibus congeminatis ponuntur   ed.    
87 Bronvermelding ingekort 
88 post  dicuntur  om.  Liuius… arma   cod. 
89 Bronvermelding en citaat onvolledig of ingekort; in P zijn de bronvermeldingen veelal ook onvolledig. 
90 Ook deze citaten zijn ingekort 
91 unde]  unde et   ed.   
92 unde]  unde et   ed.    
93 Citaat van Terentius is weggelaten, zo ook in P 
94 unde et ternarius]   L    add. ed.    om. codd.   
95 post nummus  om.  undenarius  cod. 
96 terdenarius ] ternariusdenarius   ed.  L 
97 post sexagenarius  om.  septuagenarius   cod. 
98 post nonagenarius  om. centenarius… trecentenarius et trecenarius    cod. 
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 tenar(ius) et sescenar(ius) septingentenar(ius) et septingenar(ius) octingentenar(ius) / 

 et octingenar(ius) noningentenar(ius) et nongenar(ius)99 sed melius per sincopam profe/ 

/30/ runtur. millenarius; aduerbia quoque ex omni numero inueniuntur; ab uno quidem et duo inequaliter. se/  

 mel et bis. a ceteris uero ęqualiter; ter. quater; reliqua omnia in es. productam / 

 desinunt. quinquies. sexies. septies. octies. nouies. decies. undecies / 

 duodecies terdecies. quaterdecies quinquiesdecies. sexiesdecies.100 / 

                                                                                                   require in rotula101

                                                 
99 scripsit  nongeriarius 
100 afgebroken, cf. Passalacqua (ed.), p. 10, 25. 
101 Zie inleiding. 



819 

 

 

46. ISIDORUS VAN SEVILLA,  Etymologiae 

 

fol. 115r – fol. 147v. lin. 7 (schriftje XII) 

 

 

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

Afmetingen: c. 215 x 145 mm. 

Schriftje XII is samengesteld uit vijf katernen met de volgende inhoud: 

 

1. Isidorus, Etymologiae  fol. 115r-147v, lin. 7; 

2. Kleurrecepten, fol. 147v, lin. 7-12; 

3. Gauzbertus,  Genealogie van grammatici, fol. 147v, lin. 12-148r, lin. 9; 

4. Aldhelmus, Aenigmata, fol. 148r, lin. 9-153v, lin. 31; 

5. Aldhelmus, De metrica arte, fol. 153v, lin. 31-154v; 

6. Oorkonden St.-Cybard,  in margine: fols. 138v-144r; 

7. Ex libris Saint-Martial, fol. 141v; 

8. Neumen, in margine: fols. 129v, 135v, 136r. 

 

De katernen zijn als volgt opgebouwd: 

I. fol. 115 – fol. 122: onregelmatig quaternio (116 en 121 zijn enkelbladen met kim). 

II. fol. 123 – fol. 130: regelmatig quaternio 

III. fol. 131 – fol. 138: regelmatig quaternio 

IV. fol. 139 – fol. 146: regelmatig quaternio 

V.  fol. 147 – fol. 154: onregelmatig quaternio (148 en 153 zijn enkelbladen met kim).  

 

   Overal is duidelijk een haar- en een vleeszijde te onderscheiden. De verdeling is regelmatig:  

H/F F/H H/F F/H etc. 

Prikjes zijn met een mesje gedaan: het prikgaatje heeft de vorm van een sneetje. 

Verticaal 30 prikjes voor de regellijnen. 

Horizontaal in de bovenmarge 2 x 2 prikjes en in de ondermarge 2 x 2 prikjes voor een 

dubbele kantlijn, vóór en achter. 

    De afstanden tussen de prikjes, en daarmee die tussen de regellijnen, is ongelijkmatig. Dit 

is goed te zien op fol. 125r  waar de afstand tussen de bovenste regels voldoende is om 

interlineair een tweeregelig commentaar toe te staan. Tussen de onderste regels is de afstand 

veel kleiner. Dit patroon, grotere afstand tussen de bovenste regels en kleinere afstand tussen 

de daarop volgende regels, zien we ook op andere bladen. Dit sterkt het vermoeden dat 

Ademar verschillende bladen of zelfs katernen ‒zoals schriftje XIII laat zien ‒ tegelijk prikte, 

met als gevolg dat overal dezelfde lijnverdeling ontstaat.  

    Aantal regels: 30-31. Wanneer Ademar bij deze bladafmetingen het regeltal 30 gebruikt, 

dan wil dit zeggen dat hij bewust ruimte heeft geschapen voor interlineair commentaar. In 

schriftje IX hebben we gezien dat een regeltal van 50-60 de norm is voor een dichtbeschreven 

bladzijde zonder interlineaire aantekeningen.  

   Er is gelinieerd met een (scherpe) droge punt, telkens vanaf de haarzijde van het perkament 

waar de indruk concaaf (hol) is terwijl aan de vleeszijde convexe lijnen zichtbaar/voelbaar 

zijn. Tijdens het liniëren lagen de bladen dus met de vleeszijde naar beneden. Daaruit valt af 

te leiden dat de bladen in een volgende fase volgens de regel van Gregory in het katern 

werden gerangschikt. Deze productiemethode, die van na 820 dateert, wordt ook wel ‘nieuwe 
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stijl’ genoemd, omdat bij de ‘oude stijl’ de bladen reeds tijdens het liniëren volgens de regel 

van Gregory op elkaar werden gelegd.1   

De bovenste twee en de onderste twee regellijnen lopen in de marges door tot aan de 

bladrand. Door een blik te werpen op de opening fol. 125v-126r, krijgt men een goed beeld 

van de wijze waarop gelinieerd is. 

 

Gebruik: 

 Above top line.  

Ademar houdt zich weliswaar grotendeels aan de door de kaderlijnen afgebakende bladspiegel 

maar hij maakt geen speciaal gebruik van de ruimte die gereserveerd wordt door de dubbele 

kantlijnen. 

De regellijnen, die niet altijd even strak getrokken zijn, worden grotendeels gerespecteerd (zie 

echter bijv. fol. 127v, r. 6). 

Het perkament is van niet al te beste kwaliteit: in sommige gevallen (bv. fol. 145 en 147) is 

het blad verminkt door gaten en door velranden. Grote afwisseling in dikte en stijfheid van het 

perkament (zie de overeenkomst met het perkament van schriftje XIII). Dit alles wijst erop dat 

de gehele huid, inclusief de randen, voor beschrijving werd geprepareerd.  

De bruine inkt is soms verbleekt en soms (op de haarzijde) enigszins uitgelopen wat voor de 

leesbaarheid van de tekst niet altijd gunstig uitpakt. 

 

Schrift: 

   De teksten zijn in een klein formaat letter geschreven met vooral in het begin veel 

afkortingen en tiroonse noten, terwijl het geheel gegoten is in een zeer persoonlijke, 

geïmproviseerde lay-out met veel interlineaire en marginale aantekeningen en met 

zelfgemaakte schema’s. Ondanks deze ‘beperkingen’ is er sprake van een tamelijk verzorgd 

notitie-schrift.  

Naar mijn mening werden alle teksten in dit schriftje door Ademar zelf geschreven, met 

uitzondering van het ex libris op fol. 141v.2  

 

 

 

                                                 
1 Cf. E.K. RAND, “How many leaves at a time?” in: Palaeographia latina 5 (1927), p. 52-78, en het commentaar 

hierop van J.P. GUMBERT, “Old and New Style. Terminology, and ruling systems and methods”, in: Gazette du 

livre médiéval 52-53 (2008), p. 25-33. 
2 Binnen dit katern bestaan verschillen tussen het schrifttype in de Etymologiae en dat in de erop volgende 

Enigmata van Aldhelmus. Het is dezelfde overgang in het schrift als die welke plaatsvindt in schriftje II (fol. 4v, 

lin. 11) en dit kan samenhangen met de periode waarin Ademar de teksten in zijn schriftjes noteerde.  
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Afb. 46.1, fol. 120v. Etym. III, De mathematica, 7-11 (figuren).  
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Afb. 46.2, fol. 121r. Etym. III, De mathematica,12 (figuren). 
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DE TEKST VAN DE ETYMOLOGIAE 

 

    Het schriftje begint met een retorica-tekst. Deze en alle volgende fragmenten zijn gebaseerd 

op hoofdstukken uit Isidorus van Sevilla, Etymologiarum sive originum. Libri XX. In zijn 

inhoudsopgave van VLO 15 maakte Isaac Vossius voor het geheel (tot fol. 147v) nog een 

onderscheid in drie titels: Nomenclatura universalis, Marij Victorini Excerpta en Chronicon.3 

In navolging van Vossius omschreef de Duitse handschriftkundige Ludwig Bethmann de tekst 

in het midden van de 19e eeuw als “eine Art Nomenclator universalis”.4 Enkele decennia later 

werd deze titel overgenomen door de Leidse bibliothecaris W.N. du Rieu die er echter in 

slaagde om enkele gedeelten van de tekst te herleiden tot de Etymologiae van Isidorus.5 Het is 

bevreemdend dat een ingewijde als Karel De Meyier in de meest recente catalogus van de 

Vossiani niet verder komt met de identificatie van de tekst dan Du Rieu, hoewel het sinds de 

publicaties van Elias Steinmeyer en Valentin Rose aan het einde van de 19e eeuw toch 

duidelijk moet zijn geweest dat Ademar enkel uit de Etymologiae heeft geput.6  

  Hieronder volgt een lijst van de boeken uit de Etymologiae in de volgorde waarin ze door 

Ademar worden besproken. In Arabische cijfers worden de hoofdstukken van de 

respectievelijke Boeken vermeld. Als standaard is de volgorde in de editie van Wallace M. 

Lindsay genomen:7  

 

115r-120r II. De rhetorica et dialectica: 2-22; 25-31. 

120v-121r III. De mathematica: 5-8; 10-12. 

121r-122v IX.  De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus: 2,2-2,135; 6,  

                                                                                                                     23-28 (schema’s). 

122v-125v XIV. De terra et partibus: 3-8. 

125v-126r XV. De aedificiis et agris: 1-2.  

126r-127r XIII. De mundo et partibus: 14-22. 

127r  XIV. De terra et partibus: 1-2. 

127r-127v XIII. De mundo et partibus: 4-13. 

127v-  III. De mathematica / De astronomia: 41-41, 27, 29-30, 43, 47-48, 54-55,  

                                                                                                                      58-60, 65-71. 

128r  IV. De medicina: 1-2, 5-12. 

128r-129v X. De vocabulis: woordenlijst A-V met weinig verklaringen. 

129v-131r V. De legibus et temporibus: 1-4, 6-9, 11-18, 21-39.  

                                                 
3 In de marge van fol. 119r noteerde Vossius: “Marii Victorini”; met  de aanduiding “Chronicon” is 

waarschijnlijk het excerpt van De descriptione temporum (Etym. V, 39) op fol. 130r bedoeld. 
4 Ludwig BETHMANN, “Handschriften aus der Universitätsbibliothek in Leiden”, in: Archiv der Gesellschaft für 

ältere deutsche Geschichtskunde VIII (1843), p. 575. 
5 Deze beschrijving van VLO 15 bevindt zich in een niet gesigneerde, handgeschreven catalogus, aanwezig in de 

handschriftenkamer UB Leiden. Een kopie hiervan werd later door Du Rieu medegedeeld aan Léopold DELISLE, 

“Les manuscrits originaux”, p. 303-309, hier p. 306. 
6 De MEYIER, Codices Vossiani Latini, III Codices in octavo, p. 38; Valentin ROSE, Verzeichniss (Berlijn, 1892), 

p. 203: “Das im Leidener Katalog mit dem Namen eines Nomenclator universalis belegte Stück (…) enthält 

nichts als Isidor-Studien, kurze, oft nur Auszüge aus den Büchern der Etymologien, in willkürlicher Folge, zu 

ganz persönlichen Gebrauche”, en Elias STEINMEYER en Eduard SIEVERS, Die althochdeutschen Glossen IV 

(Berlijn, 1898), p. 480. Zie ook hierna noot 7. 
7 Ter vergelijking geef ik de hiervan lichtjes afwijkende opsomming zoals deze staat genoteerd in STEINMEYER / 

SIEVERS, Die althochdeutschen Glossen IV,  p. 480: II, 1-; III, 13; IX, 2.8; XIV, 3-8; XV, 1. 2; XIII, 14- ; XIV, 

2; XIII, 4-13; III, 41. 42. 27. 29. 30. 43. 47. 48. 54. 55. 58-60. 65-71; IV, 1. 2. 5-12. X; V; VI, 1-18; VII, 11-14; 

VIII; IX, 1. 3-7. XI; XII; XV, 3-9. 11-16; XVI; XVII; XVIII; XIX, 1-25. 29-34; XX; I. Zie ook de 

handgeschreven notitie van Steinmeyer, d.d. 8 juli 1896, die bewaard wordt in de UB Leiden in de tweede doos 

met de schriftjes van VLO 15. 
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131v  VI. De libris et officiis ecclesiasticis: 1-3, 5-11, 13-18. 

131v-  VII. De deo, angelis et sanctis: 11-14. 

131v-132v VIII. De ecclesia et sectis: geheel. 

132v-133r IX. De linguis, gentibus, regnis, militia civibus, affinitatibus: 1, 3-7. 

133r-134r XI. De homine et portentis: geheel. 

134r-135v XII. De animalibus: geheel. 

135v-136r XV. De aedificiis et agris: 3-9, 11-16. 

136r-138r   XVI. De lapidibus et metallis: geheel. 

138r-139v   XVII. De rebus rusticis: geheel. 

139v-140r  XVIII. De bello et ludis: 1-18, 24-32, 35-43, 52-58, 60-67, 69. 

140r-141v   XIX. De navibus, aedificiis et vestibus: 1-25, 29-34. 

141v-142v   XX. (zonder titel): 1-16. 

142v-147v  I. De grammatica et partibus eius: 1-5, 7-44. 

 

 

     Uit bovenstaande inventaris blijkt dat Ademar de beschikking heeft gehad over een tekst 

die een groot deel van de onderwerpen uit de Etymologiae behandelde, zij het in een andere 

ordening dan gebruikelijk was. De kopie die Ademar van zijn model heeft gemaakt bezit 

dusdanige persoonlijke kenmerken dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat hier sprake is van 

een grondige bewerking van het voorbeeld. De vormgeving, evenals de talrijke tiroonse noten, 

maken duidelijk dat waarschijnlijk alleen de schrijver zelf in staat was om deze bewerking 

met vrucht te raadplegen. Maar wat hield deze bewerking in? 

    In de eerste plaats mogen we er vanuit gaan dat de tekst van de  Etymologiae uit het 

voorbeeld werd ingekort, namelijk door samen te vatten en door weg te laten wat minder 

belangrijk werd geacht. De tekst van Isidorus wordt vrijwel overal gereduceerd tot de kern, 

soms tot een enkel woord (zonder verdere uitleg), dat louter een mnemotechnische rol moet 

hebben vervuld. De woordvolgorde in het origineel wordt regelmatig omgekeerd en de eerste 

persoon meervoud is door Ademar omgezet in de derde persoon enkelvoud.  

    De bewerking  impliceerde in de tweede plaats een hiërarchische herstructurering van de 

tekst: hoofdzaak en bijzaak moesten van elkaar gescheiden worden. Dit wordt visueel tot 

uitdrukking gebracht in de lay-out: de hoofdtekst komt óp de regel te staan, de secundaire 

tekst verschijnt als een toelichtende glosse tussen de regels en in de marge. Op andere 

plaatsen wordt de verhouding en het verband tussen bepaalde zaken in een diagram tot 

uitdrukking gebracht. Op onderstaande afbeelding van fol. 138r is goed te zien hoe Ademar 

typografisch tewerk ging: interlineair en marginaal wordt in een kleiner lettertype 

commentaar op een kernbegrip gegeven terwijl de meer omvangrijke inhoud van weer andere 

begrippen in geïmproviseerde diagrammen wordt ondergebracht.  

 



825 

 

 

 
 

Afb. 46.3, fol. 138r. Etym. XVI, De lapidibus et metallis, 25-27. 
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    De hoeveelheid uitleg die genoteerd wordt, verschilt per boek en binnen elk boek per 

hoofdstuk. Soms levert dat een uitgebreide tekst op (bv. I, De grammatica), een andere keer 

niet veel meer omvattend dan een min of meer geordende lijst van woorden (X, De 

vocabulis). De wijze waarop Ademar samenvatte moet beïnvloed zijn geweest door het 

onderwijskundige belang dat hij aan een bepaalde tekst hechtte en door zijn persoonlijke 

belangstelling. Het is opvallend dat hij in zijn excerpt van Boek XVI (De lapidibus et 

metallis) louter een opsomming geeft van edelstenen. De enige uitleg die hij van Isidorus in 

extenso overneemt is die, welke handelt over de vermeende genezende en voorspellende 

kracht van de stenen. Alleen laat Ademar dat ‘vermeende’ (fertur, dicunt, etc.) in zijn 

weergave achterwege.8 Het hoofdstuk dat handelt over de metalen is daarentegen uitvoerig in 

zijn toelichtingen. De voorliefde van Ademar voor tekeningen om de tekst te verhelderen 

blijkt uit de figuren die hij toevoegt aan Boek III, De mathematica (zie de afbeeldingen 46.1 

en 46.2 hierboven). 

   De technieken die Ademar bij de bewerking van de tekst gebruikte, veronderstellen dat de 

tekst begrepen is en dat dit begrip uitgedrukt werd in een korte samenvatting of in een 

hiërarchische ordening van tekstelementen. Dus begrip is én een noodzakelijke voorwaarde 

voor, én een doel van Ademars omgang met deze tekst. Een ander, zeker zo belangrijk doel, 

bestond uit het structureren van de  tekst op zodanige wijze dat het geheugen in staat was om 

deze gecondenseerde gegevens op te kunnen slaan, en om deze vervolgens, indien 

noodzakelijk, bij latere gelegenheden te kunnen reproduceren. Tijdens dit reproductieproces 

zou bij wijze van associatie aan het geraamte van de samenvatting weer het vlees van de 

uitgebreide tekst gehangen kunnen worden. 

    De ontzagwekkende hoeveelheid informatie die in de Etymologiae ligt besloten, was niet 

alleen voor Ademars leerlingen, maar ook voor hemzelf van nut. Ik denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de genealogische tabellen op fol. 122rv, die hem behulpzaam moeten zijn geweest bij het 

beschrijven van de talloze verwantschapsrelaties die het Chronicon bevolken.9  

  Het model van Ademar zal zonder enige twijfel op sommige plaatsen gebrekkig en 

verwarrend geweest zijn, anders is de lege ruimte op fol. 141v − waar een latere hand het 

colofon noteerde − en de verhaspelingen in I, 36-37 (fol. 146r: De schematibus en De tropis), 

niet te verklaren. 

  

    Een bij Ademar behorend kenmerk van deze bewerking van de Etymologiae is het 

veelvuldig gebruik van tiroonse noten. Opmerkelijk is het feit dat, hoe verder de tekst vordert, 

des te minder tiroonse noten er worden aangetroffen.10  

Tenslotte nog een lexicografische opmerking: op twee plaatsen geeft Ademar synoniemen die 

niet in andere handschriften voorkomen: durmerus voor burdo en brocus voor seriola. Het 

woord brocus in de betekenis van wijnkruik wordt voor de dertiende eeuw gesignaleerd in 

Niermeyer/Burgers.11 De variant durmerus in de betekenis van muilezel (burdo, burdus) heb 

ik nergens kunnen vinden. 

 

   

ORTHOGRAFIE 

 

                                                 
8 Cf. fol. 137r, lin. 6-9: galactitis en cimedia (cinaedia) 
9 De familiebetrekkingen in het Chronicon  en in de Commemoratio abbatum worden geanalyseerd door Léon 

LEVILLAIN, “Adémar de Chabannes, généalogiste”, in: Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest 3e ser. 

10 (1934-1935), p. 237-263. 
10 Een inventaris van alle tiroonse noten in Appendix 1, p. 1285. 
11 Ed. 2002, p. 141. 
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   Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld cocleæ en columnæ, fol. 126r, r. 16 en 19; 

uergiliæ, fol. 127v, r. 25) gebruikt Ademar in deze tekst overwegend de e-caudata in plaats 

van de ae-ligatuur.12 In de woordenlijst op fol. 128r komt daarentegen uitsluitend de ae-

ligatuur voor, zodat men zich afvraagt of het gebruik van æ of ę door Ademar geheel 

willekeurig is.  

    Opmerkelijk is het herhaaldelijk gebruik van de letter v waar men een b zou verwachten: 

Languevardi in plaats van Languebardi, fol. 121v, r.27; Acrauat in plaats van Agrabath, fol. 

123r, r.7; uisontes in plaats van bisontes, fol. 123v, r.17; uenacum in plaats van Benacum, fol. 

124r, r.9; uerenice in plaats van Berenice, fol. 124r, r.25; fribolum voor frivolum, fol. 133r, r. 

19;  amfiuia voor amphibia, fol. 135r, r.10; fauina voor fabina, fol. 136r, r.18; Euenus voor 

Ebenus, fol. 138v, r. 27. Het omgekeerde komt echter ook voor: fabonium in plaats van 

favonium (fol. 122v, r.9) en indubię in plaats van induuiae (fol. 135r, r.5). Duidt dit 

verschijnsel op een voorbeeldhandschrift, afkomstig van het Iberisch schiereiland en daterend 

uit een vroege periode?  

Opmerkelijke ‘Spielerei’ van Ademar op fol. 120r, waar hij enkele woorden in omgekeerde 

lettervolgorde noteert:  “aititluts”  (stultitia), “satimrifni” (infirmitas) en “mulpmis” 

(simplum). 

 

   Veelvuldig voorkomend zijn de (schijnbare) correcties waarin bovengeschreven de letter h 

aan een woord wordt toegevoegd door middel van het teken ˫ (bijv. adheret, rheticus, 

chaonia, fol. 123v, r. 22, 24 en 28). Deze eigenaardigheid is waar te nemen op vele andere 

plaatsen in dit handschrift, en wel zó regelmatig dat het niet als een correctie beschouwd zou 

moeten worden maar als een vaste gewoonte van de kopiist, i.c. Ademar, ter weergave van de 

spiritus asper.  

    Inmiddels reeds bekend, is de karakteristieke wijze waarop Ademar een onduidelijke, 

dichtgelopen letter a verbetert ‒ middels achterplaatsing van de letter t, waardoor er een a met 

een plat dak ontstaat, zoals op de volgende afbeelding is te zien in het woord pudenda: 

 

 
  

Afb. 46.4, fol. 133v, regel 10: boven Genitalia  de synoniemen pudenda en inhonesta. 
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12 De ligatuur æ wordt in ca. 50 gevallen gebruikt, de e-caudata (ę) bijna duizend maal. 
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M. RODRÍGUEZ-PANTOJA (ed.), Etimologías. Libro XIX, De naves, edificios y vestidos (Parijs, 
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EDITIE  

 

De tekst is liggend (landscape) afgedrukt met de bedoeling om de regelstructuur van de tekst 

in VLO 15 voor een groot deel te behouden. 

Hoewel in de transcriptie is gepoogd om de lay-out van Ademar zoveel als mogelijk recht te 

doen, heb ik uit naam van de overzichtelijkheid enige concessies moeten doen. De toch al 

verwarrende opmaak heb ik proberen te vereenvoudigen door de boven- en ondergeschreven 

tekst in het notenapparaat onder te brengen. Verbanden die door Ademar tussen woorden 

werden gelegd middels grillig getrokkken lijntjes, heb ik getracht in een meer lineaire 

structuur onder te brengen. 

De geometrische schetsen bij Etym. III, 7-12, worden in de editie niet afgedrukt maar kunnen 

door de lezer zelf ingevuld worden met behulp van afbeeldingen 46.1 en 46.2 in de inleiding 

tot de editie.  

De afkortingen worden in de hoofdtekst gecursiveerd uitgeschreven.  

De afkortingen van de tekst die in het notenapparaat is ondergebracht, worden stilzwijgend 

opgelost.  

De oplossing van de Notae Tironianae wordt in vetgedrukte letters weergegeven (de tekens ÷ 

(est) en ¬ (et) worden niet als tironianae afgedrukt).  

Sommige woorden worden door Ademar niet voluit geschreven. Soms behelpt hij zich zelfs 

met één enkele letter, gevolgd door een punt, omdat het om een herhaling gaat of om een 

veelgebruikt citaat (zie bijvoorbeeld fol. 115v, r. 2). Deze suspensies worden tussen ronde 

haakjes opgelost (…) met de meest waarschijnlijke lezing. 

Punt met bovengeplaatste komma (punctus elevatus) geeft een opsomming aan, en wordt door 

een dubbele punt : weergegeven. De paragraaftekens van Ademar, door mij weergegeven met 

het symbool ¶, zijn overgenomen ook daar waar er volgens de editie Lindsay geen sprake is 

van een nieuwe paragraaf.  

De indeling in boeken en hoofdstukken wordt tussen ronde haakjes in de tekst opgenomen 

volgens de gewoonte in de editie Lindsay (ook op die plaatsen waar Ademar zelf geen 

paragraafteken heeft genoteerd), aldus: het boek in Romeinse cijfers en vervolgens de 

hoofdstuknummers in Arabische cijfers.  

 

De varianten uit andere handschriften worden ontleend aan onderstaande edities. Deze 

handschriften worden aangeduid met de sigla die gebruikt worden in Lindsay (ed.), I, p. xvi. 

 

<   >  addendum 

[    ]  delendum 

ss.  suprascriptum est 

subs.  subscriptum est 

edd.  ed. Lindsay et al. 

ed. / Lindsay ed. Lindsay 

Marshall ed. Marshall (Boek II) 

Arev/Migne ed. Migne, PL 82 

André  ed. André (Boek XII en XVII) 
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Reydellet ed. Reydellet (Boek IX) 

Rodriguez ed. Rodríguez-Pantoja (Boek XIX) 
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ISIDORUS, Etymologiae 

 

[fol. 115r] 

 

(II, 2) Hermagoras. aristotelis. gorgias. tullius. quintilianus. (3) orator uir / 

 bonus. dicendi peritus. uir bonus. natura moribus artibus. Dicendi peritus. / 

 artificiosa eloquentia.Quę; inuentione. dispositione. eloquentia.1 / 

 memoria. pronunciatione. fine officii. Peritia dicendi. doctrina. usu. natura.2/ 

/5/ (4) Causę. deliberatiuum. demonstratiuum. iuditiale .i. quid debet aut non debet fieri3 / 

 Laudabilis uel uituperabilis.4 quis demonstratur. Penę aut premii sententia datur./ 

 5Suasio.6 honesto. utili. possibili; Demonstratiuum;7 Laus; in.8 post; Commu/ 

 nis locus. in ipso crimine. quod tamen cum demonstratiuo. (5) ¶ Status uel constitutio. ex in/ 

 tentione et depulsione; Status causarum. rationalis. legalis; Rationalem coniectu/ 

/10/ ra. finis. qualitas. translatio. De fine iuditialis et negotialis. De iuditiali. / 

 absoluta et adsumptiua. De assumptiua. concessio. remotio criminis. rela/ 

 tio criminis. conpensatio criminis.9 De concessione. purgatio et deprecatio; Status definitiuus. / 

 coniecturalis. Qualitas uel constitutio generalis; Translatio. quem oportet. a/ 

 pud quos. quo tempore. qua lege. quo crimine. qua poena;10 Purgatio. inprudentia / 

/15/ casum. necessitatem. Statu legali; scriptum. uoluntas. legis contrarię.11 ambiguitas. / 

 collectio. uel ratiocinatio et definitio legalis. Status huius xviiii. (6) ¶ Tripertita con/ 

                                                 
1 eloquentia] elocutione     ed. 
2  scientia. assiduitate. ingenio ss. 

3 quid debet aut non debet]  K    quid debeat aut non debeat   ed. 
4 uituperabilis] reprehensibilis    ed. 
5 Deliberatiuum. suasio. dissuasio ss.  
6 suasio] KM        suasoria   ed. 
7 laudem uituperationem ss. 

8 ante ss. 

9 criminis] deest  ed. 
10 pena ante corr. (suprascr.)         par. 5-7] om. Ademar  
11 scilicet status ss.            cf. Cassiodorus, inst. 2,2,6 
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 trouersia. simplex. iuncta. conparatiua. (7) ¶ Partes oracionis exordium.12 narratio.13 / 

 argumentatio.14 conclusio;15 Beniuolum. precando. Docilem instruendo. Attentum excitando16 / 

 Narrandum. breuiter. aperte. Argumentandum primo confirmemus17 nostra. dehinc frangamus18aduersa. /  

/20/ Concludendum. concitare animos audientis implere que dicimus; (8) ¶ Species causarum. honestum / 

 admirabile. humile. anceps. obscurum .i. dum fauet mox auditor. alienatur. negli/ 

 git.19 dubitat ob beniuolentiam et offensam aut tardus. aut difficilioribus20 negotiis / 

 causa inplicata est; (9) ¶ Sillogismus uel argumentatio. propositione. assumptione. conclus(ione)/ 

 Quod bonum est turpem usum non habere potest;21 Pecunia. turpem usum habet Ergo pecunia bonum non est; Sillogis/ 

/25/ morum rhetorum; inductio. racio<ci>natio.22 prop(ositio) assumptio uel inlatio. conclusio / 

 Raciocinatio. conprobat rem de qua est questio; Enthimema. uel mentis conceptio. uel inperfectus / 

 sillogismus. qui in duabus partibus est ex propositione sola. Si tempestas uitanda est; non est igitur na/ 

 uigandum; Raciocinationis; enthimema.23 epichirema. uel inretoricus et la/ 

 tior sillogismus. Entimemates; conuincibile. ostentabile. sententiale. / 

/30/ exemplabile. collectiuum. Conui(ncibile). conuincit.24 ut. eius mortis estis25 ultores. cuius / 

 uitam si putetis per uos restitui posse non uultis;26 Ost(entabile). constringit. ut hic uiuit / 

 

[fol. 115v] 

 

                                                 
12 prouocatio. ss. 
13 explicatio. ss. 
14 fides ss.     
15 amplexio finis orationis ss. ] quarta finem totius orationis conplectit    ed. 
16 excitando ss. 
17 firmemus  ed. 
18 confringamus   ed. 
19 neclegitur  ed. 
20 difficioribus ante corr. (suprascr.) 
21 usum habere non potest   ed. 
22 racionatio] ratiocinatio   ed. 
23 Enthimema: argument, m.n. een conclusie uit het tegenovergestelde. 
24 conuincit] Cass., Inst. 2.2.13       conuincitur   ed. 
25 estis] sedetis  ed. 
26 non uultis] nolitis   ed. 
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 uiuit immo. etiam in senatum uenit. Sententiale. sententiam generalem. ut obsequium ami(cos). /  

 u(eritas) o(dium) p(arit);27 Exemplum. conminatur euentum similem28 alicuius exempli comparatio.  Quorum exempla imita/  

 ris. te miror eorum exemplum non pertimescere.29 Coll(ectiuum) in unum colligit que sunt argumentata. Quem30 no/   

 luit cum gratia.hunc uoluit cum aliquorum querela;31 Quem iure. quem loco. quem tempore.non est ausus./  

/5/ hunc iniuria alieno tempore cum periculo temporis non dubitauit32 accedere.33 Item enthimema / 

 ex sola propositione. Si tempestas uitanda est. non est nauigatio requirenda. Ex sola assumptione. Si inimicus est / 

 occidit. inimicus autem est; deest conclusio propterea est inperfectus; Epichirema. iii modo34 habet. Primo modo est / 

 tripertitus. prop(ositione). ass(umptione). concl(usione); Secundus quadripertitus.  prop(ositione). assumptione. prop(ositione) uel assumptione. 

   conclusione; Tercius quinquepertitus. /  

 prop(ositione). probatione eius assumptione. probatione eius conclusione; (10) ¶ Lex populi cum maioribus natu. Constitutio uel edic/ 

/10/ tum regis uel imperatoris;35 Institutio ęquitatis. in moribus. in legibus; Consuetudo. quod religioni. dis/ 

 ciplinę. saluti. Lex permittit;36 uetat; sacrarum uirg(inum) nupt(ias) nulli liceat appetere.37 Punit; / 

 Lex. honesta. iusta. possibilis. secundum naturam. consuetudinem patrię. loco tempori apta. Ne/  

 cessaria. utilis. manifesta; (11) ¶ Sententia. dictum inpersonale. obsequium amicos. u(eritas odium parit). Crian.38 per/ 

 sonam. offendit achilles agamemnonem uera dicendo; (12) ¶ catasceua. confirmat proposi/ 

/15/ tam rem; Anasceua reuincit; Thesis. incertam rem deliberat uel coartat;39 Anasceuę. inconue/ 

 niens. mendatium. Inconuenientis. inhonestum. inutile. Inhonestum. in dictis ut qui in/  

 decora dixerit. infamens catonem censorium. ad nequitiam et luxuriam coortatum. In factis / 

 ut qui abhorrens fecisse dicatur.40 ut est fabula de adulterio martis et ueneris. Mendatii. / 

                                                 
27 Terentius, Andr. 68; dit citaat komt meerdere malen in de Etymologiae voor en wordt daarom verkort weergegeven. 
28 simile] CT     simile   ed. 
29 Cf. Cicero, Phil. 2,1: Te miror, Antoni, quorum exempla imitaris, eorum exitus non permitescere. 
30 igitur ss. 

31 querela] querella   ed. 
32 dubitalt ante corr. (suprascr.) 
33  cum periculo temporis non dubitauit accedere] cum periculo capitis non dubitauit occidere   ed.  (cf. Cicero, Mil. 41) 
34 lees: modis 
35 Cf. Etym. 5, 13 
36 uir fortis petat premium ss.     cf. Etym. 5, 19 
37 appetere] petere    ed.  
38 crian] BCK     chrian  Lindsay 
39 coartat] cohortatio   ed.     
40 s. a sanctimonia et nomine suo ss. 
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 incredibile. Inpossibile. contrarium. quod non creditur factum ut adolescens de sicili a naues/ 

/20/ in africam intrantes uiderit.41 Clodius miloni insidias fecit. et ab eo occisus est. Insidias fecit. oc/  

                cidit[i] occisus est non fecit insidias; omnes gradus. honestum. utile. uerisimile. possibile. consentaneum;42 / 

 Oportet principium ordinare ut <aut> credimus auctoritati ueterum. aut fabulis non credimus; Scilla non / 

 marinam sed maritimam. nec succinctam canibus. sed rapacem et inhospitalem; (13) ¶ Prosopopeia43 fin/ 

 git sermone et personam inanimalibus in patria.44 montes. flumina. arbores; / 

/25/ (14) ¶ Ethopofiam45 fingit personam hominis pro affectibus etatis. studii. fortunę. lęticię. sexus. / 

 meroris. audacię. adolescentis. senis militis. imperatoris. parasiti. rustici. philosophi. / 

 uulnerati. quis loquitur apud quem. de quo. ubi quo tempore. quid egit. aget. quid pa/ 

 ti possit. (15) ¶ Questiones; finitum.46 infinitum. i. ypothesis uel causa que facit controuersiater / 

 cum certa persona.47 Thesis uel propositum. que non facit cum certa persona. loco. tempore. que sunt circum/  

/30/ stantia. (16) ¶ elocutio;48 ut49 res. locus. tempus. persona efflagitat. id est pro religiosis non uana /  

 

[fol. 116r] 

 

 castis non uerecunda. grauibus non leuia. seriis non lasciua. tristibus non ridicula. perspi/  

 cue loquendi et latine .i. uerba50 uera et naturalia. a sermone et cultu presentis temporis /  

 non discrepare; non sit satis uidere quid dicat nisi aperte et suauiter dicere et quod dicat et facere. (17) ¶ Trimo/ 

 do dictio. humile uel summissum. leniter uel subtiliter. nihil grande nil sublime. sed leni ac / 

/5/ pedestri more loquendi. Medium uel mediocre uel inflexum; temperate uel moderate51 quia nil agitur / 

 ut agat sed ut delectetur auditor. Grandilocum uel incitatum uel magnum; grauiter. uel granditer; / 

 ubi de deo uel salute hominum dicimus; plus magnificentię et fulgoris. non semper granditer docere quamuis / 

                                                 
41 ut adolescentem, qui de Siculo litore ingredientes Africam classes uiderit 
42 inho(nestum). inu(tile). parum ue(risimile). inp(ossibile). contrarium ss. 

43 prosopopeia] TWCKM     prosopoeia  Lindsay   prosopeia  Marshall 
44 patra ante corr. (suprascr.) 
45 ethopofiam] ethopoeia  Lindsay   ethopoeiam  TX 
46 ypot(hesis) ss. 

47 ne ss. 

48 Ademar had hieruit moeten begrijpen dat hij op fol. 115r, lin. 3, abusievelijk eloquentia i.p.v. elocutione heeft vermeld. 
49 ut ss. 
50 s. rerum ss. 

51 uel inter utrumque ss. 
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 de magnis dicatur sed summisse cum docetur; Temperate cum laudat uel uituperat; Granditer cum / 

 ad conuersionem auersas animas52 prouocat; In summisso; uerba sufficientia; In temperato / 

/10/ splendentia; In grandi uehementia; (18) ¶ comma uel particula sententię; et colon uel membrum / 

 et periodus uel ambitus uel circuitus; componunt et instruunt uerbis omnem orationem; coniuncta uerba faciunt com/ 

 ma; comma in colon. colon.′ periodum; comma finit iuncturam ut etsi uereor iudices; sequitur / 

 ne turpe sit dicere. est colon. extrema clausaula est perihodus. Perihodus non debet esse longior. quam ut /  

 uno spiritu proferatur; (19) ¶ Purus et honestus orator. careat omnibus uitiis. in litteris. in uerbis. in sententiis. In litteris iunc/  

/15/ tura apta. extrema uocalis uerbi precedentis non incidat in eandem primam uocalem ut feminę ægiptię. / 

 Trium consonantium que strident et rixant uitanda iunctura. r. s. x. ut rex xerxes. / 

 error romuli; fugienda. m. inlisa uocalibus ut uerum enim; (20) In uerbis non inpropria uerba ponantur quod est aci/ 

 rologia.53 Obsordidum et spurcum uocabulum. aliquando translatis nominibus utendum. non longe acci/  

 tis sed ueris et proximis et cognatis. Yperbata longiora fugienda. quia54 fieri non possunt sine confusione / 

/20/ sensuum; Ambiguitas cauenda et uitium cum quidam iactatione eloquentię. quod poterant55 uno aut  duobus uerbis; / 

 longa ambage concludunt; quod est perissologia; cauendum. ne breuitatis studio56 necessaria / 

 uerba furentur. Fugienda. cacenfaton. tautologia. ellempsis. acirologia. macrologia. perissologia. pleo/ 

 nasmos. et ceteris. Inergia. enfasis57 extollunt et ornant orationem. quia intelligi faciunt plus quam di/ 

 xerint. ut ad gloriam scipionis ascendet;58 et dimissum lapsi per funem. cum enim dicit lapsi; altitudinem ima/ 

/25/ ginis59 dicit; huic contraria uirtus uerbis minuens que magna sunt. (21) ¶ flectenda est oratione in uariis uersanda60 / 

 ut dicentem reficiat. et ornatior fiat. et iudicem diuerso uultu habituque61 deflectat. / 

 haec62 schemata in poematę numquam aut difficulter. sed in oratione libere. Anadiplosis. congemi/ 

 nat uerba. ut hic uiuit uiuit etiam in senatum uenit. Climax63 uel gradatio. incipit / 

                                                 
52 auersas animas] auersos animos  Lindsay   Marshall 
53 acirologia] HA     acyrologian   Lindsay    acirologian   Marshall 
54 quia] quae  ed. 
55 quod poterant]  corr. 
56 studo ante corr. (suprascr.) 
57 inergia enfasis] energia … emphasis  Lindsay       Ademar volgt hier de Griekse orthografie. 
58 ascendit   edd. 
59 imaginem   Lindsay   cf. Marshall 74, n. 117. 
60 in uariis uersanda] in alias uersanda formas    ed. 
61 habituque] audituque  ed. 
62 haec cf. CNT 8,79  
63 uel cathena ss.  
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 uerbum inferius. quo terminatur superior sensus. et seruat ordinem per gradus. ut ex innocentia / 

/30/ nascitur dignitas. ex dig(nitate) honor. ex ho(nore) imperium. ex imp(erio) libertas; fit in contex/ 

                                                                                                                                              tione uerborum /  

 

[fol. 116v] 

 

 ut pueritia tua adulescentię tuę inhonestamentum fuit. Adulesc(entię) senectuti dedecora/ 

 mentum. Senectus reip(ublicae) flagitium. Item. vi atque gratis64 coactus. cum illo sponsionem feci / 

 facta sponsione. ad iudicem adduxi. Adductum. primo coetu damnaui. damnatum / 

 ex uoluntate dimisi. Antiteta uel contraposita ex aduerso posita. sententiam pulcram fa/ 

/5/ ciunt. ut ex hac parte pudor pugnat. illinc petulantia. hinc pudicitia. illinc stuprum. / 

 hinc fides. illinc fraudatio. hinc pietas. illinc scelus. hinc constantia. illinc furor. hinc honestas. illinc / 

 turpitudo. hinc continentia. illinc libido. hinc ęquitas. temperantia. fortitudo. prudentia.  / 

 uirtutes omnes. illinc iniquitas. luxuria. ignauia. temeritas. et omnia uitia. / 

 copia cum egestate. bona ratio cum perdita. mens sana cum amentia. bona spes / 

/10/ cum omnium rerum desperatione; contra malum bonum et contra mortem uita sic contra pium peccatores.65 bina et bina. unum contra unum.; / 

 Sinonima66. pluribus uerbis unam rem dicit.67 ut nihil agis. n(ihil) moliris. n(ihil) cogitas. non feram / 

 non patiar non sinam; Epanados68 uel regressio. ut principio dignitas erat pene / 

 par non par. fortasse eorum que sequebantur; Antapodosis; concordat media / 

 primis et ultimis ut iam hoc factum reprehendo patres conscripti non meum. ac pulcherri/ 

/15/ mum quidem factum. uerum. non meum sed uestrum; Paradiastole; quod dicit interpretatione discernit. ut pro astuto / 

 sapiens dicimus. pro inconsiderato fortem. pro inliberali diligentem. Antanaclassis.69 eodem / 

 uerbo contrarium sensum. ut querebatur quidam de filio qui mortem suam expectaret. respondet; non expecto / 

 immo peto inquit expectes. Antimetabole conuertit uerba et facit contrarium sensum. ut non ut / 

 edam uiuo. sed ut uiuam edo; si consul antonius. brutus hostis; si conseruator r(ei)p(ublicae) brutus; / 

                                                 
64 ingratis   edd. 
65 Volgens de context (Sir 33, 15: “et contra uirum iustum peccator”) moet hier staan: peccator; maar het tiroonse teken voor peccat-  wordt bovengeplaatst aangevuld met -

ores (cf. CNT 34,99a; Kopp, 270 waar de eindnoot onder de stamnoot geschreven wordt). 
66 Synonymia  edd. 
67 dicit] significamus   ed. 
68 Epanadas  ante corr. (suprascr.)    epanodos  edd. 
69 antanaclasis   ed.  
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/20/ hostis antonius; Exocen.70 quis eos appellat? appius. quis producit? appius.71 (21, 13) ¶ Sententiarum; / 

 indicatiuę. pronunciatiuę. ut nusquam fides. Imperatiuę. ut uade age nate uoca / 

 et l(abere) p(innis). admiratiuę. tantæne animis cęlestibus irę. comparatiuę. si uinco et pereo quid ibi me / 

 uincere prestat. Superlatiuę. cum aliquo motu animi et indignatione. quis72 non mortalia pectora / 

 cogis73 auri s(acra) f(ames). Interrogatiuę. iuuenes que causa subegit ign(otas) t(emptare) u(ias). quis74 genus unde domum / 

/25/ pacemne huc f(ertis) an arma. Responsiuę illinc istinc. Deprecatiuę. eripe me his i(nuicte) m(alis).75 / 

 Promissiuę. parce metu c(ytherea) m(anent) i(nmota) tuorum.76 Concessiuę que inpulsione prohibeant. Sequere ita/ 

 liam uentis pete regna per undas; uentis. et per undas. uetant77 latenter. / 

 Demonstratiuę. en. ecce. Optatiuę. o mihi preteritos r(eferat) si i(uppiter) a(nnos). Derogatiuę. nequaquam / 

 Exclamatiuę. quis furor o ciues pacem conuertit in arma. et o dii inmortales ubi/ 

/30/ nam gentium sumus. Exortatiuę ad sententiam prouocant. aude hospes78 / 

                                                                                                     contemnere opes; / 

 

[fol. 117r] 

 

 Dehortatiuę. a peccato79 et contrario uitio reducunt. Adfirmatiuę. quidni. quippe. / 

 Preceptiuę. nudus ara sere n(udus et) h(abebis) f(rigore) m(esses). Vetatiuę. neue inter uites corilum sera neue fl(agella) /   

 s(umma) p(ete). Negatiuę. non minime; Miseratiuę.80 pape uiuere non licet forn(icare) l(ibet). Dolentis / 

 ei mihi quod nullus amor sanabilis herbis. Flentis;    81 Similitudinis. sicut82 quondam creta / 

/5/ fertur labirintus in alta; Admonentis. Irridentis. Gementis. Exor<t>atiue.83 consolatiuę. conmiseratiuę / 

                                                 
70 exocen] exoche  edd. 
71 Ademar verandert het perfectum in praesens 
72 quis] quid   edd. 
73 cogis]  Aen. 3, 57     coges  edd.   
74 Ademar gebruikt opnieuw het tiroons teken voor quis terwijl de andere handschriften en Vergilius hier quid schrijven. 
75 Ver. Aen. 6, 365 
76 Verg. Aen. 1, 257 
77 uetent   edd. 
78 ospes ante corr.  (suprascr.) 
79 peccato] suprascr.  s (?) 
80 miseratiuę] TU1     miratiuae   edd. 
81 post Flentis vacat ] ut  T 
82 sicut] sic: ut   edd.      



837 

 

 

 Quot figurę tot uoces in pronunciando; Amfidoxę. partem habent honestam / 

 partem inhonestam. ut non est tua  tuta84 uoluntas. magna petis foeton;85 Procatalempsis. / 

 presumit ad diluendum quod poterat ante obici; Aporię . dubitatio simu/ 

 lantis86 nescire se que scit aut quomodo dicatur. Quinonosis.87 communicat consilium cum iu/ 

/10/ dicibus; aut uester88 aduersariis. ut uos consulo iudices aut uos aduersarii quod me facere con/ 

 uenerit aut quod uos facturi fuissetis. 89 Paradoxon. Dicis90 inopinatum aliquid acci/ 

 disse; ut cuius laudis predicator esse91 debes92 eius periculi deprecator es;93 Epitrope uel permis/ 

 sio. aliqua permittit estimanda ipsis iudicibus; ut aduersariis. ut perfrica /  

 frontem et dic te digniorem qui pretor fieres quam catonem.  Parissia.94 libertatem et fidutiam habet.  / 

/15/ occidi non spurium. et cetera. qua caute est utendum. Ethopopeia.95 sermonem inducit ex alie/ 

 na persona. ut tullius facit appium loquentem cum clodia. Energia. inducit res gestas / 

 aut quasi gestas sub oculis. Metatesis; mittit animos iudicum in res preteritas / 

 aut futuras. ut reuocate mentes ad miseram ciuitatem. uidete incendia. cedes. ra/ 

 pinas. direptiones liberorum. iniurias corporum.96 captiuitates matronarum. / 

/20/ trucidationes senum; In futurum; uidete statum futurum etiamsi occiso / 

 milone clodius uiueret;. Aposiopesis. silentio intercipit quod dici / 

 uidetur. quos ego sed motos prestat componere fluctus. Epanalepsis degredi/ 

 tur. ut tulit me calor dicendi et dignitas rerum paulo longius quam uolebam. sed redeo / 

 ad causam.  Anaminisis.97 commemorat eam rem quod oblitam se fuisse fingit / 

                                                                                                                                                                                                                                           
83 exoratiue] C2IDBq     exhortatiuae    edd. 
84 tuta] tua ante corr. (suprascr.)       tua tuta] tua tua    D 
85 foeton ] Phaeton   edd. 
86 simulatio ante corr. (suprascr.)  
87 Quinonosis] Qui non osis  codd.    Koenonosis  Lindsay    coenososis  Marshall 
88  uester] uos    edd.             
89 Dit citaat heeft in de Etym. tweemaal  quid voor quod. 
90 dicis] dicimus   edd. 
91 esse]  anders: CNT 4, 44; Chatelain, 79 en Kopp, 114. 
92 debes] debuerit   edd. 
93 Hier wordt het citaat van Cic. Flacc. 1 grammaticaal omgezet: “Cuius laudis praedicator esse debuerit, eius periculi deprecatorem esse factum” 
94 parissia] parrhesia  edd. 
95 Ethopopeia corr.] ethopoeia   edd.   zie hierboven fol. 115v, lin. 25. 
96 direptiones, liberorum iniurias corporum,    edd. 
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/25/ Aparasis;98 oportune99 reposcit. quod in animos iudicum quasi deposuerat;. / 

 Ethiologia; proponit aliquid eiusque causam et rationem reddit. Caracteris/ 

 mos; describit figuram alicuius expressam.. ut omnia mercurio similis u(ocemque) c(oloremque) /  

  et crines fl(auos) et m(embra) d(ecora) iu(uenta);100 Litrismos;101 plures sensus. breuiter expeditos in unum /  

 coaceruat et decurrit cum quadam festinatione. ut rempublicam quirites / 

/30/ uitamque omnium uestrorum bona. fortunas. coniuges. liberosque uestros et cetera;102 / 

 

[fol. 117v] 

 

 Hyronia;103 per simulationem intelligi cupit diuersum quam dicit. ut cum laudamus quem uitu/ 

 perare uolumus. aut uituperamus quem laudare uolumus. ut amator reipublicae catilina; hostis / 

 r(ei)p(ublicae) scipio; Diasismos.104 que magna sunt minuit uerbis. aut minima extollit. Efon; in eodem / 

 sensu diutius immoratur. ut cui tandem pepercit. cuius amicitię fidem custodiuit. cui bono / 

/5/ inimicus non fuit. quando non <aut> accusauit aliquem aut uerberauit aut perdidit? Epangelia uel pro/ 

 missio; iudicem attentum facit pollicens aliqua magna aut minima dicturam./ 

 Prosopopeia. serm(onem) fingitur personam inanimalibus. Paratisis.105 quasi deponit aliquid inperfec/ 

 tum apud memoriam iudicum. repetituram se dicens cum oportuerit;106 Peusis uel solilo/   

 quium. ad interrogata ipsa sibi respondet; Sinherosis.107 differt aliquid. petens ut aliud in/ 

/10/ terim permittatur dicere. ( 22) ¶ Dialectica.108 disserit causas rerum. definit querit.109 (25) ¶ Isagogę.110 de genere / 

                                                                                                                                                                                                                                           
97 anaminisis] codd.      anamnesis  edd. 
98 aparasis]  TUH     aparisis  Lindsay    apaetesis   Marshall 
99 opportune  edd.  
100 Virg, Aen. 4, 558 
101 litrismos] codd.        ἀθροισμός  edd. 
102 Cic. Catil. 3, 1 
103 hyronia ] ironia   edd. 
104 diasismos] codd.     diasyrmos  edd. 
105 paratisis] codd.     parathesis  edd. 
106 oportuerit corr. 
107 sinherosis] sinerosis ante corr.  (suprascr.)  sinerosis  codd.  synaeresis  Lindsay  synerotesis  Marshall 
108 uel logica ss. 
109 aristotelis ss. 
110 s. Porfirii. uel introductio ss. 
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 specie. differentia. proprio. accidenti; Homo111 est animal112 rationale.113 mortale.114 terrenum.115 / 

 bipes.116 risu capax;117 oratio plenę sententię ex quinque partibus. homo118 est animal119 ratio/ 

 nale.120 mortale.121 risibile.122 boni malique123 capax; In omni oratione substantiali tamdiu inter/ 

 ponendum species et differentias; quamdiu seclusis omnibus que hoc idem esse possunt124 ad id proueniatur125 ut proprietas / 

/15/ certa sit; (26) ¶ Cathegorię uel predicamenta. per uarias significationes omnem sermonem concludunt. / 

 de substantia.126 quantitate.127 qualitate.128 relatione.129 loco.130 tempore.131 situ.132 habitu.133 actu.134  passione.135 / 

 Que intelligimus. id ad alterum horum x. predicamentorum./                                                  

 sermone uulgamus. Substantia uel usia. Quantitas. Qualitas. / 

 Relatio. Locus. Situs. tempus. Habitus. agere. pati.136 / 

                                                 
111 species ss. 
112 genus ss. 
113 differentia ss. 
114 differentia ss. 
115 species ss.  
116 differentia ss. 
117 proprium ss. 
118 species ss. 
119 genus ss. 
120 differentia ss. 
121 differentia ss. 
122 pro(prium) ss. 
123 accidentia ss. 
124 possunt is in tiroons schrift afwijkend van Chatelain, 73 en spiegelbeeldig aan CNT 10, 1. 
125 proueniatur] perueniatur  edd. 
126 homo ss.  
127 quantus sit ss. 
128 qualis ss. 
129 cuius sit ss. 
130 ubi sit constat ss. 
131 quando sit  natus ss.         
132 sistet aut sedet. subscr. 
133 cogatus sit. anarmatus subscr. 

134 agree ss..   leget. disputat subscr. 
135 pati ss.     torquetur. uapulat subscr. 
136 agustinus magnus orator filius monnicę. in templo stans hodie infulatus disputando fatigatur  ss. lin. 18/19     monnicę] illius  edd. 
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/20/ Usia. proprie ceteris subiacet. Omnis res ad substantiam subsistit. Corpus sub/ 

 sistit. ideo substantia est. Accidentia in subsistenti137 atque subiecto sunt. et substantię / 

 non sunt quia non subsistunt. sed mutantur ut color et forma. Quantitas; mensurat. et os/ 

 tendit magnum138 uel minus.139 Qualitas. qualis sit. orator. an rusticus. niger aut candidus / 

 Relatio refertur ad aliquid et simul incipit. ut dominus seruus. Tempus habet motum. ut / 

/25/ nasci. interire. crescere. morior. secundum speciem aut locum. Motus loci; dex/ 

 tra. sinistra. ante. retro. sursum. deorsum;140 Situs; positionem dictum quis stet aut sedet aut iaceat / 

 Habitus habet aliquid. ut habere scientiam in mente. uirtutem in corpore. uesti/ 

 mentum circa corpus. Scribo. uocis actum habet. quoniam facientis rem indicat. Scribo/ 

 patientis. quoniam pati se ostendit. Quantitas. qualitas. situs. intra usiam sunt. / 

/30/ et sine usia esse non possunt; Locus. tempus. habitus. extra usia sunt. Relatio. facere. / 

                                                                                                                   pati; intra et extra usia sunt / 

 

[fol. 118r] 

 

 Cathegorię. non possunt agnosci nisi ex subiectis. quia non potes hominem141 cognoscere quid sit; nisi ali/ 

 quem hominem ponat sibi ante oculos. quasi subiectum nomini.142 De subiecto et in subiecto;143 De subiecto144 / 

 quasi de substantia. In ipso. accidentia sunt; i.. que accidunt in substantia;145 (27) ¶ Periermenię146 uel inter/ 

 pretatio; res mente conceptas prolatis sermonibus interpretantur 147 per catafrasin.148 et apofrasin149 / 

                                                 
137 subsistente  edd.     
138 longus ss. 
139 breuis ss. 
140 boven deze plaatsbepalingen is telkens LP geschreven: Liber Perihermenias  
141 Volgens de context moet hominem geschreven worden. De tiroonse noot die Ademar gebruikt lijkt verwarrend veel op het teken voor  homine, cf. Kopp, 154. 
142 nomini]  Lindsay       homini    Marshall 

     Het is duidelijk dat een verschrijving tussen homini en nomini in het geval van tiroonse noten nauwelijks  voorstelbaar is.  
143 quasi de ipso et in ipso; accidentia ss. 
144 substantia est; cor(pus)   species ss. 
145 ut qualitas. quantitas. uel figura ss. 
146 Perihermenias    edd. 
147 interpretantur] K   interpretatur ante corr. (suprascr.)       interpretetur   edd.    
148 adfirmationem ss.     catafrasin] cataphasin  edd.   
149 negationem ss.      apofrasin] apophasin   edd.    
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/5/ homo currit. homo non currit; Periermenię; nomen.150 uerbum.151 oratio.152 Enunciatio.153 Affir/ 

 matio.154 Negatio.155Contradictio.156 Periermenię. sillogismos faciunt unde et / 

 analetica157 pertractat;158 omnis una res et uno semone significata. aut per nomen dicitur159 aut per uerbum. / 

 que duę partes nomen et uerbum160 interpretantur totum quicquid mens concepit ad loquendum. Elocutio omnis. in/ 

 terpretatur mentem conceptę rei. Nomen significat uocem secundum placitum sine tempore et / 

/10/ nullam partem significatiuam habet separatiuam;161 Uerbum significat tempus. cuius pars nihil extra significat / 

 sed semper eorum que dicuntur de altero notat.162 Oratio significat uocem cuius partium163 aliquid separatum signifi/ 

 catiuum est.164 Affirmatio; enunciat aliquid de aliquo.165 Negatio; negat / 

 aliquid ab aliquo;166 Contradictio; opponit adfirmationem et negationem;167 (28) ¶ In sillo/ 

 gismis dialecticis. ostenditur utilitas et  uirtus tocius dialecticę artis. Quorum conclusio / 

/15/ plurimum lectorem adiuuat ad inuestig<en>dam uerit<a>tem. absit ille error decipiendi / 

 aduersarium per sofismata falsarum conclusionum. Formulę categoricorum uel predicati/ 

 uorum sillogismorum. sunt iii.168 / 

                                                 
150 socrates ss. 
151 cogitat ss.         post  uerbum  eras. 
152 disputant ss. 
153 est non est ss. 
154 est ss. 
155 non est ss. 
156 disputat. non disputat  ss. 
157 analetica] codd.    analytica  edd. 
158 pertractat] pertractatur   B    pertractantur   edd. 
159 dicitur] significatur     edd. 
160 duę partes nomen et uerbum] duae partes orationis     edd. 
161 ut socrates ss. 
162 ut cogitat . disputat; ss. 
163 partium] pars ante corr. 
164 ut socrates disputat. ss. 
165 ut socrates est. ss. 
166 ut socrates non est ss. 
167 ut socrates disputat. socrates non disputat; ss. 
168 Opvallend is dat Ademar de woordvolgorde in de syllogismen voortdurend omdraait. Zo verandert hij bijv. “nullum igitur turpe iustum” in “turpe igitur est nullum iustum” 

(fol. 118r, r.30), etc. Ademar gaat hierbij wel symmetrisch te werk: de conclusie begint met de laatste term van de tweede these die vervolgens verbonden wordt met de eerste 

term van de eerste these (een X), zodat het resultaat hetzelfde blijft.  
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 Primę formulę. modo viiii. Primus conducit uel colligit ex uniuersalibus dedicatiuis. / 

 dedicatiuum uniuersale directum.169 ut Omne iustum honestum. Honestum omne bonum; Bonum igitur; omne iustum; / 

/20/ Secundus conducit ex uniuersalibus dedicatiuis et abdicatiuis; abdicatiuum uniuersale directim; 170 / 

  ut Omne iustum honestum; honestum nullum turpe; Turpe igitur; nullum iustum;. / 

 Tertius conducit ex dedicatiuis. particulari et uniuersali; dedicatiuum particulare directim; / 

 ut Quoddam iustum honestum; Honestum omne utile; Vtile igitur; quoddam iustum;. / 

 Quartus conducit ex particulari dedicatiua. et uniuersali abdicatiua; dedicatiuum171 particulare directim; / 

/25/ ut Quoddam iustum honestum; Honestum nullum. turpe;. Turpe172 igitur non est. quoddam iustum; /    

 Quintus conducit ex uniuersalibus dedicatiuis particulare dedicatiuum per reflexionem / 

 ut Omne iustum. honestum. Honestum omne bonum; Bonum igitur quoddam iustum;. / 

 Sextus modo conducit ex uniuersali dedicatiua. et uniuersali abddicatiua; abdicatiuum uniuersale per reflexionem /                      

 ut Omne iustum. honestum. honestum nullum. turpe. Turpe igitur est nullum iustum;  / 

/30/ Septimus conducit ex particulari et uniuersali dedicatiuo; particulare dedicatiuum per reflexionem. / 

 ut Quoddam iustum. honestum; Honestum omne. utile; Utile igitur quoddam; iustum; . / 

                                                                                                        

[fol. 118v] 

 

   viii.173 Octauus conducit ex uniuersalibus abdicatiua. et [particulare] dedicatiua. particulare abdicatiuum per reflexionem. ut / 

 Nullum turpe. honestum. Honestum omne; iustum. Iustum igitur non est; quoddam turpe; / 

      viiii.  Nonus conducit ex uniuersali abdicatiua. et particulari dedicatiua. particulare dedicatiuum174 per reflexionem. ut / 

 Nullum turpe. honestum. Honestum quoddam; iustum. Iustum igitur quoddam; non est turpe; . / 

/5/ Formulę secundę. modo iiiior. / 

         i  Primus modo conducit ex uniuersalibus dedicatiua et abdicatiua. abdicatiuum175 uniuersale directim. ut / 

        Omne iustum honestum. Honestum; nullum turpe. Turpe igitur nullum; iustum. / 

         ii Secundus conducit ex uniuersalibus abdicatiua et dedicatiua. abdicatiuum uniuersale directim. ut / 

                                                 
169 directum] discretum ante corr. (suprascr.)    directim   edd. 
170 directim] directum ante corr.   (suprascr.) 
171 dedicatiuum]  codd.     abdicatiuum   edd. 
172 Turpe  in ras. 
173 Bij de opsomming op de vorige bladzijde ontbreken de cijfers, mogelijk  zijn deze verdwenen in de vouwrand.  
174 dedicatiuum] codd.   abdicatiuum  edd. 
175 abdicatiuum] abdictiuum ante corr. (suprascr.) 
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 Nullum turpe honestum. Honestum; omne iustum. Iustum igitur; nullum turpe. / 

/10/  iii Tercius conducit ex particulari dedicatiua et uniuersali abdicatiua. abdicatiuum particulare directim. ut / 

 Quoddam iustum. honestum. Honestum. nullum turpe. Turpe igitur; non est quoddam iustum; / 

        iiii Quartus conducit ex particulari dedicatiua et uniuersali abdicatiua. dedicatiuum particulare directim. ut / 

 Quoddam iustum. non est turpe; Turpe. omne malum. Malum igitur; non est quoddam iustum; / 

 Formulę tercię. modi. vi. / 

/15/   i P(rimus) modo conducit ex uniuersalibus dedicatiuis. dedicatiuum particulare tam directim quam reflexim. ut / 

 Omne iustum. honestum. honestum omne; iustum. Iustum omne. bonum. Bonum omne. iustum.176 / 

 Honestum igitur quoddam; bonum; Bonum quoddam; honestum; / 

         ii Secundus conducit ex dedicatiuis particulari. et uniuersali. <dedicatiuum> particulare directim. ut / 

 Quoddam iustum. honestum. Iustum omne. bonum. Bonum igitur. quoddam honestum. / 

/20/  iii Tertius conducit ex dedicatiuis uniuersiali et particulari. dedicatiuum particulare directim. ut / 

 Omne iustum. honestum. Iustum quoddam. bonum; Bonum igitur. quoddam honestum. / 

        iiii Quartus conducit ex uniuersali dedicatiua et particulari abdicatiua. abdicatiuum particulare directim. ut / 

 Omne iustum. honestum. Iustum nullum. malum. Malum igitur non est. quoddam honestum; / 

        v Quintus conducit ex particulari dedicatiua. et uniuersali abdicatiua. abdicatiuum particulare directim. ut / 

/25/ Quoddam iustum. honestum. Iustum nullum. malum. Malum igitur  non est. quoddam iustum. / 

         vi Sextus conducit ex uniuersali dedicatiua et particulari abdicatiua. particulare abdicatiuum directim. ut / 

 Omne iustum. honestum; Iustum quoddam. non est malum; Malum igitur non est. quoddam iustum; Lege apuleium. et / 

 distinge et considera; et ad magnas uias intelligentię peruenies; / 

 (28, 23) ¶ Primus sillogismus hypoteticus est. Si dies est. Lucet; dies est autem; Lucet igitur.; / 

/30/ Secundus. Si dies est Lucet. non Lucet; dies igitur non est; / 

 

[fol. 119r] 

 

 177Tercius. Non est dies; est.178 et non Lucet; dies igitur non est.179/ Quartus. aut dies est aut nox; dies est atqui;  

 nox igitur non est; / Quintus. aut dies est aut nox; nox non180 est atqui; dies igitur est; / Sextus.; dies non est. est et non lucet;181  

                                                 
176 iustum omne bonum. bonum omne iustum] TUW      omne iustum bonum  cet.    edd. 
177 Ik wijk in deze vijf regels af van de lay-out in het handschrift.   
178 Non est dies est] Marshall     Non et dies est   Lindsay 
179 dies igitur non est] atqui dies est: lucet igitur     edd.        
180 nox non est corr. suprascr. 
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 dies autem est; nox igitur non est; / Septimus. Non dies est nox.182 Nox non est atqui; dies igitur est; / 

 (28, 26) ¶183 Dialecticę definitionum species / ostendunt manifesta inditiorum. / et inditia dictionum;./ ¶ de  

/5/ hypoteticis sillogismis / Lege marium uictorinum /184  

 (29) ¶ Definitio in rebus exprimendis dicit quid sit ipsa res. qualis sit et quomodo membris suis constat; breuiat / 

  orationem. concludit naturam uniuscuiusque rei propria significatione. et  diuidit a communione; / 

         i. Vsiodis uel substantialis. homo est animal. r(ationale). m(ortale). sensus disciplinęque capax. per species et /  

        ii. differentias descendit. uenit ad proprium et plene dicit quid est homo; Enneomatice uel notio. dicit / 

/10/ quid agat homo185 signo in noticiam deuocato. ut homo quod rationali conceptione et exercitio / 

        iii. preest animalibus cunctis; Poites uel qualitatiua. qualitatibus dicit hominem. ut homo est quod186 ingenio /  

 ualet. artibus pollet. et cognitione rerum aut quod debet agere eligit. aut anim/ 

        iiij. aduersione quod inutile sit contempnit.. Ipograficen187 oratoribus magis apta est quam / 

 dialecticis. in bonis et malis rebus ponitur. adhibet circumitionem dictorum factorumque / 

/15/ et declarat rem descriptione quę sit. ut Luxuriosus est appetens non necessarii / 

 uictus. sed sumptuosi et onerosi. affluens in deliciis. promptus188 in libidine. / 

         v. Quinta cata antilexin.189 alio sermone designat.190 rem de qua  queritur. ut conti/ 

         vi. cescere. est tacere; Terminus est finis; Populatus est uastatus; Sexta cata diaforan.191 /  

 adiecta differentia et definit. quid intersit; ut Rex temperans est.192 Tirannus uero inmo/ 

/20/  vii. destus;193 Septima cata metaforan. uarie tractat. ut moneat. designet. / 

 uituperet. laudet, ut Nobilitas194 est uirtus maiorum apud posteros sarcina; / 

                                                                                                                                                                                                                                           
181 dies non est. est et non lucet] Non est dies est et non lucet   Marshall    Non et dies est et non lucet   Lindsay 
182 nox corr. suprascr.      Non dies est nox] Non dies et nox    edd. 
183 Het slot van deze paragraaf wordt door Ademar in de ruimte geplaatst achter de laatste syllogismen. 
184 In de marge heeft Vossius genoteerd: Marii Victorini. Het gaat hier niet om een letterlijke  tekst van Marius Victorinus, maar om een resumée daarvan door Cassiodorus 

(ed. MYNORS, II,2,14, p. 119-124), dat door Isidorus in zijn Etymologiae werd opgenomen. 
185 scilicet non quid sit ss. 
186 quod] qui     edd. 
187 uel descriptio ss.        ipograficen] codd.    hypographice  M   Marshall     . 
188 uel pronus ss. 
189 uel aduerbium  ss.  lees: ad uerbum 
190 scilicet uno et particulari ss. 
191 uel differentiam. uel  de eodem et altero. ss. 
192 uel mansuetus ss.     modestus    edd. 
193 uel inmitis uel impius  ss.       
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 Apex est ars corpores.195 uel litus est qua fluctus deludit; 196 Diuitię sunt breuis / 

        viii. uię197 longum uiaticum;198 Adulescentia est flos ętatis;199 Octaua cata aferesin /  

 utole nentio.200 Latine per priuantiam contrarii eius quod definitur; priuat / 

/25/ contrario rem; ut bonum est quod malum non est; Iustum est quod iniustum non est; Hac utendum / 

 cum contrarium natum201 est. ut Si bonum est quod  prodest cum honestate. id quod tale non est malum est; / 

       viiii. Nona. cata ypotiposin;202 ostendit imaginationem et  uersatur in in/ 

           x. diuiduis;203 ut ęneas est ueneris et anchisę filius; Decima. cata elli  ipesolo / 

 cleru omogenos.204  Latini per indigentiam pleni ex eodem genere. indiget / 

/30/ plenitudinem. [                                                                                          ]205 / 

 

[fol. 119v] 

 

        xi. ut animal est ut homo;  Vndecima cata analogian.206 uel per indigentiam pleni ex eodem genere / 

       xii. indiget plenitudinem. ut Triens est cui uis207 deest ut sit assis. 208 Duodecima cata epenon209 /  

 dicit laudem et uituperationem; ut Lex est mens et animus et consilium sententia ciuitatis.210 /  

                                                                                                                                                                                                                                           
194 monet. ss. 
195 designat. ss.   ars] W     arx     edd. 
196 designat. ss. 
197 uiȩ] uitae   edd.  
198 uituperat ss. 
199 laudat ss. 
200 cata afaresin utole nentio] κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ ἐναντίου  Lindsay 
201 lees:  notum 
202 uel per quandam imaginationem. ss. 
203 uel athomis. ss. 
204 In vergelijking met alle andere handschriften vindt in VLO 15 een verwisseling plaats van definitie nr. 10 (cata analogian) met nr. 11 (cata ellipes olocreru homogenus). 

Omdat Ademar in de later toegevoegde tekst op fol. 107r deze fout herhaalt, moet hier sprake zijn van een rechtstreekse ontlening. 
205 Triens est cui uis deest ut sit assis] eras.          De weggekraste tekst is later bij definitie 11 opgenomen. 
206 uel iuxta rationem. ss. 
207 uis] B D       bes vel bessis   edd. 
208 Het is wel duidelijk uit de doublures en de rasuur dat Ademar zich geen raad heeft geweten met de verwisseling van definitie 10 met 11. Een verwisseling die 

waarschijnlijk stamt uit een corrupt handschrift.  
209 uel per laudem ss. 
210 per laudem ss. 
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 Pax est tranquilla libertas;211 Seruitus est malorum omnium extremum. non modo bello sed / 

/5/  xiii. morte quoque repellenda.212 Tertiadecima. cata tonprostin.213 refert rem ad rem.214 Pater est cui est filius. / 

      xiiii. Dominus est cui est seruus; Quartadecima. cata tonros.215 dicit prelationem et subiectionem.216 /  

 ut  Genus est quod plures amplectitur partes; Pars est que subter est217 generi.218 Quintadecima. cata ethi/ 

      xv. logian. uel secundum rei rationem; dicit rationem rei. ut dies est sol supra terras: nox est sol sub terris;219 /  

 Definitiones istę sociantur topicis. quia inter argumenta ponuntur. et commemorantur / 

/10/ multis locis in topicis. (30) ¶ Topica220 fundant221 argumenta. fundunt sensus. gig/ 

 nunt dictiones. Argumenta ducuntur de topicis. Triplex.  In eo ipso de quo agitur heren/ 

 tia.222 Effecta223 ex rebus; aliis quodammodo tracta. Assumpta224 extrinsecus. / 

         i. A toto; definitionem adhibet ad id quod quęritur. ut Gloria est             / 

         ii. A parte. defendit se et aut negat factum. aut factum esse iure defendit ut.     / 

 /15/  iii.  A nota. elicit argumentum aliquod exigui nominis225. ut consulem querebam. quem non pote/ 

         i. ram inuenire in isto maiali;226 Effecta. A coniugatis; declinat nomen et facit uerbum. ut  uer/ 

 res euertit prouintiam.227 uel declinat uerbum et facit nomen ut latrocinatur latro. uel declinat nomen et facit nomen. /    

         ii. vt228 Interceptio est amentium aut amantium. sed distat unum nomen ab altero; A genere; ducit229 /  

                                                 
211 laus ss. 
212 uituperatio uel progon ss.      progon] codd.         psogon   edd. 
213 uel ad aliquid ss.  
214 refert rem ad rem] om. edd. 
215 cata tonros] cata tonrus   edd.        (zo ook de schrijfwijze in het excerpt op fol. 107r !) 
216 dicit prelationem et subiectionem] om. edd. 
217 subter est] TWD     subest    edd.        (ook het excerpt op fol. 107r heeft  subter est)  
218 Deze veertiende definitie gaat niet terug op Cassiodorus en is een “vondst” van Isidorus. De gegeven voorbeelden behoren bij Cassiodorus onder cata ton pros ti.  Ademar 

voegt aan de tekst van Isidorus in regel 5 refert rem ad rem toe, en in regel 6 dicit prelationem et subiectionem.  
219 sub terries] in ras. 
220 uel loci ss. 
221 uel stabiliunt. uel inueniunt. creant ss.               uel stabiliunt ( …) creant] om. edd. 
222 a toto. a parte. a nota ss. 
223 ii ss. 
224 iii ss. 
225 uel ab exiguo nomine ss. 
226 maiali  correctie van dichtgelopen eerste a  (bekend procédé, kenmerkend voor Ademar)     
227ut uerres euertit prouintiam]  ut Cicero dicit Verrem euerisse prouinciam    edd. 
228 vt] ut ante corr. 
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 sententiam de eodem genere. ut uarium et mutabile genus. / 

/20/  iii. A specie. facit fidem generali questioni per speciem. ut non sic frigius penetrat lace/ 

        iiii. demona pastor; A simili; similia profert a rebus aliquis. ut Suggere tela mihi non /  

 illum230 dextera frustra. torserit in rutulos. steterunt que in corpore graium. iliacis c(ampis). / 

         v. A differentia; seperat aliqua per differentiam. ut non diomedis equos nec currum cernis achillis.231 / 

        vi. A contrariis; opponit sibi res discrepantes. ut mortaline manu / 

/25/ factę inmortale carinę. fas habeant232 certusque incerta  pericli233 lustres / 

        vii aeneas. A consequentibus. facit consequi aliquid ineuitabiliter; positam rem. ut / 

        viii non eum234 uis animo nec tanta superbia uictis. Ab antecedentibus; conprobat aliqua ex / 

     his que prius gesta sunt. ut Cum non dubitat aperire quid cogitauit. uos dubitatis235 / 

       viiii. quid fecit. A repugnantibus;. destruit aliqua contrarietate illud quod obi/ 

/30/ citur. ut is non modo de honore236 amplissimo ditatus. domi te interficere uo/ 

                                                                                                                               luisset; / 

 

[fol. 120r] 

 

         x. A coniugatis. ostendit conprobabiliter237 quid sit uenturum ex re quaque. ut Nos si pel/ 

 lant nihil affore credunt. quin238 omnem hesperiam sua sub iuga mittant. / 

         xi. A causis. tractat quamque rem communi consuetudine. ut Ego nonnihil ueri/ 

 tus sum dudum abs te cauerem239 ne faceres quod uulgus seruorum solet dolis ut / 

/5/    xii. me deluderes. Ab effectis. approbat aliquid ex his que facta sunt. ut degeneres / 

        xiii. animos timor arg(uit); A comparatione. format rationem240 sub inputatione. per conlatio/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
229 dicitur   edd. 
230 illum] ullum  Lindsay   nullum   Marshall   
231 achillis ss. 
232 abeant  ante corr. (superscr.) 
233 pericli] pericula    edd. 
234 Hier staat het tiroonse teken voor eum terwijl in de andere codices ea staat geschreven, cf. Aen. 1, 529. 
235 p(otestis) ante corr. 
236 onere ante corr.  (suprascr.) 
237 conprobabiliter] Y2     contra probabiliter   Lindsay   contropabiliter    Marshall 
238 quin] quis  edd.    dett. Lindsay 
239 abs te cauerem] abs te cauere  edd. 
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 nem personarum uel causarum. ut. Tu potes ęnean manibus <subducere> graium. nos aliquid /  

 contra rutulos iuuisse nefandum est. ¶ Extrinsecus uel atechnos241 .i. artis ex/ 

 pertes;242 testimonium dicit. Testimonium. habet rem. Res .v. (quinque) modos. Persona. Natura. / 

/10/ Tempora. Dicta et facta maiorum. Tormenta; Tempus .viiio. (octo) habet; Ingenium. / 

 Opes. Ętatem. Fortunam. Artem. Usum. Necessitatem. Concursionem fortuitorum. / 

 Testimonium. sumit aliquam rem externam ad faciendam fidem. Persona. laudabilis / 

 et probis moribus. Naturę auctoritas. maximam uirtutem. Dicta et f(acta) m(aiorum); me/ 

 morant priscorum dicta et f(acta); Tormenta. fidem prebent; post quę nemo creditur uelle / 

/15/ mentiri. Topica. prestant argumenta. oratoribus. dialecticis. poetis. iurisperitis. / 

 Sed specialiter. rhetoribus; poetis. iurisperitis. Generaliter. philosofis. Quascumque / 

 cogitationes habueris. in aliquid eorum que sunt predicta cadunt. (31) ¶ Anticimena.243 / 

        i. ex aduerso sibi obsistunt; Diuersum; non eius est cui opponitur. ut sapientia. stultitia.244 / 

 medium. sine medio. medium sed sine nomine; nisi utrumque ei uocabulum det; / 

                                                      

/20/ medium; Candidum. nigrum. pallidum uel fuscum. Sine medio; Sanitas. infirmitas.245 Sed unum e duobus accidit;. / 

               medium sine nomine; Felix. Infelix; Non felix  /                                                                                                                             

         ii. Relatiuum. se opponit et ad se confert; ut duplum. simplum;246 /             

 Hoc solum genus ad se refertur. quia non est maius nisi sit minus. Simplum. duplum. Dimidium. duplum. / 

        iii. Paruum.247 Magnum. Habitus uel orbatio. uel priuatio. ostendit quempiam aliquid ha/ 

/25/ buisse. unde priuatus est. Et habet species .iii; Res. Locus. Tempus; / 

 Cęcitas.248 uisio;249 Oculus.250 quia in oculis est locus uisionis et cecitatis; Infans251 sine / 

                                                                                                                                                                                                                                           
240 scilicet sententie ss. 
241 atecno sunt ante corr. (suprascr.; del.) 
242 nescios. ss. 
243 contraria. opposita. ss. 
244 aititluts scripsit (!) 
245 satimrifni  scripsit (!)    
246 duplum. simplum ss.        simplum] mulpmis  scripsit (!) 
247 scripsit  Parum 
248 res ss. 
249 res ss. 
250 locus ss. 
251 tempus ss. 
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 dentibus; non dicitur.252 cui dentes adhuc parua ętas negat. non est enim priuatus denti/ 

        iiii. bus quos nondum habuit. Confirmatio et negatio.253 Socrates disp(utat).254 S(ocrates) non d(isputat).255 /  

 Superiora singillatim dici possunt. haec nisi conexe; / 

/30/ Candidus. Niger.    /    Multa. pauca.                /     Uisio. cęcitas                /    Legit. Non legit       /                   

               nec candidus nec ni/    nec multa nec p(auca). /      nec uisio nec c(ęcitas). /    tercium non habet;. /  

               ger sed furcus uel   /    sed mediocria;              /      sed lippitudo;               / 

                              pallidus.    /  

 

[fol. 120v]   

 

 (III, 5) ¶256 Numerus. Par. Impar; Par; Pariter par. pariter inpar. Impariter par. (III, 6) <Subsuperpartiens>  iii. a v. cum aliis duabus 

partibus suis; v. a viiii. cum quattuor partibus suis. 257 Multiplex super/particularis. continet totum inferiorum multipliciter cum aliqua 

parte eius. v. ad ii. continet in se. bis binos. id est iiiior. et unam partem  eius. viiii ad iiii continet bis quaternos;258 id est viii. et unam 

partem eius. / Subm(ultiplex) s(ubsuperparticularis) iio. v; 259 Multiplex superpartionalis uel multiplex superpartiens.260 habet 

inferiorem. totum multipliciter cum aliis partibus suis. / viii. ad .iii; bis ternos. cum duabus p(artibus); xiiii. ad vi; bis sextos cum aliis 

duabus. xvi. ad vii; bis septenos. cum aliis duabus partibus eius;261 xviiii. ad viii. bis octo. cum aliis tribus partibus eius; 262 

Submultiplex superpartionalis.263 iii. ad viii. iiii. ad xi. / bis iii. cum ii partibus; bis iiii. cum iii. partibus.264 /            

                                                 
252 non corr. (suprascr. add.) 
253 tercium non accipiunt ss. 
254 confirmatio ss. 
255 negatio ss. 
256 Hier begint Etymologiae, Liber III, 5-6. De eerste zeven regels zijn dicht opeen geschreven zonder de liniëring in acht te nemen. De uitleg van de verhoudingsgetallen met 

hun voorbeelden (III, 6) is bij Ademar wanordelijk opgesteld. Mijn reconstructie van de eerste negen regels herschikt de volgorde van de zinsdelen met het oog op een 

betekenisvolle lezing. De regelnummering in de transcriptie loopt zodoende voor het begin van fol. 120v niet parallel met het handschrift. 
257 iii. a v. cum aliis duabus partibus suis; v. a viiii. cum quattuor partibus suis] suprascr.   BCTU   ed. (III, 6, 9)        
258 v ad ii … bis quaternos] suprascr.     ed.(III, 6, 11) 
259 Subm(ultiplex) s(ubsuperparticularis) iio. v; suprascr.] T      om. ed.     (III, 6, 12) 

      2:5= 2x2+1  
260Multiplex superpartionalis uel multiplex superpartiens] Multiplex superpartiens B    uel multiplex superpartiens] om. ed.   
261 Ademar schrijft de uitgang van de tiroonse noot voor eius niet als een liggend streepje boven de radicaal maar midden-rechts van de radicaal. 
262 viii ad iii … tribus partibus eius] suprascr. / subscr.    (III, 6, 12: Multiplex superpartionalis) 
263 3:8 = 2x3+2 en 4:11 = 2x4+3   (III, 6, 13: Submultiplex superpartionalis) 
264 bis iii … cum iii. partibus] suprascr. 
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 (7) Discretus.265 Continens.266 Linealis.267 Superficiosi.268 Solidi.269 discretus; 270 a discretis mo/ 

 nadibus continetur; Continens; coniunctis monadibus continetur. ut ternario si in magnitu/ 

/10/ dine intelligatur. id est in linea. aut  spatio. aut solido: quaternarius et quinarius. / 

 Linearis. inchoat a monade et linealiter scribitur. usque ad <in>finitum.271 ῑῑῑῑῑῑῑῑ  / 

 Superficialis. habet longitudinem et latitudinem. ut trigono.272 quadratus. quinquangulus.273 / 

 circulatus et qui continentur274 in plano pede .i. superficie.       (fig.)                       / 

 Circularis. duplicatur et a se inchoat et ad se conuertitur. quinquies quini; / 

/15/ vies quinquis;275 Solidus. longitudinem et altitudinem; Cybus similat tesseras.  / 

                    Sphericus            habet spheram cui est ę                        qualis rotunditas / 

         (fig.)        undique    (fig.)      et circulato.276 se            (fig.)             multiplicat. et a se in/ 

                    choat277                  et ad se conuertitur                           . Vt viesquinquis. quinquies.278 / 

                      (8,1)  In arithmetica iunge extrema279 et diuide facis medium.280 Medius281 superat extre282/ 

/20/                            mum. tribus monadibus. extremus283 superat medium284 similiter;285 / 

                                                 
265 Discretus] Biscretus ante corr.   ii.ss. 

266 iii.ss. 

267 ii. ss. 

268 iii. ss. 

269 iiii. ss. 

270 iii. iiii. v. vi. vii. viii. ss.    voorbeelden van discrete getallen 
271 finitum] K      infinitum  ed. 
272 Voor de figuren van Ademar zie de inleiding met afbeeldingen van fol. 120v en 121r.  In de editie van Lindsay en de vertaling van Barney et al. worden de tekeningen in dit 

hoofdstuk wél vermeld maar niet gereproduceerd. Een vergelijking met de tekeningen van Ademar is dus niet mogelijk. 
273 quinqueangulus   Lindsay 
274 continetur ante corr. 
275 vies quinquis] B     vicies quinquies  K   vies quinquies  C    XXV  Lindsay 
276 uel si ss.  
277 incoat ante corr.  (suprascr.) 
278 cxxv ss.        viesquinquis. quinquies] quinquies xxv   ed. 
279 vi. xii / x. viii ss. 
280 viiii. ss. 
281 viiii. ss. 
282 vi. ss. 
283 xii. ss. 
284 viiii. ss. 
285 iii. ss. 
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                                                          (fig.)                     (8,2) ¶ Geometria extrema286 multiplicata tantum / 

                                  faciunt quantum sunt media287 duplicata. Media288 / 

                                             (fig.)                             (8,3)  ¶ Musica qua parte superat289 / 

 (fig.)                             medius290 primum;291     eadem parte292 superat extremus293 me294/  

/25/                                     dium.                           (fig.)                 (10) ¶ Geometria. habet lini/                    

                                     amenta. ——          interualla              (fig.)                                               / 

                                           magnitudines   —̅—̅—̅—̅—  et figuras   (fig.)                                    / 

                                   et in figuris dimensiones et numeros.                                    / 

         i.  (11) Geometrię. Planum.295 longitudinem et latitudinem habet.   (fig.)          et sunt v. iuxta / 

/30/   ii. platonem.       (fig.)                                              ¶ Magnitudo numerabilis / 

 numeris arithmeticę diuiditur.    (fig.)                                ¶ Magnitudo rationalis. quo/ 

         iii. rum mensuram scire possumus; (fig.)                                 ¶ Magnitudo inrationalis. quo/ 

                                                                                               rum mensurę quantitas cogni/ 

                                                                                               ta non habetur.  (fig.) / 

 

[fol. 121r] 

 

      iiii. (12) Figurę solide. habent longitudinem latitudinem et altitudinem. ut est cybus in quinque speciebus in plano /  

 quarum prima est circulus figura plana que uocatur circumducta cuius in medio punctus /  

 uel centrum. ¶ Quadrilatera in plano quadrata que sub iiiior rectis lineis iacet;  / 

                                                                       ¶Danateton grammon296 ¶ Ortogonium .i. recti/ 

                                                 
286 vi.  xii. ss. 
287 viii.  viiii. ss. 
288 viii.  viiii. ss. 
289 tercia. id est ii. ss. 
290 viii. ss. 
291 vi. ss. 
292 tercia  iii. ss. 
293 xii. ss. 
294 viii. ss. 
295 uel planę figurę ss. 
296 Danatheton] Dianatheton  ed.       lees: dia catheton (cf. Fontaine,  p. 400-401), afgebeeld is echter een balk met lengte, breedte en hoogte, dus geen tweedimensionale 

rechthoek  zoals je in deze opsomming van vlakke figuren zou verwachten. 
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/5/  (fig.)                  (fig.)                                        (fig.)                               angulum figura plana / 

                                                                                                                   est enim triangulum et habet / 

                                                                                                                   angulum rectum;. / 

                        ¶ Ysopleros297 figura plana recta. et subter consti/ 

/10/                         tuta plano pede. /                                                                   (fig.) 

                       ¶ Sphera est in rotundum /          (fig.) 

                 formata partibus cunctis ęqualis.                        ¶ Cybus est figura solida que habet longitudinem / 

                        et latitudinem et altitudinem.            (fig.)       ¶ Cylindrus est figura quadrata / 

 (fig.)                                                                                        habens superius semicirculum. / 

/15/                                                                                  (fig.)      ¶ Conon figura quę ab amplo / 

 (fig.)      ¶ Piramis est figura que in                                       in angustum finit sicut ortogonium;.298 / 

                 modum ignis ab amplo in acumen consurgit;  prin. ignis299           (fig.)                 / 

                ¶ Sicut infra decem est omnis numerus. ita intra hunc                                           / 

 (fig.)          circulum omnium figurarum includitur. ambitus                                                / 

/20/                                              Prima figura habens partis300 est punctus cuius pars nulla est. Secunda. linea / 

                                                  preter latitudinem longitudo. Recta linea est que ex ęquo in / 

                                                    suis punctis iacet. Superficies habet longitudines et latitudines. Superficiei / 

                                                  fines lineę sunt. 301 (IX, 2,2) ¶ Sem; elamitę principes persidis. / 

 Assur. assirii.                        Arfaxat. caldei. ludi. lidii; Aran. siri. metropolis eorum / 

/25/ damascus; Filii aran nepotis302 sem. Vs. traconitidis conditor qui inter palestinam et coelemsi/ 

 riam tenet principatum; VI. armenii. Geter. carmeni;303 Mesaaz.304 Eber. nepos arfaxat. / 

 ebrei; Iectan305 filius heber; indi; Sale filius iectan. bactriani; Hismael. hismaelitę;306 / 

 Nabeth filius hismael. Nabathei; ab eufrata in mare rubrum; Moab. et ammon. m(oabitę) et a(mmonitę);.Edom. id(umęi). / 

                                                 
297 Isopleuros   ed. 
298 ortogo ante corr. (suprascr. add.) 
299 prin] pirin  B   pirum  T   πῦρ   Lindsay 
300 partis] huius artis   ed. 
301 Boek III breekt hier af. Ademar gaat zonder overgang naar Boek IX, 2 (De gentium uocabulis). 
302 nepotis] nepotes    ed. 
303 carmeni] uel carię. ss.     Carmani siue Carii  Reydellet 
304 meones. ss. 
305 Iectan] Reydellet       Iectam   Lindsay   
306 uel sarraceni. uel agareni ss.    
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 terram meridianam hi ab ortu solis usque ad fenices. ¶ Cam; chus. ethiopes. Mesraim. egiptii; / 

/30/ Phut. libii. unde fluuius307 fut autem et dicitur circa eum regio futensis. Canaan. afri et fenices et cananeorum / 

 gentes x. Filius chus. saba. sabei uel arabes. Euila. gethuli308 in heremo remotioris africę. /     

 Sabata. sabatani uel astabari; Rema. saba. cuza; ignorantur; Dadan filius rema; / 

 ethiopes in occidentali plaga; Cesloim; filistiim.309 uel allofili.310 Ceterę gentes ignotę quia bello ęthi/ 

                                                                        <opi>co subuersę usque ad obliuionem preteritorum no/ 

/35/                                                                                                                                    minum deuenerunt;.311 / 

 

[fol. 121v] 

 

 Filii canaan. Sidon;312 Heth.313 Iebus.314 Amorreus.315 Gergeseus.316 Eueus.317 Aracheus.318 arcas / 

 Aseneus.319 Aradius. aradii qui aradum insulam possiderunt angusto fretu a fenecis litore separatam. / 

 Amareus. a quo ciuitas sirie nobilis. coelis. Gamateus.320 hęc321 gentes cam. a sidone usque ad gadi/ 

 tanum fretum omnem meridianam partem tenent. ¶ Iafet. vii. Gomer.322 Magog.323 Madai.324 / 

/5/ Iuuan.325 Tubal.326 Mosoc. unde et urbs eorum usque hodie maleca327 dicitur; Tiras.328 Filii gomer. / 

                                                 
307 mauritanię ss.   
308 getuli ante corr. (suprascr.) 
309 uel palestini ss.  
310 Waarschijnlijk afgeleid van het Griekse Ἀλλόφῡλος     
311 deuenerunt] peruenerunt      edd. 
312 sidones; cur sidon. urbs eorum in feni(ce)] suprascr. 
313 ethei ss. 
314 Iebusei. ss. 
315 amorrei. ss. 
316 gergesei. ss. 
317 euei. uel gabaonitę  ss. 
318 condidit oppidum in radicibus libani.] suprascr. 
319 asenei. ss. 
320 xi. ss.     
321 hę ante corr. (suprascr.) 
322 galate .i. galli. ss. 
323 scite. et goti. ss. 
324 medi. ss.    
325 iones .i. greci. ss. 
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 Ascanaz.329 Rifan.330 Gotorma.331 ¶ filii iuuan; Elisa.332 Tarsis;333 Cetthim.334 / 

 [s]citium usque hodie dicitur; Dodanim; rodii; hę gentes de iafet; a tauro monte usque ad aquilonem. medi/ 

 am partem asię et omnem europam usque ad oceanum britanicum possident. nomina et locis et / 

 gentibus relinquentes. de quibus post335 inmutata sunt plurima. cetera manent;336 ¶ indi ab indo flumine qui eos con/ 

/10/ cludit ab occidentali parte. Seres337 a proprio oppido. lana de arboribus eorum contexitur;338 Gangaridę.339 inter assirios et indos / 

 Ircani. a silua hiscania340 ubi sunt tigres plurimę. Bactriani scitę fuerunt. pulsi consederunt iuxta bactron fluuium orientem .341 / 

 Parthi. scithę fuerunt; p<ulsi consederunt> iuxta hircaniam et plerosque fines; Assirii. ab eufrate usque ad / 

 fines indorum. Medi ad orientem.  Persę. in asiam. Caldei; Sabei;342 Asirii;343 hebrei.344 Sama/ 

 ritani. assirii fuerunt; fenices; Sidones; Sarraceni.345 uel hismalitę. Filistei. uel palestinę. uel allofili .i. alienigenę.346 / 

/15/ Cananei.347 Ęgiptii.348 Armeni. Limes est persicus qui scitas ab eis diuidit;349 Scitę. fecerunt / 

 parthos. bactrianos. et feminę eorum; amazoniam; Massagetę. inter scitas et alba/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
326 hiberi .i. hispani ss. 
327 maleca] codd.       mazaca   edd.  (cf. Reydellet (éd.), p. 54, n. 53) 
328 traces ss. 
329 sarmatę .i. regini ss.  
330 pafagonas; ss. 
331 friges; ss. 
332 Elisei .i. eolides ss. 
333 cilices ss. 
334citii .i. cipri. urbs (ubrs scripsit) eorum] suprascr.    
335 post] postea  Lindsay 
336 scilicet ut fuerunt  ss.  
337 ad orientem sita ss. 
338 lana de arboribus eorum]  suprascr.add.  (behoort bij contexitur) 
339 scilicet circa gangen fluuium. ss. 
340 hiscania]  lees: hircania 
341 bactron fluuium orientem] boven de regel geschreven      
342 arabi ss. 
343 siri; ss. 
344 iudei. hisraelitę. ss. 
345 uel arageni. uel cedar  ss. 
346 (allofi)li .i. aliegenę    boven de regel geschreven 
347 uel amorrei; ss. 
348 uel aerii. ss.     
349 diuiditur   corr. 
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 nos septentrionalibus iugis.350 Amazones.351 modo non sunt quia hercules352 et alexander deleuerunt eas. / 

 Albani. albo crine ob niues.353 glauca pupilla.354 plus uident nocte quam die. uicini fuerunt / 

 amazonis; Ugni. uel huni.355 in ultima meotide inter glacialem tanain. et massagetas habita/356  

/20/ uerunt. post ad rupes caucasi claustra alexandri.357 et orientem xx. annis captiuum.358 et ab egip/ 

 tiis et ethiopibus annuum uectigal;359 Troiani. uel dardani.  Galatę.360 Greci uel thessali ; / 

 Sicionii.361 uel agialei. uel arcades;362 Danai uel argiui. Acei. uel achiui. Pelasgi; Mir/ 

 midones; Dolopes; Attici;363  Iones; Macedones.364 Epirotę; Dori; Lacedemones uel spartani;365 / 

 Traces. Istri. Romani; uel saturni. uel latini. uel quirites; Itali; sabini; Sicani. uel sicilienses;366 / 

/25/ Tusci.367 in italia; Umbri. in italia. apenninum montem incolunt. / 

 Goti. uel getę; Daci. de gothis sunt; Bessi.368 Gipides; Sarmatę; Alani. a flumine lano;369 / 

 Alemanni. a flumine lemanno.370 Langueuardi;371 Vvandali.372 a flumine uindilico qui ab extremis gallię erumpit;373 / 

                                                 
350 scilicet habitant.  ss.    iugis] Reydellet      locis  K  Lindsay 
351 uel unimammas ss. 
352 et achilles ss. 
353 scilicet assiduas ss. 
354 .i. picta ss. 
355 uel abares  ss.        abares] Reydellet   CT       avares  Lindsay 
356 (massage)tas habita-    boven de regel geschreven 
357 scilicet ruperunt ss. 
358 scilicet tenuerunt  ss. 
359 exegerunt  ss. 
360 uel gallogreci; ss. 
361 scionii ante corr.  (suprascr.) 
362 urbs. agialea uel peloponensis ss. 
363 uel atheniensis; ss. 
364 uel emathi; ss. 
365 (Lacedemon)es uel spartani   boven de regel geschreven 
366 (sicili)enses;    boven de regel geschreven 
367 uel marsi habitant appeninum cum umbris; ss. et in marg.        
368 barbari sunt; ss. 
369 lano   boven de regel geschreven 
370 lemanno   in tweede instantie suprascript toegevoegd; in eerste instantie ruimte opengelaten na flumine. 
371 Langueuardi]U      Languebardi  Reydellet    Langobardi   Lindsay 
372 Wandali] BC   Vuandali   Reydellet     Vandali  Lindsay 
373 (e)rumpit   boven de regel geschreven 
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 Germani; tolorates.374 amsiuali.375 Quadi tuungri.376 marcomanni.377 bruteri. camasi.378 / 

 blangiani <T>ubantes; Sueui;379 in fine septentrionis. a monte sueuo qui ab ortu initium / 

/30/ germanię facit. Burgundiones; Saxones; franci; Britones; Scoti; Galli; Gallisenones;380 / 

 Romani.381 Greci.382 Afri.383 Galli.384 / 

 

[fol. 122r] 

 

 Uaccei.385 uel  uuascones.uel urbs conuenarum;  Hispani.386 Galleci;387 Astures.388 Cantabri.389 / 

 Celtiberi;390 Afri; Peni.391 uel cartaginienses; Gethuli.392 loca sirtium in libia tenent; / 

 Mauri; Numidę; Massili. a ciuitate masilla non longe.393 Gaulali. ab insula gauloe et que est iuxta  ethio/394 

 piam. hi peruagant a meridie;395 Garamantes396 in africa prope cirenas.397 proximi ęthiopibus;.398 / 

                                                 
374 tolorates] WIYK      Tolosates  edd. 
375 amsiuali] amsiuari  Lindsay 
376  scripsit  Quaditu ungri 
377 uel normanni  ss. 
378 camasi ] camaui  Reydellet     Chamavi   Lindsay 
379 pars germanorum ss. 
380 (Gallise)nones;    boven de regel geschreven 
381 graues ss. 

382 leues ss. 

383 uersipelles ss. 

384 feroces. acriores ss.      Romani graues…Galli acriores, Etym. IX, 2, 105   
385 a uacca oppido iuxta pirineum. ss. 
386 uel hiberi; ss. 
387 gens hispanię ss. 
388 a flumine astura. gens hispanię ss. 
389 gens hispanię ss. 
390 gens hispanię ss. 
391 uel tirii ss. 
392 getę fuerunt ss. 
393 ab athlante et hortis hesperidum; ss. 
394 (gau)loe et que est iuxta ethio-   boven de regel geschreven 
395 usque oceanii; ss. 
396 a garama oppido.  ss. 
397 cirenes ante corr.     
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/5/ Esperi sunt; qui circa hispaniam; Ethiopum .iii. sunt populi. hesperi.399 Garamantes.400 Indi.401 Trogoditę402 / 

 feras cursu apprehendunt.403 Panfagi.404 mandunt omnia; Ictiofagi. uenantur in mari et tantum piscibus aluntur;405 / 

 tenent montanas406 post indos; Antropofagi. sub siricibus; humanas carnes edunt.407 / 

 Antipodes. uersis plancis in libia; Titanes. in grecia; fulmine interfecti; / 

          408Auctor mei generis.          mihi pater est                       ego illi             filius                          aut filia        / 

/10/ patris mei        pater       mihi auus est                         ego illi             nepos                         aut neptis      / 

 patris mei        auus         mihi proauus est                   ego illi             pronepos                    aut proneptis / 

 patris mei        proauus   mihi abauus est                     ego illi             abnepos                      aut abneptis  / 

 patris mei        abauus     mihi atauus est                      ego illi             adnepos                      aut adneptis  / 

 patris mei        atauus      mihi triauus est                     ego illi              trinepos                     aut trineptis  / 

                          De patruis 

/15/ patris mei        frater       mihi patruus est409                 ego illi             fratris filius               aut filia        / 

 patrui mei         pater       mihi pater magnus est           ego illi             fratris filius filii        aut filia        / 

 patrui mei         auus         mihi propatruus est               ego illi             filii filia410 nepos      aut neptis      / 

 patrui mei         proauus   mihi adpatruus est                 ego illi             neptis                         filius411         / 

           De amitis 

 patris mei         soror        mihi amita est                        ego illi            fratris filius              aut filia         / 

/20/ amitę meę          mater      mihi amita magna est            ego illi            filia fratris filius        aut filia        / 

                                                                                                                                                                                                                                           
398 (ęthi)opibus   boven de regel geschreven 
399 in occidente. ss. 
400 in tripoli. ss. 
401 in oriente. ss. 
402 gens ethiopum  ss. 
403 appreendunt  ante corr. (suprascr.)  NT-ligatuur 
404 gens ethiopum ss. 
405 tantum piscibus aluntur   boven de regel geschreven 
406 scilicet regiones ss. 
407 sedunt  met NT-ligatuur 
408 Het schema dat Ademar op deze bladzijde weergeeft, is ingevuld met de gegevens van de tekst in Liber IX, 6, 23-27 (ed. Lindsay). Dit schema is niet afgebeeld in Lindsay 

en bevat tiroonse tekens. Het schema op de volgende bladzijde (fol. 122v) is een kopie van het schema in IX, 6, 28 (ed. Lindsay). 
409 In de Commemoratio abbatum, p. 8 (éd. Duplès-Agier), noemt Ademar Roger, de broer van zijn vader, patruus. 
410 ego illi filii filia nepos aut neptis B   ego illi filii aut filiae  nepos aut neptis   Lindsay   ego illi filii nepos aut neptis  Reydellet  
411 neptis filius]codd.     nepotis aut neptis filius aut filia  Lindsay   nepotis filius aut filia   Reydellet 
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 amitę meę          auia         mihi proamita est                  ego illi            neptis filius               aut filia         / 

 amitę meę          proauia    mihi abamita est                   ego illi            neptis nepos              aut neptis       / 

           De auunculis 

 matris meę         frater       mihi auunculus est                ego illi            sororis filius             aut filia          / 

 auunculi mei      pater      mihi auunculus magnus est   ego illi             filii sororis filius      aut filia          / 

/25/ auunculi mei      auus        mihi proauus est                    ego illi            filii nepos                 aut neptis        / 

 auunculi mei      proauus   mihi abauunculus est            ego illi            neptis filius               aut filia           / 

           De materteris  

 matris meę         soror412   mihi matertera est                 ego illi            sororis filius              aut filia           / 

 materterę meę    soror       mihi matertera magna est      ego illi            sororis nepos            aut neptis         / 

 auię meę            soror       mihi admatertera est              ego illi            sororis <pro>nepos  aut proneptis   / 

/30/ proauię meę      soror       mihi promatertera est             ego illi            neptis filius               aut filia           /  

 

[fol. 122v]413 

 

                                                       i    Mater  pater   filius   filia    i. 

 

                                              ii   auus auia       frater    soror       nepos neptis   ii. 

 

                                  iii   proauus    patruus amita                fratris aut sororis    pronepos    iii. 

                                        proauia     auunculus matertera     filius aut filia          proneptis 

 

                iiii    abauus    patruus <magnus>       consobrini     fratris aut sororis     abnepos       iiii. 

                abauia    amita <magna>            consobrinę    nepos aut neptis       abneptis 

                               auunculus <magnus> 

                                       matertera magna                    

                                         

            v    atauus     propatruus  proamita     propriores    sobrini      fratris et sororis      adnepos       v. 

                                                 
412 corr. ex sort… 
413 Deze bladzijde bevat linksboven een schema met de verwantschapsrelaties, ingedeeld volgens de mate van verwantschap. Er worden  zes gradaties onderscheiden (Etym. 

IX, 6, 28; cf. het bijbehorende stemma in ed. Reydellet, p. 219). Rechts van dit schema begint Ademar met een excerpt van Liber XIV, 3 (De Asia). Vanwege de slechte 

kwaliteit van het perkament (haarzijde, vgl. fol. 115r = bifolium) is het schrift moeilijk leesbaar.  
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                  atauia      proauunculus                 sobrini          sobrinę     pronepos                 adneptis  

                                 promatertera                                                        proneptis   

 

    vi   tritauus    adpatruus adamita      propatrui         propatrui         sobrinorum et      fratris et    trinepos  vi. 

                        tritauia    adauunculus               proamitę          proamitę          sobrinarum         sororis       trineptis 

                                       admatertera414            proauunculi     proauunculi     filii  filię            abnepos 

                                                                           filii  filię          nepos  neptis                              abneptis  

 

 

   

 

 (XIV, 3) ¶ Asia ab oriente ortum solis. a meridie oceano. ab occiduo nostro mari. / 

 a septentrione meotide lacu et tanai fluuio.415 habet Paradisum; in medio fontem / 

 diuisum in iiiior flumina. septus romfea flamma.416 cum cęlo iungitur pene incend(ium) / 

 eius. Cherubin presidium; super ignem propter demones. India clau/ 

/5/ ditur ab occidente. flumine indo. A meridiano mari porrecta usque ad / 

 ortum solis. et a septentrione usque ad montem caucasum.417 Habet insulam taproba/ 

 nen. gemmis. elefantis. refertam. Crisam et argirem. auro / 

 argento  fecundas. arboribus numquam folia carentibus.418 fluuios gan/ 

 gen et indum et hipanem inlustrantes indos; fabonius419 / 

/10/ salubris. bis in anno mittit fruges. pro420  hieme ęsta/ 

 tem. habet. Homines tinctos. elefantos ingentes. monoceron / 

 Psittacum. Ebenum lignum. cinnamum. piper. Cala/ 

 mum aromaticum. ebur. berillos. crisoprassos. / 

 adamantem. carbunculos. lignites. margaritas. uniones. / 

                                                 
414 adpatruus, adamita, adauunculus, ad matertera] Reydellet      abpatruus, abamita, abauunculus, abmatertera    Lindsay 
415 scilicet terminatur  ss. 
416 .i. muro igneo ss. 
417 peruenit; ss.   
418 folia carentibus ] foliam …carentem   Lindsay    folia  F   arentibus  C 
419 Favoni-   Lindsay   
420 pro ss. 
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/15/ habet montes aureos qui non adeuntem propter dracones. grifas / 

 et inmensos homines. ¶ Partia ab indię finibus usque ad meso/ 

 potamiam; habet aracus(iam). partiam. assiriam. mediam. persiam / 

 que incipiunt ab indo flumine. clauduntur tigri. Locos mon/ 

 tuosos et asperos. fluuios idaspem et arbem ; Aracusia. Partia a meridie. mare rubrum. /  

/20/ a septentrione. hyrcanum salum et ab occidui media; xviii. regna; porrecta ab caspio litore / 

 usque ad terras scytarum; Assiria. ab ortu indiam. a meridie mediam. ab occiduo tigrim / 

 a septentrione montem caucasum. ubi portę caspię sunt; Media. ab occasu partia. a septentrione ar/ 

 meniam ab ortu. caspios. A meridie persidam. et sunt ii. medię; Persida tendit ab ortu / 

 usque ad indos. ab occasu mare rubrum. ab aquilone mediam. a meridie421 carmaniam que persidę / 

/25/ connectitur422 quibus est susa oppidum; Mesopotamiam; ab oriente tigrim. ab occiduo eufraten. Incipit a septentrione / 

 inter montem taurum et caucasum. habet a meridie babiloniam. caldeam. arabiam. Babilon / 

 caput est Babilonia ab oriente ad persicum sinum tendit a septentrione caldeam. ab occasu sinus arabicus / 

 clauditur. Habet mirram. cinnamum. fenicem423 sardomicem424 irim. molocithem / 

 pęderotam; Siria; ab oriente eufraten; ab occasu mari nostro et egiptio terminatur. a septentrione / 

/30/ armeniam et cappadociam. a meridie sinum arabicum. habet commagenam.425 feniciam426 / 

 

[fol. 123r] 

 

 Palestinam. cuius pars est iudea absque sarracenos et nabutheos.427 Commagena428 a septentrione <armenia> / 

 ab ortu mesopotamia. a meridie siria. ab occasu mare magnum.  Fenicia.429 ab oriente arabiam. / 

 a meridie mare rubrum. Palestina.430 ab oriente mare rubrum. a meridie iudea. a septentrione tirus clauditur. / 

 ab occasu egiptio limite terminat; Iudea incipit in longitudinem a uico arfa usque ad uicum iuliadem. / 

                                                 
421 a meridie] ab austro   Lindsay 
422 adnectitur   Lindsay 
423 auem. ss. 
424 gemmam ss.   sardomicem] sardonyx  Lindsay 
425 prou(intia) ss. 
426 pro(uintia) ss. 
427 uel a ss.  (= nabatheos) 
428 ab urbe commage ss. 
429 tirus est ciuitas in ea ss. 
430 ascalon. ciuitas maior  ss.. 
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/5/ ubi pariter fiant tyrii et iudei. Latitudo a monte libani usque ad tiberiadis lacum. In medio eius431 / 

 quasi umbilicus totius terrę. habet opo balsamum; Samaria432 regio palestinę.; inter iudeam et galileam. / 

 Incipit a uico elea. 433 finit in terra acrauat;434 Galilea.435 superior et inferior. conexę / 

 sibi. et adherent sirię et fenicię; Pentapolis436 regio in confinio arabię et palestinę. Naba/ 

 thea.437 inter iudeam et arabiam. surgit ab eufrate. porrigitur in mare rubrum et est pars arabię. / 

/10/ Ægiptus.438 ab oriente sirię et rubro mari iungitur. ab occasu Libia. A septentrione mare magnum. A meridie in/ 

 trorsus recedens tendit usque ad ęthiopas. fines ęgipti. canope melen(ai)439 insula libię / 

 principium. et ostium nili; Seres orientis gens.440 ab scithico oceano et mari caspio.441 / 

 orientalem oceanum deplectitur.442 Bactria.443 a flumine bactro. propanis444 iugis ambiun/ 

 tur que sunt aduersę fonte indi terminantur. reliqua terminat fluuius occus. Scithia; ab oriente / 

/15/ indiam. et antea porrigebatur a septentrione per paludes meotides inter danubium et oceanum / 

 usque ad fines germanię; Modo minor a dextra orientis parte qua oceanus sericus ten/ 

 ditur usque ad mare caspium. quod est usque ad occasum. dehinc ad445 meridie usque ad caucasi / 

 iugum ducit. Ircania.446 subiacet ab occasu montis. habet ab oriente mare caspium. / 

 a meridie armeniam. a septentrione albaniam. ab occasu hiberiam. est siluis aspera. inmanes feras / 

/20/ tigres. panteras. pardos. zmaragdos. cianeus. cristallus. grifos; flumina or/ 

 corum. fasiden. araxin. quedam eorum sanguine et carne hominum uiuent. porten/ 

 tuosi truces.447 Albania ab oriente sub mare caspium surgit. per oceanum septentrionalem usque / 

                                                 
431 est hierosolima ss. 
432 a ciuitate samaria. que a ciuitate sabastia ss.        sebastia corr. 

433 similis ut iudea ss. 
434 Agrabath   Lindsay 
435 regio palestinę ss. 
436 sod(om). g(omorra).  ad(ama). seb(oim). so(ar) ss.       om. Lindsay   cf. Gn 14, 2  
437 regio. ss. 
438 fluuius nilus ss. 
439 Canope Menelai   Lindsay 
440 ab oppido seres. uel  regio ss.     Seres oppidum orientis, a quo et genus Sericum et regio nuncupata   Lindsay 
441 capio ante corr.  (superscr.) 
442 deplectitur] inplectitur ante corr.     lees: deflectitur        inflectitur  Lindsay     inplectitur  KC 
443 regio ss. 
444 propanis ] BCFT            Propanisi   Lindsay 
445 a ante corr.  (superscr.) 
446 a silua hircania que scithię subiacet ss.       Hircana  Lindsay 
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 ad meotides paludes tendit. canes habet ingentes.448 Armenia.449 inter taurum et caucasum / 

 a cappadocia usque ad mare caspium tendit. a septentrione ceraunios montes ex quorum collibus / 

/25/ fluuius tigris nascitur.. et arca noe ubi quieuit;450 Iberia regio asię prope pontum. ar/ 

 menię iuncta. Cappadocia.451 in capite sirie. ab oriente armeniam. ab occasu asi/ 

 am minorem. ab aquilone mare cymericum et emiscirios campos. 452 a meridie / 

 taurum montem. cui subiacet cilicia et isauria usque ad cilic<i>um  sinum.453 qui / 

 spectat contra insulam cyprum. fluuius alis qui quondam lidię regna disiunxit. / 

/30/ Asia minor ab oriente cappadocia cingitur. ab aliis partibus undique mari / 

 circumdatur. nam a septentrione pontum euxinum. ab occasu propontidem A meridie / 

                                                                                                                                egiptium mare / 

 

[fol. 123v] 

 

 habet prouincias. bithiniam. frigiam. galatiam.454 lidiam. cariam. pamfiliam. isauriam. liciam ciliciam./ 

 Prima bithinia455 in pontis exordio. ab oriente aduersa tracie. Galatia. Frigia456 est regio / 

 troadi superiecta. a septentrione galattia. a meridie lica. ab oriente lidię.457 ab occidente hellesponto mari terminatur / 

 Huius regio est troia;  duę sunt frigie; 458 Licaonia;  cariam. hermus fluuius discernit a frigia. / 

/5/ Lidia.459 habet fluuium pactolum; ab occidente minori frigię iuncta. ab ortu. smirna ciuitate. quam helles fluuius / 

 cingit. fluuii pactolus et hermus;460 Pamfilia; isauria. habet seleuciam;461 Cilicia; ab occiduo liciam / 

                                                                                                                                                                                                                                           
447 Het tekstgedeelte zmaragdos…truces verwijst naar Scythia. In de bewerking van Ademar is het onder Hyrcania geplaatst. 
448 leones perimentes et tauros; ss. 
449 superior et inferior; ss. 
450 et in cuius montibus arca post diluuium sedisse perhibetur   Etym. 
451 ab urbe propria ss. 
452 quos amazones habuere ss. 
453 cilicum sinum] BCT     Cilicium sinum  ed. 
454 licaoniam ss. 
455 uel breuicia. uel migdonia uel maior frigia. ciuitas nichomedia est in ea. ss..    breuicia] Bebrycia  Lindsay 
456 uel dardania ss.] dardana  ante corr. 
457 scilicet adheret ss. ] aderet ante corr. 
458 maior. minor; maior smirnam; minor ilium. ss.  
459 Lidia] Ligia ante corr.       uel meonia. ss. 
460 scilicet per eius campos ss. 
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 a meridie mare issicum; a tergo; montis tauri iuga;462 fluuius cidnus; Licia; ab oriente cili/ 

 ciam.  Ab occasu et meridie; mare. A septentrione. cariam; ibi est mons cymera qui ignem exhalat.463 / 

 sicut ethna in sicilia. uesuuius in campania (4) ¶. Europa incipit a flumine tanai. descendit ad / 

/10/ occasum per septentrione oceanum. usque in fines hispanię. cuius pars orientalis et meridiana / 

 a ponto consurgens. tota mari magna iungitur et insulis gadis finitur. Prima eu/ 

 ropę regio; scithia inferior. a meotidis paludibus incipit. inter danubium et oceanum septentrionalem usque ad /   

 germaniam tendit. que terra dicitur barbarica generaliter. Huius pars prima est alania. que ad / 

 meotidis paludes tendit. Post hanc datia ubi et gothia. Deinde germania ubi sueui464 plu/ 

/15/ rimam partem incoluerunt. Germania post scithiam inferiorem. a danubio inter rhenum fluuium / 

 oceanumque clusa. cingitur a septentrione et occasu; oceano. ab ortu danubio. A meridie rheno / 

 flumine dirimitur. habet aues hyrcanias. uisontes.465 alces.466 cristallum. sucinum. calaicum / 

 uiridem. ceraunium candidum;467 Duę sunt germanię. superior iuxta septentrionalem oceanum. Inferior. / 

 circa rhenum; Prouintia; quas danubius a468 barbarico mare ad mediterraneum se/ 

/20/ cludit; prima est misia.469 que ab oriente hostiis danubii iungitur. ab euro; tracia. / 

 a meridie macedonia. ab occasu histrię.470 Post misiam est pannonia.471 inde noricus ager frigidus / 

 et partius fructuosus. Post quem rheticus472 frugibus et partius ferax qui excipit galliam helgicam;473 Tracia. ab / 

 oriente propontis et urbs constantinopolis opposita est. A septentrione hister obtenditur. A meridie egeo / 

 mari adheret.474 ab occasu macedonia illi subiacet;475 Gręcia; prouintias habet vii; Prima / 

                                                                                                                                                                                                                                           
461 ciuitas metropolis ss. 
462 tarsis. ciuitas metropolis; coricus oppidum. ss. 
463 exalat ante corr. (suprascr.) 
464 sueui corr. 

465 uisontes] BC   bisontes  Lindsay         bestia ss.     
466 b(estia) ss. 
467 boven  sucinum, calaicum en ceraunium staat de letter L, ik vermoed om aan te geven dat het hier om steensoorten (lapis) gaat. 
468 a corr. 
469 Moesia   Lindsay 
470 Hier is een cesuur in het schrift zichtbaar: het is dezelfde hand maar de letters worden scherper (geslepen pen?). 
471 duę sunt pannonię. superior et inferior ss. 
472 reticus ante corr.  (suprascr.) 
473 helgicam] belgicam    Lindsay 
474 aderet ante corr. (suprascr.) 
475 fluuius hebrus. qui tangit plurimas gentes barbarorum [tangit]; ss. 
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/25/ ab occidente dalmatia. Inde epirus. ellades.476 thessalia. macedonia. achaia. et duę in ma/ 

 ri creta et ciclades. Illiricus. generaliter omnis grecia est. Dalmatia; ab oriente macedonię. / 

 a septentrione misię. ab occasu istria terminatur. a meridie adriatico sinu clauditur; Epirus. cuius pars / 

 chaonia.477 Ellas uel Attica;478 inter macedoniam et achaiam media iacet. archadię a septentrione con/ 

 iuncta. est in ea maratonius campus. prelio cruentissimus. Elladis .ii. sunt prouintię boetia et pelo/ 

/30/ ponensis.479 ubi sunt thebę.480 Tessalia.481 a meridie macedonię iuncta. cuius a tergo pieria;  Mace/ 

 donia.482 ab oriente egeum mare.483 a meridie achaia. ab occasu dalmatia. A septentrione misia. aureis / 

 

[fol. 124r] 

 

 uenis et argenti optima.484 habet lapidem peaniten.485 Achaia.486 a septentrione macedonię iungitur. et undique487 /  

 septa est mari. Nam ab oriente mirteum.488 ab euro grecum.489 A meridie Ionium. ab africo et occasu cassi/ 

 opas insulas; septentrionali parte macedonię uel atticę terrę iungitur.490 Arcadia491 sinus est achaię / 

 ut platani folium inter ionium et egeum mare.492 Lacedemonia;493 Pannonia. alpibus; / 

/5/ appenninis ab italia diuitur.494 iungitur cum norico et retia qui habent ab oriente misiam. ab euro istriam. / 

                                                 
476 ellades] elladas  codd.     Hellas  Lindsay 
477 caonia ante corr. (suprascr.)            uel molossia ss.    
478 uel uera grecia ss. 
479 uel aonia. ss.  (Aonia is een synoniem voor de stad Thebe en niet voor de Peloponnesos) 
480 scilicet ss.        
481 ciuitas tessalonica est in ea et mons parnas<s>us ss. 
482 uel emathia ss. 
483 scilicet est confine ei ss. 
484 optima]  TBC (obtima)        opima   Lindsay 
485 et montem olimpum. ss. 
486 Acaia ante corr. (suprascr.) 
487 scilicet aliter a tribus partibus ss. 
488 mare ss. 

489 grecum] crecum B    greco K    Creticum    Lindsay 
490 huius caput est ciuitas chorintus. fluuius inacus  ss. 
491 uel sicionia. ss. 
492 fluuium ęrimantum. abeston (lees: asbeston) lapidem. merulas albas; ss. 
493 ciuitas sparta ss.] om. Lindsay 
494 fluuiis drauo. et sauo. ss.  



865 

 

 

 ab africo alpes appenninos. ab occasu galliam belgicam. a septentrione danubii fontem uel limitem qui germaniam galliamque secernit;495 / 

 Istria. habet a septentrione pannoniam. Italia.496 uel magna grecia. cuius situs longitudine plus497 quam lati<tu>dine /  

 a circio in eurum extenditur. a meridie tirreno mari. ab aquilone adriatico clauditur. / 

 ab occiduo alpium iugis.498 habet lacus. uenacum.499 auernum et lucrinum.500 sertiten. ligurium. corallium.501 /  

/10/ boam.502 lincem.503 diomedias.504 Tuscia t(erra). pars italię. uero umbria pars tuscię. est in iugis appennini iux/ 

 ta meridiem. Etruria pars italię;505 Apulia.506 [huius] Campania. Gallia. ab oriente alpium iuga. ab occasu / 

 oceanus. a meridie. pirinei. A septentrione. rhenus. et germania. cuius initium belgica. finis aquitania. / 

 fluuiis rheno. et rodano; Belgis. ciuitas gallię.507 Cisalpina.508 Transalpina; trans alpes509 contra septentrionem. /  

 rhetia.510 Aquitanica; hispania.511 uel uera hesperia.512 est inter africam et galliam. a septentrione. pireneo / 

/15/ clausa. a reliquis partibus undique mari conclusa. 513 habet prouintias. vi. Terraconensem. cartaginensem. / 

 lusitaniam. gallitiam. beticam. et trans freta in regione africę tingitaniam. Duę sunt hispanię. / 

 Citerior in septentrione a pirineo usque ad cartaginem; Vlterior. a celtiberis usque ad514 gaditanum fretum; / 

 post eam515 nulla est alia terra; (5) ¶ Africa516 incipit a finibus egipti. pergens iuxta meridiem. per ethiopiam / 

                                                 
495 germaniam…secernit    bovengeschreven geplaatst 
496 uel saturnia. uel hesperia ss. 
497 plus] amplius   Lindsay   
498 scilicet finitur. ss. 
499 Benacum    Lindsay 
500 fluuios eridanum. tiberim. ss. 
501 sertiten. ligurium. corallium] gemmas ss.    sertiten] syrtitem  Lindsay     ligurium] BCT    lyncurium  Lindsay  
502 i. serp. ss.    
503 bestia. ss.    
504 aues. ss.   
505 uel tirreniatus. uel tuscia ss. 
506 Apuliacorr. 

507 a qua belgica. ss.       a qua] CK      a quo  Lindsay 
508 circa alpes ss. 
509 Oorspronkelijk werd geschreven: Transalpinatransalpes; de kopiist heeft ter verduidelijking een punctus elevatus tussen Transalpina en trans alpes gevoegd. 
510 iuxta rhenum. ss. 
511 uel hiberia. ss. 
512 uel ultima hesperia. ss. 
513 flumina. betis. mineus. hiberus. tagus. ss. 
514 ad corr. 
515 eam] hanc ss.  (eam/hanc verwijst naar hispania ulterior) 
516 uel libia ss. 
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 usque athlantem montem. a septentrione mediterraneo mari coniuncta clauditur. et in gaditano517 fre/ 

/20/ tu finitur. habet prouintias. Libiam cirenensem. pentapolim. tripolim. bizacium. cartaginem. / 

 numidiam. mauritaniam. sitifensem. mauritaniam518 tingitaniam. et circa solis ar/ 

 dorem ęthiopiam; Libia cirenensis in parte africę519 prima est a cirene.520 ab oriente ęgiptus. / 

 ab occasu sirtes maiores. et trogoditę. a deptentrione mare libicum. a meridie ethiopia. / 

 et barbarorum uarię nationes et solitudines inaccessibiles que basiliscos521 creant. / 

/25/ Pentapolis.522 uerenice.523 ceutria. apollonia. ptolomais. Tripolitanam; / 

 ocetabra.524 celeptis.525 magna.526 a septentrione mare adriaticum. ab occasu bizacium. a meridie / 

 getulos. garamantas. usque ad oceanum ethiopicum ducentes. Bizacena t(erra).527 est / 

 sub tripoli; Zeugis ubi cartago est;528 inter bizacium et numidiam. a septentrione ma/ 

 ri siculo iuncta. a meridie usque ad getulos; Getulia. africę pars mediteranea est. / 

/30/ Numidia.incipit a flumine amasiga529 in530 zeugitanum item531 finit. habet ab ortu sirtes mi/ 

 

[fol. 124v] 

 

 nores. a septentrione mare quod uidet sardiniam.532  ab occasu mauritaniam sitifensem. a meridie ęthiopes. / 

 Mauritania. prima prouintia est mauritania sitifensis.533 Mauritania cesariensis.534 utreque535 / 

                                                 
517 gaditano corr.] gaditono ante corr.     
518 mauritaniam corr. 
519 Hier treedt een cesuur op in het schrift, waarschijnlijk veroorzaakt door het gebruik van andere inkt die minder verbleekt. 
520 ciuitas ss. 
521 serpentes ss. 
522 libię cirenensi iuncta ss. 
523 uerenice] berenice   Lindsay 
524 ciuitas ss. 
525 ciuitas ss. 
526 ciuitas ss.           ocetabra. celeptis. magna]  Oeae, Sabratae, Leptis magnae   Lindsay   
527 oppidum adrometus ss.]  BKT         Hadrumetum   Lindsay 
528 uel uera africa t(erra) ss. 
529 amasiga] Amsiga    Lindsay 
530 amasiga en in zijn aan elkaar geschreven maar later via een bovengeschreven punctus eleuatus van elkaar gescheiden. 
531 item] limitem   Lindsay 
532 habet marmor numidicum. habet ciuitatem. hipponi regium. ciuitatem rusicadam. ss. 
533 a sitifi oppido ss. 
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 sibi coniunctę; ab oriente numidiam. a septentrione mare magnum. ab occasu flumen aluam.536 a meridie montem as/ 

 trixim qui discernit inter fecundam terram et harenas iacentes usque ad oceanum. Mauretania tingitana537 / 

/5/ Hęc multa538 africę surgit a montibus. septem. ab oriente flumen aluam.539 a septentrione fretum gaditanum. ab occiduo /  

 oceanum540 athlanticum. a meridie gaulalum gentes usque ad oceanum hesperium pererrantes. habet simias. dracones. strutiones.541 / 

 Garamantis542 regio est inter cirenensem et ęthiopiam; Æthiopia circa occiduum montuosa. / 

 harenosa543 in medio. ad orientalem deserta. porrigitur ab occiduo athlantis m(ontis). ad orientem usque / 

/10/ in ęgipti fines. a meridie; oceano. a septentrione nilo flumine diuiditur. habet gentes diuerso uultu et monstruosa specie terribi544/ 

 les.545 feras. serpentes. rinocerotam.546 camelopardum. basiliscos. dracones ingentes eorum547 ca/ 

 pitibus gemme trahuntur.548 Iacintos. crisoprassos.549 cinnamomum. Duę sunt ęthiopię / 

 una circa ortum solis. altera circa occasum in mauritania. Proxima hispanię est mau/ 

 ritania. Deinde numidia. inde regio cartaginensis. post gethuliam. inde ethiopiam. inde loca ex/ 

/15/ usta sole; Prouintia; Patria; Terra. Loca. Regio. Territorium. (6) ¶ Britania.550 aduer/ 

 sa galliarum parte. ad profectum551 hispanię;552 Tanatos.553 freto gallico a britania; Tile. ultima554 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
534 a ciuitas cesarea ss. 
535 scilicet prouintię ss. 
536 flumen Maluam   Lindsay  (elisie?). 
537 tingitana] Tingitania    Lindsay       a tingi. ciuitas metropolis ss. 
538 multa] ultima  Lindsay 
539 Malvam  ed. 
540 oeanum  ante corr. (superscr.) 
541 (simi)as. dracones. strutiones.   boven de regel geschreven 
542 a garama oppido ss. 
543 arenosa  Lindsay 
544 (mon)struosa specie terribi-    boven de regel geschreven 
545 terribiles] horribiles    Lindsay 
546 rinocerotam] ricerota ante corr.(suprascr.)  K      rinocerota   codd.    rhinoceros  Lindsay 
547 eorum corr. 
548 eorum capitibus gemme trahuntur] ex quorum cerebro gemmae extrahuntur   Lindsay 
549 crisoprassos] chrysoprasus   Lindsay      crisoprasius  BK 
550 insula. oceani  ss. 
551 ad prospectum  Lindsay 
552 gagates lapis ss. 
553 I(nsula) o(ceani) sine serpentibus ss. 
554 insula o(ceani) ss. 



868 

 

 

 inter septentrionem et occiduum ultra britaniam. ultra eam nullus dies. mare eius concretum. et gelatum.555 Orcades in/ 

 tra britaniam. xxxiii. Scotia uel hibernia.556 cuius partes priores hiberiam et cantabriam oceano557 / 

 intendunt. nulla serpens558 uel apis uiuit. Gadis.559 in fine beticę prouintię. que dirimit560 / 

/20/ europam ab africa. ubi sunt columne herculis. et unde tirreni maris faucibus oceani ęstus in/ 

 mittitur. est a terra. cxx passibus diuisa. habet arborem similis palmę cuius gummis infectum uitium ceraunium gemmam reddit.561 / 

 Fortunatarum.562 contra leuam mauritanię. occiduo proximę et inter se interiecto mari discretę.563 / 

 Gorgodes.564 obuersę promontorio hesperacero.565 distant a terra. bidui nauigatione. / 

 Hesperidum.566 a. ciuitate hesperida567 que est in fines mauritanię. sunt ultra gorgodes. sub athlanteum litus /  

/25/ in intimis568 maris sinus ubi sunt horti quorum mala aurea draco seruat. Crisę et / 

 argire. in indico oceano. Taprobane.569 indię subiacens ad eurum ex quo570 oceanus indicus / 

 incipit. tota gemmis et margaritis plena.571 (6, 14) ¶ insulę que sunt in mare magno. ab hellesponto. / 

 usque ad gades. Ciprus.572 uel pafo in carpatio mare.573 uicina austro; Creta / 

 grecię pars iungens contra peloponnensem.574 inter ortum et occasum. a septentrione grecis575 estibus. ab austro / 

                                                 
555 mare eius concretum et gelatum]  pigrum et concretum est eius mare   Lindsay 
556 insula britanię ss. 
557 cantabriam oceano] Cantabricum Oceanum   Lindsay 
558 serpens] anguis  Lindsay 
559 insula o(ceani) ss. 
560 dirimit   bovengeschreven -t  (later toegevoegd?) 
561 cuius …reddit.    bovengeschreven 
562 insula o(ceani). ss. 
563 (ma)ri discretę.  bovengeschreven  
564 Gorgodes] BCK     Gorgades   Lindsay          insulę o(ceani) ss. 
565 hesperacero] hesperacerus  T   speraceros  K         Hesperu Ceras   Lindsay / 

     incoluerunt feminę gorgones. hirsutis cor(pore). aliti pernicitate. ss. 
566 insula o(ceani) ss. 
567 Hesperide  Lindsay 
568 intimis] intimos  Lindsay 
569 insula ss. 
570 ex quo] BCK      ex qua   Lindsay 
571 plena] repleta  Lindsay 
572 a ciuitate. cipro. ss. + ras. 
573 mare] mari   Lindsay 
574 Creta…] uel macaronneson. uel ecatatonpolis. inuenit. remos. sagittos. turmas equestres. sine lupis. serpens. noctua. ss.          Hecatompolis   Lindsay 
575 grecis] Graeciae  ed. 
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/30/ egiptiis undis profusa. habet dictamnum. alimos.576 Lapidem. ideum dactilum. / 

 Abidos in europa super hellespontum. angusto et periculoso mari. ubi xerses577 pontem fecit et in greciam transiit. 578/ 

 

[fol. 125r] 

 

 Cohos.579 adiacet atticę.580 Ciclades grecie fuerunt. sunt in hellesponto inter regium581 et maleum /  

 mare. et circumdantur pelago mirteo;582 Delos. in medio cicladum.583 uel ortigia; Rodos.584 /  

 Tenedos.585 una ex cicladibus a septentrione. Carpatos.586 una587 ex cicladibus. ad meridiem contra ęgiptum. inter ęgiptum et / 

 rodum. Citherea.588 una ex cicladibus; Icaria589 una de cicladibus. inter samum et miconum inhospitalis est. /  

/5/ Naxon. est a delo. xviii milia passuum. Melos. una ex cicladibus. Paron.590 uel minoia. habet parium mar/ 

 mor.591 et sardam lapidem.592 Chion; ubi mastix.593 Samo. in mare egeo; Sicilia.594 ab italia exi/ 

 iguo fretu discreta. africum mare prospectat. habet tria promontoria.595 pelorum. pachinum.596 / 

 libeum.597 siracusis. ciuitas metropolis. fluuium alfeum. acatem lapidem.598 Tapsum. remota a sicilia x. stadiis. / 

                                                 
576 h(erba) que famem prohibet.  ss. 
577 xerses] Xerxes  Lindsay 
578 fecit et in greciam transiit.    bovengeschreven 
579 Cohos] Coos   Lindsay 
580 aticę  ante corr.  (suprascr.) 
581 Aegeum  Lindsay 
582 sunt liii. tenent a septentrione in meridiem milia (ras) L.; ab oriente in occasum milia .cc. metropolis earum rhodos] suprascr.        in meridiem milia quingenta   Lindsay 
583 a ciuitate delos ss. 
584 prima cicladum  ss. 
585 a ciuitate tennes. ss.      Tenes   Lindsay 
586 a qua carpatium mare ss. 
587 De uitgang –a is hier hoger getekend dan in de tiroonse tekens voor una in de volgende regels. 
588 uel porfiris ss. 
589 a qua icarium mare ss. 
590 insulam ac oppidum ss. 
591 candidissimum. ss. 
592 marmoribus prestantiorem ss. 
593 scilicet gignitur ss. 
594 uel trinacria ss. 
595 uel acra ss. 
596 montem ethnam  ss.      om. Lindsay    
597 libeum] BCT       Lilybeum   Lindsay 
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 Eolię.599 insulę sicilię. sunt viiii. Lipparus. hieran. istrongile.600 didime. herifusa. festia.601 / 

/10/ fenicusa. euonimon.602 histripodes.603 Stoecades insulę massilium. lx milium spatio a con/ 

 tinenti in frontem narbonensis prouintię. qua rodanus604 in mare exit.  Sardinia. in africo mari. / 

 Corsica. uel chirne. diuiditur a sardinia xx. milium freto. cingitur ligustico sinu ad / 

 prospectum italię. est angulosa promontoria.605 Ebosus. insula hispanię. lxx stadiis a zanio distat. / 

 Baleares insulę hispanię. iie afrosiades.606 gemnasides.607 Colubroceria.608 insula. (7) ¶ Sigeum. pro/ 

/15/ montorium asię. ubi ellespontus apertius dilatatur.  Maleum. promontorium grecię quod intrat mare et per milia L. pro/ 

 tenditur. Pelorum. promontorium sicilię respicit ad aquilonem. Pachinum. promontorium sicilię ad austrum. Lilibeum. / 

 promontorium sicilię. ad occasum. Orion.609 promontorium numidię ad aquilonem;  Calpis; hispanię promontorium. (8) ¶ Mons cau/ 

 casus610 ab india usque ad taurum porrectus pro gentium ac linguarum uarietate quoquo uersum / 

 uadit; diuersis nominibus nuncupatur. Libanus. mons fenicum altissimus. tus ibi colligitur. / 

/20/ cuius pars que est super eum ad orientem. antelibanus.611 dicitur. Ararat mons armenię ubi arca noe quieuit. Acro/ 

 ceraunii inter armeniam et hiberiam. incipiunt a portis caspiis usque ad fontem tigridis fluuii. / 

 Yperborei. montes scithię; Rifei. montes in capite germanię. Olimpus. mons mace/ 

 donię nimis precelsus. ut sub illo nubes sint. macedoniam diuidit a tracia; Athos / 

 mons macedonię. in lemno612 umbra eius tendit que lxxvi. milibus separatur. Parnassus. mons thes/ 

/25/ salię613 iuxta boetiam. gemino uertice est erectus in cęlum. in duo scinditur614 iuga. cirra.615 et / 

                                                                                                                                                                                                                                           
598 acatem lapidem] CT        Achaten lapidem   Lindsay  
599 uel uulcanię ss. 
600 lees: .i. strongile 
601 festia] Hephaestia  Lindsay 
602 euonimon] BKT      Euonymos  Lindsay 
603 histripodes] istripodes T    stripodes  K     Tripodes  Lindsay            
604 fluuius ss. 
605 habet lapidem catociten.  ss. 
606 uel maior  ss. 
607 minor. uel maiorica. minorica. ss.     gemnasides] gemnaside  BKT    Gymnaside   Lindsay 
608 Colubraria   Lindsay 
609 uel hipponem regium ss. 
610 uel crocasin. ss.] Croacasim  Lindsay        
611 Antilibanus   Lindsay 
612 in lemno] codd.     in Lemnum   Lindsay 
613 tessalię ante corr.  (superscr.) 
614 scinditur] finditur  Lindsay 
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 [et] nisa.616 Ceraunii. montes epiri; Appenninus. alpes penicę.617 Mons ethna. / 

 ex igne et sulfure. habet ab euro uel africo speluncas plenas sulfuris usque ad mare / 

 deductas. recipiunt fluctus uentum qui agitant ignem. ex sulfure. Pirineus. in/ 

 ter galliam et hispaniam. Solurius. omnibus hispanię montibus solus altior est; Calpes in ulti/ 

/30/ mis finibus oceani. dirimit europam ab africa. qui est finis athlantis. / 

 

[fol. 125v] 

 

 Athlas. mons africę ob altitudinem quasi cęlum et astra sustinere uidetur. Alpes / 

 italię murorum exhibent uicem; Colles; Iuga; Tumulus; Ualles; Conualles; Campus; Solum; / 

 Saltus; Fauces; Confrages; Scabra; Lustra; Lucus; Deserta; Deuia; Amoena; Aprica; / 

 Opaca; Lubricus;618 Æstiua; Naualia;619 Statio; Portus;620 Inportunum; Litus; Circumluuium; / 

/5/ Adluuium; Margo; Maritima; Ostia; Continens; 621 (XV, 1) ¶ Ciuitates; enocham. fecit ante di/ 

 luui[u]um in india;622 Post diluuium primus nebroth gigas.623 babilonem in mesopotamia. Sem. salem624 / 

 in [in] siria;625 Nisam. dionisius liber pater in india[m] iuxta indum fluuium; Mediam.626 medus. in me/ 

 dia;627 Persipolim. perseus in persida; Hictesifontem.628 parthi in parthia[m]; Susis.629 persidę. / 

 pater630 memnonis iuxta fluuium suse; Bactrum;631 bactriani iuxta fluuium bactrum. Carram.632 in mesopotamia / 

                                                                                                                                                                                                                                           
615 citeron ss. 
616 elicon ss. 
617 penicę] penice  BCT      Poeninae    Lindsay 
618 lubricum  Lindsay 
619 uel textrinum ss. 
620 uel baias; ss. 
621 Hier eindigt de samenvatting van Boek XIV en begint Boek XV (De aedificiis et agris). 
622 in india] BCK        in Naid  cet.  Lindsay 
623 nebroth gigas] nebroth gigans  CT    Nembroth gigans  cet.  Lindsay 
624 uel iebus ss. 
625 uel hierusalem. uel solima. uel hierosolima. uel sion; ss. 
626 c(iuitas) ss. 
627 regio ss. 
628 c(iuitas) ss.         Hictesifontem]  Ctesiphontem  codd.   Lindsay     Hictesifontem: prothetische –i (?)  
629 c(iuitas) ss. 
630 pater] T    frater  cet.  Lindsay 
631 oppidum ss. 
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/10/ trans edissam.633 parthi; Edessam.634 in mesopotamia. nebroth qui et babilonem <fecit>; Filadelfiam.635 in arabia / 

 gens rafaim; Antiochiam; in siria seleucus. ipse fecit laudiciam. seleuciam. apamiam. 636 edessam.637 / 

 quem uocauit seleuciam.638 Damascum. in siria. damascus dispensator habraę.639 Gazam. in palestina. / 

 euei. Philistim;640 allofili. Dor. uel turrem stratonis. herodes;641 Ioppe. maritima in palestina; Hieri/ 

 co.642 iebusei; Sichem.643 in samaria; Bethel. 644 in samaria. iebusei. Bethlem.645 iebusei. Che/ 

/15/ bron.646 uel arbe.647 gigantes. habram. Isa. Iacob;648 Samariam.649 in samaria.650 sennacherib. / 

 Tiberiadem.651 Alius herodes; Tirum 652 fenices. Sidonem. fenices. Vticam. in africa. fenices. / 

 ipsi. hipponem. leptim. thebas in boetia. gades. in oceano;653 Cartadam. 654 in litus africę. dido; / 

 Memfim. in ęgiptum. epafus filius iouis; Tanim. metropolim ęgipti.655 titanes uel gigantes. / 

 Heliopolim656 in ęgipto. filii hisrael; Alexandriam.657 in terminis africę et ęgipti modo / 

                                                                                                                                                                                                                                           
632 c(iuitas) ss. 
633 edissam] BCK         edessam   cet.  ed. 
634 uel iarec. uel calanne. uel seleucia. ss.      iarec] harec  T    iare K   arach  cet. Lindsay    calanne] T  Chalannen  Lindsay 
635 c(iuitas) ss. 
636 in siria terra. ss.  
637 in Mesopotamia ss. 
638 zie de glosse bij Edessam in r. 10 hierboven. 
639 Abrahae  Lindsay 
640 uel ascalon. in palestina ss. 
641 uel cesarea. ubi fuit cornelius et filippi domus et cubiculum iiii.or uirginum profetarum.  ss.  
642 in iudea. ss. 
643 uel neapolis; ss. 
644 uel luza. uel betauen; ss.   
645 in iudea. uel eufrata ss. 
646 in iudea. ss. 
647 uel mambre. ss. 
648 ubi iacet adam et iii. patriarche. ss.     
649 c(iuitas). uel sabastia. ubi sunt heliseus. abdias. iohannes post herodem ss. 
650 regione ss. 
651 in iudea ss. 
652 in fenicia. uel siria. ss.       Tirum ] Tirus a.c.     Lindsay       
653 oceane a.c. 
654 uel cartaginem. uel tirus. uel birsa. ss. 
655 ubi fecit signa moises et aaron. cum faraone ss. 
656 Eliopolim a.c. 
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/20/ caput ęgipti; 658 Thebas egiptias.659 cathmus; Ptolomais.660 et berenice.661 a regibus egipti factę. / 

 Tarsum.662 in cilicia. danais filius persei; Quidam etiam locus indię tarsus uocatur. Seleuciam. in isau/ 

 ria; seleucus. Ilium. in frigia. ilus appollinis663 filius; Efesum in asia. amazones. Smir/ 

 nam; teseus. fluuius hermus est in ea; Dioscoriam. in colchos; amfitus et circius664 aurigę castoris et p(ollucis); / 

 Nicomediam.665 in bithinia. nicomedus rex bithinia. Constantinopolim in trachia.666 patet in/ 

/25/ ter adriaticum mare et propontidem. est sedes imperii romani et tocius caput orientis; / 

 Epirum.667 in tracia. pirrus; Athenas.668 in helladas.669 cecrops; Chorintum. in achaia670 / 

 Micenas;671 Lacedemoniam.672 lacedemon filius semelę; Achaiam. acheus; Pelo/ 

 ponensem. pelos.673 Rodum. in insula rodos; cecrops; Choum; carpatus. Pauum;674 / 

 eos. filius tifonis; Samum; angeus filius ligurgi.675 Dardaniam. dardanus. Thessalo/ 

/30/ nicam. thessalus; Brundisum; greci. Ianiculum. in italia; ianus. Saturniam676 saturnus;.677 / 

 

[fol. 126r] 

                                                                                                                                                                                                                                           
657 uel rinocorura ss.    om. Lindsay   
658 alexander ss. 
659 hinc regio egipti thebaica dicitur ipsem thebas boetię ss. 
660 in egipto. ss. 
661 in egipto ss. 
662 paulus. ss. 
663 appollinis] appolinis  C   appolonis  cet.   Lindsay 
664 circius] T        circitus  C   Cercius  Lindsay 
665 Nimediam ante corr.  (suprascr.)    uel mirandina. ss. 
666 constantinus.  ante bisantium a pausa/nia rege spartanorum.  ss. 
667 Epir. ante corr.  (suprascr.) 
668 uel cecropia ss. 
669 elladas ante corr.   (suprascr.) 
670 corintus. filius orestis; ss. 
671 Micenas] corr. in ras. 
672 uel sparta. spartus filius foronei. filii inachi; ss.   
673 Pelops   Lindsay 
674 pauum ] BKT        Paphum   Lindsay   
675 Lycurgi  Lindsay 
676 uel latium ss. 
677 saturnus subscr. 
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 Pompeiam. in campania; hercules. Lauinium. in italia. eneas. Albam longam.678 ascanius. Capuam. 679capis / 

 siluius rex albanorum. Romam.680 Hostiam. in exitu tiberis; ancus marcus681 filius numę pompilii. / 

 Mediolanum.682 atque alias ciuitates; galli; Calabriam;683 messapus grecus; Mantuam.684 manto fi/ 

 lia zyresię.685 Partenopiam.686 uirgo partenope; Nicopolim. in actiaco sinu;687 [    ]688 / 

/5/ Parteniam. palantus dux parteniorum; Tarentum; taras filius neptuni; Massiliam.689 focenses. / 

 fugientes cyrum; Narbonum; et arelatum. et pictauus; coloni propri; Burdigallim. burgi galli. / 

 Tarraconam in hispania;690 scipio. Spartariam cartaginem;691 afri; Saguntum;692 greci profecti / 

  ex insula iacincto.693 Emeritam;694 cesar augustus. Lusitaniam;695 Olisipponam. ulixes quo lo/ 

 co celum a terra et maria distinguuntur a terris. Spalim.696 cesar iulius. Gades;697 poeni. / 

/10/ Septem.698 a montibus septem qui gaditano imminent fretu. Tingis.699 et lix.700 anteus. habet fluminem lixum. et salam. / 

 Cęsaream. in mauritania. iuba rex maurorum. Icosium.701 in cęsariensi mauritania. xx duces / 

                                                 
678 in italia ss. 
679 est caput urbium campanię inter tres maximas romam cartaginemque numerata. ss. 
680 romulus. ante euander;  ss. 
681 marcus] BCT        Marcius   Lindsay 
682 in tuscia uel italia ss. 
683 uel messapus. uel peucetia. ss. 
684 in italia ss. 
685 zyresię] Tiresiae  Lindsay 
686 uel neapolis ss. 
687 cesar uicto antonio. ad promontorium leucaten ss. 
688 eras. 
689 in gallię ultimos sinus ss. 
690 est caput terraconensis prouintię. ss. 
691 in maritima hispanię ss. 
692 in hispania  ss. 
693 iacincto] BCT          Zacyntho  Lindsay 
694 in hispania ss. 
695 in hispania  ss. 
696 Spalim] Ispalim  C  Inspalim T   Hispalim  Lindsay 
697 oppidum ss. 
698 oppidum ss. 
699 c(iuitas) ss. 
700 uel sala ss.   (echter geen synoniem voor Lix!) 
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 herculis; Cirenem.702 cirene regina libię; (XV, 2) ¶ Oppidum. uicus. castellum. pagus;703 Ciuitas; co/ 

 lonia; Municipia; Compita; Suburbana; Moenia; Muri; Turres; Propugnacula.704 / 

 Promurale;705 Porta; Vię; Plateę; Quintana; Cloacę; Imbuli;706 Forus;707 Curia; Pretorium; / 

/15/ Gimnasium.708 Capitolium; Arces; Circus; Teatrum; Amfiteatrum; Laberintus;709 Farum; / 

 Cocleæ; Termę;710 Apoleterium.711 Propina.712 Tabernę; Macellum; Mercatum; / 

 Theloneum; Carcer; (XIII, 14) ¶ Mare; Aequor; (15) Oceanus.713 oras terrarum amplectitur alternisque ęstibus / 

 accedit et recedit. gallicus. germanicus. scithicus. caspius. hircanus. athlanticus. gaditanus. / 

 ubi primum ab oceano maris magni limen aperitur. ubi sunt columnæ herculis. (16) Mare magnum / 

/20/ ab occasu ex oceano fluit et in meridiem uergit. deinde ad septentrionem tendit. et per mediam terram / 

 usque ad orientem perfunditur. europam et africam asiamque disterminans. cuius primę partis si/ 

 nus qui in spaniis perfunditur. hibericus et ualericus714 dicitur. deinde gallicus qui narbonensem prouintiam / 

 adluit. mox ligusticus qui iuxta genuam urbem est proximus. Post tirrenus qui italiam attingit.715 / 

 Inde siculus. qui a sicilia usque ad cretam uadit. Deinde creticus. qui in pamfiliam et ęgiptum / 

/25/ pertendit. Inde hellespontus qui in septentrionem retorquens anfractibus magnis iuxta / 

 grecias et hilliricum. in angustias vii. stadiorum stringitur. quo xerses pontem fecit et in / 

 greciam commeauit. ibi est abidos. inde diffusus ęquore patenti rursus stringitur et fecit pro/ 

 pontidem. qui mox in quingentos passus coartatus. fit bosforus tracius quo darius copias / 

 transportauit. Inde ponticus sinus amplissimus ut ergo716 meotidis paludibus. Asiaticum.717 hi/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
701 oppidum ss. 
702 in libia cirenensi; ss. 
703 uel conciliabula; ss.  (cf. Etym. XV. 2, 14). 
704 pinnę murorum;  ss. 
705 uel murus proximus ss. 
706 uel portici platearum ss. 
707 uel prorostra; ss. 
708 uel exercitium. meditatio; ss. 
709 in creta. ęgipto. lemno. italia; ss. 
710 uel balnea; ss. 
711 Apoleterium] B        Apoletherium  CK   Apodyterium  Lindsay 
712 uel popina ss. 
713 Oceanum ante corr. 
714 Ibericus et Balearicus   Lindsay 
715 uel ionium. uel inferum ss. 
716 ut ergo] a tergo    Lindsay 
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/30/ bericum; Balearicum.718 Siculum. creticum. ciprium. egeum. carpatium.719 / 

 

[fol. 126v] 

 

 Gallicum.720 ausonium.  dalmatium. ligusticum; Argolicum.721 corintium. tirium. / 

 adriaticum; Superum.722 Inferum. quod sit oriens superior. occidens inferior. est autem / 

 tuscum et adriaticum; Ionium.723 esse inmensum ab ionia usque ad siciliam. et huius partes esse / 

 adriaticum. achaicum. epiroticum; Eusinus.724 ascenus. ellespontus.725 mirteus. icarius; / 

/5/ Propontus.726 pontum preuenit., Egiptius pelagus asię datur. gallicus europe. Africus libię. (17) ¶727 Sinus dicuntur / 

 maiores recessus maris ut in mari magno.728 In oceano. caspius. indicus. persicus. arabicus. / 

 Rubrum mare729 roseas undas habet uicinis litoribus. Scinditur in duos sinus. Persicum.730 Arabicus. / 

 quod sit circa arabiam.(18) ¶.Ęstus.731 fretus. ad utrumque mare. Fretum sicilię uel regium. artis/ 

 simum trium milium spatio siciliam ab italia diuidit. cuius hinc inde est scilla et caribdis. /  

/10/ Sirtes ad mare ęgiptum uicinę sunt et pariter admiscentur;732 Vada;733 (19) ¶ Lacus uel stagnum. / 

 Asfalti.734 nil uiuum gignit nec recipit. uentis non mouetur. nullam materiam735 sustinet. lu/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
717 a prouintiis ss. 
718 ab insulis ss. 
719 inter tenedum et chium; inter ęgiptum et rodum  ss. 
720 a gentibus ss. 
721 ab oppidis ss. 
722 a positione cęli. ss. 
723 uel tirrenum. ss. 
724 a moribus accolarum ss. 
725 a lapsii hominum. ss. 
726 uel bosporus ss. 
727 Paragraafteken is later bovengeschreven. 
728 Ionius ss. 
729 quod oceano ascribitur ss. 
730 ab oriente iuxta quem persei habitant ss. 
731 ad oceanum.  ss. 
732 admiscentur] admiscuntur   Lindsay 
733 uel breuia. uel bracea; ss.    bracea ] βραχέα   Lindsay 
734 uel mare mortuum. uel mare salinarum. uel lacus asfalti. ss. 
735 corr. 
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 cerna accensa supernatat. extincta mergitur. est in iudea inter hierico et aran.736 Lon/ 

 gitudo eius usque ad zoaros737 arabię dirigitur stadiis dcclxxx. Latitudo stadiis cl. usque / 

 ad uicinia sodomorum; Tiberiadis;738 Genesar739 amplissimus. Longitudo cxl stadiis. Latitudo / 

/15/ xl; Venacus. in uenetia italię de quo fluuius mincius nascitur. Lucrinus. auernus.740 (20) ¶ Abis/ 

 sus; Fluctus; Aqua; Vnda; Latex; Gutta; Stilla. uel stiria; Spuma; (21) ¶ Fluuius. / 

 cuius741 aqua. Flumen ipsa aqua; Torrens; uiuens;742 Amnis; Decursus; Riui; Gurges; Puteus; / 

 Fons; Geon.743 de paradiso exit uniuersam ęthiopiam cingit. opparet744 in nilide lacu / 

 de quo in meridiem uersus excipitur ęgipto ubi aquilone repercussus aquis intumescit et in/ 

/20/ undat ęgiptum; Ganges.745 de paradiso ad indiam .x. fluminibus magnis ibi adiunctis effici/ 

 tur unus. Tigris fluuius mesopotamię de paradiso pergit contra assirios et post multos circuitus in / 

 mare mortuum influit; Eufrates fluuius mesopotamię de paradiso per mediam babiloniam in/ 

 fluit. Tigris et eufrates. uno fonte manant in armenia. qui per diuersa euntes lon/ 

 gius. diuiduntur spatio medio relicto multorum milium que terra dicitur mesopotamia. Indus / 

/25/ fluuius orientis qui rubro mari excipitur; Idaspes.746 fluuius medorum. Ararim. fluuius orientis / 

 de quo uirgilius. Aut ararim p(arthus bibet).747 currit enim per parthiam et assiriam. Bactrus. fluuius orientis; Coaspins748 / 

 fluuius persarum. ex hoc amne quidam cignum749 cilicię fluuium diriuari estimant.750 Araxis. fluuius ar/ 

 menię ab uno monte cum eufrata diuersa specie751 oritur. breuibus752 interuallis ab eufra/ 

                                                 
736 et aran] et Zoaran  Lindsay 
737 zoaros] Zoaras  Lindsay 
738 in iudea ss. 
739 in iudea ss. 
740 in campania ss. 
741 cuius] BK        cursus  Lindsay 
742 uiuens ] ueniens  Lindsay 
743 uel nilus ss. 
744 opparet] lees:  apparet   Lindsay    
745 uel fison ss. 
746 Idaspes ] Idaspis  Hydaspes  Lindsay      
747 Ecl. 1, 63 
748 Choaspis   Lindsay 
749 cignum] Cidnum   Lindsay 
750 estimant] existimant  Lindsay 
751 diuersa specie] BKT   diuersis specubus  Lindsay 
752 breuibus via een streep met het Nota-teken in de marge verbonden (NB), vermoedelijk Vossius. 
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 tis ortu caput tollit ac deinde fertur in caspium mare. Orontes. fluuius sirię iuxta an/ 

/30/ tiocham. a solis ortu oriens non longe ab urbe mare753 conditur. Iordanis. fluuius iudeę / 

 

[fol. 127r] 

 

 a duobus fontibus ior. et dan. nascitur sub libano monte. diuidit iudeam et arabiam et iuxta hie/ 

 rico in mare mortuum influit.754 Eusis. caucaseis montibus fusus cum pluribus aliis in eusinum / 

 se precipitat mare. Cidnus fluuius cilicię a tauro755 monte progrediens; Ilas. fluuius asię. Pactolus fluuius asię.756 / 

 Ermus fluuius asię. smirneos secat campos. Meander. fluuius asię. inter asiam757 et ioniam precipitatur in sinum / 

/5/ qui miletum diuidit et prienam.758 Tanis fluuius ex rifeis siluis uenit diuidit europam ab asia inter du/ 

 as mundi partes medius currens in pontum fluit. Inacus. fluuius achaie759 argolicos irrigat / 

 campos. Ibi et herimantus760 ab herimanto761 monte dimissus. Padus. fluuius italię a iugis alpium762 / 

 fusus. ex tribus fontibus oritur. cum accessione xxx fluminum circa rauennam in adriaticum / 

 mare defertur. Tiberis.763 fluuius italię. Danubius.764 fluuius germanię. dum innumeras uadit gentes / 

/10/ mutat et nomen. oritur a germanicis iugis et occidentalibus partibus barbarorum pergit contra / 

 [contra] orientem lx. fluuios in se recipit. septem ostiis in pontum fluit. Rodanus. fluuius gallię / 

 tirreni ęquoris freta scindit. Renus. socius est rodani quia cum eodem ex una prouintia o/ 

 ritur. est fluuius germanię inter tres europę fluuios maximus765 computatus. a iugo alpium usque in oce/ 

 ani profunda cursus suos dirigit. Iberus. fluuius spanię.766 Mineus. fluuius galletię.767 Tagus.768 fluuius ex car/ 

                                                 
753 mare] mari   Lindsay    in mare   C 
754 scilicet post multos circuitus ss. 
755 a tauro] T        e Tauro  Lindsay 
756 uel criscitiam ss.     Chrysorrhoam   Lindsay 
757 asiam] codd.        Cariam   Lindsay 
758 prienam] BCT        Prienen   Lindsay 
759 acaie ante corr. (suprascr.) 
760 erimantus ante corr.  (suprascr.) 
761 erimanto ante corr. (suprascr.) 
762 uel heridanus ss.]  Eridanus  Lindsay     
763 uel albula ss. 
764 uel hister ss. 
765 maximus] T      maximos   Lindsay 
766 Hispaniae  Lindsay 
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/15/ tagine spanię procedit. Betis fluuius. in betica prouintia. (22) ¶ Diluuium noę. In achaia.769 / 

 In thessalia.770 (XIV, 1-2) ¶ Terra; Orbis; Tellus; Ops. Arua; Asia a meridie per orientem / 

 usque ad septentrionem peruenit. Europa. a septentrione usque ad occidentem; Inde africa ab occidente. usque ad / 

 meridiem. Duę tenent orbem dimidium. europa et africa; Alium dimidium; sola asia. et / 

 hęc propter mare magnum qui eas intersecat; (XIII, 4) ¶ Cęlum; (5) Aethera; Æther.771 Sphera. Axis; / 

/20/ Cardines; Poli; septentrionalis.772 australis.773 Conuexa; Lacteus circulus. (6) Zonę; arcticos. / 

 Terinos tropicos. Himerinus.774 Antarticus. Cimerinos tropicos.775 Zodiacus; / 

 (7) Aer; Nubes; (8) tonitruum. fulgetra; (9) fulgus.776 fulgur.777 fulmen.778 (10) Arcus celestis;779 Pluuię; Nimbus. / 

 Himbres.780 Grando; Nix; Glacies; Gelus; Pruina. Ros; Nebula. Caligo; Tenebrę; / 

 Vmbra; Lux; (11) ¶781 Ventus. subsolanus.782  Auster.783   Fabonius.784  Septentrio.785 Etesię; Aura; altanus. / 

/25/ Turbo; Tempestas;786 Fragor; Procella; (12-13) ¶ aquę. salis. nitri. /             

                                                                                 aluminis. sulfuris. / 

                                                                                                bituminis. medicaminis.787 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
767 uel durius. quasi doricus ss.  Ademar geeft Durius (=Douro) ten onrechte als synoniem voor Mineus. Het zijn twee verschillende rivieren (cf. XIII, 21, 32-33).  
768 hispania ss. 
769 achaia corr.      ogigi. uel iacob; ss. 
770 moisi. uel amfictionis ss. 
771 ipsum elementum ss. 
772 uel boreus ss. 
773 uel austronothius ss.] austronothus  K   austronotius   Lindsay 
774 uel equinoctialis. ss. 
775 uel hiemalis. uel brumalis ss. 
776 tangit ss. 
777 incendit ss.           fulgur] T     fulgor   Lindsay   
778 findit ss. 
779 uel hiris ss.] Iris   Lindsay 
780 imbres   Lindsay 
781 Dit paragraafteken (XIII, 11, De ventis) is in tweede instantie toegevoegd. 
782 .i. ab oriente ss.        dextera uulturnus – eurus subscr. 
783 a meridie ss.                   euroauster – austroafricus subscr. 
784 ab occidente ss.           africum – chorum subscr. 
785 a septentrione ss.       circium – aquilonem subscr. 
786 temporis. status celi. uer. autumnus subscr. 
787 medicaminis corr. suprascr. 
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                                                                                   Iuxta romam aquę albulę sanant uul/ 

 nera.  In italia. fons ciceronis oculos.788 In ethiopia. lacus est quo corpora perfusa uelut oleo nitescunt.789 / 

 Zame. fons.790 uoces canores facit. Clitorium. lacus italię. tedium uini facit. In chio insula. / 

/30/ fons. hebetes facit. In boetia duo fontes. alter memoriam. alter obliuionem facit. Cizici. fons / 

 

[fol. 127v] 

 

 amorem ueneris tollit. Boetię furialis lacus. ardorem libidinis facit; In campania. aquę / 

 stærilitatem feminarum. et uirorum insaniam abolent.. In ęthiopia. fons rubrus limfa/ 

 ticos facit. Lætnos791 fons archadię. abortus non patitur fieri. In sicilia ii.o fontes. alter steri/ 

 lem fecundat. alter sterilem facit;792 In thessalia ii.o flumina. unus oues nigras. alter. albas. uterque /   

/5/ uarias. Clitumnus lacus in umbria. maximos boues;793 Reatinis paludibus. iumentorum / 

 ungulę indurantur. In asfaltide lacu iudeę nihil uiuum mergitur. In indis si/ 

 den. lacu794 omnia merguntur. In alce795 lacu. nihil mergitur preter porcos.796 Marside. fons / 

 in frigia. saxa gerit. In achaia. aqua profluit e saxis; Iscis;797 potata interficit ilico. / 

 Celonium.798 lacus799 tetro odore abigit proximantes; Fons in africa circa templum ammo/ 

/10/ nis. humoribus noxiis800 humum stringit. fauillas in cespitem solidat. Fons iob in i/ 

 dumea quater in anno colorem mutat.801 purulentum.802 sanguineum. uiridem. lim/ 

                                                 
788 sanat; ss. 
789 (o)leo nitescunt.   boven de regel geschreven 
790 in africa ss. 
791 Lætnos] Lethnus  BT    Leinus Lindsay 
792 fecundam ss. 
793 s. gignit ss. 
794 lacus ante corr. (suprascr.) 
795 alce] BCK    Africae  Lindsay 
796 preter porcos] per porcidamum   codd.    Apuscidamo   Lindsay 
797 Iscis] Styx   Lindsay 
798 Celonium] Gelonium   Lindsay 
799 in sicilia ss. 
800 humoribus noxiis ] humoris nexibus  Lindsay 
801 anno color] in ras. 
802 purulentum] puluerulentum  Lindsay  (purulentum= etterig). 
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 pidum. In trogoditis lacus. in die ter amarus. et tocius dulcis. Siloa fons ad radi/ 

 cem montis sion in certis diebus horisque ebullit; In iudea. quondam803 omni sabbato804 sicca/ 

 batur. In sardinia. fontes calidi oculis medentur. fures excęcant.805 In epiro. fons faces ac/ 

/15/ censas extinguit. extinctas accendit. Apud garamantas. fons in die alget ut non / 

 bibatur. nocte ardet ut non tangatur; (III, 41) ¶ Facies cęli. uel caput; (42) Climata cęli; orientalis. occidentalis / 

 septentrionalis. australis; Alia vii climata806 cęli. Merois. Soinis.807 Cathocoras.808 Rodus. Ellespontum / 

 Mesopontum. Brustenus;809 (27) Astronomia: Astrologia; naturalis. superstitiosa; (29-30) Mundus. / 

 Formatio mundi; erectio.810 declinatio.811 caput.812 vltima pars;813 (43) Emispheria; (47-48) Magni/ 

/20/ tudo solis. et lunę. (54) Luna. Bicornis. sectilis. dimidia. plena. item dimidia ex maiore. sectilis. / 

 Bicornis; (55) Interlunium; (58-59) Eclipsis solis et lunę; (60) Stella. Sidera;814 astra;815 (65) Interualla stellarum; (66) Nume/ 

 rus circularis; viii annis;816 xx;817 viiii;818 xviiii;819 xii;820 xv;821 xxx.822 Anomala / 

 retrograda. stationaria; (67) Planetę;823 (68) Precedentia;824 (69) Remotio;825 (70) Status; (71) Signorum; / 

                                                 
803 riuus ss. 
804 omni sabbato] sabbatis omnibus  Lindsay 
805 Dit is geen correcte samenvatting van de tekst. 
806 climata corr. (suprascr.) 
807 Soinis] C     Syene   Lindsay 
808 uel africa ss.        Cathocoras]  T       Cathacoras  Lindsay 
809 Brustenus] ABKT      Borusthenes   Lindsay 
810 septentrionalis ss. 
811 australis ss. 
812 orientalis ss. 
813 ultima pars] occidentalis ss. .              ultima pars septentrionalis est   Lindsay  
814 forni ss. 
815 orion ss. 
816 luna ss.       octo annis] totannis   Lindsay 
817 mercurius ss. 
818 lucifer ss. 
819 sol. ss.  
820 foeton. ss. 
821 uesper ss. 
822 saturnus ss. 
823 uel errantes ss. 
824 uel antegradatio ss. 
825 uel retrogradatio ss. 
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 arcton. arctofilax.826 Arcturus.827 Orion.828 uel iugula. si effulget; erit serenitas. / 

/25/ Si obscuratur;829 Iades. uel suculę.830 Pliadę. uel uergiliæ;831 Canicula832 / 

 Cometes. uel crinita. xxx sunt;833 Lucifer.834 Vesperus. Planetę; Pheton. foenonta.835 / 

 phiriona.836 esperus. stilbon; Aries.837 Taurus.838 Gemini;839 Cancer;840 Leo.841 / 

 Virgo;842 Libra.843 Scorpio.844 Sagittarius; Capricornus;845 Aquarius. Pisces.846 Aquila. Cignus.847 / 

 Perseus. Andromeda; Auriga.848 Vrsa uel arctos.849 Arctofilax filius eius. / 

/30/ Lira.850 Centaurus.851 /852 

 

                                                 
826 uel bootes. ss. 
827 autumno oritur. ss. 
828 hieme. ante uestigia tauri  ss. 
829 tempestas  ss. 
830 siculę ante corr. (suprascr.)      uere. sunt in fronte tauri. ss. 
831 ante genua tauri. uerno. ss. 
832 uel sirius. ss. 
833 pestilentię. fames. bellae. ss. 
834 uel iubar. ss. 
835 foenonta] phenonta  BCT    fenonta  K   Phaenon   Lindsay 
836 phiriona] BCT     Pyrion   Lindsay 
837 ammonem iouem.  ss. 
838 iouis ss. 
839 castor. pollux;  ss. 
840 quia retrograditur  ss. 
841 quem hercules occidit. ss. 
842 quia nil parit ss. 
843 quia ęquat ss. 
844 fulgura ss. 
845 capram iouis nutricem ss. 
846 ob himbres. ss. 
847 propter iouis fabulas  ss. 
848 erictonii iiii ss. 
849 a calisto licaonis regis filia. ss. 
850 pro mercurio  ss. 
851 uel chiron quia nutriuit scolapium et achillem ss.     scolapium]  Aesculapium   ed.   
852 Einde van Boek III. Op fol. 128r gaat Ademar verder met Boek IV De medicina. 
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 (IV, 1) ¶ Medicina; tuitio uel restauratio corporis.853 (2) Pigmenta; antidota; (5) Sanitas. ex calido et humido.854 / 

 Morbus. Sanitas;855 Sanguis.856 Colera.857 melancolia.858 Flegma;859 (6) ¶ Oxea;860 pleuresis. frenesis. / 

 Cronia;861 podagra. tisis; Febris;862 Litargia;863 Sinancia;864 Fleumonia.865 Peripleumonia;866 / 

 Apoplexia;867 Spasmus868 ex repletione. aut inanitione; Titanus;869 Telum;870 Ileos;871 Hidrofoba;872 / 

/5/ Carbunculus.873 Pestilentia;874 (7) ¶ Cęfalia.875 Scothomia;876 Vertigo;877 Epilempsia.878 uel barbati879 / 

 Mania;880 Melancolia;881 Tipi. Reuma;882 Catarrus;883 Brancos;884 Tisis;885 Coriza; / 

                                                 
853 metodica. empirica; logica; ss. [IV, 4]       apollo. scolapius. hippocrates ss. [IV, 3]   
854 quod est sanguis ss. 
855 curatio ss. 
856 aerem. ss.       acutę passiones subscr. 
857 ignem uel fellicula. ss. 
858 terram uel nigrum fel. ss.        ueteres passiones subscr. 
859 aquam uel frigida. ss. 
860 Ὀξεῖα  ed. 
861 χρόνια    ed. 
862 o(xea) ss. 
863 o(xea) ss. 
864 o(xea) ss. 
865 o(xea) ss. 
866 o(xea) ss. 
867 o(xea) ss. 
868 o(xea) ss. 
869 Tetanus  codd.     o(xea) ss. 
870 o(xea) ss. 
871 uel turminosi.  o(xea) ss. 
872 uel limfaticus  o(xea) ss.   Ύδροφοβία    Lindsay 
873 o(xea) ss. 
874 uel contagium. uel inguina; uel lues;  o(xea) ss. 
875 c(ronia) ss. 
876 c(ronia) ss. 
877 c(ronia) ss. 
878 uel caduca. uel lunatica ss.      in fantasia ss. 
879 barbati ] barbatio ipse  T      barbatici ipse   C1   larvatici    Lindsay 
880 in memoria subscr. 
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 sternutatio;886 Suspirium.887 Emoptois; Tussis; Apostoma; Enpiis; / 

 Ypaticus;888 Lienosis; Ydropisis;889 Nefresis; Paralisis; Cacexia; Atrofia; / 

 Sarcian;890 Sciasis; Podagra; Artetricus;891 Cauculus; Stranguiria;892 Satiriasis. / 

/10/ Diarria; Dissenteria;893 Lienteria; Colica; Ra<ga>dię.894 (8) ¶ Morbi in superficie cutis.895 Allopicia. / 

 Parotidę; Lentigo; Eresipila; Serpedo; Impetigo;896 Prurigo; Ordeolus;897 Verrucę; Satiri/ 

 asis;898 Scabies. Lepra; Nictalmus; Elefantiacus; Icteris. uel arcuatum;899 Aurugo;900 Regius morbus. / 

 Cancer; Furunculus;901 Orcedo;902 Frenusculi; Uulcus;903 uulnus; ulcus; Pustula; Papula;904 Sanies; / 

 Tabes; Cicatrix; (9) ¶ Curatio morborum; farmatia.905 Chirurgia.906 Dieta;907 Contraria. frigidum. calido. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
881 in ratione subscr. 
882 uel ruptio. uel fluor. ss.]  eruptio  Lindsay 
883 fluor reumę ex naribus ss.  
884 ad fauces ss. (corr.)    Dat wil zeggen: wanneer de fluor reumae de keel bereikt (ad fauces) dan wordt de aandoening brancos (heesheid) genoemd. In de rechtermarge heeft 

Ademar genoteerd: Brancias. .i. fauces (cf. Etym. IV, 7, 13). 
885 in pulmone uel thorace ss. 
886 stennutatio ante corr. 
887 uel disnoua uel prefocatio; ss. ] δύσπνοιαν  Lindsay   disnoan T  dissonam  CK 
888 Ypaticus] BCK     Hepaticus  Lindsay 
889 Hydropis   Lindsay 
890 Sarcian] BCK      Sarcia   Lindsay 
891 Artetricus] Artericus BCT   Artriticus  Lindsay 
892 Stranguria   Lindsay 
893 Dissenteria] disinteria  Lindsay 
894 Ra..dię (vacat)    uel emorroidę ss. 
895 cutis] corporis  Lindsay 
896 uel sarna. ss. 
897 Boek IV, 8, 16 
898 zie regel 9 hierboven: Boek IV, 7, 34 
899 arcuatum corr. 
900 Aurugo] aurug(inem)  B  aurig(inem)   Lindsay 
901 uel antrax ss.] ἄνθραξ   Lindsay 
902 lees: Oscedo  ed. 
903 Uulcus (?)   om. ed. 
904 quasi pupula ss. 
905 uel medicamen ss. 
906 uel manus operatio  ss. 
907 uel regula. ss.  
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/15/ Similia;908 Amaritudine; amaritudo; Gera;909 Arterica; Tiriaca; Catapodia;910 Diamaron.911 / 

 Diacodion;912 Diaspermaton; Electarium;913 Trociscus;914 Collirium; Epitima; Cataplasma. / 

 Implastrum; Malagma; Enema; Pessaria; Creticos dies; (10) ¶ aforismo; Prognostica; Dinamedia. / 

 Butanicum; (11) ¶ Enchiridion. Fleuotomum;915 Similaria; Angistrum; Spatomelę; Gufa.916 / 

 Clistere; Pila;917 Pilum;918 Mortarium; Conicula;919 (12) ¶ odor; Timiama; Incensum; Tetraidos; Stacten; / 

/20/ Mirobalanum; Oleum; Vnguentum;920 telinum.921 amaracinum.922 rosaceum. anetinum. cerotum. calasticum. / 

 marciatum; (X) ¶923 Homo; Auctor; Actor; Alumnus; Amicus; Amator; Amabilis; Amasius; Astutus; Argutus; / 

 Acer; Alacer; Agilis; Æmulus; Æquus; Æquaeuus; Arrogans; Audax; Animosus; Animatus; / 

 Ælatus; Attollens; Ambitiosus; Auidus; Auarus; Amarus; Adulter. Armiger.924 Anceps. Anxius. Atrox. / 

 Abstemius. Affinis. Ablactatus. Æger. Ægrotus; Ærumpnosus. Auspex. Auceps. Astrosus.925 Ænormis. / 

/25/ Abactor;926 Atramus.927 Albus. Aduena. Alienigena. Accola. Adsecula. Assidus.928 Apparitor / 

 Agricola. Attentus. Attonitus. Adlectus. Abactus. Abortiuus. Adoptiuus. Ambo. Alius. Alter. /929 

 ¶ Beatus. Bonus. Breuis. Benignus. Beneficus. Beniuolus. Blandus. Brutus. Burrus. Balbus. Blesus. / 

                                                 
908 uel picra uel amara ss.     picra] πικρὰ   Lindsay  (= medicijn van de aloë-plant (Theod. Prisc. 1, 19). 
909 Gera] BCK      Hiera  Lindsay  
910 catapotia  Lindsay 
911 diamoron   Lindsay 
912 codium .i. papauer  in marg. dextra 
913 electuarium   ed. 
914 trociscus] K      trociscos   ed. 
915 Fleuotomum] Flebotomum  B   Phlebotomum  Lindsay 
916 gufa] guua  BET  Lindsay      uel uentosa ss. 
917 Pinsendis. terendis.   in marg. dextra 
918 Pilumni .i. pistor;  in marg. dextra 
919 Conicula] conticula  K   Coticula   Lindsay 
920 Vngentum  ante corr. (suprascr.) 
921 a loco ss. 
922 ab inuentorem ss. 
923 Boek X, De vocabulis. (alfabetische woordenlijst) 
924 armiger   om. ed. 
925 Astrosus corr. eras. 
926 abiigeium ss.] abigeeium  Lindsay    
927 atramus]  BC1T        atratus    Lindsay 
928 assidus] assiduus   Lindsay 
929 a***    adtegat  (?) in marg. dextra 
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 Bucco. Biliosus. Baburrus. Biothanatus. ¶ Clarus. Celsus. Castus. Cęlebs. Cęlicola. Continens. / 

 Clemens. Concors. Contionator. Consolator. Consultus. Constans. Confidens. Cautus. Callidus. / 

/30/ Cupidus. Clamosus. Calumniator. Calculator.. Compilator. Contumax. Cromaticus.930 Contumeliosus. / 

 

[fol. 128v] 

 

 Contentiosus. Contemptibilis. Crudelis.931 Carnifex. Cruciarius. Collega. Coętaneus. Com/ 

 plex.932 Consors. Celer. Colonus. Cognitor. Curator. Cliens. Captus. Captiuus. Colomis. / 

 Corpulentus. Comesor. Caupo. Comptus. Calamistratus.933Crispus. Candidus. Canus. / 

 Clodus. Curuus. Cęcus. Caducus. Confusus. Conuulsus. Consumptus. Conciliatrix.934 Circumforanus. / 

/5/ Collegiatus. Carpentarius. ¶ Dominus. Disertus. Doctus. Docilis. Discipulus. Disciplina. Dispen/ 

 sator. Diues. Decorus. Dulcis. Decens. Decibilis. Directus. Dilectus. Diligens. De/ 

 libutus. Delicatus. Defessus. Debilis. Decolor. Desperatus. Degener. Decrepitus. / 

 Depreciatus. Dirus. Dehiscens. Despiciens. Dolosus. Dubius. Delator.. Desidiosus. / 

 Delerus. Demens. Desipiens. Damnatus. Damnabilis. Degulator. ¶ Eloquens. Exertus.935 / 

/10/ Eruditus. Expertus. Expers. Exornatus. Eximius. Efficax. Exspes. Expres.936 Exul. / 

 Extorris. Exterminator. Externus. Egens.937 Exilis. Exesus. Exaustus.938 Exanguis.939 / 

 Exanimis. Exustus. Exosus. Exitiosus. Executor. Effractor. Efferatus. / 

 Effrenatus. Eunucus.940 Effecta;941 ¶ Facundus. Facetus. Frugalis. Foenerator. Flamines.942 / 

 Felix. Fidelis. Facilis. Formosus. Feruor. Firmus. Fortis. Fragilis. Fessus. Fatigatus. / 

                                                 
930 Chromaticus   Lindsay 
931 uel homon ss. ] ὠμὸν    Lindsay 
932 in malo homine ss. 
933 De volgorde is identiek aan die in T 
934 uel leno ss. 
935 (Exer-)tus  boven de regel geschreven 
936 Expres] Expers   Lindsay      In het handschrift staat een streep onder Expres van een latere gebruiker. 
937 uel egenus ss. 
938 Exhaustus    Lindsay 
939 Exsanguis    Lindsay 
940 Eunuchus    Lindsay 
941 Effecta] Effeta ante corr.  (suprascr.)    KC1    
942 (Flamin-)es   bovengeschreven 
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/15/ Formidolosus. Fatuus. Fautor. Fictor. Fallax. Feruidus. Frendens. Fremens. Ferox. / 

 Fur. Factiosus. Facinorosus. Femellarius. Flagitiosus. Furcifer. Futilis.943 Fornicarius. / 

 Fornicatrix. Fecunda. Feta. Flens. Fugitiuus. ¶ Gloriosus. Gnarus. Grauis. Grandis. / 

 Grandeuus. Gracilis. Gratus. Gratificus. Gratiosus. Garrulus. Ganeo. Glutto.944 [ ¶ ] / 

 ¶ Humilis. Honorabilis. Honestus. Humanus. Habilis. Honerosus plus quam honeratus. Hirsu/ 

/20/ tus. Hypocrita. Humatus. ¶ Ingeniosus. Inuentor. Interpres. Indoles. Iuridicus. Iustus. / 

 Innox. Innocuus. Ilarus. Iocundus. Inclitus. Inluster. Idoneus. Incolumis. / 

 Inmarcescibilis. Intemeratus. Infirmus. Inbecillus.945 Inanis. Inconstans. Iactans.946 / 

 Iracundus. Incentor. Inexpiabilis. Inlaudabilis. Iratus. Impius.947 Iniquus. Inimicus. / 

 Inuidus. Inuidiosus. Inuisus. Intestabilis. Infamis. Improbus. Inportunus. In/ 

/25/ frendens. Infrenis. Ingluuiosus. Ingloriosus. Informis. Inueterator. Inmanis. / 

 Inmunis. Indemnis. Iners. Inermis. Ignauus. Ignarus. Inmemor. Inscius. / 

 Idiota uel948 Imperitus. Inconsultus. Ineptus. Inops. Ignobilis. Ircosus. Ignotus. Index. / 

 Inprouidus.949 Indigena. Impudens. Impudicus. Incestus. Internicida. Inficiator. / 

 Impostor. Interceptor. Insidiosus.950 Incincta. Inuestis. ¶ Katolicus. Karus. Karistia. / 

/30/ ¶ Luculentus. Lector.951 Loquax. Lętus. Locuples. . Liberalis. Largus. Longus. / 

 

[fol. 129r] 

 

 Longeuus. Longanimis.952 Leuis. Lubricus. Labens. Latro. Lanista. Laces/ 

 sitor.953 Leno. Libidinosus. Luxuriosus. Lasciuus. Limfaticus. Languidus. Luridus. / 

 Leprosus.  Luscus.954 Lusciniosus.955 Lotus. Lupa. ¶  Misericors. Mactus. Munificus. Munifex. / 

                                                 
943 Fugilis ante corr. (exp. et suprascr.)  BKT    Futilis   Lindsay 
944 Gluto ante corr.(suprascr.) 
945 uel (inbecil)lis ss.    inbecillis] BC    inbecillus   Lindsay    
946 -s  bovengeschreven  (binnen de rechterkantlijn) 
947 plus ss. 
948 Idiota uel post corr. 
949 Inprouidus] Inprouisus   Lindsay 
950 Insidere .i. dolo expectare   in marg. sinistra 
951 Legere .i. percurrere  in marg. sinistra 
952 Longanimis] uel longanimus ss. 
953 Lacessitor corr. 
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 Magus; Magnaminis. Magnificus. Mansuetus. Modestus. Mitis. Mutus. Memor. / 

/5/ Magister. Minister. Maior. Maximus. Minor. Minimus. Modicus. Mediocris. Miser. / 

 Miserabilis. Mestus. Mendicus. Mendax. Malignus. Malus. Malitiosus. Melior. / 

 Minax . Minator. Monitor. Mulcator. Metatores. Mollis. Macer. / 

 Mancus. Moribundus. Meretrix. Murio.956 Mulio. ¶ Nobilis. Nubilis. / 

 Nemo. Nullus. Nihil.957 Nequam. Neuter. Nefarius. Nutritor. Nefandus. Nuntius. 958 / 

/10/ Nazareus. Nugas. Nugigerulus. Neglegens. Nepos. Niger. Nepotatio. / 

 ¶ Orator. Orthodoxus. Obaudiens. Ospes. Osor. Odibilis. Obsitus. Obscenus. / 

 Obtunsus. Obnixus. Obniosus.959 Oblactator.960 Oblectator. Orbus. Opifex. Opilio. / 

 ¶ Prudens. Perspicax.961 Patiens. Perfectus. Pulcher. Pellax. Perpetuus. Perennis. / 

 Presul; Prepositus. Patroni. Pedagogus. Presens. Prior. Primus. Postremus. Potens. Pręops. / 

/15/ Pecuniosus. Peruicax.962 Pernix. Piger. Pernox. Perseuerans. Pertinax. Petulans. / 

 Procax963 uel petax. Prodigus. Profugus. Peregrinus. Proiectus. Proscriptus. Prescriptus. Procinctus. / 

 Precinctus. Pręda. Plagiator. Pirata. Pugillator. Peculator. Proditor. Perfidus. / 

 Periurus.964 Profanus. Parricida. Persecutor.965 Publicanus. Peccator. Prostitutę. / 

 Pelex.966 Procurus.967 Pauidus.968 Petra. Pusillanimis. Petulcus. Productus. Pisinnus. / 

/20/ Questor. Questuosus. Querimoniosus. Querulus. Quietus. ¶ Religiosus. Ratioci/ 

 nator.969 Retractator.970 Resipiscens. Repentinus. Rapidus. Robustus. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
954 uel cocles ss. 
955 Lusciniosus] Luscitiosus    Lindsay   (éénogig / nachtblind) 
956 Murio] Morio   Lindsay 
957 hilum .i. medullam ferulę   in marg. dextra 
958 qui nuntiat. quod nuntiatur (nun)tium ss.    glosse 
959 Obniosus] Obnious a.c  Obnexus   Lindsay   Obnixus  T       
960 Oblactator] om. ed. 
961 Perspicax] B    Praespicax    Lindsay 
962 uica .i. uictoria  in marg. dextra 
963 Procan scripsit        procare .i. petere   in marg. dextra 
964 perpere .i. male  / Peiuro. sine r. in uerbo et in nomine r habet  in marg. dextra 
965 in nisibus ss. 
966 uel concuba ss.  
967 lees: procuruus    Lindsay 
968 Pauere .i. ferire  in marg. dextra 
969 Ratiocinator] Rationator    Lindsay 
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 Raptor.971 Reus. Reus maiestatis. Rixosus. Rusticus. ¶ Sapiens. Studiosus. Sanctus. / 

 Supremus. Sincerus. Sublimis. Sollers. Superstitiosus. Sollicitus. Sedulus.972 Sodales. / 

 Socii. Stultus. Segnis. Securus. Stupidus. Superbus. Susurro. Seditiosus. Seuerus. / 

/25/ Simulator. Suasor. Scrupulosus. Sacrilegus. Sicarius. Sceuus. Scenicus. / 

 Scorta. Scurra. Spurcus. Scelerosus plus quam sceleratus. Sator. Satelles. / 

 Suffectus. Secundus. Stipulator. Sanus. Sospes. Subtilis. Sessilis. Surdus. / 

 Siccus. Sepultus. Saio. Sequester. Sutor. Subulcus. ¶ Tutor. Testes. Tetricus.973 / 

 Taciturnus. Trutinator. Tenax. Truculentus. Toruus. Turbidus. Teter; / 

/30/ Terribilis. Tergiuersator. Temulentus. Timidus. Turpis. ¶ Vir. Vtilis. Verus. / 

 

[fol. 129v] 

 

 Verax. Veridicus. Verecundus. Viridis. Viuens. Viuus. Varius. Versutus.974 / 

 Vilis. Versipellis. Violentus. Vecors. Vagus. Vanus. Vesanus. Vinolentus. Vexatus.975 / 

 Veneficus. Vector. Venator. indagator. uestigator. alator. pressor. (V, 1) ¶976 Moises. Fo/ 

 roneus. Mercurius trimegestus. Solon. Ligurgus. Numa p(ompilius). Constantinus. teodosius. / 

/5/ (2) Lex diuina.977 humana.978 (3) Ius.979 naturale.980 ciuile.981 gentium.982 / 

 (4) Ius n(aturale); uiri et feminę coniunctio. Liberorum susceptio983 et educatio. communis omnium possessio. / 

  et una libertas omnium. adquisitio earum984 que cęlo terraque marique capiuntur. deposite rei  / 

                                                                                                                                                                                                                                           
970 uel repetitor ss. 
971 uel corruptor ss. 
972 sine dolo uel assidis ss. 
973 uel tristes ss. 
974 Versutia .i. contorta sententia; ss. 
975 vecto. uexo.   in marg. sinistra 
976 Boek V De legibus et temporibus 
977 natura ss.       fas. ss. 
978 moribus ss.     ius. ss. 
979 lex. mos. ss. 
980 uiri et f(eminę) coniunctio. ss. 
981 proprium c(onstituit). ss. 
982 bella et cetera ss. 
983 susceptio] Arev./Migne       successio    Lindsay 
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 restitutio. uiolentię per uim repulsio. (6) Ius g(entium). sedium occupatio. edificatio. mo/ 

 nitio.985 bella. captiuitatis. seruitutes. postliminia. foedera. paces.986 indutię. / 

/10/ legatorum non uiolandorum religio. conubia inter alienigenas prohibita. (7) Ius militare / 

 belli inferendi solemnitas. foederis faciendi nexus. signo dato egressio uel commissio / 

 in hostem. et cetera. (8) Ius publicum; (9) Ius quiritia.987 (11) Scita. (12) Senatusconsultum. (13) Constitutio. / 

 (14) Responsa. (15) Leges consulares. tribunitię. iulię. cornelię. papię. pompeię.988 falcidia. / 

 aquilia. (16) Satura. (17) Rodia. (18) Priuilegia; (21) Lex; iusta. possibilis. secundum naturam. secundum / 

/15/ consuetudinem. patrię. loco tempori conueniens. necessaria. vtilis. manifesta. / 

 (22) Pragma.989 Pragmatia.990 Pragmaticus; (23) Testes; Signatores; (24) Voluntas; Testa/ 

 mentum; In scripturis. testamentum.991 omne placitum uel pactum. Tabulę testamenti. Tabella/ 

 rii .i. portitores epistolarum in tabulis. Testamentum iuris ciuilis; v. (quinque) testibus. Testamentum iuris pretorii. / 

 vii; Signare .i. notare. Olografum testamentum; Irritum testamentum. Inofficiosum testamentum. Ruptum testamentum. / 

/20/ Suppressum testamentum. Nuncupatio; nuncupare .i. palam nominare;992 Ius liberorum. / 

 Codicellum;993 Cretio; Fideicommissum. Pactum; Placitum; Mandatum; Ratum; Cirogra/ 

 fum. Cautio. Emptio; Venditio; Donatio; Dos; Donatio usufructuaria. Donatio di/ 

 recta; Conditiones; Stipulatio; Stipulator;994 Sacramentum; (25) ¶ Hereditas; Res; Iura. / 

 Male possidet qui uel sua male utitur uel aliena presumit; Qui cupiditate tenetur; possessus est non pos/ 

/25/ sessor; Bona; Peculium; Bonorum possessio; Intestata hereditas. Caduca hereditas; / 

 Familia herciscundę;995 Communis diuisio; Finium regundorum actio; Locatio; Conduc/ 

 tio; Res credita; Vsura; Commod<at>um;996 Precarium; Mutuum; Depositum;997 Pignus; Arra; / 

                                                                                                                                                                                                                                           
984 earum] eorum   Lindsay 
985 monitio] munitio   Lindsay 
986 paces  T ] pacis   Lindsay 
987 quiritia] quiritum    Lindsay 
988 pompeia] CK      Poppaea   Lindsay 
989 uel causa. ss. 
990 uel negotia. ss.   pragmatia] T      pragmatica  Lindsay 
991 diuinum ss. 
992 uel confirmare.  ss. 
993 Codicellum] Codicillum   Lindsay 
994 Promissor ss. 
995 .i. diuisionis ss. 
996 Commodum  codd.  Commodatum  Lindsay 
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 Creditor; Debitor; Fidutia; Ipoteca. Momentum; Instrumentum;998 Instructum.999 / 

 Vsus;1000 Vsusfructus; Vsuscapio; Mancipatio; Cessio; Si aliena restituimus. / 

/30/ non cedimus; Coedere .i. contra ueritatem alteri consentire. Interdictum; Precium; Commercium. /1001 

 

[130r] 

 

 Mercatus. Integri restitutio. Causę redintegratio. Rei redintegratio. (26) ¶ Crimen;1002 / 

 uis priuata; Uis publica; Dolus; Calumnia; caluendo .i. decipiendo; Falsitas; Iniuria; / 

 Seditio; Sacrilegium; Adulterium; Stuprum; Raptus; Homicidium; Parricidium; Internecio.1003 / 

 Furtum;1004 Peruasio; Inficiatio; Ambitus iuditium; Peculatus iuditium; Repetundarum accusator; / 

/5/ Maiestatis rei; Piaculum; (27) ¶ Malum; Poena; Supplicium; Damnum; Vincula; Verbera; talio; / 

 Ignominium; Exilium; Seruitus; Mors; Compedes; Peduces;1005 Catenę; Manices;1006 Boia; / 

 Carcer; Flagra; Anguilla;1007 Fustes;1008 Vectes; Virgę; Scorpio; Ictus. Vngulę.1009 / 

 Eculeus; Tormenta; Lautumna;1010 Fama; Res; Relegatus; Deportatus; Proscriptio; Me/ 

 tallum; Ubi libertas perit. ibi pereunt et omnia; Crux; Patibulum;1011 Suspensus; Stranguillatus. / 

/10/ Culleum.1012 Animaduersio; (28) ¶ Cronica;1013 (29) momentis. horis. diebus. mensibus. annis. lustris. seculis. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
997 propter inc(endia). et cetera ss. 
998 cultrus. calamus. ascia ss. 
999 baculus. codex. ss. 
1000 legere in codice. et cetera ss. 
1001 in de ondermarge bevindt zich anderhalve regel met neumen. 
1002 Peccatum.: facinus. flagitium.   in marg. dextra 
1003 uel enecatio ss.] C1K     enectio   Lindsay         

      ebibere. Interbibere. eluere. Interluere. inter pro e.    in marg. dextra        
1004 furuus .i. fuscus   in marg. dextra 
1005 Peduces] BCK    Peducae   Lindsay 
1006 Manices] BC     Manicae   Lindsay 
1007 uel scotica ss.   (qua coercentur in scholis pueri (Isid.): een zweep die gebruikt wordt op school om jongens te straffen). 
1008 uel pali. ss.  
1009 uel pediculę ss.] fidiculae   Lindsay 
1010 Lautumnam a.c.    lautumnum  BKT   latomia   Lindsay 
1011 uel furca ss. 
1012 simio. gallo. serp(ente). subscr. 
1013 tempus ss. 
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 ętatibus; (30) Spatium interdianum. nocturnum; Egiptios. ab occasu solis; Persæ; / 

 ab ortu solis; Athenienses. a sexta hora diei; Romani; media nocte; Stella martis. que uesper. / 

 Stella mercurii. que candidus circulis; Iouis.1014 Venus.1015 Stella saturni sexto locata cęlo. / 

 xxx. annis; Sole;1016 Luna;1017 Mercurio;1018 Venere.1019 Marte.1020 Ioue.1021 Saturno.1022 Ferię. / 

/15/ Festos;1023 Feriatos;1024 Mane.1025 meridies. suprema. Serum; Hodie; quotidie. Cras.1026 /  

 Esternum .i. pridie;1027 Perendie;1028 (31) ¶ Nox. uesper. crepusculum.1029 conticinium. intempestum. / 

 gallicinium.1030 matutinum. diluculum.1031 (32) ¶ Ebdomada; (33) Mensis. Ianuarius. f(ebruarius) et cetera. Mar/ 

 tius uel mensis nouorum. uel nouum uer. Kalendas.1032 Idus.1033 Nonas.1034 (34) Solstitium;1035 Equinoctium.1036/ 

 (35) Ver. æstas. autumnus. hiemps;1037 Noua. adulta. preceps; Bruma;1038 Hibernus. / 

/20/ ¶ Autumnus graues morbos habet; (36) ΑΠΟΤΟΙ. ΑΝΑΑΝΕΟΥСΤΑΙ;1039 Annus1040 lunaris.1041 solsti/ 

                                                 
1014 foeton ss. 
1015 lucifer. ss.   
1016 spiritum ss. 
1017 corpus ss. 
1018 ingenium et linguam. ss. 
1019 uoluptatem. ss.    
1020 sanguinem. ss. 
1021 temperantiam ss. 
1022 humorem. ss.          eminuerunt   in marg. dextra (dwz. de opgesomde sterren zijn zichtbare sterren). 
1023 hominum ss. 
1024 diuinorum ss. 
1025 manus .i. clarus uel perspicuus   in marg. dextra    clarus] CK    rarus  BT  Lindsay 
1026 uel postea ss. 
1027 priori die. ss. 
1028 per ante diem ss. 
1029 creperus .i. dubius   in marg. dextra 
1030 gallicinum ante corr. (suprascr.) 
1031 uel aurora. uel eous. ss.        eous] KT2      ἠώς  Lindsay    eoos  BT1        
1032 a colendo. ss. 
1033 edendo. ss. 
1034 nundinis. ss.   
1035 viii. <Kal.> iu(l).  viii. <Kal.> ia(n). ss. 
1036 viii. <Kal.> ap(r).  viii. <Kal.> oct.  ss. 
1037 calor. siccitas. humor. frigor. ss.       o(riens). m(eridiem). oc(casu). sep(tentrio) subscr. 
1038 bruma .i. edacitas   in marg. dextra 
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 ti[ci]alis.1042 magnus; Era;1043 (37) ¶ olimpias;1044 Lustrum;1045 Iubeleus;1046 (38) Secula;1047 Aetas;1048 homines. mundi;1049 / 

 Euus. ¶ ab adam usque noe. abraham. dauid. captiuitatem. xpistum; iuditium. (39) ¶ Primo die; lucem .i. angelos; / 

 .ii. celos; iii.o speciem aquarum et terrę; iiii.o Luminaria cęli; v.o animantia ex aqua; / 

 vi.o animantia ex terra. et homines;1050                    īccccliiii. Matusalam. clxvi. / 

/25/ ccxxx. Adam. ccxxx.                                                  īdcxlii.     Lamec. clxxxviii. arca edificatur. / 

             Seth.   ccv. filii dei.                                         ī īccxlii.    Noe. dc. diluuium fit.  / 

Secunda ętas.  

 dcxxv. Enos. cxc. coepit inuocare nomen Domini     ī īccxliiii.   Sem. ii. / 

 dccxcv. Cainan. clxx.                                                 ī īccclxxxviii. Arfaxat. cxxxv. caldei. / 

 dcccclx. Malelehel. clx.1051                                        ī īdviiii. Sala. samaritę et indi../ 

/30/ īlxii.1052  Iareth. clxii                                                 ī īdcxliii.     Eber. cxxxiiii. hebrei. turris edificatur. / 

 īcclxxxvii. Enoch. clxv.                                            ī īdcclxxiii.  Falec. cxxx. dii primum adorantur. / 

 

[fol. 130v] 

 

 ī īdccccv. Ragau. cxxxii. regnum scitarum inchoat.   ī ī ī īccxcviiii. Ocozias. i. helias rapitur. / 

 ī ī īxxxv.   Saruc. cxxx. regnum ęgiptiorum.               ī ī ī īcccvi. atalia. vii. ionadab sacerdos claruit. / 

 ī ī īcxiiii.   Nahor.1053 lxxviiii. regnum assiriorum et siciniorum;   ī ī ī īcccxlvi. Ioas. xl. heliseus moritur. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1039 ab innouatione. ss. 
1040 annuus .i. circulus  in marg. dextra 
1041 xxx. dies. ss. 
1042 xii. menses. ss.   
1043 singulorum annorum  ss. 
1044 iiii. ss. 
1045 v. ss. 
1046 xlviiii. ss. 
1047 l. ss. 
1048 id est vii.c. mille. ss.     mille] om. Isid. 
1049 homines] hominis   Lindsay 
1050 homines] hominem  Isid.      Nu volgt in twee kolommen een beschrijving van de historische periodes. Eerst wordt het jaartal gegeven(dus een cumulatie van de perioden), 

vervolgens een korte beschrijving met de duur van de periode. Ademar heeft geen verticale lijnen getrokken zodat de twee rijen soms moeilijk uit elkaar te houden zijn.   
1051 clx] clxv   Lindsay 
1052 mclxii] mcxxii    Lindsay 
1053 Nachor  ed. 
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 ī ī īclxxxiiii. Thara. lxx. zoroastres magicam reperit.  ī ī ī īccclxxv. Amasias. xxviiii. cartago condita. / 

                     Tertia ętas 

/5/ ī ī īcclxxxiiii. Abraham. c. ninus regnum1054              ī ī ī īccccxxvii. Ozias. lii. olimpias a gręcis. instituitur. / 

 ī ī īcccxliiii.   Isaac. lx. regnum argiuorum                  ī ī ī īccccxliii.   Ioatan. xvi. romulus natus. / 

 ī ī īccclxxxiiii. Iacob. xc. foroneus grecię leges dedit.  ī ī ī īcccclviiii. Acaz. xvi. roma conditur. / 

 ī ī īdxliiii. Ioseph. cxx. grecia segetes habere coepit.  ī ī ī īcccclxxxviiii. Ezechias. xxviiii. senatus romę fit. / 

 ī ī īdclxxxviii. Hebreorum seruitus. xliiii. athlas astrologiam inuenit; ī ī ī īdxliiii. Manasses. lv. sibilla samia claruit. / 

/10/ ī ī īdccxxviii. Moises. xl.                                              ī ī ī īdlv. Amon. xii. census primum agitur. / 

 ī ī īdcclv. Iosue. xxvii. erictonius quadrigam iunxit in grecia primus. ī ī ī īdlxxxvii. Iosias. xxxii. tales filosofus claruit. / 

 ī ī īcccxcv. Gothoniel. xl. cathmus litteras grecis dedit.  ī ī ī īxcviii. Ioacim. xi.nabuchodonosor capit iudeam. /  

 ī ī īdccclxxv. Aoth. lxxx. fabulę fictę.                           ī ī ī īdcviiii. Sedechias. xi. templum incensum. / 

                                                                                                             QVINTA AETAS 

 ī ī īdccccxv. Debora. xl. apollo citaram reperit.            ī ī ī ī.dclxxxviiii. Hebreorum captiuitas. lxx. iudith historia. / 

/15/ ī ī īdcccclv. Gedeon. xl. mercurius liram condidit.       ī ī ī īdccxiii. Darius. xxxiiii. iudeorum captiuitas soluitur. / 

 ī ī īdcccclviii. Abimelech. corus in grecia inuentus.    ī ī ī īdccxxxiii. Xerxes. xx. sofocles. euripides. / 

 ī ī īdcccclxxxi. Tola. xxiii. priamus regnat in troia.    ī ī ī īdccxxxiii. Artasxerxes.1055 xl. esdras legem incensam renouat. / 

 ī ī ī ī.iii. Iair. xxii. carmentis latinas litteras repperit;  ī ī ī īdccxc. Darius qui notus. xviiii. plato. / 

 ī ī ī īviiii. Iepte. vi. hercules flammis se iniecit;          ī ī ī īdcccxxxii. Artasxerxes. xl.1056 hester istoria. / 

/20/ ī ī ī īxvi. Abessa. vii. alexander helenam rapuit.         ī ī ī īdccclviii. Artasxerxes. xvi.1057 aristoteles. demostenes. / 

 ī ī ī īxxiiii. Labdon.1058 viii. troia capta est;                ī ī ī īdccclxii. Xerxes. iiii.  enocrates1059 claruit  / 

 ī ī ī īxliiii. Samson. xx. ascanius albam condidit;        ī ī ī īdccclxviii. Darius. vi. alexander ierosolimam capit. / 

 ī ī ī īlxxxiiii. eli. xl.                                                     ī ī ī īdccclxxiii. Alexander macedo. v. asiam optinuit. / 

 ī ī ī īcxxiiii. Samuel. xl. homerus fuit;                        ī ī ī īdccccxiii. Ptolomeus. xl. macabeorum liber .i. inchoat. / 

      QVARTA ÆTAS 

/25/ ī ī ī īclxiiii. Dauid. xl. cartago a didone conditur;      ī ī ī īdccccli. Filadelfus. xxxviii. LXX interpres. / 

 ī ī ī īcciiii. Salomon. xl.                                              ī ī ī īdcccclxxvii. Euergetes. xxvi. Ihesus sapientię librum componit. /  

                                                 
1054 ninus regnum]  om.  Lindsay 
1055 Artasxerxes] Artaxerxes    ed. 
1056 corr. (eras) 
1057 xvi] xxvi  ed. 
1058 Labdon] B     Abdon   Lindsay 
1059 enocrates] Xenocrates   Lindsay 
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 ī ī ī īcxxi..1060 Roboam. xvii.                                      ī ī ī īdccccxciiii. Filopater. xvii. macabeorum istoria .ii. / 

 ī ī ī īccxxiiii. Abia. iii. sub quo abimelec pontifex;   v̄xviii. Epifanes. xxiiii. romani grecos optinuerunt. / 

 ī ī ī īcclxv. Asa.1061 xli. achias. amos. iohel;              v̄liii. Filometor.1062 xxxiiii. scipio africam uicit. / 

/30/ ī ī ī īccxc. Iosafat. xxv. helias. abdias. micheas;        v̄lxxxii. Euergetes. xxviiii. brutus hispaniam subegit. / 

 ī ī ī īccxcviii. Ioram. viii. helias. heliseus.1063           v̄xcviiii. Sother. xvii. Traces romanis subiciuntur; / 

 

[fol. 131r] 

 

 v̄xviiii. Alexander. x. romani siriam capiunt.           v̄cccclxv. Valerianus. xv. / 

 v̄cxvii. Ptolomeus. viii. rethorica romęcoepit.          v̄cccclxvii. Claudius. ii. / 

 v̄cxlvii. Dionisius. xxx. pompeius iudeam capit.      v̄cccclxxiii. Aurelianus. vi. / 

 v̄cxlviiii. Cleopatra. ii. romani ęgiptum capit.          v̄cccclxxiiii. Tacitus. i. / 

/5/ v̄cliiii. Iulius. v. monarcus fuit primus.                    v̄cccclxxx. Probus. vi. manichei / 

            SEXTA ÆTAS 

 v̄ccx. Octauianus. lvii. xpistus natus                        v̄cccclxxxii. Carus. ii. de persis triumfat / 

 v̄ccxxiii. Tiberius. xxiii. xpistus crucifixus              v̄dii. Diocletianus. xx. Libros diuinos adurit martiria facit.1064 / 

 v̄ccxxvi. G. caligula. iiii. matheus euangelium scribit1065   v̄diiii. Galerius. ii. / 

 v̄ccli. Claudius. marcus euangelium scribit               v̄dxxxiiii. Constantinus. xxx. / 

/10/ v̄cclxv. Nero. xiiii. Petrus et paulus necantur.           v̄dclviii. Constantius. antropomorfitę / 

 v̄cclxxv. Vespasianus. hierosolima subuertitur.        v̄dlx. Iulianus. ii. / 

 v̄cclxxvi. Titus. ii.                                                      v̄dlxi. Iobianus. i.1066 / 

 v̄ccxciii. Domitianus. xv. iohannes relegatur in pathmos;1067  v̄dlxxv. Valens.1068 xiiii. gothi arriani fiunt1069 / 

 v̄ccxciiii. Nerua. i. Iohannes efesum redit;                v̄dlxxxi. Gratianus. vi. priscilliani. / 

                                                 
1060 iiiimcxxi] iiiimccxxi   ed. 
1061 Asa] Asab    Lindsay 
1062 Filometor] Philometer    Lindsay 
1063 eliseus ante corr. (suprascr.) 
1064 martiria facit ss. 
1065 scribit] B     scripsit    ed. 
1066 Iobianus] Iouianus   ed. 
1067 patmos ante corr. (suprascr.) 
1068 Valens] KU     Valentinianus    ed. 
1069 arriani fiunt] haeretici efficiuntur    Lindsay 
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/15/ v̄cccxvi. Traianus. xviiii. Iohannes quiescit              v̄dxc. Valentinianus. viiii. hieronimus / 

 v̄cccxxxiiii. Adrianus. xxi. aquila interpres               v̄dxciii. Theodosius. iii. iohannes anachorita1070 / 

 v̄ccclvi. Antonius. xxii.1071 ualentinus. marcion.       v̄dcvi. Archadius. xiii. iohannes crisostomus. / 

 v̄ccclxxiiii. Antonius. xviii.1072 catafrigę                   v̄dcxxi. Honorius. xv. agustinus. /     

 v̄ccclxxxvii. Commodus. xiii. theodotio interpres     v̄dcxlviii. Theodosius. xxvii. nestoriani / 

/20/ v̄ccclxxxviii. 1073 Eluius pertinax.1074 i.                     v̄dcliiii. Martianus. vi. calcedonensis sinodus / 

 v̄ccccvi. Seuerus. xviii. simmacus interpres.              v̄dclxx. Leo. xv. dioscoriani. / 

 v̄ccccxiii. Antonius.1075 vii. vta editio hierosolimis inuenta   v̄dclxxxvii. Zeno. xvi. acefali / 

 v̄ccccxiiii. Macrinus. i.                                               v̄dccxiiii. Anastasius. xxvii. fulgentius / 

 v̄ccccxvii. Aurelius. iii. Sabellius                               v̄dcclxi. Iustinianus. xxxviiii. uuandali extinguuntur africa. /   

/25/ v̄ccccxxx. Alexander. xiii. origines                            v̄dcclxxii. Iustinus. xi. armeni xpistiani fiunt.1076 / 

 v̄ccccxxxvi. Maximus. iii. germanos uicit1077            v̄dcclxxviiii. Tiberius. vii. langobardi italiam capiunt. /   

 v̄ccccxl. Gordianus. vii. de partibus1078 et persis triumfauit.  v̄dccc. Mauricius. xxi. gothi catholici1079 fiunt /  

 v̄ccccxlviii. Philippus. vii. primus xpistianus imperator. et mille est complex ab urbe;  v̄dcccvii. Focas. vii. romani cędunt a persis / 

 v̄ccccxlviiii. Decius. i. Antonius monacus                   v̄dcccxiiii. Eraclius. xvii. / 

/30/ v̄ccccl. Gallus. ii. Nouatiani 

 

[fol. 131v] 

 

 (VI,1) ¶1080 Vetus testamentum; Nouum testamentum; Lex. Profete. Agiografia; Legis.1081 Bresith.1082 Ellesmot.1083 Vaiecra. 1084/ 

                                                 
1070 anachoreta    ed. 
1071 Antonius] KTU     Antoninus    Lindsay 
1072 xviii] xix   Lindsay      Door deze variant bedragen hierna de wereldjaartallen bij Ademar telkens een jaar minder dan in de andere handschriften.Deze verschillen 

worden niet in het kritisch apparaat verwerkt. 
1073 vmlxxxviii ante corr.  (suprascr.) 
1074 Eluius] Helius    ed. 
1075 Antonius] KTU     Antoninus   Lindsay 
1076 Ademar gebruikt in deze chronologie bij woordeinden regelmatig de NT-ligatuur. 
1077 uicit corr. 

1078 partibus] Parsis    Lindsay 
1079 catolici ante corr. (suprascr.)    
1080 Boek VI, De libris et officiis ecclesiasticis 
1081 Thora. ss. 
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 Vagedaber.1085 Elleadabarin;1086 Profetes. iosue benun.1087 Soptim.1088 Samuel.1089 Malachim.1090 Isaias.1091 / 

 Hieremias. Ezechiel. XII. profetarum;1092 Agiografa; iob. psalterium. prouerbia salomonis.1093 ecclesiastes.1094 cantica canticorum.1095 / 

 Daniel. Dabreiamin.1096 Esdras. Hester; ¶ Liber sapientię. ecclesiasticus. Tobi. Iudit. machabeorum; / 

/5/ Euangelicus; m(attheus). m(arcus). l(ucas). i(ohannes). Apostolicus; paulus .xiiii. Petrus .ii. iohannes .iii. Iacobus .i. Iudas .i.  

          Actus apostolorum. Apocalypsin. / 

 Historia. moribus. allegoria. de deo. angelis. hominibus gestum dictumque quid prenuntiatum1097 de xpisto et / 

 corpore eius. quid de diabolo et membris eius. quid de uetere et nouo populo. de futuro regno et iuditio. / 

 quid de presentis seculo. (2, 1) ¶ Moises. cosmografia. pentateucus; (2, 31) iesus filius sirac hierosolimita. nepos /  

 ihesu sacerdotis magni; (3) ¶ Bibliotheca; hesdras.1098 Pisistratus.1099 (5) emilius paulus.1100 pamfilius.1101 (6) hieronimus. / 

/10/ genadius;1102 (7) M. terentius uarro;1103 Calcinterus;1104 Origenes.1105 Augustinus; (8) ¶ opusculorum1106 scolia. omelię. Tomi. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1082 genesis. ss.   
1083 exodus ss.   Ellesmot] ellesmoth  C   elesmoth  BT   Veelle Semoth  Lindsay 
1084 leuiticus ss.    Vaiecra] B    Baiegra  C1   Vaiicra  Lindsay 
1085 numerus ss.    Vagedaber ] Bagetaber T   vaiaetaber  B   Vaiedabber  Lindsay    
1086 deuteronomium ss.      Elleadabarin] elladaberin  C   elladabarim  BT   Elleaddebarim  Lindsay  
1087 iesu naue ss. 
1088 iudicum ss..     Soptim] T1   sobtim  BC   Sophtim  Lindsay 
1089 regum primus ss. 
1090 regum secundus ss. 
1091 Isaias ] Isais a.c. 

1092 tare asra ss.] taresra C1T   taresta  B   Thereazar  Lindsay 
1093 maslot ss. 
1094 coeleth ss.] Coheleth  Lindsay 
1095 sirasirim ss.] K   sirasirin BCT   Sir hassirim   Lindsay 
1096 uerba dierum. paralipomenon. ss.    Dabreiamin]  CT    dabraeiamin  B   Dibre haiamin  Lindsay 
1097 quid prenuntiatum] quid a prophetis nuntiatum    Lindsay    pronuntiantur  T 
1098 hebreus. ss. 
1099 grecus. ss. 
1100 romę ss.   
1101 pamfilius] Pamfilus    Lindsay 
1102 Gennadius   Lindsay 
1103 latinus ss. 
1104 grecus ss.   Calcinterus] Calciterus BT  Calciteris C  Chalcenterus  Lindsay 
1105 grecus ss. 
1106 opusclllorum corr. 
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 Dialogus; Tractatus; Verbum; Commentaria. Apologeticum. Panegericum. Fastorum libri. Proemium.1107 / 

 Precepta; [ ? ] Parabola; Problemata; Questio est; an. quid. quale. Argumentum. Epistola; (9) Grafium;1108 / 

 (10) ¶ Cartarum; augustea. libiana. hieratica. Teneotica. saltica.1109 corneliana. emporitica; / 

 (11) Pergameni;1110 Candidi. lutei. Purpurei;1111 (13) ¶ codex; Liber; Volumen; (14) Librarios;1112 Calamus;1113 Penna;1114 Folia. / 

/15/ Paginę; Versus; Sceda; (15) Canones euangeliorum. m. m. l. i;1115 m. m. l;1116 mt. l. i;1117 Mt. m. i;1118 Mt. L;1119 Mt. m.1120 / 

 Mt. i.1121 L. mr;1122 L. i;1123 Mt.1124 (16) Conciliorum;1125 Nicena.1126 contra arrium; Constantinopolitana;1127 Efesena.1128 / 

 Calcidonensis;1129 Coetus. (17) ¶ Paschalis ciclus; Laterculum; 1130; Pascha; in nocte et uitam xpistus tunc / 

 cum passus est. et eadem hora qua surrexit ad iudicandum  ueniet; mense nouorum. Tercia ebdo/ 

 mada; Latini a iiio nonas martis usque in tercio nonas aprilis primam lunam; Greci; ab viii. idus martis. /   

/20/ usque nonas aprilis; Embolismus. ccclxxxiiii; communis cccliiii; Bissextus; Assis .i. dies unus; Luna. / 

                                                 
1107 prefatio ss. 
1108 scriptorium ss. 
1109 saltica] CTU      Saitica   Lindsay 
1110 uel membrana ss. 
1111 tinguitur .i. crocatur.  in marg. sinistra 
1112 uel bibliopolas. antiquarios ss. 
1113 calare .i. ponere.  in marg. sinistra 
1114 penna] pinna   ed. 
1115 .i. ss.   (m. m. l. i. = m(attheus). m(arcus). l(ucas). i(ohannes). Nu volgen tien combinaties van evangelie-lezingen, de zg.canontafels) 
1116 .ii. ss. 
1117 .iii. ss. 
1118 .iiii. ss. 
1119 .v. ss. 
1120 .vi. ss. 
1121 .vii. ss. 
1122 .viii. ss. 
1123 .viiii. ss. 
1124 .x. ss. 
1125 uel sinodorum ss. 
1126 cccxviii. (episcoporum) ss. 
1127 cl. (episcoporum) contra macedonium ss.      theodosio subscr. 
1128 cc. (episcoporum) contra nestorium. ss.        theodosio iuniore subscr. 
1129 dc.xxx. contra eutichen. ss.] Eutichem   ed.   martianus  subscr.        Chalcedonensis   Lindsay     
1130 Ademar heeft hier de eerste negentienjarige cyclus verkort weergegeven, verticaal tussen de lopende zinnen, door de aanduiding  van de beginletter van een gewoon jaar 

(C = Communalis) en een schrikkeljaar (E = Embolismalis): CCECCECECCECCECCECE. 
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 xxviiii½;1131 (18) ¶ Festiuitas. solemnitas. Celebritas; P(ascha). P(entecoste). Ep(ifania). Scenof(egia). Neom(enia). Encenia. / 

 Dies palmarum;1132 Cęna dominica. (VII, 11) ¶1133 martir. in occulto. in publico; (12) Clericus. hostiarius.1134 psalmista. / 

 Lector. exorcista. acolitus.1135 subdiaconus.1136 diaconus. presbiter. episcopus: archiepiscopus. patriarca.1137 metropolita.1138 episcopus. / 

 Pontifex1139 uel princeps sacerdotum. Vates; antistes., / 

/25/ Sacerdos; flamines;1140 Presbyter ex crismate fontem non signat. nec paraclitum dat; Precentor; succen/ 

 tor; Concentor; (13) ¶ monacus. coenobita. anachorita;1141 Abba; (14) Catholicus; Ortodoxus; Neofitus. / 

 Caticuminus.1142 Competens; Laicus.1143 Proselitus;1144 (VIII, 1) Ecclesia;1145 Sinagoga; Dogma;  (2) Religio;1146 / 

 Fide. Spe. Caritate;1147 Dilectio in bona; (3) ¶ Heresis; secta; scisma.1148 Superstitiositas. / 

 (4) ¶ Iudei; hebrei; farisei. saducei; efnei;1149 Marbonei.1150 Genistę. Meristę. samaritę. Ime/ 

/30/ robaptistę.1151 (5) ¶ Simoniani. Menandriani. basilidiani. Nicolaitę. Gnostici. / 

 

[fol. 132r] 

 

                                                 
1131 Gebruik van het tiroonse teken voor semis (½): Luna enim iuxta cursum suum viginti novem semis dies lucere dinoscitur (ed. Lindsay, VI, 17, 30-31). 
1132 uel capitilauium  ss. 
1133 Boek VII, 11 
1134 ianitor. ss. 
1135 ceroferarii. ss. 
1136 natinei. yppodiaconi. ss.] Nathinei   ed.    Hypodiacones   ed.   
1137 romanus. antiochenus. alexandrinus subscr. 
1138 metropolitan] BCT      metropolitanus   ed. 
1139 summus sacerdos ss. 
1140 flamies ante corr. (suprascr.) 
1141 uel heremita. ss.   
1142 auditor ss.     Caticuminus] Catechumenus    ed. 
1143 apostolos ss. 
1144 iohannem. heliam ss. 
1145 Boek VIII, 1  De ecclesia et synagoga 
1146 relegendo .i. eligendo  in marg. sinistra 
1147 credendum. sperandum. amandum. ss. 
1148 scisma] schisma   ed. 
1149 efnei] BKTU     Essei  Lindsay 
1150 Marbonei] BCDTU     Masbothei  Lindsay 
1151 Imerobaptistę] Hemerobaptistae   Lindsay 
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 Carpocratiani. Cherintiani1152 Nazarei. Ofitę. Valentiniani. Apellitę. Arcontiaci.1153 / 

 Adamiani. Cainiani.1154 Sethiani. Melchisedechiani. Angeli. Apostolici. Cerdoniani. / 

 Martionistę. Artoterite. Aquarii. Seueriani. Tatiani. Alogii. Canomiani.1155 Catafrigi. / 

 Cataroę. Pauliani. Ermogeniani.  Manichei; Antromorfitę. Eraclitę. No/ 

/5/ uatiani. Montani. Ebionitę. Fotiniani. Aeriani. Æthiani.1156 Origeniani. / 

 Noetiani. Sabelliani. Arriani. Macedoniani. Apollinaristę. Antedi/ 

 comaritę. Metangis.1157 Patriciani. Colitiani. Floriani. Donatistę.1158 / 

 Banasiaci.1159 Circiliones.1160 Priscillianistę. Luciferiani. Iouianistę. / 

 Eluidiani. Paterniani. Arabici. Tertullianistę. Tesseresdecatitę.1161 / 

/10/ Nictages. Pelagiani. Nestoriani. Euticiani. Acefali. Theodosiani. / 

 Gaianitę. Gnoitę.1162 Tritoitę;1163 qui aliter scripturam sanctam intelligit quam sensus / 

 spiritus sancti flagitat. hereticus est licet de ecclesia non recedat;1164 (6) ¶ Philosofi. sofistę. / 

 Phisici; Ethici. Logici; Platonici. Stoici. Academici. Peripatetici. Cinici. / 

 Epicurei. Gimnosofistę. Theologi. Pitagorei. (7) ¶ Poetę.1165 Vates. Poema. Lirici. / 

/15/ Tragoedi.1166 Comoedi.1167 Satirici.1168 ¶ officium poetę est in eo ut ea que uere gesta sunt / 

 in alias species obliquis figurationibus cum decore aliquo transducant conuersa; In quo / 

 poeta tantum ut georgica; Dramaticum. nusquam poeta. Mixtum. poeta  et introductę / 

                                                 
1152 uel miltiasti ss.] militasti  K   Miliasti   Lindsay 
1153 in de bovenmarge staat tegen de bladrand genoteerd: angios. grece. uas 
1154 Cainiani] Caiani    ed. 
1155 Canomiani] om. ed.    post Manichei BD 
1156 uel eunomiani ss. 
1157 Metangis] Metangisnominate C1 T    Metangismonitae  Lindsay 
1158 Er zijn meerdere plaatsen aan te wijzen waar, zoals hier, de cauda van de letter –e bijna geheel is verbleekt. 
1159 Banasiaci ] Bonosiaci   Lindsay 
1160 uel cotopitę  ss.    Circiliones] Circumciliones  CT  Circumcelliones   Lindsay 
1161 Tesseresdecatitae] BCT     Tessarescaedecatitae  Lindsay 
1162 Gnoitę] Agnoitae   ed. 
1163 Tritoitę] BCK      Tritheitae   ed. 
1164 recedat] recesserit   ed. 
1165 De ę in Poetę heeft dezelfde vorm als de e-cauda in de tekst van Priscianus. 
1166 uel tragici ss. 
1167 uel comici ss. 
1168 uel noui ss. 
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 personę; (8) ¶ Sibilla. Perses. Libica.1169 Delfica. Cymeria.1170 Eritrea nomine erofila. / 

 Samia. Cumana uel amaltea. Ellespontia. Frgia. Tiburtim1171 nomine albunea.1172 / 

/20/ (9) ¶ magi. Nigromantii.1173 Idromantii;1174 geomantia; eromantia.1175 Piromantia.1176 / 

 Diuini. Arioli. Haruspices.1177 Augures.1178 Auspitia. Auguria. Pitonissę. / 

 Astrologi.1179 Genethliatici;1180 Horoscopi. uel horospici;1181 Sortilogi.1182 / 

 Salisatores. Prestigium; (10) ¶ Pagani. Gentiles. Ethnici. Apostatę; / 

 (11) ¶ Ysis;1183 Iouis.1184 Iuba.1185 Faunus.1186 Quirinus.1187 Minerua.1188 Iuno.1189 Venus.1190 / 

/25/ Vulcanus.1191 Liber.1192 Apollo.1193 Scelapio.1194 Mercurius. Prometheus. Cecrops. / 

 Idolatria. Idolum.1195 Diabolus.1196 Satanas. Antixpistus. Bel.1197 uel belus1198 / 

                                                 
1169 Libica] B      Libyssa   ed. 
1170 in italia ss.   Cymeria] Cimmeria    Lindsay 
1171 Tiburtim] BKT    Tiburtina   ed.   
1172 abunea ante corr. (suprascr.) 
1173 Nigromantii] necromantii    Lindsay 
1174 hydromantii    ed. 
1175 aeromantia    ed. 
1176 pyromantia    ed. 
1177 Aruspices ante corr. (suprascr.) 
1178 uel auspices ss. 
1179 ars furor ss.]  om.  Lindsay    
1180 uel matematici uel constellationis. ss.          Genethliatici] Genetliatici  B    Genethiatici  T   Genethliaci   ed. 
1181 uel horospici   om.  Lindsay  
1182 Sortilogi] Sortilegi    Lindsay 
1183 egiptos ss. 
1184 cretam ss. 
1185 mauros ss. 
1186 latinos ss. 
1187 romanos ss. 
1188 athenas ss. 
1189 samum ss. 
1190 pafo<s> ss. 
1191 lemnos ss. 
1192 naxos  ss. 
1193 delfos ss.] Delos   Lindsay        
1194  medicina  ss.           Scelapio] Aesculapio   Lindsay        
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 Beelfegor.1199 Belzebub. Beemot.1200 uel leuiatan.1201 Saturnus.1202 deuorat fi/ 

 lios. celi[i] patris genitalia abscidit. falcem tenet; Iouis uel iuppiter. in/ 

 cestus in suis. inpudicus in extraneis. modo taurus propter europę raptum. modo himbrem1203 aureus. / 

 

[fol. 132v] 

 

 modo aquila  quia puerum ad stuprum rapuit. modo serpens quia reptauit. modo cignus quia cantauit. / 

 Ianus bifrons1204 uel quadrifrons.1205 Neptunus. Vulcanus claudit. de semore iunonis natus. / 

 Pluton.1206 uel dies piter uel ditis pater; Liber.1207 muliebri. et dedicato corpore. pampino / 

 fronte cinctus. coronam uiteam et cornu. Mercurius.1208 pennas1209 habet. Alas in capite et pe/ 

/5/ dibus. nuntius. magister furti. uirgam tenet. caput caninum;1210 Mars;1211 Amazones.1212 Scitę.1213 / 

 Romani.1214 Apollo. uel sol. uel titan. uel foebus. uel pithius.1215 / 

 Diana.1216 uel Luna.1217 uel Lucinam. uel triuia. uel proserpina. uel latonia uirgo.1218 uel pluto/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
1195 uel simulacrum ss. 
1196 deorsum flu[m]ens. uel criminator ss. ] fluens   ed. 
1197 .i. uetus ss. 
1198 uel bal. uel saturnus  ss. 
1199 uel baal. uel priapus ss.     Beelfegor] Belphegor    ed. 
1200 animal ss. 
1201 additamentum eorum ss. 
1202 uel cronos ss. 
1203 imbrem   ed. 
1204 oriens occidens. ss. 
1205 uer. estas. autumnus. hiems.  ss. 
1206 uel orcus. uel caron ss.] Charon   ed. 
1207 uel lieus. uel dionisius ss.] Lyaeus (…) Διόνυσος    ed.  
1208 uel hermes. uel trimegistus.   suprascr. 
1209 pinnas a.c. 

1210 caduceator. i. legatus pacis. faetialis .i. legatus belli  in marg. sinistra     faetialis] fetiales   ed. 
1211 adulter. nudo pectore ss.    uel gradiuus subscr. 
1212 solę feminę. subscr. 
1213 uiri et f(eminę). subscr. 
1214 soli uiri ss.      uiri] mares   ed. 
1215 puer pingitur ss. 
1216 uirgo est ss.  
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 nia coniux;1219 Ceres uel ops. uel terra. uel proserpina. uel uesta uel tellus. uel mater  uel magna1220 / 

/10/ turrita est cum timpano et gallo et cimbalis. uel alma. cum claui. curru uehitur.1221 / 

 rotis sustinetur. Leones mansueti ei subiecti. sedes iuxta eam. coribantes mi/ 

 nistri eius cum gladiis strictis. Iuno; Minerua.1222 de capite iouis nata. / 

 caput gorgonis1223 in pectore; Venus; Cupido. est alatus. puer est. sagittam et facem / 

 tenet; Pan. cornua habet. distinctam maculis pellem. rubet facies eius. fistulam. / 

/15/ vii. calamorum gestat. uillosus est. agitur uentis.1224 pars eius inferior feda est. capri/ 

 nas ungulas habet; Serapis. uel apis. Genium; Fatum;1225 Colo; Fuso; Digitis. / 

 Parcas; Fortuna; Furias; ira. cupiditas.1226 Libido; Nimfę uel musę; / 

 Oreades.1227 Driades.1228 Amadriades.1229 maides.1230 naides;1231 Ęroas;1232 Penates; / 

 Manes;1233 Laruas; Lamias. Pilosi1234 uel incubi uel dusii uel fauni ficarii. / 

/20/ (IX, 1) 1235 Lingua;1236 Grecæ; cęnedo1237 .i. mixta uel communis. Attica.1238 Dorica.1239 Ionica. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1217 ambo habent sagittas ss. 
1218 succincta calamis ss.      cum subcincta iacit calamos, Latonia virgo est   ed. 
1219 sedet solio ss. 
1220 uel magna]  uel suprascr. add.  

       Cybelles pompa  in marg. sinistra (Vossius?)  (De mythische moedergodin Cybele werd door de Romeinen vereerd als Magna Mater, die voor de burgers zichtbaar was 

tijdens een processie (pompa)). 
1221 curru uehitur] K    curru uehi dicitur   Lindsay   
1222 uel tritonia. uel pallas ss. 
1223 gorgorus ante corr. 
1224 agitur uentis] agituentibus   Lindsay 
1225 Semel locutus est et inmutabiliter   in marg. sinistra     inmutabiliter] inmobiliter   Lindsay 
1226 cupido ante corr. 
1227 montium ss. 
1228 siluarum ss. 
1229 fontium ss. 
1230 camporum  ss.       maides] naides   Lindsay 
1231 maris ss.      naides] BCT     Nereides  Lindsay  
1232 Ęroas] Aeroas  Isid.   Heroas  Lindsay 
1233 manes .i. mites. et modesti.  in marg. sinistra 
1234 panitę ss. 
1235 Boek IX De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus (cf. éd. M. Reydellet) 
1236 uel uerba ss. 
1237 cęnedo] coenedo  Reydellet       κοινή   Lindsay 
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 ceolica;1240 Latinę; prisca.1241 Latina.1242 romana.1243 mixta;1244 Loquitur deus non per sub/ 

 stantiam inuisibilem sed per creaturam corporalem; Angelorum nullę sunt linguę. / 

 (3) Regnum.1245 assiriorum. romanorum; Non regit qui non corrigit; Rex eris si recte facies: / 

 Duę regis1246 precipuę uirtutes. iustitia. pietas. Plus in rege laudatur pietas. Consules.1247 / 

/25/ regnauerunt annis cccc lxvii; Proconsules. Curator.1248 Procurator. Exconsul. Dicta/ 

 tores1249 uel magistri populi. Cęsares. Imperatores. Silui;1250 Arsacidę.1251 Ptolomei.1252 / 

 Cecropidę.1253 Augustus.1254 Octauianus filius fuit actię. que nata est de sorore iulii / 

 cęsaris. Tirannus. Princeps.1255 Dux. Monarches. Tetrarche. Patricii. Prefecti. / 

 uel Pretores. Presides. Tribuni. Chiliarchi. Ala.1256 Cornua. Agmen;  (4) ¶ ciues., / 

/30/ Domus. Vrbs. Orbis. Genus. Populus. Vulgus.1257 Tribus. Senatus. Senatusconsultus. / 

 Senatores. Patres. Patres conscripti.  Primi ordinis1258 senatorum. illustres. / 

 

[fol. 133r] 

                                                                                                                                                                                                                                           
1238 atheniensis. ss.  
1239 ęgiptii et siri. ss. 
1240 ceolica] Eolica    Reydellet    Aeolica   Lindsay 
1241 ueteres ss. 
1242 tusci ss. 
1243 uirgilius et cetera ss. 
1244 soloecismos ss. 
1245 Boek IX, iii 
1246 regis post corr. 
1247 per .i. ss.     (de consul wordt per jaar gekozen). 
1248 .i. actor ss. 
1249 per v. ss.  (voor een termijn van 5 jaar) 
1250 albanos ss. 
1251 persas ss. 
1252 egiptios ss. 
1253 athenienses  ss. 
1254 romanos  ss. 
1255 pro primo. et dig(nitate) ss. 
1256 xxx equites  ss.  (par. 62) 
1257 uel plebs. ss. 
1258 ordinis] Reydellet      ordines   Lindsay 
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 Secundi; expextabiles. Tercii; clarissimi. Censores. Proceres.1259 Tribuni.1260 / 

 Numerarii. Functi. Municipes. Municipales.1261 Decuriones.1262 Principales. / 

 Magistrati. Duumuirales. Tabellio. uel sceptor.1263 Burgarii.1264 Collegiati. Privati.1265 / 

 Mercennarii.1266 Publicanus. Vilicus. Coloni: romani. latini. auxiliares. ruris pri/ 

/5/ uati. Inquilinus. Incola.1267 Indigena. Peregrini. Urbani. Oppidani. Famuli. / 

 Serui. Ancillę.1268 Mancipium. Ingenui.1269 Libertus. Libertinus. Manumissus. Dediticius. /   

 Ciues romani. Latini. (5) ¶ Hęres. Prohęres. Pater. uel paterfamilias. Genitor. uel / 

 creator.1270 Mater. Matrona. Materfamilias. Auus. Proauus. Abauus. Adauus. Tritauus. / 

 Filius. filia; familia; Stirps. Gnatus. Suboles; Unigenitus. Primogenitus. medius. / 

/10/ nouissimus; Filii: natura. Imitatione. adoptione. doctrina. Liberi; Semper qui nascitur / 

 deteriorem statum parentis sumit. Naturales;1271 Gemini; Abortus; Uopiscus. / 

 Postumus. Nothus.1272 Spurius.1273 uel fabonius. Nepos. Posteritas. Progenies. Pronepos. / 

 Abnepos. Adnepos. Trinepos. Minores. Maiores.1274 (6) ¶ Agnati. Cognati. / 

 Proximi. Consanguinei. Fratres. Germani. Uterini. Fratres. natura. gente. / 

/15/ cognatione. affectu.1275 Germana. Soror; Fratres patrueles.1276 Consobrini.1277 / 

                                                 
1259 Proces .i. capita tribuum eminentia extra parietes. ss.        capita tribuum] T    capita trabium   edd. 
1260 uel defensores. ss. 
1261 Manicipales a. c. 

1262 uel curiales ss. 
1263 uel scriba publicus ss.         sceptor ] codd.     exceptor   edd.     
1264 burgos .i. crebra habitacula per limites.   in marg. dextra 
1265 Privati corr. 
1266 uel abarones ss.] barones   ed.     
1267 uel aduena. ss. 
1268 ancus. grece .i. cubitus   in marg. dextra       ancon  Reydellet     Ἀγκὼν   Lindsay 
1269 eugenes. grece ingenui .i. boni generis in marg. dextra 
1270 crementum .i. semen masculi.    in marg. dextra 
1271 uel pueri ss. 
1272 patre nobili; ss. 
1273 matre no(bili) ss. 
1274 De tabellen op fol. 122rv behoren bij dit tekstgedeelte over verwantschapsrelaties. 
1275 spiritale. commune. subscr. 
1276 eorum patres germani sunt. ss. 
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 (7) ¶ Vir. Maritus; Sponsus.1278 Arrabo. Proci; Pronuba.1279 Coniuges. Nupte.1280 / 

 Uxores. Monogamus.1281 Digamus. Trigamus. Vidua; Fratrissa.1282 Leuir.1283 / 

 Ianitrices.1284 Galos.1285 Matrimonium. Conubium. Imineus;1286 Contubernium. / 

 Repudium. Diuortium. Fribolum;1287 Vxoris causa; prolis. adiutorii. incontinentię. / 

/20/  uirtus.1288 genus. pulcritudo. sapientia; Pulcritudo.1289 genus. diuitię. mores. / 

 (XI, 1) ¶ Natura. Genus. Vita. Homo.1290 Anima.1291 uel animus.1292 uel spiritus.1293 Mens.1294 Memoria.1295 / 

 Ratio.1296 Sensus;1297 Corpus. Caro.1298 halitus.1299 Sanguis.1300 calor uitalis.1301 In carne semper / 

 corpus est. non semper in corpore caro; Sensus corporis. uisus. auditus. g(ustus). o(doratus) t(actus).1302 Visus.1303 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1277 ex duabus sororibus ss. 
1278 spondere .i. uelle   in marg. dextra 
1279 uel paranimfa ss. 
1280 obnubere i. cooperire   in marg. dextra 
1281 gamus grece. nuptię  in marg. dextra 
1282 fratris uxor ss. 
1283 frater mariti ss. 
1284 uxores duorum fratrum ss.    ianitrices] WAK      ianetrices  edd. 
1285 soror uiri ss. 
1286 uirginitatis claustrum. ss.     Imenos grece. membranum  in marg. dextra 
1287 fribolus .i. quassę mentis. fribola .i. uasa fictilia inutilia.  in marg. dextra    (fribolus i.p.v. frivolus!) 
1288 in uiro ss. 
1289 in uxore ss. 
1290 antropus. grece. homo.   in marg. dextra 
1291 anima] uiuit ss.   animos. grece. uentus.   in marg. dextra 
1292 animus] consilii (?) ss.   Ademar verwisselt de eigenschappen die horen bij anima en animus. 
1293 spiret ss.       spiret] FK    inspiret   Lindsay 
1294 scit ss. 
1295 recolit ss. 
1296 iudicat ss. 
1297 sentit ss. 
1298 in terra ss. 
1299 aer ss. 
1300 humore ss. 
1301 igne ss. 
1302 bovengeschreven noteert Ademar bij auditus, visus en gustus: a(periuntur). c(lauduntur). Boven odoratus en tactus: p(atens). Volgens de tekst kunnen slechts twee zintuigen 

geopend en gesloten worden. 
1303 uel humor uitreus ss.. 
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 Tactus; aut extrinsecus aut interius. Caput; Vertex. Caluaria. Occipitium. Capilli. / 

/25/ Pili. Cęsaries. Comę.1304 Crines. Tempora. Facies. Vultus; animorum qualitatem significat. / 

 Frons. mentis motum exprimit dum uel lęta uel tristis est. Oculis;1305 animi perturbatio uel hi/ 

 laritas apparet. Pupillę.1306 Pupillas; morituri ante triduum non habent. Corona. / 

 Voluos.1307 Palpebrę.1308 Lacrimas.1309 Cilia. Supercilium. Intercilium; Genę.1310 / 

 Malę.1311 Maxillę. Mandibulę. Barba. Aures.1312 Pinnula.1313 Nares.1314 / 

/30/ Columna. Pirula. Pinnulę. Interfinium. Os. Labia. Labrum. labium. /  

 

[fol. 133v] 

 

 Lingua. Dentes;1315 Incisores.1316 canini.1317 Molares;1318 In uiris plures dentes; pauciores in feminis. / 

 Gingiuę.1319 Palatum.1320 Fauces. Arterię. Toles. uel tusillas. Mentum. Gurgulio. Rumen. / 

 Sublinguium. Collum. Gula. Ceruix. Humeri.1321 Armi.1322 Ola. Brachia.1323 Tori.1324 / 

                                                 
1304 uel cirri. ss.       caimos grece comas. / cirin grece. tondere. / mallonem. grece. cirrum.    in marg. dextra   (cirin = κείρειν) 
1305 uel lumina ss. 
1306 uel pupula ss. 
1307 Volvos] CT2U   om. ed. 
1308 somno conibentibus   in marg. dextra  (scripsit: sōnoco nibentib;)    cohibentibus  BK   coniuentibus  Lindsay 
1309 darrisia. grece lacrimę  in marg. dextra ]   δάκρυα  Lindsay   dassiria  K  darsiria  BC   dasria  T 
1310 genos grece. barba    in marg. dextra 
1311 mela. grece rotunda  in marg. dextra      
1312 auden liden. grece. uox.   in marg. dextra 
1313 Pinnum .i. acutum  in marg. dextra    acutum] acumen   ed. 
1314 olfecisse .i. scisse;   in marg. dextra 
1315 odontes. grece. dentes   in marg. sup. 
1316 incisores] praecisores    Lindsay  (snij- of voortanden) 
1317 uel colomelli. ss. 
1318 inmassant .i. congregant.  in marg. sup. 
1319 let op de vorm van de cauda! 
1320 uranon grece palatum.   in marg. sinistra 
1321 hominum ss. 
1322 bestie ss. 
1323 Bari grece. graue et forte   in marg. sin. 
1324 musculi ss. 
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 Cubitum.1325 Vlna. Alę.1326 Oscilla.1327 Manus.  Dextra. Sinistra. Palma. Pugnus. Digiti. / 

/5/ Pollex. Index. uel salutaris.1328 Inpudicus. Anularis.1329 Auricularis. Vngulas.1330 / 

 Truncus.1331 Torax. uel arca.1332 Pulpę.1333 Pectus. Costę. Papillæ.1334 Vbera. Lac.1335 Pori.1336 / 

 Cutis;1337 Corium;1338 Aruina. Membra; Artus. Nerui.1339 Compago. Ossa. Medulla. / 

 Vertibula. Cartilagines. Latus; Dextro lateri habilior motus est. leuo fortior et oneri1340 / 

 ferendo accommodatior. Dorsum.1341 Terga. Scapula. Interscapilium. Palę.1342 Spina. / 

/10/ Spondilia. Sacra spina.1343 Renes. Lumbi. Vmbilicus.1344 Ilium;1345 Clunes. Nates. Genitalia.1346 / 

 uel ueretrum.1347 Testiculi. Viscus.1348 Posteriora. Meatus. Femora;1349 Femina. Coxe. / 

 Vertebra.1350 Suffragines. Genua; Crura; Tibię. Talus.1351 Surę. Calcanei. Pedes.1352 / 

                                                 
1325 olenos grece. cubitus  in marg. sin. 
1326 uel ascillę uel subhirci. ss.       
1327 cillentur .i. mouentur.   in marg. sin.  
1328 uel demonstratorius  ss. 
1329 uel medicinalis ss. 
1330 onicen grece. ungula   in marg. sin. 
1331 a collo ad inguinem. ss. 
1332 a collo ad stomacum  ss. 
1333 caro sine pinguedine uel uiscus. ss.   (XI, 1, 81) 
1334 capita mamillarum ss. 
1335 Leucos grece. album.  in marg. sin. 
1336 uel speramenta. ss.]  spiramenta   ed. 
1337 uel pellis ss.       cutis grece incisio  in marg. sin. 
1338 in de andere codd. komt het lemma Pori ná Cutis en Corium. 
1339 neura grece neruus    in marg. sin. 
1340 honeri ante corr. (exp.) 
1341 a ceruice ad renes ss. 
1342 palin grece. premere.   in marg. sin. 
1343 ironostun grece. sacra spina   in marg. sin. 
1344 umbo .i. bulla scuti   in marg. sin.     bulla scuti] locus in medio clypei   Lindsay   
1345 ileos. grece. obuoluere   in marg. sin. 
1346 uel pudenda uel inhonesta ss. 
1347 Virus .i. humor fluens a natura uiri     in marg. sin. 
1348 Viscus] BK      fiscus   Lindsay 
1349 ab inguinibus usque ad genua. ss. 
1350 .i. capita coxarum. ss. 
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 Plantę. Calcis. Solum. Viscera. Musculi.1353 Cor.1354 Sinistra arteria plus sanguinem. dextra / 

 plus spiritum. Pulsus; dacti<li>cum percussum;1355 dorcaziontes.1356 mirmizontes1357؛ mortis signa. / 

/15/ Venę. Sanguis. Sanguis non est integer nisi in iuuenibus. Minuitur sanguis per ętatem. / 

 Pulmo.1358 Iecur.1359 habet uoluptatem et concupiscentiam. Fibrę. Splen. ridet; Fel. irascitur. Cor؛ sapit. / 

 Bilis.1360 Stomacus. Intestina. Omentum. Disseptum. Cęcum.1361 Ieiune;1362 Venter.1363 Aluus. Vterus. / 

 Matrix. Vulua.1364 Vesica. Vrina.1365 Semen. Menstrua.1366 fruges non germinant. acescunt musta. / 

 moriuntur herbę. arbores non germinant. ferrum eruginat. nigrescit ęs. canes in rabiem. glutinum / 

/20/ asfalti dissoluitur. Mares uel feminas steriles fieri per nimiam seminis uel sanguinis crassitu/ 

 dinem uel raritatem. Primum cor fingitur hominis. In auibus primum oculi. Foetus. Folliculus. / 

 Si paternum semen ualidius؛ nasci patribus similes; Ex paterno semine puellas nasci.  (XI, 2)1367¶ Gradus ę/ 

 tatis؛Infantia.1368 pueritia.1369 adulescentia.1370 iuuentus.1371 grauitas.1372 senectus.1373 Senium. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1351 Tolus .i. eminens rotunditas.   in marg. sin. 
1352 Podas grece. pedes.    in marg. sin. 
1353 uel chori. ss.] tori  ed.     
1354 cardian. grece. cor    in marg. sin. 
1355 sine uitio ss.         dati cum percussum ante corr. 
1356 .i. citatiores ss.    dorcaziontes] δορκαδάζοντες    Lindsay 
1357 leniores ss.    mirmizontes] μυρμίζοντες   Lindsay 
1358 pleumon. grece. pulmo /  pteudo grece. spiritus      in marg. sin. 
1359 Cecur ante corr. 
1360 Bilis in ras.  
1361 tilonenteron. grece cęcum intestinum   in marg. sin.    tilonenteron] τυφλὸν ἔντερον  Lindsay   tilon-  CK 
1362 Ieiune] ieiunum   ed.  (= nuchtere darm) 
1363 a pectore ad inguinem ss. 
1364 ualua .i. ianua.   in marg. sin. 
1365 uel lotium ss. 
1366 uel muliebria ss. 
1367 XI, 2 De aetatibus hominum 
1368 Infantia corr.] vii. ss.   De bovengeschreven jaren met betrekking tot de duur van de verschillende levensstadia komen slechts gedeeltelijk overeen met de in de Etymologiae 

vermelde jaren.  
1369  vii. ss.  
1370 vii.vii. ss.   
1371 vii.vii.vii. ss. 
1372 vii.vii.vii. ss. 
1373 geron grece. senex  / presbiter grece. senior.      in marg. sin. 
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 Puer.1374 pro natiuitate. pro ętate; pro obsequio. Puella. Pupilli.1375 Orbi. Puberes. Puerperę. Iuuenis. /  

/25/ In pecudibus ac iumentis. tertius annus est robustissimus. Vir. Mulier. Virgo. Virgo non dicitur / 

 uirago. si non facit opera uirilia. Femina. Senior.1376 Adulescentior.1377 Stultos esse homines / 

 frigidioris sanguinis. Anus. Anilitas. Vetula. Canicies. Senectus ab inpedentissimis nos / 

 liberat. 1378 uoluptatibus inponit modum. libidinis frangit1379 impetus. audit1380 sapientiam. dat / 

 maturiora consilia; Mors؛ acerba. inmatura. naturalis uel matura.1381 Mortuus. / 

/30/ Funus. Cadauer. Exequias.1382 Defunctus. Sepultus; Humare. / 

 

[fol. 134r] 

 

 (3) ¶ Portenta.1383 Ostenta. Monstra. Prodigia. Portentuosa.1384 Tition. viiii. iugeribus1385 iacens. /  

 Nani uel pigmei.1386 Bicipites. Trimani. Iscinodontę.1387 Manus a manu deficit. Sine manu1388 uel / 

 capite. Solum caput aut crus. Leonis uultum uel taurinum corpus.1389 ut minotaurum.1390 Ex muli/ 

 ere uitulum. Oculos in pectore uel in fronte. Aures in tempora. Iecur in sinistro. Splen. / 

/5/ in dextra. Digiti coherentes in una manu. Dentati uel barbati nascuntur. Androgeni1391 / 

 uel hermafroditę.1392 Gigantes. Cinocefali.1393 Ciclopes. uel agriofagitę.1394 Lamias1395 / 

                                                 
1374 uel efebus  ss. 
1375 uel orfans.  ss. 
1376 minus senex ss. 
1377 minus adulescens ss. 
1378ab inpedentissimis nos liberat] ab inpotentissimis dominis liberat     Lindsay 
1379 fragit ante corr.  (suprascr.) 
1380 audit] auget   Lindsay 
1381 senum ss. 
1382 exequias] exsequias    Lindsay 
1383 causa mulier in umbria peperit serpentem. ss.   (tir. noot voor causa is moeilijk leesbaar) 
1384 ut cum sex digitis ss. 
1385 iageribus  scripsit 
1386 uel statura cubitales in india. ss. 
1387  .i. geminorum dentium ss.      Iscinodontę] scinodontas  T  scenodontas  K   cynodontes  Lindsay      
1388 istereni ss.] Graeci steresios uocant    Lindsay     sterenos  C 
1389 uel caput ss. 
1390 etheromorfian. ss.         (έτερομορφίαν    Lindsay) 
1391 utriusque generis. ss. 



911 

 

 

 truncos sine capite; Sine naribus ęquali totius oris planitię.1396 Labro subteriori faciem / 

 tegunt; Concreta ora. ut calamis auenarum pastus hauriant; Sine linguis / 

 Panotios.1397 qui aure totum corpus tegunt. Artabatitę1398 proni ut pecora. Satiri؛ / 

/10/ homuntiones aduncis naribus. cornua in frontibus caprarum pedes. Fatuos ficarios.1399 / 

 Sciopodum.1400 singulis cruribus celeritate mirabile pedum magnitudine adumbrantur. / 

 Antipodes.1401 plantas uersas post crura. octonos digitos. Ippopedes.1402 equinos pedes. / 

 Macrobii.1403 xii. pedum statura. Gerio rex hispanię triplici forma. Gorgones. me/ 

 retrices crinitas serpentibus. unum oculum habentes. Sirenas tres uirgines ex parte. et / 

/15/ ex parte uolucres. habent alas et ungulas. una uoce. altera tibiis. tercia lira. Scilla fe/ 

 mina succincta1404 caninis capitibus. Cerberus1405 inferorum canis tria capita habet.1406 / 

 Idra serpens viiii. capitum. quarum uno cęso tria exsurgebant. Cymera trifor/ 

 mis bestia. ore leo. media caprea. postrema draco. leones et capras nutrit. / 

 ardet. plena serpentibus. Centaurus.1407 homo equo mixtus. Monocentaurus1408؛ ex tau/ 

/20/ ro et homine.Onocentaurum. homo mixtus asino. (4) ¶ circe; Apes de uitulo. Scarabei / 

 de equo. Locusta de mulis. Scorpio de cancro. (XII, 1)1409¶ Animalia uel animantia. / 

 Quadrupedia.1410 Pecus.1411 Pecudes. Iumenta. Armenta.1412 Grex.1413 Bidentes. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1392 herma. grece masculus. Afrodi grece. femina.    in marg. dext. 
1393 india ss. 
1394 india / unius oculi. solas carnes edent ss. 
1395 in libia ss.    Lamias] Lemnias   Isid.    Blemmyas  Lindsay 
1396 ultimo orientis ss. 
1397 scitia ss.           oti. grece. aures   in marg. dext. 
1398 Ethiopia ss. 
1399 siluestres homines ss.          Fatuos] phatuos  T   Faunos    Lindsay  
1400 in ęthiopia. ss. 
1401 in libia ss. 
1402 in scitia ss. 
1403 india ss.     Macrobii ] Μακρόβιοι     Lindsay 
1404 succincta corr. 

1405 Creouoros grece. carnem uorans   in marg. dext. 
1406 infantia. iuuentus. senectus. ss. 
1407 uel ippocentaurus  ss.     om.  Lindsay 
1408 monocentaurus] CT         Minotaurus    Lindsay 
1409 Boek XII De animalibus (éd. André) 
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 Uerbix.1414 Aries. Agnus.1415 Edi; Irci.1416 Capri. Ibices. Cerui.1417 Tragelafi.1418 Hinuli.1419 / 

 Dammula. Lepus. Cuniculi. Sus. Verris. Porci. Aper.1420 Camelus.1421 Dromeda.1422 Ruminatio. Ruma.1423 / 

/25/ Iuuencus. Taurus.1424 Palearia. Vacca. Vitula. Bubali. Vri. Asinus. Asellus. Onager.1425 / 

 Arcadici. Eq<u>us uel caballus. uel sonipes. Persici.Ugnici. epirotici. siculi;1426 forma. pulcritudo. / 

 meritum. color; ualidum corpus et solidum robori. conueniens altitudo. Latus longum. substrictus. / 

 maximi1427 et rotundi clunes.1428 pectus late patens. musculorum densitate nodosum / 

 totum corpus. pes siccus et cornu concauo solidatus; Exiguum caput et siccum. pelle prope / 

/30/ ossibus adhęrente. aures breues et argutę.1429 Oculi magni. nares patulę. / 

 erecta ceruix. coma densa et cauda. ungularum soliditatis fixa rotunditas. / 

 

[fol. 134v] 

 

 animo audax. pedibus alacer. trementibus membris quod est fortitudinis inditium / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1410 cerui. dammę. onagri. ss. 
1411 ris. ss.  (= pecoris, gen.) 
1412 equorum boum.  ss. 
1413 ouium. caprearum. ss. 
1414 Uerbix] CT     Berbix  K   Verbex  XY   Vervex   edd. 
1415 agnos. grece. pius   in marg. dext. 
1416 Irqui .i. anguli oculorum;    in marg. dext. 
1417 cerata. grece cornua.  in marg. dext. 
1418 Tragefafi a. c. 

1419 hinuli] inuli  CTX   André    hinnuli   Lindsay 
1420 suagros. grece ferus.    in marg. dext. 
1421 cami grece. humile uel breue.    in marg. dext.    χαμαì  Lindsay 

       camur. grece curuus.    in marg. dext.       Καμουρ  Lindsay 
1422 Dromus. grece cursus uel uelocita.   in marg. dext.      δρόμος   Lindsay 
1423 de laatste vier lemma’s doorbreken de volgorde in de Etymologiae 
1424 Boeti. grece bos. uel trio.  in marg. dext. 
1425 osios grece. asinus.     in marg. dext.     ὄνος   Lindsay 

       agrian grece. ferus.     in marg. dext.            ἄγριον   Lindsay 
1426 Persici…siculi] L. annos ss.      Ugnici]Hunnicis   edd. 
1427 maximi] C      maxime    edd. 
1428 clunes] clunis  B    edd. 
1429 argutę. corr. (suprascr. a) 
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 quique ex summa quiete facile concitetur. uel excitata festinatione non difficile tene/ 

 atur. Motus equi in auribus intelligitur. uirtus in membris trementibus. Badius. aureus. / 

 roseus. mirteus ceruinus. giluus. glaucus. scutulatus. canus. candidus. albus. guttatus. / 

/5/ niger.1430 uarius ex nigro badioque. cinereus deterrimus. Badius. uel hispadis.1431 Glaucus. / 

 Giluus. Mellinus. Guttatus. Petili; Equiferos. Mannus.1432 Ueredi. / 

 Muli. Generosos obici equos uisibus concipientium equarum. idem de columbis. / 

 Feminarum est natura.vt quales perspexerint siue mente conceperint in extremo uo/ 

 luptatis estu dum concipiunt talem et subolem1433 procreent. Bigenera. mulus ex equa / 

/10/ et asino. Burdo1434 ex aequo et asina. Ibride ex apris et porcis. Titirus. ex oue / 

 et hirco. Musmo ex capra et ariete. (2) ¶ Bestię. Ferę.1435 Leo.1436 Leena.1437 Tigris.1438 / 

 Panter. Pardus. Leopardus. Rinoceron.1439 uel unicornis.1440 Elefantus.1441 uel barro. / 

 uox eius barritus.1442 dentes ebur. rostrum promoscida.1443 Gripes.1444 omni parte corporis / 

 leones. alis et facie aquilę similes. Cameleon. Cameleopardus.1445 collo / 

/15/ equo similis. pedibus bubulo. capite camelo. Linx. uel licus. cuius urina / 

 uertitur in lapide ligurio.1446 Castores.1447 uel fibri. Vrsus. cuius caput inualidum / 

 uirtus1448 in brachiis et lumbis; Lupus.1449 cuius uirtus in pedibus;. In ęthiopa sunt lupi iu/ 

                                                 
1430 mauron. grece. niger   in marg. sin. 
1431 uel uadius uel fenicatus. ss.      spadica .i. color palmę    in marg. sin. 
1432 uel brunnicus ss. 
1433 subolem] sobolem    edd. 
1434 uel durmerus ss.    (durmerus  volkstalig?) 
1435 Ferę] Fesę a. c.  

1436 leon grece leo  in marg. sin. 
1437 uel lea ss. 
1438 in hircania ss. 
1439RiNoceron corr.    uel monoceron   superscr. 
1440 unicornus    edd. 
1441 uel boues luci uel lucas. ss.] boues lucas   edd.      elefio. grece mons in marg. sin.] elephio  BC   elaphio  KT     λόφος   edd. 
1442 in india ss. 
1443 promoscida] promuscidae  K    proboscida    edd. 
1444 in hiperboreis ss. 
1445 Camelopardus  edd. 
1446 lyncurius   Lindsay   ligurius  André 
1447 uel canes pontici ss. 
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 bati uarii omnis coloris. Canis.1450 Catuli. Licisci. Vulpes.1451 Simia.1452 / 

 Cenocefali.1453 caput caninum. Satiri. grata facie sed inquietum. Callitrices. / 

/20/ producta barba et lata cauda. Leontofonos. Strix.1454 Enidros.1455 uel neo/ 

 mon.1456 uel suillus. Musio.1457 uel captus. uel cattus. uel catus.1458 Furo. Melo. / 

 (3) ¶ Mus. Sorex. Mustela.1459 Mus araneum. in metallis argentariis pluri/ 

 ma est unde et supersedentibus pestem facit. Talpa.1460 Glires.1461 Iricium. Grillus. / 

 Formica. In ęthiopia formicę ad formam canis. Formicoleon. (4) ¶ Anguis. / 

/25/ Coluber. Serpens. Tot uenena quot genera. Tot pernicies quot species. Tot dolores / 

 quot colores. Draco.1462 sępe ab speluncis abstractus fertur in aerem concitaturque propter eum aer. / 

 uim habet in cauda. Basiliscus. uel regulus.1463 facit idrofobas1464 et limfaticos; Vipera. unde fiunt / 

 pastilli qui tiriaci1465 dicantur. Aspis1466؛ Dipsa1467 uel situla. Ipnalis.1468 Emorrois.1469 Prester. / 

 Seps; Ceraster. Scitalis. Amfiuena.1470 Enidris; Idros. cuius mors bua1471 dicitur; / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1448 uirtus] uis    edd. 
1449 Lupos ante corr.  (suprascr.)      licos. grece lupus.   in marg. sin. 
1450 cenos grece canis in marg. sin.] κύων   edd.    
1451 Vulpis ante corr.  (suprascr.) 
1452 Simiæ in ras.    .i. pressis naribus ss. 
1453 Cenocefali] UW   Cynocephali  Lindsay    Cinocefali  André 
1454 in africa ss.    Strix] Histrix    edd. 
1455 in nilo ss.     Enidros] Enhydros     edd. 
1456 neomon] Ichneumon    edd.      Ten onrechte meent Ademar dat hier sprake is van een synoniem voor Enhydros. 
1457 Murio ante corr. 
1458 .i. ingeniosus ss. 
1459 letidas grece. mustelas siluestres  in marg. sin.      letidas] ἴκτιδας    edd. 
1460 asfalaca. grece talpa. ss. 
1461 gliscit. crescit.   in marg. sin. 
1462 in ęthiopia ss.    draconta grece. draco.   in marg. sin. 
1463 uel sibilus. ss. 
1464 ὑδροφόβους   Lindsay 
1465 θηριακοὶ    Lindsay    //   tirioici  ante corr. 
1466 ios. grece uenenum   in marg. sin.    ios] ἰὸν   edd. 
1467 Dipsa] Dipsas  André 
1468 Hypnalis    edd. 
1469 Emorrois] Haemorrhois   edd.    emath. grece sanguis.   in marg. sin.        emath] haema    André    αἷμα   Lindsay 
1470 Amfiuena] G   Anfiuena  cett.        Amphisbaena   Lindsay     Anfisbena  André 
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/30/ Idra uel excedra. Celidros uel cersidros.1472 Rinatrix.1473 Cencris. Parias. Boas. / 

 

[fol. 135r] 

 

 Iaculus; Sirenę.1474 Obites.1475 Salpiga.1476 Cęcula. Centupeda. Lacertus. Botrax.1477 Salamandria. / 

 Saura. Stellio. Admoditę.1478 Elefantię. camedracontes. Serpens non percutit. nisi quando calescit. / 

 Venenatus primo obstupescit; Venenum. non nocet nisi tetigerit sanguinem. Anima quę ignea est / 

 fugit frigidum uenenum. Si in qualibet corporis parte ab aluo usque ad caput ictu aliquo collidatur ser/ 

/5/ pens. debilitatur. Exuuię.1479 indubię.1480 De medulla hominis mortui que est in spina. serpens cre/ 

 atur. Serpens hominem nudum. non ausus est tangere. (5) ¶ Vermis. de ouis aliquando nascitur scorpio. /  

  Aranea perpetuum sustinet in sua arte dispendium.1481 Sanguisuga.1482 Scorpio. palmam manus non / 

 ferit. Cantarida. Multipes. Limax. Bombex. Bombicinum. Eruca. Teredones.1483 / 

 Tinea uel pertinax. Emigraneus.1484 Lumbricus. ascaride. costi. peduculi. pulices. / 

/10/ lendex.1485 tarmus.1486 ricinus.1487 usia.1488 cimex. Peducosus.1489 (6) ¶ Piscis. Reptilia. Amfiuia.1490 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1471 bua] boa   edd. 
1472 cirson. grece terram  in marg. sin. 
1473 Rinatrix] codd.     natrix   edd. 
1474 in Arabia ss. 
1475 Obites]  codd.   Ophites  edd. 
1476 Salpiga]  T  cf. André, n. 264    Salpica  BC     Salpuga   Lindsay 
1477 botraca grece. rana   in marg. dext. 
1478 Admoditae] BCT     ammodytae   Lindsay   ammoditae   André 
1479 Exuuię]  suprascr. eras. 
1480 lees: induuiae    edd. 
1481 dispendium] suspendium    edd. 
1482 uel ss. 
1483 uel termites. ss. 
1484 emigraneus] emigranius   cf. André n. 306     hemicranius    Lindsay 
1485 lendex] BT   André    lendix  C  lindex  K    lendes    Lindsay 
1486 lardi ss. 
1487 canum ss. 
1488 porci ss. 
1489 Peducosus staat niet op zijn plaats, hoort bij het voorgaande peduculi. 
1490 Amfiuia] Amphibia  edd.       amfi grece. utrumque   in marg. dext. 
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 Tructa.1491 Musculus est ballenę masculus. Ballena.1492 Cete. Equi marini. Bocas.1493 Cerulei.1494 / 

 Delfines.1495 Porci marini. Corui. Tinni; Gladius. Serra. Scorpio. Aranea; Decem / 

 cancri cum ocimi manipulo alligati. omnes qui ibi sunt scorpiones ad eum locum congregari.1496 / 

 Corcodillus.1497 quadrupes. xx cubitorum; Ippotamus.1498 equo similis dorso. iuba. hinnitu.1499 / 

/15/ rostro resupinato. aprinis dentibus. cauda tortuosa. Pagrus. uel fagrus.1500 Dentix. Lepus. / 

 Lupus. Mullus؛ eius cibo libido inhibetur. oculorum acies hebetantur; Mugilis. Melanurus. / 

 Glaucus.1501 Timallus.1502 Ascarus.1503 Sparus.1504 Australis.  Amio. Echenais.1505 Vranoscopus. Milago.1506 / 

 Squatus. Sarda. Sardina. Allec. Aforus. Anguilla. Draco marinus. Murena uel mirina.1507 / 

 Congrus. Polippus. Torpedo. Sepia. Lulligo. Concę uel concleę.1508 Luna aucta. auget humorem. / 

/20/ Defecta؛ minuit. Oceloe;1509 Murice.1510 Cancri. Ostrea.1511 Pelorides. Ungues Testudo. / 

 Ichinus.1512 Vris. Ranę. aquaticę. palustres. rubetę. calamitates.1513 Egredulę.1514 Canis non la/ 

                                                 
1491 uel uarii ss. 
1492 Bali. grece. emittere   in marg. dext. 
1493 Bocas corr. 
1494 cerulum .i. uiride cum nigro;   in marg. dext. 
1495 uel simones ss. 
1496 Decem … congregari ] hoort bij   scorpio 
1497 Corcodillus] T      Crocodillus    edd.    cf. André, p. 20 
1498 in nilo ss. 
1499 similis corr. 

1500 gr(ece). ss. 
1501 gleucon. grece. album.     in marg. dext.    gleucon] BCT      glaucon K   γλαυκòν  edd. 
1502 timum. grece flos   in marg. dext. 
1503 Ascarus] Escarus    edd.  
1504 Isparus. grece telum rusticanum   in marg. dext.] sparus est telum rusticanum    edd. 
1505 uel mora. ss. 
1506 milago] millago    edd. 
1507 mirina] μύραιναν   edd. 
1508 cocleę a. c.  
1509 .i. margaritæ ostrearum ss.   cf. XVI, 10,1 
1510 uel concilium. uel ostrum. ss. 
1511 ostrea grece. testum / ostrea neutrum. / carnes eius femineo genere.  in marg. dext.    feminino    edd. 
1512 uel iricius ss. 
1513 calamitates]  C    calamitatis  T   calamites    edd. 
1514 Egredulae] BK    Agredulae   edd. 
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 trat. cui in offa uiua rana datur. Sfungia.1515 Icini.sfungię. tragos. penicilli. / 

 (7) ¶ Auis. Columba. Perdix. Accipiter. Garamantes. Hirundo. Turtur Anser. miluus. Ciconię. / 

 sturni. coturnices. Aquila. Cignus. merula. Psittacus. Pica. Alites. Volucres.1516 / 

/25/ Pulli.1517 Alę. Pluma. Grus. Coruus. Pauo. Ulula. Cuculus. Gaiulus.1518 Vultur. Gradipes.1519 / 

 Grus. senectute nigrescit. Ciconia. Olor.1520 Strutio. Ardea.1521 Fenix.1522 plus .d. annos uiuit. / 

 Cinomolgus.1523 Psittacus.1524 colore uiridi. torque puniceæ.1525 Alcion. Pellicanus.1526 Stronfalidę.1527 / 

 Diomedię.1528 Memnonides.1529 ad ilium quinto anno aduolant iuxta memnonis sepulcrum. et tertia / 

 die ineunt pugnam. Ercinę.1530 quarum pennę nocte ducent. Onocrotalus. Ibis.1531 Meropes.1532 / 

/30/ Coredula. Monedula. Vespertilio. Luscinia.1533 Vlula. Bufo.1534 Noctua.1535 Strix.1536 / 

 Coruus.1537 Cornix. Gragulus.1538 Pica; Picus. uel picus martius. Pauo. Fasianus. Gallus. Ans. / 

 

                                                 
1515 fingere .i. nitidare uel extergere.    in marg. dext. 
1516 Vola .i. media pars pedis et manus. uel alarum   in marg. dext. 
1517 Pulla .i. uestis nigra    in marg. dext. 
1518 Gaiulus] D    graculus    edd. 
1519 uel tarda ss. 
1520 uel cignus ss.     Cignus grece. olor   in marg. dext. 
1521 uel tantalus ss. 
1522 in arabia ss. 
1523 Cinomolgus] BU    Cinnamolgus   edd. 
1524 in india ss. 
1525 torque puniceæ] torque puniceo  ed.  
1526 in nilo ss.      Canopus .i. ęgiptus  in marg. dextra 
1527 Stronfalidę] Stromfalidae  BK    Strofalidae  André    Stymphalidae  Lindsay     cf. André n. 486     
1528 uel herodii. ss. 
1529 in ęgipto ss. 
1530 Ercinę] Erciniae  André   Hercyniae   Lindsay       in hircino saltu germanię ss. 
1531 in nilo ss. 
1532 uel gauli. ss. 
1533 uel acredula  ss. 
1534 Bufo] T     Bubo   edd. 
1535 uel nocticorax ss.]  Nocticorax   codd.  André   Nycticorax   Lindsay 
1536 uel amma ss. 
1537 uel corax ss.    coracinat. coruus   in marg. dext. 
1538 Gragulus] X    Graculus  Lindsay    Graculos  André 
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[fo. 135v] 

 

 Anser. nullum animal ita odorem hominis sentit. Fulica.1539 Mergus. Columbę.1540 Palumbes. Turtur. / 

 Perdix masculus in masculum surgit. Coturnices.1541 caducum morbum patiunt؛ vt homo.1542 Opopa.1543 Tucosci.1544 / 

 quorum saliuę cicadas gignunt. Passer. Merula. Erundo. Turdas;1545 Turdela. cuius stercore / 

 uiscus generatur. Furfurio. Ficedulę. Carduelus.1546 Augurium est in gestu. motu. uolatu et / 

/5/ uoce; Oscines; Inhebres.1547 Prepetes;1548 Oua. tantam uim habent ut lignum eo perfusum non ardeat. / 

 uestis contracta1549 non aduritur. admixta calce glutinat uitri fragmenta. (8) ¶ Apes. fumum fu/ 

 giunt. tumultu exasperantur; carnes uituli uerberantur que putrefactę creant uermes / 

 qui post sunt apes. Scabrones de equis. Fuci de mulis. Vespę de asinis; Costros; / 

 Item scarabei de equis. Tauri. Buprestis. Cicendela.1550 Blattę. Papiliones / 

/10/ uermiculos stercore suo faciunt nasci.  Locusta. Cicades. Musca; Cinomia. / 

 Culex; Scinifes. Oestrum. latine asilus uel tabanus. Bibiones.1551 Gurgulio; / 

 (XV, 3)1552 ¶ Habitatio; Domus.1553 Ędes; Ędificium. Aula; Atrium; Palatium. Talamus. Cęna/ 

 culum; Triclinium;1554 Cella; Cubiculum; Secessus; Diuersorium. Ospitium;1555 / 

 Moeniana;1556 Tabulatum. Apogeum;1557 Xenodochia1558 .grece. Nosocomiom.1559 / 

                                                 
1539 Fulica] André    Fuliga    Lindsay       lagos. grece lepus    in marg. sin. 
1540 uel uenerię. ss. 
1541 uel ortigas. uel ortigometra.  ss. 
1542 Ademar corrigeert hier het tiroonse teken voor ut (= v) door de verbinding met de letter T. 
1543 Opopa] Vpupam   edd.   Opopam  codd. 
1544 Tucosci] Tucos   edd.     uel ciculi ss. 
1545 uel dos ss. 
1546 uel acantis  ss.      acantus .i. spinas  in marg. sin. 
1547 aduersi ss.      Inhebres] inebrae  edd.    
1548 prosperi. ss. 
1549 contracta] contacta  André   Plin. 29,51    contra   Lindsay 
1550 Cicendela] BCT   André    Cicindela    Lindsay    cf. André n. 603 
1551 uel mustiones. ss. 
1552 Boek XV (De aedificiis et agris), 3 (De habitaculis). 
1553 domata. grece tecta.    in marg. sin. 
1554 clinion. grece lectus uel accubitus.    in marg. sin.     clinion] K     clinon  BCT      accubitus (-m)] BKT  adcubitus  ed. 
1555 uel metatum. ss.    castra metati .i. mutauerunt   in marg. sin. 
1556 uel solaria ss. 
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/15/ (4) ¶ Sacra. Sancta; Sancta sanctorum; Propiciatorium; Oraculum; Penetralia.1560 Oratorium. / 

 Monasterium.1561 Coenobium.1562 Templi: antica.1563 postica.1564 Sinistra.1565 Dextra.1566 / 

 Fana; Delubra;1567 Fons in delubris .vii. gradus habet propter septiformem spiritum tres in descensu. / 

 tres in ascensu. Septimus qui et quartus in medio filio hominis similis. stabilimentum pedum; / 

 Basilica:1568 Martiria. Ara;1569 Altare; Pulpitum; Tribunal; Analogium: (5) ¶ Sacrarium. / 

/20/ Donarium; Lectisternium; Ærarium; Armarium; Armamentarium; Bibliotheca.1570 / 

 Cellarium;1571 Apotheca.1572 Repostoria.1573 (6) ¶ Ergasterium;1574 Ergastula. Gineceum.1575 / 

 Pistrinum. Clibanus. Furnus. Torcular. Forus.1576 Lacus. (7) ¶ Aditus. Vestibulum. / 

 Porticus; Ianua; ostia;.1577 Fores.1578 uel ualuę.1579 / 

 Claustra. Fenestrę.1580 Cardo.  ¶ cor totum hominem mouet. Limina. Postes; / 

/25/ Antę. (8) ¶ Fundamentum.1581 Paries. Parietinas. Angulus; Culmina. Camerę.1582 Laque/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
1557 uel antrum. uel speluncam ss.    Apogeum]  codd.    Hypogeum   cet. Lindsay 
1558 peregrinorum susceptio ss. 
1559 miserorum domus ss. 
1560 penitus .i. pene intus.  in marg. sin. 
1561 Monos. grece solus. / sterio grece. statio;   in marg. sin. 
1562 Coeno. grece commune.  in marg. sin. 
1563 ad ortum ss. 
1564 ad occasum  ss. 
1565 ad septentrionem ss. 
1566 ad meridiem ss. 
1567 uel ędes. ss. 
1568 Basilice. grece regis habitatio.   in marg. sin 
1569 catara .i. inprecatio.   in marg. sin. 
1570 Biblio. grece liber. / teca. grece repostorium    in marg. sin. 
1571 uel promptuarium.  ss. 
1572 uel horrea. ss. 
1573 uel reconditoria ss.     Entica. grece reposita rei copiosa substantia;   in marg. sin.    entica] BCT  entheca   Lindsay 
1574 Erga. grece. opera   in marg. sin. 
1575 Gineceum corr.     gene. grece. mulier.    in marg. sin. 
1576 uel calcatorium.  ss.   ad nundinas. ad magistratus subscr. 
1577 Hostia ante corr. (exp.) 
1578 foris ss.    
1579 intus ss. 
1580 fos. grece lux.   in marg. sin. 
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 aria uel lacunaria1583 uel lacunarium. Absida.1584 Testudo; Arcus. Pauimenta1585 uel litostrata. / 

 Ostracus.1586 Compluuium; Tessella.1587 Bases. Columna. altitudinis tercia pars latitu/ 

 dinis. Rotundarum: doricę. ionicę. tuscanicę. corinteę. atticę. / 

 Capitolia. Epistilia. Tegulę. uel imbrices. Lateres uel laterculi. Canalis. / 

/30/ Fistulę aqquarum. (9) ¶ Munitum uel munimentum. Cors.1588 Vallum. 1589 Interualla. / 

 Agger. Macerię.1590 Formatum uel formatium.1591 Sępes. Caulę.1592 (11) ¶ Sepulcrum.1593 / 

 

[fol. 136r] 

 

 uel monumentum1594 uel Tumulus; Sarcofagum.1595 Mausolea. Piramides.1596 (12) ¶ Casa. Tugurium.1597 / 

 Tescua.1598 uel prerupta et aspera loca. Magalia. (13) ¶ Ager.1599 Villa.1600 Possessiones. Fundus. Predium.1601/ 

 Rura; Seges. / 

 Compascuus ager.1602 Alluuius; Subsiciua1603 .i. superuacua que sutor precidit de materia.  et / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1581 uel cementum.  ss. 
1582 camur. grece curuum.   in marg. sin. 
1583 uel lacus. ss. 
1584 grece. lucida. ss. 
1585 Pauere .i. cedere. ferire   in marg. sin.      ferire] om. Lindsay 
1586 ostra. grece testa   in marg. sin. 
1587 tessera .i. quadratus lapillus   in marg. sin. 
1588 Cors] BCKT2       Cohors   Lindsay      coartat .i. concludit.  in marg. sin. 
1589 ualli .i. fustes quibus uallum munitur.   in marg. sin. 
1590 corr. suprascr.      macros. grece longus.     in marg. sin. 
1591 formatium]  BK    formaceum  Lindsay 
1592 aulas. grece animalium receptacula.    in marg. inf. 
1593 In de ondermarge staan neumen genoteerd die doorlopen in de ondermarge van fol. 136r. 
1594 uel memoria ss. 
1595 Sacofagum ante corr. (suprascr.)     sarcia. grece. caro.    in marg. dext. 
1596 sepulcra quadrata a lato incipiunt. in angusto finiuntur. ss. 
1597 uel capanna ss. 
1598 uel sunt tuguria ss. 
1599 aruus .i. sationalis / consitus .i. aptus floribus / pascuus .i. qui ceruis et animalibus uacat. / florus .i. horti apibus congruentes;  subscr.     aptus floribus] aptus arboribus   

Lindsay     ceruis] herbis  Lindsay   
1600 coragros. grece uilla. / uallus .i. agger terrę.  in marg. dext.    uallus] scripsit uollus 
1601 Predium  met een dubbel streepje boven de  p  voor  prae            preuidetur .i. apparet.    in marg. dext. 
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/5/ abicit; Area; Pratum; Paludes; (14) ¶ Fines agrorum. Limites;1604 Termini; Limites maximi.1605 / 

 Arca; Trifinium; Quadrfinium; (15) ¶ Mensura: pondere. capacitate. longitudine. / 

 altitudine. latitudine. animo; Orbis: in partibus. partes in prouintiis. prouintias in regionibus. regiones in locis. loca in / 

 territoriis. territoria in agris. agros in centuriis. centurias in iugeribus. iugera in climatibus. climata in actus. perticas. passus. gradus / 

 Cubitus. pedes. palmos. uncias. digitos. Digitus est pars minima agrestium mensurarum. inde untia.1606 / 

/10/ Palmus.1607 Pes.1608 Passus.1609 Pertica.1610 Omnes istę mensurę in corpore sunt; pertica1611 sola portatur. ipsa est calamus / 

 Ezechielo templum mensurantis; Actus minimus.1612 Climata:1613 Actus quadratus;1614 Actus du/ 

 plicatus;1615 Iuger;1616 Actus prouintię beticę1617 .i. latitudo xxx pedum. et longitudo lxxx;1618 / 

 Candetus;1619 Iustus candetus.1620 Stadialis ager;1621 cuius mensura octies computata miliarius est. qui constat /   

 quoque milia pedibus.1622 Centuria .i. cc. iugera;1623 (16) ¶ Mensura uiarum . uel miliaria uel stadia.1624 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1602 archifinius. / noualis. / squalidus / uliginosus. subscr.   

( De lijntjes door Ademar getrokken vanuit het kernwoord ager, geven aan dat hij de volgende opsomming heeft willen geven:  Ager: compascuus, alluuius, archifinius, 

noualis, squalidus, uliginosus. )    Uligo. breuis humor terrę   in marg. dext.  
1603 Subsiciua] BCK      Subseciua   Lindsay 
1604 Lima .i. transuersa. ss. 
1605 cardo a septentrione. / decumanus ab oriente in occidentem. subscr. 
1606 digiti .iii. ss. 
1607 .iiii. digiti ss. 
1608 xvi. digiti ss. 
1609 v. pedes. ss. 
1610 passus iio. uel pedes x;  ss. 
1611 .i. x. pedes ss. 
1612 .i. latitudine pedum iiii. Longitudine cxx. ss.       sequitur figura in marg. sup. 
1613  .i. undiqueuersum pedibus lx; ss.    sequitur figura in marg. sup. 
1614 .i. undiqueuersum pedibus cxx. uel aripennis ss.   seq. fig. in marg. dext.    aripennis] arapennis   Lindsay 
1615 .i. iuger. ss. 
1616 .i. longitudine pedibus ccxl. latitudine cxx.  ss.       seq. fig. in marg. dext. 
1617 uel agnus.     porca (uel centuria  eras.)  ss.     agnus] B      agnos  K   acnua   Lindsay 
1618 In de rechtermarge staat een figuur met een lengte van 80 voet en een breedte van 15 voet. De hier genoemde oppervlaktemaat (porca) beslaat echter 80x30 voet. 
1619 .i. c. pedum ss.       seq. fig.(candetum) in marg. dext. 
1620 .i. cl (pedum) ss.         seq. fig. in marg. dext. 
1621 .i. cxxv. passus. uel pedes dcxxv; ss.    seq. fig. (stadium) in marg. dext.  
1622 quoque milia pedibus] quinque milia pedibus   Lindsay 
1623 centura .i. iugera ducenta.   in marg. dext.     lees: centuria 
1624 greci ss. 
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/15/ uel leuuas.1625 uel sines.1626 uel parasangas;1627 Miliarium;1628 Leuua1629 .i. mille d. passus. Stadium.1630 / 

 Uia;1631 Strata; Agger;1632 Iter. uel itus; Itiner; Semita; Callis; Trames; Diuortia;1633 / 

 Biuium; Competum. Triuię. Quatriuię; Acubitus.1634 (?) Orbita .i. uestigium carri. / 

 Actus;1635 Cliuosum;1636 Vestigia;1637 (XVI)1638¶ Puluis; Limus; Coenum.1639 Cinis. Fauilla; Gleba. Lauina.1640 Lutum. / 

 Uolutabra. Uligo;1641 Sabulum. Argilla. Creta; creta cimolia;1642 Creta argentaria. / 

/20/ Terra samia. Puluis puteolanus. Sulfur.1643 morbos comitiales1644 deprehendit nitore suo.1645 Impo/ 

 situm ignibus ar[                                                   ]descens. in calice uini pru/ 

 naque1646 subdita circumferes1647 exardescentis repercussu. pallorem dirum uelut defunctorum / 

 effundit; (2) ¶1648 Bitumen;1649 Alumen.1650 est salsugo terrę. efficitur hieme ex aqua et limo et ęstiuis solibus maturatur. 1651/ 

                                                 
1625 galli ss.    leuuas]  BKT      leugas   Lindsay 
1626 ęgipti ss.    sines] signes  codd.      schoenos    Lindsay 
1627 persę ss. 
1628 .i. mille passus. uel v. milia pedes; ss. 
1629 Leuua] BKT       Leuga    Lindsay 
1630 .i. cxxv passus. ss. 
1631 publica. priuata. subscr. 
1632 uel delapidata. uel uia militaris. ss. 
1633 uel diuerticulę. ss. 
1634 .ii. pedum et semis ss.     seq. fig. in marg. dext.    acubitus] ambitus   Lindsay 
1635 actus .i. quo pecus agi solet   in marg. dext. 
1636 uel cliuum. ss.     cliuum] om. Lindsay     cliuosum .i. flexuosum;   in marg. dext. 
1637 uestigia .i. pedum signa primis plantis;  in marg. dext. 
1638 Boek XVI (De lapidibus et metallis) 
1639 Cenum ante corr. (suprascr.)       coenum .i. uorago luti    in marg. dext. 
1640 Lauina] Lavvina  T   Labina   Lindsay      Lauina .i. quod ambulanti lapsum infert;   in marg. dext. 
1641 uligo .i. sordes limi. uel aquę.    in marg. dext.  
1642 candida est ss. 
1643 Sulfur] uiuum – medici. / gleba. - fullones / liquor. - lana / ad lichinia – candelę subscr.   candelę] om. Lindsay 
1644 comitiales corr. (eras.) 
1645 nitore] BKT    nidore  cet.  Lindsay 
1646 -que  add. supra 
1647 circumferes] circumfereris  T   circumferens  Lindsay 
1648 De glebis ex aquis ss. (tit.) 
1649 asfalton. grece. spissum  in marg. dext.   
1650 liquidum. spissum. subscr. 
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 Sal. aquis maris sponte gignitur.1652 spuma in extremis litoribus et scopulis derelic/ 

/25/ ta et sole decocta. Montes natiui salis1653 in quibus ferro ceditur.  Nitrum;1654 Afronitru.1655 / 

 Calecantum.1656 (3) ¶ Lapis. Petra. Silex. Scopulus.1657 Spelea grece.1658 Crepido.1659 Cautes.1660 / 

 Murices. Icon.1661 Calculus; Scrupulus;1662 Cutis.1663 Pumex.  Gipsum. Calcis / 

 uiua: oleo extinguitur aqua accenditur. e lapide albo et duro melior structuris;1664 ex mol/ 

 le. utilis tectoriis. Arena. (4) ¶ Lapis insignior: magnes.1665 colore ferrugineus. uel ceru/ 

/30/ leus. adeo adprehendit ferrum. ut catenam faciat anulorum. Gagates: niger. planus. / 

 

[fol. 136v] 

 

 leuis. et igni admotus. fictilia ex eo scripta non delentur. serpentes fugat.1666 dęmoniacos / 

 prodit. uirginitatem deprehendit. aqua accenditur.1667 oleo restinguitur. Abeston.1668 fer/ 

 rei coloris. semel accensus numquam extinguitur. Piritis.1669 fuluus; Piritis uulgaris.1670 / 

 furfure uel aliis is fungiis uel foliis.1671 Selenites;1672 Dionisius: fuscus et rubentibus notis / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1651 -turatur  boven de regel geplaatst 
1652 post  sponte  exp.  tin 
1653 in arabia ss. 
1654 in oppido ęgipti nitria ss. 
1655 afronitru. grece. spuma nitri.  in marg. dext.    afronitru] BCT  aphronitrum  Lindsay 
1656 Calecantum] Calecantinum  T  Chalcantum  cet.  Lindsay 
1657 Isκerin. grece tegimentum  in marg. dext.     skerin BCT  skepin K   σκέπειν  Lindsay 
1658 spelunca. latine.  superscr. 
1659 crepido .i. extremitas saxi abrupta.    in marg. dext. 
1660 cautes .i. aspera saxa in mare.   in marg. dext.       in mare] in mari  cet. 
1661 Icon. grece imago.  in marg. dext. 
1662 scrupulum .i. animi molestia   in marg. dext.     scrupea saxa .i. aspera   in marg. inf. 
1663 aquaria. olearia subscr.    Cutis] KT   Cotis   Lindsay 
1664 structoris ante corr.  (suprascr.) 
1665 uel ferrum uiuum ss. 
1666 incensus. ss. 
1667 acenditur  ante corr. (suprascr.) 
1668 Abeston] codd.     Asbestos  Lindsay 
1669 Persicus ss. 
1670 uel focalis petra. ss. 
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/5/ sparsus. contritus aquę mixtus uinum flagrat.1673 ebrietati resistit. Tracius: niger et sonorus. / 

 Frigius. pallidus. mediocriter grauis. uino perfusus flatur follibus donec rubescat. dulci / 

 uino extinguitur. ter. tinguendis uestibus utilis. Sirius. integer fluctuat. commi/ 

 nutus mergitur. Arabicus. similis eboris; Iudaicus: albus. Samius. candidus grauis / 

 poliendi aurum utilis.1674 Memfites. gemmulus.1675 acoeto inlinitus. obstupescere facit corpus / 

/10/ ut non sentiat cruciatum. Sarcofagus;1676 Ematites. liuidus et ferrugineus. Androda/ 

 mantus. niger. grauis. durus. Scitos.1677 croco similis. Amaiantos.1678 contexta uestis ex eo / 

 resistit igni et magicis artibus Batracites. Galactites: cinereus colore. Obsius. / 

 [Obsius.] niger. translucidus.1679 uitro similis.1680 Mitridas. Etites. in nidis aquilarum inueni/ 

 tur.1681 alligati1682 partus celeritatem faciunt.1683 Fingites. candidus translucens. durus ut marmor.1684 / 

/15/ Emites;1685 Ostracites. Melanites. Smiris. ex quo gemmę tunduntur.1686 Crisites. / 

 Ammites. Coranus. albus. Mollotius.1687 Tusculanus. Sabinus. fuscus oleatus lucet / 

 igni resistit. Sifnius. candidus. mollis. calefactus oleo: nigrescit et durescit. / 

 Calaticus.1688 Tabaicus.1689 Basanites. Specularis. (5) ¶ Marmora; lacedemonium uiri/ 

 de et cunctis hilarius. Ofites.1690 Agusteum: undatim crispum in uertices. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1671 sulpure vel aliis fungis vel foliis   Lindsay 
1672 uel lunaris ss. 
1673 flagrat] BCK    fragrat    Lindsay 
1674 poliendi aurum] BCT     poliendo auro   Lindsay 
1675 gemmulus] om.  Lindsay 
1676 soros grece archa.   in marg. sin. 
1677 Scitos] Iscistos  -us   codd.           Schistos   Lindsay 
1678 Amaiantos] Amiantos  -us  cet.  Lindsay 
1679 unde fucat specula ss.      om.  Lindsay 
1680 uitro similis] uitro corr.     uitri similis   Lindsay 
1681 subrutilus ss.] C     subrutilis    Lindsay 
1682 alligati] alligatus a. c. 
1683 facit a. c.  
1684 (ma)rmor  bovengeschreven geplaatst 
1685 uel porus. ss.    Emites] codd.    Chemites   Lindsay 
1686 tunduntur] tundantur  T    teruntur   BCK 
1687 Mollotius] Molotius   BKT  Lindsay 
1688 Calaticus] Colaticus  codd.   Chalazius   Lindsay 
1689 Tabaicus] Thebaicus   Lindsay 
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/20/ Tiberium: sparsum uoluta canitie.  Purporitis.1691 rubens. candidis inter/ 

 uenientibus punctis. Basanites. ferrei coloris et duritię. Alabastritis: / 

 candidus. interstinctus1692 uariis coloribus. Parius.1693 candoris eximii. Corallicus.1694 can/ 

 dore proximo eboris. e diuerso niger. Alabanditus. purpureus. igni liquatur et uitrum fit; / 

 Thebaicus. interstinctus aureis guttis. Sienites. Itasius.1695 Lesbius. diuersi color. / 

/25/ Corinteus. uarius. Caristeum: uiride. Numidicum: ad cutem sucum dimittit croco / 

 similem. Luculleum.1696Tefrian. contra serpentes ualet. Ebur. (6) ¶ Gemma. uel preci/ 

 osus lapis. (7) Viridum: Smaragdus:1697 si extentum est ut speculum imagines reddit. / 

 Calcosmaragdus; Prasinus.1698 Berillus; Crisoberillus. Crisoprassus.1699 / 

 Iaspis. gratię et tu/ 

/30/ telę est gestanti. Topazion: limam sentit. Callaica. Mollocites.1700 Eliotropia: / 

 

[fol. 137r] 

 

 admixta herbę æliotropio quibusdam additis precationibus gerentem non conspici. Sagda. / 

 Mirritis. Aromatitis. Melocros.1701 Coaspitis. (8) ¶ Rubrarum gemmarum:1702 corallius / 

 fulminibus resistit. Sardius. Onix. Sardonix. Ematites. coarguit barbarorum insidias. / 

 Sucinus.1703 uel arpaga. Ligurius.1704 (9) ¶ Purpureorum: ametistus.  Safirus. Iacinctus. mutat colorem.1705 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1690 molle candidum. nigrum durum  subscr. 

1691 Porporitis ante corr.  (suprascr.)    Purporitis] Purpuritis  BCT    Porphyrites    Lindsay 
1692 interstinctus] interextinctus  T    interinstinctus  B     intertinctus    Lindsay 
1693 uel ligdinus ss. 
1694 Corallicus] Corallitus   K    Coralliticus    Lindsay 
1695 Itasius ] codd.   Thasius   Lindsay 
1696 uel liniensis ss.      liniensis] B1K    luniensis  CT  Lunensis   Lindsay 
1697 sciticum. bactranum. egiptium. subscr. 
1698 sanguineis punctis. uirgulis tribus candidis. subscr.         Prasinus] Prasius    Lindsay          
1699 Chrysoprasus   Lindsay 
1700 Molochites   Lindsay 
1701 Melocros] Melicros  C    Melecros  KT    Melichros  Lindsay 
1702 antrax grece. carbunculus   in marg. dext.  (vgl. XVI, 14, 1). 
1703 grece. electron. ss. 
1704 Ligurius] Lyncurius   Lindsay 
1705 Samenvatting in twee eigen woorden van een langere passage. 
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/5/ Iacinctizonta. Amitistizontas. Celedonia. Cianea. Reditis.  (10) ¶ candidorum: margarita.1706 / 

 Meliores candidę margaritę quam que flauescunt. Pedoros.1707 Asterites. Galactitis. fecundat / 

 lacte ubera alligata. saliuam infanti facit collo suspensa. in ore liquescit. memoriam adimit. / 

 Galatias: dura ut adamans. in igne manet frigida. Solis gemma. Selenitis. Cimedia1708 / 

 in capite piscis inuenitur presagitur signum tranquillitatis uel tempestatis.1709 Belloculus.1710 Epimelas. /  

/10/ Exebenus. candida. qua aurum politur. (11) ¶ Nigrarum: achates: tempestates auertit. flumina / 

 sistit. Absictos. calefacta. septem diebus calorem tenet; Ęgiptilla. Medea.1711 Vegentana. / 

 Bariptos. Meromelas.1712 Venerie.1713 Ticruus.1714 (12) ¶ Variarum: Pancrus. Olca. Mitridax. / 

 Droselitus. Oppalus.1715 Pontice. Murrina. (13) ¶ cristallus. Adamans. ferrugineus colore et / 

 splendore cristalli. ircino sanguine recenti rumpitur. et calido maceratur. ultra magnitu/ 

/15/ dinem nuclei abellani1716 numquam reperitur. uenena deprehendit. metus uanos expellit. maleficus / 

 resistit. Calatia.1717 Ceraunus. contra fulgura manet. Iris. Astrion. Electria. in uentricu/ 

 lis gallinatiis inuenitur. cristallina specie.  magnitudine fabę. in certamine in/  

 uictos facit. Enidros.1718 (14) Carbunculus.1719 Antracitis. igne extinguitur. aqua exardescit.  / 

 Sandasirus. Lichnis. Carce donia. Dracontes; Crisoprasus. Flogites. Sirtites. Ermiscion. / 

/20/ (15) ¶ aureorum: Crisopis. Crisolitus. Criselectrus. Crisolamsis. Amocrisus. Leocrisus. Melecris/ 

 sis.1720 Crisocolla: aurum auget.1721 Argirites. Androdomada.1722 animorum impetus uel iracun/ 

                                                 
1706 margarita]  dichtgelopen  a verbeterd door toevoeging van de letter t; 

       uel margaritum. uel unio ss.      
1707 Pedoros] BCT    Paederos   Lindsay 
1708 Cimedia] BCT   Cinaedia  Lindsay 
1709  De genezende werking van de Galactitis en de voorspellende kracht van de Cinaedia wordt door Ademar letterlijk overgenomen. 
1710 Belloculus] BCT     Belliculus  K     Beli oculus   Lindsay 
1711 Medea] B     Media   Lindsay 
1712 Meromelas] Meramelas  C1  Mesomolas   K    Mesomelas  Lindsay 
1713 Venerie] KB    Veneris    Lindsay 
1714 Ticruus] Tricruus  CK   Tricuus  BT1  Trichrus    Lindsay 
1715 Opallus] BT    Opalus   Lindsay 
1716 abellani] Avellani    cet.   Lindsay 
1717 Calatie ante corr. (suprascr.) 
1718 Enidros] B       Enitros  CK   Endros  T   Enhydros  Lindsay 
1719 in libia apud trogoditas. ss. 
1720 Melecrisis] T       Melectrisis  BCK    Melichrysus  Lindsay 
1721 aget ante corr. (suprascr.) 
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 dias domat. Calcitis. Calcofanus. Balanites. Sideritis: discordias excitat. Ideus / 

 dactilus; Zmilantius. Arabica. Efestitis. Ostracites. Glossapetra.1723 lunares motus / 

 excitat. Ecites. Carcinie.1724 Scorpitis. Mirmicitis.1725 Ieracitis. Etros. Egoptalmus. / 

/25/ Licoptalmus.1726 Meconites. Liparca.1727 Anancitides. dęmonum imagines euocat / 

 in idromantia. Sinocintides.1728 umbras inferorum euocatas tenet.  Cęlanitis:1729 /   

 imposita linguę: futura pronuntiare facit. Bronia:1730 restinguit fulminis ictum. Hienia. / 

 Corallus:1731 tempestati et grandini resistit. Pontica: per eam interrogantur dęmones et fugantur. / 

 Cęca gemma.  (16) ¶ Vitrum. Circa radicem carmeli montis nascitus flumen belus. in mare fluit / 

/30/ iuxta ptolomaidam.1732 leuibus1733 aridisque lignis conquiritur1734 adiecto cipro ac nitro continuisque / 

 

[137v] 

 

 fornacibus ut æs liquatur. massęque fiunt. Postea ex massis rursus funditur in officinis. et aliud / 

 flatu figuratur. aliud torno teritur. aliud argenti modo celatur. Obsianus.  (17) ¶ metallum: au/ 

 rum. argentum. ęs. electrum. stagnum. plumbum. ferrum;1735 (18) Obrizum.1736 Bratea.1737 Pecunia.1738 Thesaurum.1739 /  

 Auraria. Tributa.1740 Stipendium. Pecuniam magis appendere quam numerare.  Moneta. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1722 Androdomada] Androdama    Lindsay 
1723 Glossapetra] Glossopetra    Lindsay 
1724 Carcinie] T      carciniae   Lindsay 
1725 mirmicitis] T      mirmicitis   BK    Mirmecitis  Lindsay 
1726 Licoptalmus]  B     Licoptalmos  T   
1727 Liparca] Liparea    Lindsay 
1728 Sinocintides]  Sinocitid-    Lindsay 
1729 Cęlanitis] Chelonitis    Lindsay 
1730 Bronia]  codd.    Brontea   Lindsay 
1731 Corallus] BT      Corallius    Lindsay 
1732 tolomaidam ante corr.  (suprascr.) 
1733 *bus ante corr.  (suprascr.) 
1734 conquiritur] conquaeritur  K  conqui**tur  B1     coquitur   Lindsay 
1735 De volgorde in de Etymologiae is als volgt: aurum. argentum. aes. ferrum. plumbum. stagnum. electrum. 
1736 uel ofaz. uel cirron. ss. 
1737 lamina tenuissima ss. 
1738 Pecuarius. uel pecuniosus.   in marg. sin.      Pecuarius] Pecurius ante corr. (suprascr.) 
1739 thesis. grece. positio. / tes. grece repositum     in marg. sin.    Thesaurum ]  Thesarum ante corr. (suprascr.) 
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/5/ Nomisma.1741 Nummus.1742 Folles. Signatum.1743 factum.1744 infectum.1745 (19) Argentum uiuum:1746 inuenitur / 

 in metallis uel argentariis fornacibus. guttarum concretione tectis inhęret. sepe in stercore uetustissimo / 

 cloacarum uel puteorum limo. uel mineo inposito conculę ferreę. patina testea superposita. tum circumlito / 

 uasculo circumdantur carbones. et sic argentum uiuum ex mineo distillat. seruatur melius in uitreis / 

 uasculis. potui datus interficit. Litargiros.1747 (20) ¶ æs. ciprium: est ductile. est ex lapide ęroso / 

/10/ huic si addatur plumbum colore purpureo fit. Auricalcum:1748 est ex ære et igne multo et medicami/ 

 nibus et perducitur ad aureum colorem. Corinteum.1749 Coronarium: ex ductile ęre tenuatur / 

 in lamminas. taurorum felle (…) tinctum speciem auri prebet. Piropum. / 

 uncia ęris adduntur1750 auri scripuli vi. pretenui bratea ignescit et flammas imitatur. Regulare1751 es. / 

 Fusile;1752 Omne ęs diligentius purgatis igne uitiis excoctisque: regulare efficitur. Campanum. / 

/15/ Omne ęs. frigore magno melius funditur.  Ęs rubiginem cito trahit. nisi oleo perunguatur.1753 / 

 et a pice seruatur. Catmia.1754 Ęris flos: fit resoluto et reliquato ære superfusa frigida; Ęs. rubigi/  

 nem1755 creat. nam lamminę ęreę super uas acoeti asperrimi sarmentis superpositę et ita distillan/ 

 tibus quod ex eo cecidit in ipsum acoetum teritur et cribratur; (21) ¶ Ferrum.1756 uel calibs1757 Sericum. Particum. / 

 In acuendo ferro. delectatior oleo fit acies. Contactum ferrum humano sanguine. cito rubigi/ 

/20/ nem facit. tenuiora ferramenta. oleo restinguuntur. ne aqua in fragilitatem durentur. Ferrum ac/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
1740 uel uectigalia. ss. 
1741 .i. solidus aureus. uel argenteus. uel æreus. ss.       metallum. figura. pondus. subscr. 
1742 uel argirus ss.       argirus. grece argentum   in marg. sin.      argirus] ἄργυρος    Lindsay  
1743 in nummis subscr. 
1744 uasis et signis.subscr. 
1745 uel graue ss.   in massis subscr. 
1746 uel liquidum. ss.       argentum vivum  in marg. sin. (manu Voss.) 
1747 uel spuma argenti. / uel purgamentum argenti.  ss. 
1748 Auricalcum corr.         Calco. grece. ęs.   in marg. sin. 
1749 nec hoc. nec illud ss.      candidum argentum. fuluam aurum. aequale omnium. subscr. 
1750 additur  ante corr.  (suprascr.) 
1751 uel ductile ss. 
1752 uel caldarium.  ss. 
1753 perungatur  ante corr. (suprascr.) 
1754 .i. purgamentum aeris.  ss. 
1755 rubiginem] aeruginem   Lindsay 
1756 farra .i. semina frugum   in marg. sin. 
1757 calibs] calips a.  c.    calibs   T   calips  BK    chalybs   Lindsay 
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 censum. nisi duretur ictibus: corrumpitur. Rubens non est habile ad tondendum.1758 neque antequam albes/ 

 cere incipiat. Acoeto uel alumine inlisum1759 ferrum. fit æris simile. Rubigo.1760 Scoria. Rubi/ 

 gine caret ferrum. si cerussa et gipso et liquida pice perunguatur. uel si medulla ceruina uel cerussa / 

 mixta rosaceo unguatur.  (22) ¶ Plumbum: nigrum. candidum. In aurariis metallis aqua missa calcu/ 

/25/ li nigri et grauis.1761 et dum aurum colligitur cum eo remanent.1762 postea separati conflantur. et in plumbum /  

 album resoluuntur. Nigrum plumbum interdum cum argento nascitur mixtisque uenis conflatur. huius primus in for/ 

 nacibus liquor.1763 Stagnum est secundum argentum quod remanet superaddita uena. rursusque conflata / 

 fit nigrum plumbum. (23) ¶ Stagnum.1764 mixta et adulterata inter se per ignem metalla dissociat. et ab auro / 

 et argento æs plumbumque secernit. ęs et ferrum si absque stagno fuerit uritur et crematur. et inlitum ęre/ 

/30/ is uasis saporem facit gratiorem et conpescit eruginem. et temperat specula. et ex eo conficitur cerussa sicut / 

                                                                                                                                                 ex plumbo; /  

 

[fol. 138r] 

 

 (24) ¶ Electrum.1765 (25) ¶ Pondus.1766 et mensura. moises.1767 fidon;1768 Dipondius.1769 Trutina;1770 Momentana.1771 / 

  (            ) Campana; Examen;1772 Calcus. uel iiiia pars oboli;1773 Siliqua.1774 / 

 Ceratim.1775 uel semiobolum; Obolus. uel iii. siliquę.1776 Scripulus;1777 Dragma.1778 uel viii.a pars uncię. / 

                                                 
1758 tondendum] tundendum    Lindsay 
1759 inlisum] inlitum   Lindsay     lees: inlitum 
1760 uel erugo. ss. 
1761 grauis] graues   Lindsay 
1762 remanet  ante corr.   (suprascr.) 
1763 li*quor] eras.    De interpunctie in deze zin resulteert in een van de editie afwijkende lezing. 
1764 Corizon. grece separans uel secernens;   in marg. sin. 
1765 sucinum ex pino. naturale. de tribus partibus auri. et una argenti; subscr.         elector .i. sol.  in marg. dext. 
1766 uel libra una. uel pensum. ss. 
1767 hebreis ss. 
1768 argiuis. ss.     argisis a. c. 

1769 uel duę librę. uel duo pondera.  ss. 
1770 pro magnis. uel moneta. uel statera.  ss. 
1771 pro paruis. ss. 
1772 .i. filum medium  ss. 
1773 uel ii.o grana lentis ss. 
1774 uel xxiiii.a pars solidi; ss. 
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 Denarius;1779 Solidus.1780 uel integer. uel aureus solidus; Tremissis.1781 Duella;1782 Stater:1783 uel media uncia. /  

/5/ uel semuncia;1784 Quadrans;1785 Sicel. uel siclus.1786 Apud latinos.1787 Siclus: iiii.a pars uncię. uel medius stater. / 

 uel duę dragmę; In litteris diuinis: siclus est uncia .i. In gentilibus: iiii.a pars uncię; / 

 Uncia. uel viii.o dragmę. uel scripuli xxiiiior; Libra. uel xxii. uncię; Mna.1788 uel c.dragmę. / 

 Talentum1789 apud romanos. lxxii. librę. Centenarium.1790 (26) ¶ Mensura: conclear.1791 uel media dragme. uel viiii. siliquę. / 

 (             ) Concula. uel dragma .i. semis. uel tres concleares. / 

/10/ Ciatus.1792 uel x. dragmę. uel casatus;1793 Oxifalus. uel xv. dragmę. Acitabulus. uel iiiia pars eminę1794 / 

 Cotula.1795 uel emina.1796 uel ciati. vi; Emina. uel libra una; Sextarius. uel ii.ę eminę.1797 Bilibris.1798 / 

 Cenix. uel iiior sextarii. Quinaris.1799 uel gomorra;1800 Congius.1801 uel vi. sextarii. Metrum.1802 uel metreta. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1775 uel medius obolus. uel seliqua una semis. ss.   ceratim]  BK    ceratin    Lindsay 
1776 uel duo ceratim uel iiii.or calcos;  ss. 
1777 uel vi. siliquę. uel gramma.  ss. 
1778 uel pondus denarii argentei.  uel iii.scripuli. uel xviii. siliquę. ss.    argentei] argenti    Lindsay 
1779 uel x. nummi. ss. 
1780 uel sextula. uel vi. uncię. ss. 
1781 uel tercia pars solidi. ss. 
1782 uel duę sextulę. ss. 
1783 uel tres sextulę. uel tres aurei uel tres solidi. ss. 
1784 uel semissis. ss. 
1785 uel iiiia. pars uncię. ss. 
1786 uel uncia .i. apud hebreos.  ss. 
1787 et grecos ss. 
1788 Mna]  BT    Mina  K  Lindsay 
1789 minus. l. librae. medius. lxxii. summus. cxx. subscr. 
1790 uel c. librę. ss.    Het lemma Centenarium wordt met een streepje naar zijn plaats vóór Mensura gebracht. 
1791 conclear] coclear   Lindsay 
1792 Ciatus] Ciati  BT   Cyati   Lindsay 
1793 casatus]  B2    causatus  B1DK   cuatus   Lindsay  
1794 uel xii. dragmę  ss. 
1795 Cotula]  BK    Cotila  T   Cotyla   Lindsay 
1796 dimidia. ss. 
1797 uel duę librę. ss. 
1798 uel ii. sextarii. ss. 
1799 uel v. sextarii. ss. 
1800 gomorra] gomor   Lindsay 
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 Modius. uel xliiiior librę. uel xxii. sextarii. Prima die vii. materiam informem. angelos. lucem. cęlos / 

 superiores. terram. aquam. ęrem.  Secunda die .i. firmamentum solum. Tercia. iiii.or maria. semina. sationes./ 

/15/ plantaria. Quarta die .iii.a solem. lunam stellas. Quinta. iii.a pisces. reptilia aquarum. uolatilia. Sexta. iiii.or / 

 bestias. pecora. reptilia terrę. hominem. ¶ xxiię. generationes. ab adam ad iacob; / 

 Satum.1803 uel unus semis modius. Aliud satum:1804 xxiio sextarii. (   ) Batus1805 L. sextarii. / 

 Anfora. uel pes quadratus aquę uel uini. uel iii. modii frumenti. Cadus . uel iii. urnę. uel greca anfora. / 

 Urna. uel quartarius; Medimna. uel v. modii; Artaba. uel lxxii.o sextarii. Gomor. uel xv. modii. / 

/20/ Corus.1806 uel xxx. modii.  (27) ¶ Signa ponderum. Ζ. dimidius obolus; ─ obolus; ═ duo oboli. / 

 Τ. oboli iii; F. oboli iiiior; E. oboli. v; Ha. viiio silique. uel tremissis;1807 N. solidus. uel no/ 

 misma grecum; IB. dimidius solidus; < dragma. uel olcen; NΓ semuncia;1808 ΓO. vncia;1809 / 

 ↑ libra; ΚΥ. ciatus;1810 KO emina. uel cotila; ξE. sextarius; ξO. acitabulum uel oxi/ 

 falon; MN mna1811 uel mina; TΛ talentum;1812 (..)1813 TO cenix;1814 [XVII] ¶1815 hisidorus boetius.1816 Demo/ 

/25/ critus. Magus. Cato. M terentius. Vergilius. Cornelius. Celsus. Iulius. Atticus. Emilianus. colomella; / 

 homogirus. Osiris. treptolemus. Ceres. Stercutus. uel saturnus.  (2) Cultura: Cinis. Aratio. Inter/ 

 missio. stercoratio. Occatio. runcatio; stercus. uel fimus;1817 Sulcus.1818 Ueractum.1819 Satio. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1801 congiarium .i. pecunia benefitii gratia data.    in marg. dext. 
1802 uel x. sextarii. ss. 
1803 satum. hebraice: sumptio uel leuatio.   in marg. dext. 
1804 aliud corr.  
1805 Bet. uel bata. hebraice. olearia mola.    in marg. dext.  
1806 coria. hebraice colles;   in marg. dext.      coria] T    corea   Lindsay 
1807 Ha] H Eta  Lindsay 
1808 semuncia] semiuncia     Lindsay 
1809 ΓO]  codd.     Γo    Lindsay 
1810 KY] B     KV  KT     Kv       Lindsay 
1811 mina ante corr.  (eras.) 
1812 TΛ ] TV    Lindsay 
1813 Zo ante corr. (eras.) 
1814 To] Xo     Lindsay 
1815 Boek XVII (De rebus rusticis). 
1816 hisidorus] Hesiodus    edd.   
1817 uel lętamen ss. 
1818 Sulcus corr. 
1819 Ueractum]  codd.     vervactum   edd. 
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 Messis. (3) ¶ frumentum.1820 Primicię. Triticum. Far. Adoreum;1821 Edor.1822 Siligo. Trimense triaticum.1823 / 

 Alica. uel Alicastrum.1824 Ordeum.1825 Scandula.1826 Centenum. uel milium. Panicium. / 

/30/ (   ) Pistum. Sisamum. Farrago. Spica. /   

 

[fol. 138v] 

 

 Arista. Culmus. Folliculum. Stipula. Stupla.1827 Palea. (4) ¶ Legumen. faba.1828 Faba fresa. Lentis. Faselum.1829 / 

 Cicer. Medica. Vicia. Pisa.1830 Eruum.1831 (5) ¶ vitis. noe. liber. Labrusca. Codex. Sarmentum. Malleolus. / 

 Spadones. Sagitta. Flagella. Palmes.1832 Pampinus. Caprioli.1833 Corimbi.1834 Acina. Botrus.1835 Racemus. / 

 Suburbanę uuę.1836 Precocę.1837 Duracinę. Purpureę. Dactilicę. rodię. libicę.1838 ceraunię. stefa/ 

/5/ nitę. tripedianę.1839 unciarię. cidoditę.1840  uenniculę.1841 numisianę.1842 Amineæ.1843 Amineę1844 ge/ 

                                                 
1820 frumen .i. summa pars gulę;    in marg. dext. 
1821 uel semen ss.    adorea .i. sacrificia    in marg. dext. 
1822 Edor] K     Ador   edd. 
1823 lees: triticum    Trimense] K    Trimestre    edd. 
1824 Alicastrum] uel licastrum a. c.  
1825 disticum uel calaticum. exaticum uel canterinum. trimense.  subscr.    ordeum] hordeum  edd.    disticum] André distichon  Lindsay      exaticum] André      hexaticum   

Lindsay 
1826 scanditur .i. diuiditur.    in marg. dext. 
1827 Stupla] om.  edd. 
1828 ęgiptia. communis  subscr. 
1829 uel lupinum ss. 
1830 pis. grece aurum   in marg. sin.      Pisa  André    Pisum  Lindsay 
1831 Eruum corr.    uel orobum ss.      Eruum] Erbum  edd. 
1832 protipum .i. principale. paragogum .i. diriuatiuum   in marg. sin.    protipum] prototypum   edd. 
1833 uel cincinni. uel uncinuli ss. 
1834 uel anuli ss. 
1835 uel botrio   superscr. 
1836 humidum quod exterius. uuidum quod interius      in de linkermarge heeft Ademar deze notitie geschreven die verwijst naar het in de tekst ontbrekende lemma uva.    
1837 uel (preco-)quę. uel lageos. ss.       Precocę] Precoquae   edd. 
1838 libię ante corr.  (suprascr.)    Libycae   edd. 
1839 tripedianę  (-ae)] André     tripedaneae  Lindsay 
1840 cidoditę] Cydonitae    edd. 
1841 uenniculę] uenniculae  André    uennuculae   Lindsay 
1842 c(iuitas) ss. 
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 minę. Amineę laianę.1845 Rubilianę. Fecinia. Apianę. Balanicę. Bituricę. Basiliscę. / 

 Argitis. Inerticula.1846 Mareoticę. Elbolę.1847 uel uarię. Elbum1848 est nigrum candidumque colorem habens.1849 / 

 ¶ viticionia. Siraca.1850 Oblaqueatio.1851 Propaginatio. fossio. Putatio.1852 (6) ¶ arbor. Ar/ 

 busta. Arbustum. Salictum. Virectum. Frutex. Silua est nemus. Lucus. Saltus. Auiaria. Reci/ 

/10/ diua. Insitio. Plantę. Plantaria. Cespites. Frondes; Oculi; Radix; Par altitudo radicum et / 

 arborum. Truncus. Cortex. Liber. Rami. Surculi. Virga; Virgultum. Magi uirga utunt ad / 

 placandos serpentes. Flagella. Cima. Folia; Flores. Austro flores soluuntur. zefiro fi/ 

 unt. Germen. Fructus. Poma. Matura. Ligna. Lucinium.1853 Astula. Fomes. Torris.1854 / 

 Quisquilię. Caries.  (7) ¶ Palma.1855 Dactuli.1856 mucales. uel cariatos;1857 Laurus.1858 non fulminatur. / 

/15/ Malum. Malum matianum. Mala cidonia. Malomellum. Malum punicum.1859 Hęc malus. / 

 hoc malum. Quitinas.1860 grece. uel cadunci.1861 Valustion. grece;1862 Malum punicum. medicat non alit. / 

 Malum persicum. duracenum. armeniacum. persicum.1863 Medica.1864 uel citria. ualet contra / 

 uenena. Mella. uel loton.1865 uel faba sirica. (   ) Coquimella.1866 uel prunum. solum / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1843 Amineæ uanæ    in marg. sup.  (manu Voss.) 
1844 Aminę ante corr.  (suprascr.)    Amine  T 
1845 laianę] laciana  D   lanata   edd. 
1846 uel amaracion. ss. 
1847 Elbolę] Elbole  André   Helvolae    Lindsay   
1848 Elbum] André      Helvum   Lindsay 
1849 met opmerkelijke ligatuur NS. 
1850 Siraca] Siriaca   edd. 
1851 uel excodicatio ss. 
1852 .i. purgatio. uel amputatio.  ss. 
1853 Lucinium] D     licinium  André    lychnium   Lindsay 
1854 uel titio ss. 
1855 uel fenix. ss. 
1856 palmulę. tebaici. uel nicoli subscr.     nicoli] nicolai    edd. 
1857 cariatos]  D     cariotas   André     καρυωτάς   Lindsay 
1858 uel dafnis ss. 
1859 uel malogranatum.  ss. 
1860 flores malorum  ss.    Quitinas] DT   quitinus  André    κύτινος   Lindsay 
1861 cadunci] lees: caduci     caducum   edd.     
1862 flores agrestium malorum. ss.      Valustion] balaustion    André    βαλαύστιον    Lindsay 
1863 precox. estiuum subscr. 
1864 uel cidromela. ss.      cidromela] cedromelum  André    κεδρόμηλον    Lindsay 
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 hoc pomum stomaco medetur. gummi glutinosum habet quod utuntur scriptores  et medici. / 

/20/ Oleomela. Pomelida.1867 Melofos. Mespila.1868 Pirus. hęc pira;1869 crustumia. Onera sunt iu/ 

 <men>to superposita. Cerasus.1870 Cęrasium.1871 Ficus uel caricę. Ficus ęgiptia. eius lignum in aquam / 

 ilico mergitur. post sustollitur. senum rugas distendit. tauros mansuescit. Caprificus. / 

 Morus. 1872 cuius folia serpentem interimunt. Sicomorus.1873 Nux.1874 cuius foliorum stillicidium pro/ 

 ximis arboribus nocet. cuius pomum uirulenta extinguit. Amigdala.1875 Abellanę.1876 / 

/25/ Castanea. Ilex. Suberies. Fagus. Escules. Sililicon;1877 Pistacia. Pinus.1878 uel picea. / 

 Pinus cunctis sub se prodest.ficus nocet. Abies1879 est sine nodo. Cedrus.1880 / 

 Ciparissus.1881 Juniperus. cuius prunę1882 opertę usque ad annum perdurant. Euenus;1883 Mareo/ 

 tica palus est in india. Platanus. Quercus.1884 Fraxinus. Taxus.1885 Robur. Alnus. Vlmus. / 

 Larex. Populus. Tilium. Salix. qui potatus1886 liberis facit carere. Vimen. Mirice.1887 / 

/30/ ex qua mistra .i. odia concitantur. Mirtus. uel miren1888 Lentiscus.1889 Terebintus. Buxus.1890 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1865 grece ss. 
1866 uel nixa.   ss.    damascina subscr.     damascina] damascena    edd. 
1867 hęc subscr. 
1868 hęc ss. 
1869 fructus ss. 
1870 hęc uel cornus ss.   (mooie or-ligatuur in cornus) 
1871 hoc fructus ss. 
1872 uel rubus ss. 
1873 uel celsa. ss. 
1874 uel iugulandis. ss.     
1875 uel nux longa uel nucicla. ss. 
1876 uel ponticę ss. 
1877 uel siliqua ss.   acatia subscr.      xilon grece. lignum.  frumen .i. eminens gutturis pars.  licon. grece dulce   in marg. inf.        Sililicon] T U   Xyliglycon  edd. 
1878 pitin. peucen subscr.      πῖτυν    πεύκην   edd. 
1879 uel gallicus. ss. 
1880 cedria subscr.    ciommenes driosioron. grece arboris humor ardentis;   in marg. inf. 
1881 uel cipressus. ss.   conus subscr.   cono. grece alta rotunditas.   in marg. inf. 
1882 cinere ss. 
1883 Euenus] Ebenus   edd. 
1884 uel quernus ss.    galla: onfaticis. balanis. subscr.    balanin grece. grande (lees: glande)   in marg. inf. 
1885 istirei .i. partici    isterei (-os)] K     Ityraeos   edd. 
1886 goma ante corr. 
1887 uel tamaricum.  ss. 
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[fol. 139r] 

 

 Rodandarum:1891 medetur serpentibus. Erbitum; Turbiscus. Stipa; Arundo.1892 Cicuta. Sabucus. /  

 Ramnus. uel sentex1893 ursina. Sentis.1894 Uepris; Oleaster. Olea.1895 orcades.1896 Radiolę. Licinię. /  

 Pausia.1897 Siria. Crustumia.1898 colimbades. hispanum. uel onfacion. Amurca.1899 Gummen.1900 /  

 Resina.1901 Pix.1902 uel ramale. Omnia poma latine. femini generis. nisi hic oleaster. hoc siler. hoc buxum. uel haec buxus. / 

/5/ (8) Aromata: thus.1903 uel masculus. Thus ardescit. resina fumescit. gummen liquescit. / 

 Mirra.1904 Stirax.1905 latine storax. Bidella. Mastix.1906 Piper: in india. in latere montis caucasi; / 

 Natura piperis: alba est. Piper longum. piper si leue est: uetustum est. si graue: nouellum. Spuma. / 

 argenti aut plumbi aspargitur humecto piperi ut ponderosum fiat. Aloa;1907 Cinnamum; / 

 Amomum; Casia; Calamus; Balsamus:1908 stirpe similis uitis.1909 foliis similis rutę. si sol excan/ 

/10/ duerit: sustineri in manu non possit; (9) ¶ herbarum. folium. Nardus. uel nardostacos.1910 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1888 grece ss.     miren] μυρίνη  Lindsay    μυρρίνη  André 
1889 mastix  subscr.    Lentum .i. flexibile.   in marg. inf. 
1890 uel pixos. grece ss. 
1891 uel lorandrum ss. 
1892 uel canna.  ss. 
1893 sentex] sentix   edd. 
1894 Sentis] Sentix    edd.       cf. André (éd.), p. 129, n. 312. 
1895 Olua ante corr.    oliua. oleum subscr.      
1896 orci. grece. testiculi.   in marg. dext. 
1897 uel pusia. ss. 
1898 uel uolemis ss. 
1899 grece. amurces.  ss. 
1900 Gummen] T      Gumen  André    Gummi   Lindsay        uel gummi. grece. ss.     
1901 terebintina. lintiscina. pinalis. subscr.      rei. grece quicquid manat.    in marg. dext. 
1902 grece clonia. ss. 
1903 in libano arabię monte.  ss. 
1904 in arabia ss. 
1905 grece. ss.    stiria. grece gutta.   in marg. dext. 
1906 uel granomastix. ss. 
1907 in india ss. 
1908 in iudea ss.      cilobalsamum. carpobalsamum. opobalsamum.  subscr.     cauerna. grece. ope   in marg. dext. 
1909 uitos ante corr. 
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 Nardum caticum;1911 Tirsus. radicula. Costum; Crocum; Crocomagma. /  

 Asarum. Fu. Quiparum.1912 Iris illirica;1913 Meu. Cardamomum. Squinum. squinoantos.1914 / 

 Timum. Epitimum. grece.1915 Samsucus;1916 Iacintus; Narcissus. Rosa. Lilium. Uiola.1917 Acantus. / 

 Edera: frigidę terrę index est. Antifarmacon:1918 ebrietatis est. Elleborus. uel ueratrum. / 

/15/ Acone. aconita. Euforbiem.1919 Laser. 1920 lacsir. Aloa. Panaces. opoponacis. / 

 Galbanum. Dicta.1921 sagittas excutit et ferrum. Mandragora.1922 uel antropomorfeos.1923 / 

 que potata dolorem facit non sentire.1924 Papauer; appion.1925 Coloquintus.1926 Centaurea.1927 / 

 uel fel terrę. Gliciriza.1928 Dracontea. que uipera timet. Celidonia. hirundinum oculis / 

 medetur. Celiotropium.1929 uel intubum siluaticum.1930 Pentafilon.1931 Isopus.1932 Reubar/ 

/20/ barum. uel reuponticum. Iosquiamos.1933 uel insana. uel milimindrum. Saxifraga. / 

 Gentiana. Satureia. Satirion uel stincus.1934 uel eorcis. uel leporina. Vrtica. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
1910 indica. siriaca. subscr. 
1911 Nardum caticum] Nardum Celticum   edd. 
1912 Quiparum] codd.    Quiperum   André   Cyperum   Lindsay           uel zinziber. ss. 
1913 uel arcumen ss. 
1914 squinoantos] XK  squinuantos  André   σχοίνου ἄνθος   Lindsay        antos. grece flos.   in marg. dext. 
1915 .i. flos timi. ss. 
1916 uel amaracus ss. 
1917 purpureum. album. melinum.  subscr. 
1918 antifarmacon] André      antipharmacum    Lindsay 
1919 euforbiem] euphorbium    Lindsay    euforbium  André 
1920 uel opium cirenaicum. ss.     opium] opum ante corr. (subscr.) 
1921 uel poleius martis.  ss. 
1922 uel malum terrę. ss. 
1923 femina. foliis lactucę  ss.      antropomorfeos] W   antropomorfon  edd. 
1924 masculus betę. ss. 
1925 appion] oppion  W     opion   edd. 
1926 Coloquitus] Coloquintis   André     Colocynthis   Lindsay 
1927 uel lignisios ss.       λιμνήσιος   Lindsay 
1928 glicin grece. dulce.    in marg. dext. 
1929 Celiotropium corr. ] Eliotropium   edd.        uel solisequia ss.   
1930 uel uerrucaria ss. 
1931 uel quinquefolium.  ss. 
1932 Isopus] XK     Ysopum  André     Hyssopum  Lindsay 
1933 Iosquiamos] André   Hyoscyamos   Lindsay 
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 Artemisia. Camimelos.1935 Camidrios.1936 Peon.1937  uel glesidis uel pontorobina.1938 / 

 Boglossos.1939 uino infusa sapientia nutrit. Arnoglossos.1940 uel plantago. Erpillus.1941 / 

 uel matris animula.1942 Aristolocia. optima mulieribus fetis.
  Erigonon1943 Psillios.1944 / 

/25/ Ge<ro>botane.1945 uel uerbena. Paliurus. Strutios uel herba lanaria. Splenos. Cimicia.1946 / 

 Marrubium.1947 Poleium.1948 Absentium.1949 Simpitus. frustra carnis aspersa in caccabo coa/ 

 gulat. Polipodion. Polios.1950 Scamonia.1951 uel acridium. Daucos. Citocatia.1952 uen/ 

 trem cito purgat. Lappa. uel filantropos. Capillum. Rubia. Ancusa. Cameleon.1953 / 

 Cicuta. uenenum facit sed capellas pingues. Trifolion.1954 Flomos. uel herba lucernaris. / 

/30/ Piretron. Altea. Origanum.1955 Titimallum.1956 Strinnos.1957 uel uua lupina. dolorem capitis / 

                                                                                                                        et stomachi mitigat; / 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
1934 ueneris suscitat ss. 
1935 Camimelos ] André     Chamaemelos   Lindsay 
1936 Camidrios] André   Chamaedrys  Lindsay 
1937 uel dactilo ss. 
1938 glesidis] glicisiden   André     pontorobina] pontorubina  D   pentorobina   edd. 
1939 Boglossos] T     Buglossos  edd. 
1940 uel agni lingua. ss. 
1941 Erpillus] K     Erpillos  André     Herpyllos   Lindsay 
1942 menstrua mouet  ss. 
1943 Erigonon] André    Erigeron  Lindsay      uel senicio. ss. 
1944 uel erba pulicaris ss. 
1945 uel sagmen ss.   Gebotane] Gerobotane  André     Hierobotane   Lindsay 
1946 uel corion. ss. 
1947 uel prasin.  ss. 
1948 Poleium] codd.    Puleium   edd. 
1949 Absentium] André      Absinthium   Lindsay 
1950 uel omnimorbia.  ss. 
1951 Scamonia]  DK     Scammonia    edd. 
1952 Citocatia]  D      Citocacia   edd.         uel citicotia ss. 
1953 uel uascarago ss.      uascarago] T     uiscarago   edd. 
1954 uel triuillum. ss. 
1955 uel colena ss. 
1956 mallo grece. comam  in marg. dext. 
1957 Strinnos] Strignos   André     Strychnos   Lindsay          uel erba salutaris.  ss.. 
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 Poligonos.1958 missa in naribus sanguinem mouet. Ambrosia.1959 Apiago. Porcilaca. Rosmarinum.1960 /  

 Collocasia. Menta agrestis.1961 Genicularis. Gladiolus: tirso cubitali. floribus purpureis. Verbascum. /  

 Agaricum.1962 Calamites. Lappa. Lappago. Lapella. Veneola.1963 Orcibeta. Mirobalanum. Asfodillos.1964 /  

 Scilla. suspensa integra ad limen.  omnia mala fugat. Camipetos.1965 Istafisagria.1966 Splenos. Voluus. Stoecas. / 

/5/ Ciclaminos.1967 eius radix uel sucus uino admixtus inebriat. Ampelos leuce.1968 uel brionia. eius radix  cutem candidiorem facit.  

                              et lac uberibus reddit.1969/ 

 Ampelos melena.1970 Viticella. Corimbi. Buptalmon.1971 Ferula.1972 Papirum. Iuncus. Scirpus. Qui inimicus est / 

 in scirpo nodum quęrit. Fucus. Alga. Ulua. Tipus.1973 Carix. Spartus. Gramen. Filix. Auena. Lolium.1974 / 

 uel infelix lolium. Fenum.  Maniplus. (10) ¶ ortus.1975 olus. Caulix.1976 uel tirsus. Cima. Malua. mollit et soluit aluum. / 

 sucu eius cum oleo perunctus ab apibus non feritur. folia cum oleo trita inposita scorpionibus afferunt torporem. / 

/10/ Pastinaca. Rapa. Napus. Napocaulis. Sinapis. Rafanum grece.1977 cuius semine macerato manus in/ 

 fectę serpentes tractant inpune. similiter prosunt contra uenenum futurum. radices. nuces. lupini. / 

                                                 
1958 uel herba sanguinaria.  ss. 
1959 uel apium siluaticum.  ss.   
1960 uel herba salutaris.  ss.   
1961 uel calamitin. uel nepta.  ss.       calamitin] codd.   καλαμίνθην  edd.   nepta] nepeta   edd. 
1962 .i. radix uitis albę. ss. 
1963 Veneola] codd.     Beneola   edd. 
1964 uel albucium.  ss.      Asfodillos] T     Asfodilos  André        Asphodelus    Lindsay   
1965 uel cucurbitularis. ss.    Camipetos] T UVC    Camepitis  André    Chamaepitys  Lindsay 
1966 Istafisagria]  T   Stafisagria  André    Staphysagria  Lindsay 
1967 cicla grece. rotundum.   in marg. sin. 
1968 uel uitis alba ss. 
1969 -didiorem facit. et lac uberibus siccis reddit.   bovengeschreven geplaatst 
1970 uel uitis nigra uel labrusca.  ss. 
1971 Bustalmon  André 
1972 uel apodelon. galbanum.  subscr. 
1973 Tipus] DT    Tiphus  André    Typhus  Lindsay     tipor .i. tumor   in marg. sin.    
1974 uel zizania. ss. 
1975 lees: hortus 
1976 Caulix] codd.    Caulis   edd. 
1977 radix ss. 
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 citrum. apium. Lactuca. femine lac dat. uiro uenerem coercet. Lactuca agrestis.1978 / 

 Intubus. Cępa. Ascalonia. Allium. Vlpicum. Faselus.1979 Porrum.1980 Beta. Blitum. Cucumeres. / 

 dulces nascuntur si lacte mellito eorum semen infundatur. Cucurbita. Apoperes. Sina pe/ 

/15/ po.1981 Melipepo. Ocimum. Olus molle. Atriplex.  Brasica.1982 Olisatrum. Nasturcium. / 

 Fungi.1983 Tubera. asparagus. Kapparis. Amoracea.1984 Lapistrus. Lappatia.1985 Carduus. / 

 Eruca. ueneris incendium mouet.  (11) ¶ Apium.1986 ualet contra uenenum. Fenuculum.1987 tirsus eius uel radix acuit uisum.1988 / 

 serpentes gustu eius senec(  )tutem deponunt. Ligusticum. Aneson. grece1989 / 

 Anetum. Quiminum.1990 Coriandrum.1991 cuius semen in dulce uino datum. proniores facit in uenerem / 

/20/ si supra modum dederis. amentiam nutrit. Canos etiam facit. Abrotanum. Cerfolium.1992 Ruta. / 

 cuius cibo mustela contra serpentes armatur. Saluia. Inula.1993 Menta;   (XVIII) ¶ bellum:1994 iustum.  / 

 iniustum. ciuile. plus quam ciuile;1995 Nullum bellum iustum habetur. nisi denuntiatum. et dictum. et / 

 repetitis rebus.1996 Tumultus.1997 Seditio.1998 Grauius est tumultus. quam bellum. Bellum.1999 Pugnam.2000 prelium / 

                                                 
1978 uel sarralia ss. 
1979 Faselus] D   Faselos  André    Phaselos   Lindsay 
1980 sectilis. capitatus.  ss.   
1981 Sinapepo] Sane pepo   edd.   
1982 Brasica] CD     Brassica   edd. 
1983 uel ęsca. ss. 
1984 uel lapsana ss.      Amoracea] Armoracia   edd. 
1985 Lappatia] T      Lapatia  André    Lapathia   Lindsay 
1986 petrosilenon. uel petrapium. ipposilenon. oleosilenon. subscr.    Silenum grece. apium   in marg. sin.  
1987 uel maratron.   ss.   (μάραθρον   Lindsay)     Fenuculum] UV     Feniculum    edd. 
1988 acuit uisum.  bovengeschreven geplaatst 
1989 anesum. latine ss. 
1990 Quiminum] André      Cyminum   Lindsay 
1991 grece corian ss. 
1992 Cerfolium] Cerefolium  André   Caerefolium  Lindsay 
1993 uel ala.  ss.   
1994 uel duellum. ss.       contra hostes subscr. 
1995 uel bellum: internum. externum. seruile. sociale. piraticum.  ss.  
1996 nisi dictum, nisi de repetitis rebus.    Lindsay 
1997 inter ciues. subscr. 
1998 diastasin grece. seditio animorum.    in marg. sin 
1999 totum. ss.       pugna. fuga. uictoria. pax uel foedus. – indutię. subscr. 
2000 unius diei. ss.     punicum. cannensis. termensis. subscr. 
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 (2) ¶ Triumfus. Uictoria. Turpis est uictoria dolo quesita. (   ) Pompa. Tropheum.2001 / 

/25/ Exercitus. Senatus. Populus. Palma. Laurea. Purpurea et palmata toga. et scipio. super aquila. / 

 Color rufus. Contactus carnificis. Internetio.2002 Dispersio. Spolia; Preda. Manubię.2003 uel partes. / 

 (3) ¶ Signa bellica: aquilæ. dracones. Pilę. Vexillum. fasciculi feni.2004 (4) Bucina.2005 Tuba.2006 / 

 Commissio. Insequutio. Receptus. Classica. Sistrum. (5) ¶ arma:2007 Tela. (6) Gladius. Ensis. / 

 Capulus. Mucro. Macera.2008 Framea.2009 uel romfea. Semispatium. Pugio.2010 Celido/ 

/30/ niatus.2011 Sica. Securis.2012 (7) ¶ asta. astilia.2013 Contum. Trudes.2014 Venabulum. Lancea. Amentum. / 

 

[fol. 140r]  

 

 Claua;2015 Falarica.2016 Pilum. Telum. Cuspis. (8) ¶ Sagitta.  Scaptos. Spicula. Scorpio. / 

 (9) Faretra. Coriti. Vagina. Teca. Dolones.2017 Arcus. (10) Funda. Balista. contra eam ualet testudo.2018 / 

 (11) Aries. ualet contra eum saccus paleis plenus; Duriora: mollioribus facilius cedunt.  Plutei. / 

 Musculus. (12) clipeus.2019 Scutum. Vmbo. Ancile.2020 Pelta. Scetra. Parma. (13) ¶ Lorica. Squama. / 

                                                 
2001 tropos. grece conuersio   in marg. sin.    Triambes. grece exultatio.   in marg. sin.    Tropheum] Tropeum   Lindsay 
2002 Internetio] Internicio   Lindsay 
2003 uel exuuię. ss. 
2004 uel manipli. ss. 
2005 sollicitudinem. ss.    bucinum subscr. 
2006 prelium. ss.    tofa .i. caua.    in marg. sin. (tuba) 
2007 areos .i. marte.    in marg. sin. 
2008 Macera] BKT      Machaera    Lindsay 
2009 uel spata. ss.     patin grece. pati   in marg. sin. (spata) 
2010 uel clunabulum.  ss. 
2011 Celidoniatus] Celidonatus   K     Celidonitus  T    Chelidoniacus   Lindsay 
2012 uel francisca. uel bipennis. ss.    bipennis] om.  Lindsay   (cf. Etym. XIX, 19, 11) 
2013 lees: hasta. hastilia. 

2014 uel aplustria ss. 
2015 uel cateia. uel caia. uel tautana  ss.       tautana] tautanos    Lindsay 
2016 fala .i. turris.  in marg. dext.       fala corr. 
2017 uel oxos. ss. 
2018 testudo  boven de regel geschreven 
2019 uel testudo. ss.        clipet .i. celet.  in marg. dext. 
2020 ancisum .i. rotundum;   in marg. dext. 
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/5/ De ciliciis poliuntur loricę et terguntur.2021 (14) ¶ Galea.2022 Capsis;2023 Apex. Crista. (15) ¶ Forus.2024 Causa.2025 / 

 Iuditium.2026 Iustitia.2027 ¶ Negotium;2028 Negotiatio.2029 Non est iudex si non est in eo / 

 (   ) iustitia.  Testis aut dicit quod uidit. aut profert quod audiuit; delinquit: / 

 (   ) cum aut falsa promit. aut uera silentio obtegit (16) ¶ Spectaculum.2030 / 

 (   ) Ne bonum estimes. quod initium a malo accepit. (17) Ludus.2031 Gimnasium. / 

/10/ (18) Gimnicorum: saltus. cursus. iactus.2032 uirtus. luctatio; (24) Palestra.2033 (25) Certamen uel agon:2034 (26) uires. cursus. / 

 sagittatio. status. incessio. mores. cantatio. prelium terrestre. nauale. supplitia. (27) ¶ Ludus circensis: / 

 castor. pollux. neptunus.2035 Mars. Iouis. Artis est equum circa pericula torquere. (28) Circus (29) oua.2036 (30) męta. 2037 (31) obo/ 

 liscus.2038 (32) carcer; (35) Currum: erictonius;2039 Siraforos. grece2040 (       ) / 

 (36) Quadrigę.2041 bigę.2042 trigę.2043 seiugę;2044 (37) Septem spatia. (38) Equites singulares. (39) Desultores. (40) Pedites. / 

/15/ Nudi. Recto. (41) Equi: rosei.2045 albi.2046 Prasini.2047 Veneti.2048 Luteos.2049 Purpureos:2050 / 

                                                 
2021 terguntur] T     teguntur   Lindsay 
2022 de corio uel cassida ss.     de corio] de coreo   Lindsay           galeros .i. corium.   in marg. dext. 
2023 lees: Cassis    de lammina uel conus ss.      Capsis] Capis  KN   Cassis  Lindsay 
2024 causa. lege. iudice. subscr. 
2025 dum proponitur. ss.     proponitur] C     praeponitur   Lindsay       argumento. probatio subscr. 
2026 dum discutitur. uel inquisitio ss.      iudex. accusator. reus. tres testes uel superstites: conditione. uita. uel natura.  subscr. 
2027 dum finitur. ss. 
2028 in causis.  ss.    actum. iurgium. lis. subscr. 
2029 in commerciis ss. 
2030 Hierna kleiner en dunner schrift: pen geslepen?    uel ludicra ss. 
2031 gimnicus. circensis. gladiatorius. scenicus. subscr. 
2032 Iaculum .i. rete piscatorium;    in marg. dext. 
2033 Palesi .i. luctatione.     in marg. dext. 
2034 agonius .i. sine angulo;    in marg. dext. 
2035 ippon grece. neptunus.    in marg. dext. 
2036 pol(lucis) c(astoris). subscr.      
2037 finis m(undi). subscr. 
2038 auratum ss.       oboliscus .i. sagitta.   in marg. dext. 
2039 mineruę et uulcani filius. ss. 
2040 latine funarios. ss. 
2041 soli. subscr. 
2042 lunę. subscr. 
2043 inferis. subscr. 
2044 ioui. subscr. 
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 (42) ¶ Theatrum. uel pros/  (                                                                                                  ) 

 tibulum uel lupanar.   (                                            )  (43) Scena.  (44) Pulpitus.2051 Tragoedi. Co/ 

 moedi. temelici. istriones. mimi. saltatores. (52-69) ¶ Amfiteatrum. Gladiatores. Equestres. / 

 Retiarius. Secutor.  Laquearius.2052 Veletes.2053 Ferę.  ¶ Alea.  Pirgus.2054 Calculi. Tesserę.2055 uel iacula. / 

/20/ Vias: senariis locis.2056 Ternariis lineis;2057 Iactus: unio. trio.2058 quatrio.2059 senio;2060 Ordinarios. / 

 Vagos. Incitos; Pila. uel fera.2061 Cubitalis lusus. Suram dare.  (XIX, 1) ¶ Artifex.2062 Nauclerus. / 

 In contributione. Gubernio. uel gubernator. Nauta. Remex. Epipata.2063 Nauis.2064 / 

 Rates. Naues ratarię. Trieris;2065 Carpasia. Liburne. Rostratę. Longę naues.2066 / 

 Musculus. Anquiromacus.2067Faselus.2068 Scafa.2069 uel catascopus. Barca. Paro. Mioparo.  / 

/25/ Celones;2070 Biremes. Triremes. Quatriremes.2071 Penteres. Exeres;2072 Actuarię. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2045 soli. uel estati. uel currui martis. subscr. 
2046 aeri uel hiemi. zefiris. uel serenis tempestatibus  subscr. 
2047 terrę uel ueri. floribus; et terrę. subscr. 
2048 mari. aquis. uel aeri.  subscr. 
2049 .i. croceos. ss.    igni et soli. subscr. 
2050 iri;subscr. 
2051 uel orcistra. latine; uel temele ss.  (θυμέλη)  
2052 Laquarius  ante corr.  (suprascr.) 
2053 Veletes] BT    Velites   Lindsay 
2054 pirgus. grece turris.   in marg. dext. 
2055 uel lepusculi. ss.    tria tempora. subscr. 
2056 ętates hominum.  subscr. 
2057 tempora tria. subscr. 
2058 trio] BT    trinio   Lindsay 
2059 unio. trio. quatrio] uel canis.corr.  suppus. planus. 
2060 binio. quinio] om.  BDT     
2061 lees: sfera      trigonaria. arenata. subscr. 
2062 faxo. pro facio    in marg. dext. 
2063 uel superueniens. ss.           Epipata] K     Epibata    edd. 
2064 nauus .i. peritus. sapiens. strenuus.    in marg. dext. 
2065 uel durco ss. 
2066 uel dromones.  ss.    dromos. grece currus.  in marg. dext. 
2067 Anquiromacus]  delin. Voss. (?) Rodriguez   ancyromacus  Lindsay    anquiromacus  in marg. inf. manu Voss.   
2068 uel uaselus. ss.     uaselus] Faselus  Rodriguez    Phaselus    Lindsay 
2069 uel speculatorium.  ss. 
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 Yppograuus. Pontonium;2073 Limbus uel cumba uel caupolus.2074 uel lintris. uel carabus. Parua..2075 / 

 Portemia. Trabarię2076 uel caudicę. (2) Puppis. Prora. Cumba. Carina. Fori. Columbaria. / 

 Agea uia. Transtra. Remi. Palmula. Antemnę. Cornua. Malus. Modius. Carceria.2077 / 

 Trodię. Parastate. Clauus. Porticulus. Tonsilla.2078 Ancora. Puluini. Pons. (3) ¶ Vela:2079 / 

/30/ acateon. epidromos.2080 dalum.2081 artemo. siparum. mendicum. Pes; (4) ¶ funes. Restes. Rudentes. / 

  

 

[fol. 140v]  

 

 Spirę.2082 Propes.2083 Tormentum. Safon.2084 Opisfera.2085 Prosnesium. Mitra. Anquina.2086 Remulcum.2087 / 

 Struppi.2088 Scalmi. Catapiorates.2089 (5) ¶ Retes. Implagium.2090 Plagas. Funda.2091 Tragum.2092 Nassa. / 

 Conopium. (6) ¶ Faber.2093 Fabrica: uentis. flamma. Fornax.2094 Caminus. Fauilla. Pruna. Carbo. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2070 uel celecras. ss.      celecras] BK    cele[t]ras  Rodriguez    κέλητας  Lindsay 
2071 Quatriremes] Rodriguez     Quadriremes    Lindsay 
2072 lees: Hexeres 
2073 Traiectus .i. extentus.    in marg. dext. 
2074 caupolus] Rodriguez    caupulus   Lindsay 
2075 uel scaua ss. 
2076 uel litorarię. ss. 
2077 carecrie ante corr.        Trocos. grece rota;  in marg. dext.         τροχος  Lindsay 
2078 .i. uncinus ss. 
2079 uel armena.  ss. 
2080 ad puppim.  subscr. 
2081 uel paluminum.  ss.    dalum]  codd.    Dolon  edd. 
2082 uel cucurbę. ss. 
2083 torpilius in marg. sin. 
2084 cicilius in marg. sin. 
2085 Opisfera] Opisfera  WD    Opisphora   edd. 
2086 cinna  in marg. sin. 
2087 valgius  in marg. sin. 
2088 Lucilius in marg. sin. 
2089 Catapiorates] Y2    Catapirates  TUV  edd. 
2090 Implagium] inplagium  KN    sinplagium   Rodriguez  Lindsay 
2091 uel iaculum.  ss. 
2092 uel uerriculum. ss.    uerrere .i. trahere.   in marg. sin. 
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 (7) ¶ Incus.2095 Tudis. uel Malleus. Marcus malleus.2096 Martellus.2097 Marculus malleus.2098 Forcipes.2099 Lima. / 

/5/ Cilium. (8) ¶ Dedalus. Faber. uel artifex. uel instructor.2100 Architecti.2101 Maciones. (9) ¶ edificii: dispo/ 

 sitio. constructio.2102 uenustas; (10) Nisi candens ferrum tinguatur.2103 instringi2104 et cohęrere2105 non potest. Ędifi/ 

 catio. Instauratio.2106 Fundamentum.2107 Lapides in structuris: albus. tiburtinus. columbinus. / 

 fluuiatilis.2108 sfungia.2109 rubrus; Tofus. Harenatius.2110 uel bibulus. uel in beticus. / 

 Gaditanus. Piperenus. Concleatius.2111 Molaris.2112 Silex. ex quo formę fiunt in quibus aera fun/ 

/10/ duntur. Globus. Fluuiatilis. ęstate poliri2113 oportet. nec ante biennium inserere in structu/ 

 ris domorum. ¶ Fictilium. Imbriculę.2114 Tegulę. Laterculi. Lateres. Crates. Lutum. / 

 Calcis uiua. oleo extinguitur. Gipsum. Arena. Columnę. Bases. Capitolia. Episti/ 

 lia.2115 Pauimenta. Pauor: cedit cor. Ostracus. Rudus. Rudera. Canalis.2116 Fistulę aquarum: / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2093 lignarius. fer  ss. 
2094 uel ss. 
2095 Cudere .i. ferire uel cedere.  in marg. sin. 
2096 maior ss. 
2097 mediocris ss. 
2098 minor ss.      minor] pusillus    edd. 
2099 formum .i. calidum   in marg. sin.    formum] forbum  K    foruum   edd. 
2100 grece tectonos. ss. 
2101 uel cementarii ss. 
2102 uel instructio ss. 
2103 tingatur ante corr.  (suprascr.) 
2104 instringi] Rodriguez     stringi   Lindsay 
2105 coęrere ante corr.  (suprascr.) 
2106 Instar .i. similitudo   in marg. sin. 
2107 uel cementum ss. 
2108 fluuiatilis] Rodriguez     fluuialis    Lindsay 
2109 sfungia] Rodriguez      spongia  Lindsay    
2110 dentata serra secatur  ss..    In de Etymologiae staat vermeld dat zachte steensoorten in het algemeen gezaagd kunnen worden. Ademar vermeld deze eigenschap specifiek 

voor zandsteen (areniet).  
2111 Concleatius] Concleacius  Rodriguez     Cochleacius   Lindsay 
2112 inutilis. ss.       inutilis] utilis   edd. 
2113 poliri] exhiberi   edd. 
2114 uel himbrices. ss. 
2115 Epistilia] C    Epistolia   edd. 
2116 haec ss.   (f.) 
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 uncia. quinaria. digitus. quadratus. rotundus. (11; 12) ¶ Laquearia2117 uel lacus. uel lacunarium.  (13) Crustę. / 

/15/ Crustati parietes. Marmor secatur arena et ferro serraque in pretenui lammina.2118 premen/ 

 te arenas tractuque ipso secante. sed crassior arena plus erodet. (14) Litostrata. Tesselli. / 

 (15) Plasticen. (16) Pictura . uel fucata. (17) Colores. igne uel sole perficiuntur. Sinopis.2119 Rubrica.2120  Parito/ 

 nium. melinum. fretia.2121 auripigmentum. Siricum.2122 Minium; uel cinnabarin. cuius dis/ 

 tillato argentum liquidum gignit. Prasin. Crisocolla. Cipria. Sandaraca: colore / 

/20/ cinnabari. odore sulfureo. Si torreatur cerussa in fornace: sandaracam facit.2123 Si torre/2124 

 atur ęqua parte rubrica admixta. sandicem reddit. Arsenicum.2125 Ocra. fit exusta / 

 rubrica in ollis nouis luto circumlitis que quanto magis in camino arserit. tanto / 

 melior fit. Venetum. Ceruleum ex arena2126 et nitri flore. Porpurissum.2127 Indicus: co/ 

 lore cianeo. Atramentum. fit ex fuligine. super ardentes tędas resina adiecta. / 

/25/ lacusculo ędificata que fumum retineat. Gluten admixtum. splendidiorem facit. / 

 Sarmentorum ueterorum carbones cum glutino2128 triti. atramenti speciem faciunt. /  

 Vini2129 fęx2130 æxcocta: indici species est. Sarmentum uuę nigrę uino optimo tinctum / 

 postquam siccitate aruerit2131 si exuras et conteras adiecto glutino. indici nitor est. / 

 Glebam silicis si bene2132 igne excoquas et acoeto acerrimo superfuso2133 extinguas. / 

/30/ madefacta sfungia colorem purpureum facit. Ubi contriueris. usta erit. / 

                                                 
2117 uel lacunaria ss. 
2118 lammina] linea   edd. 
2119 nascuntur isti ss.       rubra. minus rubens. media subscr. 
2120 uel pontica. ss.. 
2121 fretia] codd.    Eretria   edd. 
2122 uel feniceum. ss. 
2123 sandaracam] sandaracum   edd. 
2124 met afkortingsstreepje 
2125 uel auripigmentum.  ss. 
2126 puluere ss. 
2127 Porpurissum] Purpurissum    edd. 
2128 glutino corr. 
2129 optimi ss. 
2130 siccata et ss. 
2131 aruerit] B  aruerint    edd. 
2132 bene] B   bonae   edd. 
2133 superfuso] superfusam    edd. 
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[fol. 141r] 

 

 Omne atramentum sole perficitur. Omnes colores. calcis admixtione corrumpuntur. Anulare. / 

 In uase fit cerussa. impleto acoeto acerrimo. sarmenta aminea in eodem / 

 uasculo conlocabis. et super sarmenta tabulas plumbi tenuissimas pones. et uas di/ 

 ligentissime claudis et inlinis ne aliquid spiraminis2134 exeat. Post dies xxx. uas aperitur /         2135 

/5/ et ex distillatione tabularum innata cerussa inuenitur. ablatum et arefactum teritur. ite/ 

 rum acoeto admixto in pastillis diuiditur. et in sole siccatur; hac obseruantia si lam/ 

 minas ęreas sarmentis superponas. eruginem creant; Calcantum. (18) ¶ Norma est / 

 ex tribus regulis. duę binum pedum. tercia. pedes .ii. uncias x. Regula. Perpendiculum. / 

 Linea. Trulla.2136 Martellus. Machina. Scalę. (19) ¶ Lignari.2137 Carpentarius. Nauicularius. / 

/10/ Sarcitector.2138 Lignum. Licinium.2139 Materia. Trabes. Tigna. Tolus.2140 Cuplę.2141 Agrantes. / 

 Asseres. Scindulę. Epigri. et claui. Tabula.2142 Commissa. Sectio. Serra. Circinus. / 

 Centrum. Securis.2143 Bipennis uel dolabra. Ascia. asciola. Scalprus. Terebra. Taratrum. / 

 Scouina.2144 Canterium. Guuia. (20) ¶ Laneficium. nihil excellentius est ingenio. quo reguntur uniuersa. / 

 (21) ¶ Vestis sacerdotalis:2145 Poderis;2146 Abaneth;2147 Pilleum.2148 uel tiara. uel galerium.2149 Mahil.2150 habet lxxiio /  

                                                 
2134 spiraminis] V     inspiraminis    edd.  
2135 teseace io; lenes otoy; pegane dolos; anaxios] in marg. dext.. 
2136 trudit .i. includit.  in marg. dext. 
2137 uel ligni opifex.  ss. 
2138 uel tignarius. ss. 
2139 Licinium] Rodriguez     lychnium   Lindsay 
2140 Tolus] Rodriguez   tholus  Lindsay 
2141 Cuplae] Rodriguez    Coplae  Lindsay 
2142 uel tagula ss. 
2143 uel penna.  ss.    penna .i. acutum.    in marg. dext. 
2144 Scouina] Scofina  Rodriguez    Scobina   Lindsay 
2145 viii. ss. 
2146 uel camisia.  ss. 
2147 uel cingulum ss. 
2148 caput tegens ss. 
2149 galerium] galerum   edd. 
2150 uel tunica talaris ss. 



947 

 

 

/15/ tintinnabula. et totidem mala. Ephoth.2151 uel superhumerale. habet iiii.or smaragdos;2152 Logi/ 

 um. uel rationale. est2153 contra pectus. habet xii. lapides; Petalum.2154 uel aurea lammina. habet tetragrammaton / 

 nomen dei. Batin. uel feminalia. usque ad genua; (22) ¶ Tegmen. Tegumen..2155 Vestimentum. Indumentum. / 

 Amictus. Vestitus. Cultus. Perizomatum2156 .i. succinctorium. Tunica.2157 / 

 Dalmatica. Russata.2158 uel coccina. Laculata. Iacinctina;2159 Molocinia. uel / 

/20/ molociana.2160 uel maluella. Bombicena;2161 Apocalama; Serica. Oloserica.2162 Olofera.2163 / 

 Bissina. Fibrina. Caprina. Masticina. Emena.2164 Linea. Linostema.2165 Recta. / 

 Secmentata;2166 Leuidensis. Pauitensis. Citrona.2167 Velenensis. Exotica. Polimita. Acupicta. uel / 

 Frigia.2168 Trilex. Ralla.2169 Interpola. Pannutia. Colobium. Leuitonarium. Lumbare.2170 Limus;2171 / 

 Licinum. Armelausa. Camisia.2172 Femoralia.2173 Tubruci; (23)  Sarabarę. Linnę. Renones.2174 / 

                                                 
2151 uel superindumentum.  ss. 
2152 habet iiii.or smaragdos corr.] habens in utroque humero lapides duos smaragdos  edd..   (Ademar komt op een totaal van vier edelstenen, namelijk op iedere schouder twee, 

cf. echter Rodrìguez (éd.), p. 166, n. 203). 
2153 pannus. palmo  ss. 
2154 in fronte  ss. 
2155 tegumen] uel i  ss.   (= tegimen)         
2156 uel campestria  ss. 
2157 talaris. pectoralis. manicleata.  subscr.      cirodita. grece manica.   in marg. dext.   cirodita] ciroditam  Rodriguez    χειροδύτην  Lindsay 
2158 grece fenicea. unde russatus.  ss. 
2159 Iacinctina] Iacintina   Rodriguez    Iacinthina    Lindsay 
2160 molociana] molochinia  Rodriguez    molocina   Lindsay 
2161 textura eius bombicinum.  ss. 
2162 Odoserica ante corr.       Oloserica] BCK     Holoserica    edd. 
2163 Olofera] Olophora  BT   Olofora K   Holoporhyra    edd. 
2164 Emena] Eomena   K    et mena    edd. 
2165 in stamine linum. in trama lanam subscr. 
2166 Presegmina .i. particulę incisę cuiuscumque materię    in marg. dext.     Secmentata]  BT    Segmentata   edd. 
2167 Citrona] Citrosa    edd. 
2168 frigio artifex. .i. qui frigiam facit.   in marg. dext. 
2169 uel rasilis. ss. 
2170 uel renale. ss. 
2171 Limum .i. fluxuosum   in marg. dext. 
2172 camum .i. stratum.   in marg. dext. 
2173 uel bracę. ss. 
2174 uel repsa ss.     repsa] reptos  edd. 
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/25/ Mastruga.2175 Perse: bracis. et tiaris. Alani: apicibus. Scoti. sagati; Alamanni. lin/ 

 teati; Indi. gemmati. Seres. sericati. Armenii. faretrati. (24) ¶ Pallium. / 

 Clamis. Toga:2176 sub dextro uenit supra sinistrum humerum ponitur. Paludamentum.2177 / 

 Toga candida.2178 Cinctus gabinus. Trabea. Ciclas.2179 uel circumtextum. Diplois. Sagum. / 

 Penula. Lacerna. Mantum. Pretexta. Casula. Cuculla.2180 Planeta. Birrus. Melotes. / 

/30/ Fimbrię.2181 (25) ¶ Regillum. Peplum. Palla. Stola.2182 uel mauors. Amiculum. / 

 

[fol. 141v] 

 

 [ De bovenste helft van deze bladzijde is door Ademar oorspronkelijk leeggelaten, behoudens aantekeningen in de linkermarge. Een latere schrijver 

heeft hier het exlibris van Saint-Martial, tevens een in memoriam voor Ademar van Chabannes, genoteerd. De tekst van de Etymologiae stopt met 

Amiculum (Boek XIX, 25, 5) en gaat op regel 14 weer verder met Radii (Boek XIX, 29, 1). Het is dus waarschijnlijk dat Ademar op deze plaats ruimte 

liet voor latere invoeging van het ontbrekende tekstgedeelte.] 

  

  

 [       ]2183 

 

/14/ (29) Radii. Pectines. Colum. Fusum. Alibrum. Calatum.2184 Pensum. Filum. Mataxa. Globellum.2185 Panulię. / 

 Stamen. Trama. Licia.2186 (30) ¶ Ornamentum: corona.2187 uel corolla. Mitra.2188 Ciclas.2189 Pillea.2190 Infula. / 

                                                 
2175 Mastruga] Rodriguez     Mastruca   Lindsay 
2176 in pace ss. 
2177 in bello ss. 
2178 uel creta ss.     creta] WC     cretata   edd. 
2179 grece ss. 
2180 Fimbrię corr. 
2181 ora. grece terminus.   in marg. dext. 
2182 uel ricinium ss. (corr.) 
2183 Regel 8-13 zijn leeg. 
2184 uel quasillum. ss.    cala. grece lignum.   in marg. sin. 
2185 Globellum] Rodriguez    Gubellum  Lindsay 
2186 ordiri .i. texere.  in marg. sin.]  Ordiri est texere  C    Ordire est…. Texere est….  edd. (cf. Rodrìguez (éd.), p. 247, n. 325).   
2187 uel stofane.  ss.    (στεφάνη  Lindsay) 
2188 uel cidaris ss. 
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 Apex;2191 (31) Diadema. Nimbus. Capitulum.2192 uel cappa. Redimiculum. Rigula. Mitra.2193 Vitta. Tenia.2194 / 

 Retiolum.2195 Discriminalia.2196 Antię. Acus. Inaures. Torquis.2197 Bulla. Monilia.2198 Catella. / 

 Murena. Dextrę. Armillę. uel uiridię.2199 Fibula. Lunula. Specula. Periscelidę. Olfactoriola. / 

 (32) ¶ Anulis.2200 Vena quarti digiti a pollice: ad cor pertinget. Multi romanorum pro grauitate. anulum in digito / 

/20/ gestant abstinuerunt.  Ungulus. Samotracius. Tinius. (33) ¶ Cinctus. Semicinctium. Cingulum. Balteum. Zona.2201 / 

 Strofium. Limus. Caltulum. Fibula. Subfibulum.2202 Redimiculum.2203 uel succinctorium.2204 Fascia. Vitta. / 

 Limbus. Fasciola.  (34) ¶ Sutor: Caligarius.2205 Calciamentum. Crepidę. Calcei. Patricii. Ocreę. Coturni; / 

 Baxeę. uel calones. Calares.2206  Socci.2207 Subtalares. Obstrigilli. Osę. Mullei. Soleę. Galliculę. Caligę. / 

 Cernui.2208 Clauati. Perones. Baxea.2209 Corrigię. (XX, 1) ¶ Mensa. Sella. Coquina. Torus. Stefadium.2210 Accubitum. / 

/25/ Conuiuium. Priuata mensa uictus est. conuiuium non est. Discumbendi. Edendi. bibendi.  (2) Cibus. / 

 Victus. Alimonia: quam iuuenis ad incrementum. [   ]2211 senex ad perseuerantiam.2212 Alimentum. Alimo/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
2189 Voor de varianten Cyclas (plur. Cycladas) en Cicada (plur. Cicadas) zie Barney et. al., The Etymologies, 390, n. 22. 
2190 uel galerium. ex pelle. ss. 
2191 apiendo .i. ligando.   in marg. sin. 
2192 uel capitulare.  ss. 
2193 ex lana.  ss. 
2194 Tenia corr. 
2195 Retiolum] Rodriguez     Reticulum    Lindsay 
2196 Discriminare .i. diuidere   in marg. sin. 
2197 Torquis] Torques    edd. 
2198 uel serpentum. uel segmenta. uel longi habitus.  ss. 
2199 uiridię] uiridiae  WTU   uiriliae  Rodriguez      uiriolae  Lindsay 
2200 anellus. ss. 
2201 Zonaris. grece cingulum.    in marg. sin. 
2202 uel subligaculum.  ss. 
2203 Redimucum  ante corr. 
2204 uel braciale. ss.     
2205 uel calo<p>oda. grece. ss.    (beschadiging perkament) 
2206 Calares] Talares    edd. 
2207 socelli. ss. 
2208 uel filiati. ss.     (in de Etymologiae wordt foliatus als synoniem voor lingulati genoemd.) 
2209 mulierum. ss. 
2210 Stefadium]  codd.    Stibadium   Lindsay 
2211 om beschadiging van perkament heen geschreven 
2212 met unciaal N 
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 nium. Affluentia. Opulentia. Sepe incom[    ]modius2213 est nimium. quam parum. Epulę necessarię2214 / 

 non necessarię.2215 Dapes. Delitię. Pulmentum. Satietas.2216 Saturitas2217 Crapula: grauatur cor. stomacus / 

 indigestus efficitur. Iantaculum.2218 Prandium. Merenda.2219 uel antecenia. Annona. Cęna.2220 Panis. Ciba/ 

/30/ rius. Fermentacius. Azimus. Acrizimus.2221 Siligineus.2222 Rubidus. Subcinericius.2223 Clibanitius. Sfungia: pa/ 

 

[fol. 142r] 

 

 nis aqua dicius malaxatus similam modicam accipit et fermentum modicum et habet humectationis plusquam omnis panis. / 

 Placentę.2224 Dulcia. Crusta. Fermentum. ultra una hora:2225 crescendo excedit. Farina. Furfures. / 

 Amolum. Pollines. Carnes.2226 Crudum. Assum. Elaxum.2227 Frixum. Salsum. Rancidum. Succidia. / 

 Lardum. Taxea.2228 Axungia. Seuum.2229 Offa.2230 si in os canis iacitur saciatus silescit. Frustum. / 

/5/ Pulpa. Lucanicę. Farcimen. Minutal.2231 Afratum.2232 Martisia. Isitia. Galaticę. / 

 Spheras. Ius coquinę.2233 Caseum. Colustrum. Lac.2234 Lacte nutrimus: sanguine uiuimus. /    

                                                 
2213 om beschadiging heengeschreven 
2214 panis. uinum.  subscr. 
2215 terra. mare.  subscr. 
2216 de uno ss. 
2217 de uariis.  ss. 
2218 Iactaculum  corr. (suprascr.) 
2219 merenda .i. meridie edere   in marg. sin. 
2220 uel uespertina ss. 
2221 Acrizimus] CT     Acrozymus  Lindsay 
2222 Siligeneus ante corr. 
2223 uel focatius.  ss. 
2224 uel liba.  ss. 
2225 ultra una hora] plus prima hora    Lindsay 
2226 grece. creas.    ss.     Carnes] Caro ante corr. 
2227 Elaxum] Elixum    Lindsay      Lixa .i. aqua. / luxa .i. membra loco mota. / Luxus .i. solutio libidinis.      in marg. dext.     luxa] lixa ante corr. 
2228 .i. lardus. ss. 
2229 Seuum] KT     Sebum   Lindsay 
2230 ofella. ss.         offarius .i. cocus.   in marg. dext. 
2231 Minulat ante corr. 
2232 Afro. grece spuma.   in marg. dext. 
2233 grece zema.  ss. 
2234 gleucon. grece album.    in marg. dext. 
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 Quactum. Mel.2235 Fauum. Puerorum iuuenum et perfectę ętatis uirorum mulierumque corpora insito / 

 calore feruere. et noxios esse his ętatibus cibos qui calorem augeant. sanitati conducere frigi/ 

 da quęque in esum sumere. sicut contrario senibus qui pituita laborant et frigore. calidos ci/ 

/10/ bos2236 et uina uetera prodesse. 2237 (3) ¶ Potio.2238 Aqua recens. Vinum:2239 eius potus uenas sanguine cito  

                                                                                                                                                      replet. / 

 Merum. Mustum: grande quamuis uas repletum absque spiramine. ilico disrumpit. Roseum. / 

 Amineum.2240 Sucinatium.2241 Limpidum. Turbidum. Falernum. Infertum. Spurcum. Honorarium. / 

 Crucium. Acoetum.2242 uinum aqua mixtum cito uertitur in acoetum. Conditum. Lactatum. Mulsum.2243 fit ex / 

 aqua et melle. Inomelum;2244 Idromelum:2245 ex aqua et malis matianis. Saccatum. Luria. Oximel/ 

/15/ lum:2246 ex melle et acoeto. Rodomellum. Medus. Fecula .i. uua cocta in melle et refrigerata. / 

 utilis stomaco. Passum. Defrutum. Carenum. Sapa. Sicera: ex sucu2247 pomorum uel palmarum. / 

 Ceruisa:2248 ex frumenti. Celia. ex sucu2249 tritici. Fex. Garum.2250 Liquamen.2251 Sucus. Tisane.2252 / 

 Zema. Apozima. Muria. de sale et aqua..2253 (4) ¶ Vas. Fictilia;2254 Testa; arretina. uel rubra testa / 

                                                 
2235 Melese. grece. apis.    in marg. dext.   (μέλισσα   Lindsay) 
2236 scripsit   ciboos 
2237 Puerorum iuuenem… prodesse] Piericie in so. grece.   in marg. dextra      Περσιε in quo  Lindsay    (Isidorus refereert hier aan een werk van Galenus waaruit deze kennis 

afkomstig is.) 
2238 Potos. grece potio.    in marg. dext. 
2239 uel lieum ss. 
2240  uel album.  ss. 
2241 uel fuluum.  ss. 
2242 uel acidum.  ss. 
2243 grece meilicratum.  ss. 
2244 .i. mustum cum melle.  ss.    Inomelum]  BCK    Oenomelum    Lindsay 
2245 Idromelum]  CT      Hydromelum    Lindsay 
2246 Oximellum] Oximelli   CKTU   Oxymeli   Lindsay 
2247 sucu] suco   Lindsay 
2248 Ceruisa] BCT     Ceruisia   Lindsay 
2249 sucu] suco   Lindsay 
2250 Garon grece. quoddam piscis.   in marg. dext. 
2251 salsugo. uel muria.  subscr. 
2252 Tisane] BT     Ptisana    Lindsay 
2253 Het lemma Muria staat in de Etymologiae direct achter Liquamen. 
2254 fingere .i. facere. formare. plasmare.   in marg. dext. 
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 Samia. Coelata.2255 Crisendita. Anaglaua.2256 Discus.2257 Missorium.2258 Parapsis. / 

/20/ Patena. Lancis.2259 Gauata. Conca. Scutella. Apofereta.2260 Salinum. uel sulzica. Acitabulum. /  

 Coclear. Trissiles.2261  latine tripedes; (5) ¶ Poculum. Fiala. Patera; haec cratera;2262 grece hic crater. / 

 Ciati. Scifi. Cimbia. Emistis.2263 Bacea2264 Calices. Calati. Scalę. Ampulla; (6) Enoforum.2265 / 

 Flascę; grece lagoenos.2266 latine lagoena.2267 grece sicile. latine sicula.2268 Cantarus. Hidria. Situla;2269 Hoc catinum. /  

 Orca. Urceus. urceolus. Sciuus.2270 Seriola.2271 Dolium. Cupa. Cupus. Uterus. Mulgarium.2272 Labrum.2273 / 

/25/ Peluis. Sifon; (7) ¶ Emicadium. Scorcia. Alabastrum. Pixides.2274 Lenticula. (8)  Coculum; Olla. / 

 Patella. Caccabus. Cucuma; Lebetę. Sartago. Tripides. grece tripodas. Mola. Cribrum. / 

 Rotabulum. (9) ¶ Gazofilatium.2275 Arca. Arciuum. Cibutum.2276 Loculus. Mozicia. Scri/ 

 nium. Saccus. Marsuppium.2277 Sitarcię. Inuolucrum. Fiscus. Fiscella. fiscina. / 

 Canistrum. Cistella. Cofinus. Corues. Sporta. (10) ¶ Lucerna. Licinius.2278 Cande/ 

                                                 
2255 Coelum .i. ferramentum quod dicitur cilio.  in marg. dext.   //   Celata ante corr. (subscr.)   Coelata] Celata  codd.  Caelata  Lindsay    Coelum] Caelum   Lindsay 
2256 Ana grece sursum. clufei: grece sculptura.   in marg. dext.               //  Anaglaua] B1     Anaglaba T   Anaglypha  Lindsay 
2257 Discus] fraiskin. grece iacere.  in marg. dext.     αποφραισκιν  BK    ἀπό τοῦ δίσκιν   Lindsay 

      post discus exp. uel scutella 
2258 Missorium] B1K       Messorium   Lindsay 
2259 Lancis corr. 
2260 Apofereta] Apophereta  T   Aphophereta  BK    Apophoreta    Lindsay 
2261 grece ss. 
2262 apotocratin. grece quod se inuicem teneant;    in marg. dext. 
2263 Emistis] BCT     Amystis   Lindsay 
2264 Bacea] Bachea  C    Baccea    Lindsay 
2265 eno. grece. uinum.   in marg. dext.     
2266 gue ss.   (= laguenos) 
2267 gue ss.  (= laguena) 
2268 sitile a. c.    situla a.  c .   
2269 uel cadus grece. ss. 
2270 Sciuus] BKT      Scyphus    Lindsay 
2271 .i. brocus. ss.   (brochus, broccus  = wijnkruik (s. XIII),  cf. Niermeyer, p. 141)  
2272 uel mulcrum. ss.      mulcrum] BCT      multrum  K   mulctrum    Lindsay 
2273 uel albeum.  ss. 
2274 Pixis. grece buxus.   in marg. dext. 
2275 filacion. grece custodia.    in marg. dext. 
2276 grece. subscr.         uel arca. latine ss. 
2277 grece marsippa.  ss. 
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/30/ labrum. Cereus. Lacunaria. Funalia.2279 Lampas. Fax. Lanterna. Lucubrum. Pira. rogus. bustum; / 

 

[fol. 142v] 

 

 Farum.2280 (11) ¶ Lecticę. Stratus. Storia. Cama. Grabatum. Baianola.2281 Puluinar. Spingę. Pu/ 

 nicani. Lecticę.2282 Sponda. Geniales. Cunabula. Feretrum.2283 Scamna. Scabellum.2284 Scansilia. / 

 Sedes. Viri discumbunt: mulieres sedent. Sedes.2285 uel solium. Subsolium. Subsellium. Sella. / 

 curulis. Tripodes. (12) ¶ carrum: Rota. Reda. Carpentum pompaticum. Plaustrum. Caracu/ 

/5/ tium. Capsus. Pilentum. uel pretoritum.2286 Basterna. Vehiculum. (13) ¶ Baculus. bacillus. Fustes. Vectes. / 

 Forpices..2287 Forfices.2288 Forcipes.2289 Nouacula. Pecten. Calamistrum. Clauis. Catena. Orolo/ 

 gium: in solariis positum ubi a clauo per lineas currit umbra ut quamcumque diei horam ostendat. / 

 (14) ¶ Vomer. Aratrum.  Buris. Dentale. Cultelli. Falcis. Falcastrum.2290 Serrula. Rastra. / 

 Ligones. Scudicia. uel fossoria. Sarculus. Pastinatum. Cilindrus. Tribula. Pala. uel uentilabrum.2291 / 

/10/ Forcellę.2292 Tesserę. Trapetum. Pręlum. Lacus. Verennes. Valos.2293 Corbes. Cola. Fisclum. / 

 (15) ¶ Rota. uel austra. Girgillus. Telo. uel ciconia. Ama. Lupus. uel ferreus arpax.2294 (16) ¶ Falerę. / 

 Frenum. Lupati. Camus; Habena.2295 Lora. Capistrum. Sella. Antella. Postella.2296 Cin/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
2278 uel cicendela.  ss. 
2279 scolaces. grece funalia. scolicie. grece mors.   in marg. dext.      Funalia autem Graeci scolaces dicunt, quos sint scoliae, hoc est intorti.   Lindsay       scoliae] scolicie  

BC1KNP      intorti] gloss.: mortis   BCKNPT 
2280 foros. grece uisio. / fos. grece lux. / fosforos. grece lucifer.   in marg. sin. 
2281 Baionola ante corr. (suprascr.)      Baianola] BT      Baianula   Lindsay 
2282 uel plutei ss. 
2283 uel capulus.  ss.     apoforeresin. grece a ferendo  in marg. sin. 
2284 Scabellum] B     Scabillum   Lindsay    //    ippopodion grece scabellum.   in marg. sin.   
2285 uel tronus. ss. 
2286 pretoritum] CKT     petorritum    Lindsay 
2287 pilorum ss. 
2288 filorum ss. 
2289 fabrorum  ss. 
2290 uel runcones.  ss. 
2291 -labrum.    boven de regel geschreven. 
2292 Forcellę] (-ae) BK      Furcillae    Lindsay   //    cillere .i. mouere.    in marg. sin. 
2293 Valos] K      Qualos   Lindsay 
2294 arpe. grece. rapere.   in marg. sin. 
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 gulum;2297 Hęc cingula.lę.2298 Sagma. sagmarius .a. Capulum. Calcaria.2299 Caracter. / 

 Cauterium. (I, 1)2300 ¶ Disciplina.2301 Scientia.2302 (2) Ars liberalis.2303 (3) Littera. Aleph.2304 Alfa.2305 A.2306 / 

/15/ Sirorum et caldeorum litterę. cum hebreis tantum caractere discrepant.2307 Fenices. Cathmus. / 

 xvii. ΑΒΓΔΗΖΙΚΛΜΝΟΠΡСΤΦ. Palamides: Η.Χ ω. Simonides. ξ Ψ Θ.2308 / 

 Pitagoras. Υ;  ΥΘΤΑω;2309 (4) Carmentis. Liberales. Communes. Vocales. consonantes. / 

 uel semisonę. uel insonę; Media ;2310 Duplex.2311 ut troia; Nihil;2312 Digammon.2313 f.l.m.2314 b.c.d.2315 / 

 Liquidę.2316 ut fragor. flatus. mnesteus. Aspiratio.2317 Superuacua.2318 Discretiua;2319 Pro z. ss. / 

/20/ Nomen.2320 Figura.2321 Potestas;2322 Apex; (5) ¶ oratio: sensu. uoce. littera; Grammaticę:2323 viii.o p(artes). / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2295 uel retinaculum.  ss. 
2296 Antella. Postella] Antela. Postela     Lindsay 
2297 hominis  ss. 
2298 iumenti ss. 
2299 uel famuli.  ss. 
2300 Boek I (De grammatica) 
2301 uera disputat ss. 
2302 apotesaretes grece. a uirtute.  in marg. sin. 
2303 uerisimilia. ss. 
2304 xxii.  ss. 

2305 xxiiii. ss.   //   Afa ante corr.  (suprascr.) 
2306 xxiii. ss. 
2307 Ieraspan. grece sacerdotales. Ieraspandemos. grece uulgares.  in marg. sin. 
2308 ξ Ψ Θ] B      Ψ ξ Θ  CT   Ψ.Ξ.Θ.   Lindsay 
2309 misticę. ss. 
2310 .i.v. ss. 
2311 i.  ss. 
2312 v. ss. 
2313 v  ss. 
2314 semiuocales. ss. 
2315 mutę. ss. 
2316 L.R.M.N. subscr. 
2317 h. ss.  Prosodia. grece sonus equaliter flexus.   in marg. sin. 
2318 Q ss. 
2319 uniu(ersa) ss.    K ss. 
2320 A. subscr. 
2321 quo caractere.  subscr. 
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 Vox articulata. Littera. Sillaba. Pedes. Accentus. Positurę. Ortografia. Analogia. Ęthimologia. glossę. differentię. /  

 Barbarismi. soloecismi.2324 Vitia. Metaplasmi. Scema. tropi. Prosa. metra. fabula. / 

 historia;2325 (7) Nomen.2326 Verbum;2327 Proprium nomen: prenomen.2328 Nomen.2329 cognomen.2330 agnomen.2331 / 

 Appellatiua: xxviiio. Corporale.2332 Incorporale.2333 Generale.2334 Speciale.2335 / 

/25/ Principale.2336 Diriuatiuum.2337 Diminutiuum.2338 Sono diminutiuum.2339 sed intellectu prin/ 

 cipale;Totum grecum.2340 Totum latinum.2341 Medium. uel notum.2342 Sinonimum2343 uel pluri/ 

 nomium. Omonimum. uel uninomium;2344 Relatiuum.2345 Ad aliquid qualiter se habens.2346 / 

 Qualitatis.2347 Quantitatis.2348 Patronomicum.2349 Theticum .i. possessiuum.2350 Epithetum.2351 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2322 uocalis. subscr. 
2323 Grammata. grece litterę.  in marg. sin. 
2324 solocismi ante corr. (suprascr.) 
2325 xxvii. ss..      xxvii.] C   triginta partes   Lindsay      (Alle handschriften, behalve handschrift C, verdelen de grammatica in 30 delen. Ademar volgt handschrift C door een 

onderverdeling van 27 delen te postuleren; niettemin somt hij 29 onderdelen van de grammatica op, alleen notae ontbreekt.) 
2326 uel persona.  ss.   pronomen. aduerbium. subscr. 
2327 uel actus.  ss.   participium subscr.   (hoort bij Nomen en Verbum). 
2328 L. quintus. ss. 
2329 Cornelius. ss.   genus. subscr. 
2330 scipio. ss.     iungitur nomini. subscr.  
2331 Metellus creticus. ss. 
2332 celum. terra.  ss. 
2333 ueritas. iustitia. ss. 
2334 animal.  ss. 
2335 homo.  ss. 
2336 mons. fons.  ss. 
2337 montanus  ss. 
2338 greculus. scolasticulus. ss. 
2339 tabula. fabula.  ss. 
2340 calisto. ss. 
2341 odisseus. ulixes. ss. 
2342 alexandros. der.  ss. 
2343 terra. humus. tellus. ss. 
2344 tumulus. uel mons breuis. uel tumens tellus. uel sepulcrum. ss. 
2345 dominus. pater.  ss. 
2346 dexter. sinister. ss. 
2347 sapiens. diues. formosus.  ss. 
2348 longeuus. breuis. ss. 
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 uel adiectiuum uel superpositum;2352 Actualie.2353 Gentile.2354 Patriale.2355 / 

 

[fol. 143r] 

 

 Locale;2356 Verbale..2357
 Participale.2358 Verbissimile;2359 Comparatio: positiuus. Comparatiuus. Superlatiuus./  

 Genera: masculinum. femininum. neutrum. Commune.2360 epikenon.2361 Omne; Numerus.2362 Figura. Casus. Nominatiuus. /  

 Genetiuus. Datiuus. Accusatiuus. Vocatius. Ablatiuus; Exaptota.2363 Pentaptota.2364 Tetraptota.2365 Triptota.2366 Diptota.2367 Monoptota.2368 / 

 (8) Pronomen: Finitum.2369 Infinitum.2370 Minus quam finitum.2371 Possessiuum.2372 Relatiuum.2373 Demonstratiuum.2374 / 

/5/ Articuli.2375 Primigenia2376 .xxi. ego. tu. ille;2377 quis. qualis. talis. quantus. tantus. quotus. totus;2378 iste. ipse. hic / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2349 Patronomicum] Patronymicum    Lindsay //  tidides. eneius. ss. 
2350 euandrius ensis. ss.   //  Thetica] BC    Ctetica   Lindsay 
2351 Epitetum ante corr.  (suprascr.)     
2352 magnus fi/losofus. doctus homo.  ss. 
2353 dux. rex. cursor. nutrix. orator; ss. 
2354 grecus. romanus. ss. 
2355 atheniensis. the/banus.  ss.  (-banus subscr.) 
2356 suburbanus.  ss. 
2357 lector. ss. 
2358 legens. ss. 
2359 contemplator.  ss. 
2360 canis. ss. 
2361 piscis. ss. 
2362 Numerus corr. 
2363 unus. ss. 
2364 doctus.  ss. 
2365 lateris. ss. 
2366 templum.  ss. 
2367 iuppiter. ss. 
2368 frugi. ss. 
2369 ego. ss. 
2370 quis. que. quod. ss. 
2371 ipse. iste. ss. 
2372 meus. tuus. ss. 
2373 is. ss. 
2374 hic. haec. hoc ss. 
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 is. idem. sui;2379 meus. tuus. suus. noster. uester.2380 (9) Verbum: grammaticorum.2381 rethorum.2382 Formę.2383 Modi. coniugationes. genera: / 

 Formę: sensum tenent. Modi. declinationem. Indicatiuus.2384 / 

 Imperatiuus.2385 Optatiuus.2386 Coniunctiuus.2387 Infinitus.2388 Impersonalis: legitur; Infinitus / 

 eget personam uerbi: inpersonalis; personam nominis2389 uel pronominis; Coniugatio docet in quam sillabam exeat / 

/10/ futurum tempus. Genera uerborum. Actiua. P(assiua). Neutralia.2390 Communia.2391 Deponentia;2392 / 

 (10) ¶ Aduerbium uerbis accidit.2393 (11) ¶ Participium; / 

 (12) ¶ Coniunctio. sensus et sententias iungit;2394 Copulatiuę. Disiunctiuę. disiungunt res et personas;2395 / 

 Subiunctiuę: subiunguntur.2396 Expletiuę. explent rem propositam.2397 Causales. aliquid cogitant facere.2398 / 

 Communes: ubiuis ponuntur.2399 Rationales. ratione utuntur in faciendo.2400 (13) ¶ Prepositio. nomini/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
2375 hic sapiens. ss. 
2376 Primigenia] Primogenia   Lindsay 
2377 finita .iii. ss. 
2378 infinita vii. ss. 
2379 minus quam finita vi. ss. 
2380 possessiua .v; ss. 
2381 in tria tempora.  ss. 
2382 retorum ante corr. (suprascr.) 
2383 Meditatiuus. lecturio. Incoatiua. calesco. Frequentatiua. lectito. subscr. 
2384 lego. ss. 
2385 lege. ss. 
2386 utinam legerem.  ss. 
2387 cum clamem.  ss. 
2388 clamare.  ss. 
2389 nominis] p(ro)nominis a. c.  

2390 nec agit. nec patitur. si. r. adicis. non est latinum; subscr. 
2391 deposita.  r. latina non sunt:  subscr. 
2392 deponunt participium futurum passiua; subscr. 
2393 bene lege. ss. 
2394 agustinus et hieronimus. legit et scribit. ss. 
2395 ego aut tu faciamus.  ss. 
2396 regique. deoque.  ss. 
2397 si hoc non uis. saltem illud fac.  ss.     //   saltem] saltim    Lindsay 
2398 occido illum quia aurum habet.  ss. 
2399 igitur hoc faciam. hoc igitur faciam.  ss. 
2400 quomodo eum occidam ut non agnoscar. ueneno an ferro; ss. 
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/15/ bus et uerbis preponitur. Loquelares:2401 uerbis coherent.2402 Coniunctę uerbis fguram faciunt.2403 (14) ¶ Interiectio. sermo/  

 nibus interiacitur .i. interponitur et affectum animi exprimit. uah. heu. hem. ei.2404 (16) ¶ Sillaba.2405  /  

 Sillaba:2406 breuis.2407 longa.2408 communis.2409 Diptongę: ae. oe. au. eu. ei. Duę sillabę.2410 Vna sillaba;2411 (17) ¶ Pedes. cxxiiii.or / 

 Dissillabi. iiii. / 

 .i. pirrichius. v v. deus. .ii. Spondeus ─ ─. regnans. .iii. Trocheus2412 ─ v. magnus. iiii. Iambus.2413 v  ─ polos. / 

/20/ Trisillabi. viiiio. / 

 .i. tribracus. uel corios. v v v tabula. .ii. Molossus. ─ ─ ─  ceneas. .iii. Anapestus v ─ ─ minores. /                                      

 .iiii. Dactilus ─ v v. regula. .v. amfibracus.  v ─ v. minoris. vi. amfimacrus. ─ v ─ prepotens;.  / 

 .vii. Bachius. v ─ ─ cateruis. viii. Antibachius uel palimbachius. ─ ─ v. premagnus; / 

 Tetrasillabi. xvi. .i. Proceleumaticus. v v v v. Dispondeus.2414 ─ ─ ─ ─. Ditrocheus. ─ v ─ v. / 

/25/ Diiambus. v ─ v ─.  Antispastus v ─ v ─. coriambus.2415 ionicus maior. v v ─ ─. ionicus minor ─ ─ v v. / 

 Peon primus. ─ v v v Peon secundus. Peon tercius. Peon quartus. / 

 Epitritus primus. Epitritus secundus. Epitritus tercius. Epitritus quartus. / 

 Pentasillabi xxxiio.   / 

 

[fol. 143v] 

 

 Exasillabi.2416 lxiiiior. / 

                                                 
2401 Loquelares] Loquellares    Lindsay   
2402 di. dis. re. se. ā. c̄. o. ss. 
2403 diduco. distraho. ss. 
2404 exultans. dolens. irascens. timens.] suprascr. ras. 
2405 grece. coniunctio uel conplexio. ss.    //   coniunctio] conceptio     Lindsay  

       apotosillabanin tagrammata .i. a conceptio litterarum. / Sillabanin. grece concipere;.   in marg. dext. 
2406 uel semipes ss. 
2407 numquam producitur.  subscr. 
2408 numquam corripitur.  subscr. 
2409 et producitur et corripitur. subscr. 
2410 uel pes unus. ss. 
2411 dimidius pes. ss. 
2412 Trocos grece. rota.   in marg. dext. 
2413 Iambozin grece detrahere.    in marg. dext. 
2414 Dipondeus ante corr. (suprascr.) 
2415 coriambus] choriambus    Lindsay 
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 [      ]2417 

 Non oportet in carmine has sillabas quodlibet excedere nomen. ut cartaginensium.2418 hierosolimitanorum. / 

 constantinopolitanorum. Arsis.2419 Thesis.2420 Ar2421 ma.2422 Ęqua diuisio.2423 Dupla.2424 Sescupla.2425 / 

 Triplum.2426 Epitritus minus continetur et eius tertia pars; equaliter. dupliciter. sescupliciter. tripliciter. epitrite. /2427   

/5/ Ęqui .x.                                      Dupli .vi;                       TRIPLUS. unus  SESCUPLI .vii;                 EPITRITI. iiiior. / 

 Spondeus. ─ ─2428                  Trocheus. ─ v2429          Amfibracus     Amfimacrus ─ v ─2430  Epitritus primus /  

                                                                                                                                                                                                                                           
2416 Exasillabi lees hexasillabi] uel sinzugię ss.   syzygiae   Lindsay         
2417 De nu volgende vijf regellijnen zijn onbeschreven.  
2418 cartaginensium] Carthaginiensium    Lindsay 
2419 leuatio. ss. 
2420 positio.  ss. 
2421 leuatio. ss. 
2422 positio. ss. 
2423 v v. uenus.  ss. 
2424 ─ v magnus.  ss. 
2425 ─ v ─ prepotens.  ss.     sescum .i. dimidium.   in marg. sin.    
2426 v ─ v corintus. ss. 
2427 In de linkermarge staan de volgende tegengestelde versvoeten  paarsgewijs genoteerd: 

    v   ─  

 v v   ─ ─ 

 v ─   ─ v 

            v v v   ─ ─ ─    

           v ─ ─   ─ ─ v 

           v v ─    ─ v v 

           v ─ v    ─ v ─  

         v v v v    ─ ─ ─ ─  

       v ─ ─ ─   ─ v v v 

       v v ─ ─    ─ ─ v v 

       v v v ─    ─ ─ ─ v 

      v ─ ─ v    ─ v v ─   

       v ─ v v    ─ v ─ ─ 

       v ─ v ─    ─ v ─ v  

   

      [        ] 

 

       v  ─ 
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 Pirrichius. v v2431                    Iambus v – 2432                                    Bachius.                          Epitritus secundus / 

 Dactilus. ─ v v2433                  Molossus ─ ─ ─ 2434                           Antibachius                     Epitritus tercius / 

 Anapestus. v v ─ 2435              Tribracus. v v v2436                              Peon primus                    Epitritus quartus / 

/10/ Dispondeus. ─ ─ ─ ─2437       Ionicus maior v v ─ ─                         Peon secundus. /     

 Proceleumaticum. v v v v2438 Ionicus minor ─ ─ v v;2439                  Peon tercius / 

                                                                                                                                                                                                                                           
     i i  ii ii 

    v v ─ ─ 

    i  ii  ii i 

    v ─ ─ v  

 

      v v v   ─ ─ ─ 

     v ─ v   ─ v ─ 

    v ─ ─   ─ v v 

     v v ─   ─ ─ v 

 

v v v v      ─ ─ ─ ─ 

v ─ v v     ─ v ─ ─ 

v v ─ v     ─ ─ v ─ 

v ─ ─ v     ─ v v ─ 

v v v ─     ─ ─ ─ v  

v ─ v ─    ─ v ─ v 

v v ─ ─    ─ ─ v v 

v ─ ─ ─   ─ v v v 

 
2428 ii.ii ss. 
2429 ii.i ss. 
2430 ii.i.ii ss. 
2431 i.i  ss. 
2432 i.ii ss. 
2433 i i.ii. ss. 
2434 ii.ii ii  ss. 
2435 i i.ii. ss. 
2436 i.i i  ss. 
2437 ii ii. ii ii. ss. 
2438 i i. i i. ss. 
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 Diiambus. v ─ v ─ 2440                                                                        Peon quartus / 

 Ditrocheus. ─ v ─ v2441 / 

 Antispastus / 

/15/ Coriambus / 

 Numerus sillabarum in pedibus a duobus2442 usque ad sex protenditur. et usque ad vi. sillabas tenduntur pedes. / 

 Tempus. Resolutio .i. pro una longa duę breues.2443 et semper sinalimfa2444 sequitur; Ex duabus breui/ 

 bus. longa numquam fit: quia solidari scissa non possunt; Figura; v v; ─ ─ Trochaicum. Dactilicum. / 

 Iambicum; (18) ¶ Prosodia.2445 accentus. uel tonus. uel tenor. in quibus sonus crescit et desinit. Acutus eri/ 

/20/ git et acuit sillabam. Grauis. deponit et deprimit; Circumflexus: ab acuto incipit. in gra/ 

 uem desinit. et leuat sillabam sicut acutus. Monosillaba. natura breuis.2446 uel positione longa: acuitur. / 

Monosillaba.2447 natura longa: circumflectitur. Dissillaba priori natura longa. altera breui: / 

 circumflectitur.2448 aliter:2449 acuitur. Trisillaba. media breui:2450 prima acuitur; natura longa se/  

 cunda. et tercia breui:2451 media circumflectitur. Grauis. in una dictione cum uno accentu: / 

/25/ ponitur. cum utroque numquam; In dictione composita: unus est accentus.2452 Accentus sunt propter distinctio/ 

 nes.2453 uel pronunciationes.2454 uel discretiones.2455 (19) ¶ Oxea.2456 acutus. /; Baria.2457 grauis. \; Perospo/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
2439 Ademar noteert voor Ionicus maior en Ionicus minor een metrum dat van dat van de andere handschriften afwijkt. (Lindsay: Ionicus maior ─ ─ v v. Ionicus minor v v ─ 

─.) 
2440 i ii. i ii. ss. 
2441 ii i ii i. ss. 
2442 duobus] duabus   Lindsay 
2443 uel pro duabus longis. iii breues. ss. 
2444 sinalimfa] synaloepham    Lindsay       sinalimfa] sibialimfa ante corr. 
2445 grece. ss.    Prosodia] Pros. grece. ad. Ode. grece. cantus   in marg. inf. 
2446 uir. ′  ss. 
2447 res. ^   ss. 
2448 mûsa.  ss. 
2449 bóna.  ss.. 
2450 tibia. ss. 
2451 metellus ss. 
2452 armipotens.  ss. 
2453 conspicitur sus. ss. 
2454 moeta ss.   //    moeta] meta     Lindsay 
2455 discretiones] ergo. ss.   ergó .i. causa. érgo. coniunctio.  in marg. inf. 
2456 grece ss. 
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 ne.2458 circumflexus. ^; Macrosia.2459 longa uirgula. ─; Brachin.2460 breuis. v; Ifen.2461 coniun/ 

 ctio    ;2462 Apostrofos.2463 conuersio     . Dasia. aspiratio.    ;2464 Psile. siccitas.    ;2465 /2466 

 

[fol. 144r] 

 

 (20) ¶ Positura:2467 subdistinctio.2468 media distinctio.2469 vltima distinctio;2470 Apud poetas: post duos pedes. /  

sillaba remanens: comma est; post duos pedes nihil de dictione remanens: cola; Totus uersus: perhiodus; / 

(21) ¶ Notę sententiarum.       asteriscus.2471 in his quę amissa2472 sunt ut inlucescant. absentia. / 

 ― Obolus.2473 in superflue iteratis uel falsis;     Obolus superne punctuatus. in his de quibus dubita/ 

/5/ tur utrum falsa sint necne; ÷ limniscus2474 in his quę interpretes eodem sensu sed diuerso sermone / 

 transtulerunt.      Antigrafus cum puncto: ubi in translationibus diuersus sensus habetur. / 

       ― Asteriscus cum obolo ubi uersus non suo loco positi sunt;       paragrafus.2475 ad separan/ 

 das res a rebus. loca a locis et regionibus. premia a premiis.       Positura paragrafo contraria / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2457 grece ss. 
2458 grece ss. 
2459 grece ss. 
2460 grece ss. 
2461 grece ss.. 
2462 Hier hebben de handschriften: ر.    Ademar geeft hier het teken voor de diastole. 
2463 Apostrofos] grece ss.      tribunal    pro tribunale.  in marg. inf. 
2464 ├ omo  in marg. inf. (= homo) 
2465  ┤onus   in marg. inf. (= onus) 
2466 in margine inferior: 

        vír. árs; Rês. mûsa. bóna. Tíbia. metêllus.            
2467 grece thesis ss. 
2468 uel comma. punctus ad imam litteram. ss. 
2469 uel cola. punctus ad mediam. ss. 
2470 uel perihodus. uel disiunctio. punctus ad caput litterę.  ss.  
2471 aster. grece stella.  in marg. dext. 
2472 amissa] omissa    Lindsay 
2473 Obolus] Obelus corr.      obolus. grece sagitta.    in marg. dext. 
2474 limniscus] lemniscus    Lindsay 
2475 Het teken dat Ademar hier gebruikt lijkt in het geheel niet op het paragraafteken dat de andere handschriften hanteren en ook niet op het paragraafteken dat hij zelf 

voordurend gebruikt in de teksten verzameld in VLO 15. 
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 fines a principiis separat;      crifia circuli pars inferior cum puncto. ubi questio dura / 

/10/ et obscura solui uel aperiri non potuit;       Antisimma: ad eos uersus quorum ordo permutandus est. / 

 Antisimma cum puncto: ubi in eodem sensu duplices uersus sunt. et dubitatur quis po/ 

 tius eligendus sit; > Diple: ad demonstranda testimonia sanctarum scrip/ 

 turarum.  .> Diple presticon:2476 ad separationem olimpia cęlo. nepotis a ser/ 

 pente.2477      Diple perstigmene2478 id est cum geminis punctis. in his quę non recte adiecta . / 

/15/ aut detracta. aut permutata sunt.      Diple obolismene. ad separandos in co/ 

 moediis uel tragoediis perhiodos.
       Auersa obolismene. quando istrofe et an/ 

 tistrofos infertur.2479       Auersa cum obolo. ad ea quę ad aliquid respiciunt. / 

      Diple superne obolota.2480 ad conditiones locorum ac temporum personarumque mutatas.2481 / 

      Recta et auersa superne obolata. ponitur finita loco suo monade. signifi/ 

/20/ cante similem sequentem quoque esse;      Ceraunium.2482 ubi multiuersus inprobantur nec per sin/ 

 gulos obolantur.     Crisimmon.2483 hęc sola ex uoluntate cuiusque ad aliquid notandum / 

 apponitur.2484     phi et ro id est frontis. ubi aliquid obscuritatis est ob sollicitudi/ 

nem.     anchora superior. ubi aliqua res magna omnino est.     Anchora infe/ 

 rior. ubi quid uilissime uel inconuenientius dictum est.     Cronis nota in fine tantum / 

/25/ libri ponitur.     Alogus nota: ad mendas; (22) ¶ uulgares notas ennius primus. ī c;2485 Preposi/ 

  tionum: tullius tiro; alias addiderunt: uipsanius. filargius. aquila; Seneca. opus effecit.2486 in v̄;2487 / 

 Notę. prefixis caracteribus uerba uel sillabas notant. Notarius; (23) ¶ Notę iuridicę. / 

 inscriptio celeris breuiorque fit. b f. bonum factum; s c. senatus consultum; r p. / 

 respublica; P r. populus romanus; d t dumtaxat; W supina. m: mulier; P. pu/ 

                                                 
2476 presticon] persticon  ex  praesticon  KL     peristicon   T 
2477 nepotis a serpente] om.  Lindsay    
2478 perstigmene] perstigmen   T   peristigmene   codd. 
2479 quotiens strophe et antistrophus infertur.    Lindsay 
2480 oboluta ante corr. 
2481 mutates ante corr. 

2482 Ceraunium. grece fulmen.  in marg. dext. 
2483 Crisimmon] Crisimon    Lindsay 
2484 corr. ex  atp- 
2485 [mille et centum] 
2486 effecit] BC    efficit  AKTU    Lindsay 
2487 [quinque milia] 
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/30/ pillus. Per a uero capite pupilla;2488 K. caput; KK. calumnię causa; IE. iudex esto; / 

 

[fol. 144v] 

 

 dm. dolum malum; (24) ¶ notę militares. T tau: superstitem; Θ. defunctum. (25) ¶ notę litterarum. pro a. / 

 b. pro b c. pro z. duplex. aa. et aliis modis secundum uoluntatem duorum. Quidam etiam uersis. pro uer/ 

 bis. (26) ¶ notę digitorum. oculorum. qui uoce non potest: manu promittit; (27) ¶ orthografia.2489 trac/ 

 tat de scribendi peritia. Ad.2490 at;2491 haud.2492 aut;2493 Apud; B et p. cognatio est ut pro / 

/5/ burro. pirrum; C et g. cognata sunt. ut centum. trecenti: postea quadringenti; C et q. / 

 cognata sunt. huiusce. huiusque. constat; Æquor; forsitan. integrum eius est si forte tan/ 

 dem; fedus .i. deformis; foedus .i. pactum; formosus; color2494 facit sanguinis: pul/ 

 critudinem; Gnatus;2495 H. aspirationis nota in latino2496 tantum uocalibus iungitur. / 

 honor. hom.  humus; in hebreis et grecis nominibus. consonantibus; Heus. heu; / 

/10/ I. inter duas uocales: duplex est.
  troia. maia; numquam tres uocales in una sillaba scri/ 

 buntur; Id.2497 it;2498 Kartago et KŁ per K tantum; omnia greca nomina qualicumque uoca/ 

 li sequente: per K; Laetus;2499 L. pro d. Latum prodatum. calamitas.2500 Maximus.2501 optimus.2502 / 

 pessimus.2503 et similia; Malo;2504 malle;2505 Os;2506 hos;2507 Ora finium; Hora dierum; Onus. / 

                                                 
2488 Per a uero capite] Per A uerso capite  codd.    Per P uerso capite   Lindsay 
2489 ortografia ante corr. (suprascr.)   //    orto. grece. recte. grafia. grece scriptura.  in marg. sin. 
2490 prepositio ss. 
2491 coniunctio ss. 
2492 aduerbium negandi. ss. 
2493 coniunctio. ss. 
2494 color] TU    calor    Lindsay 
2495 Gnatus corr.] filius. ss.     
2496 latinis ante corr. 
2497 prenomen. ss. 
2498 uerbum. ss. 
2499 alacris. ss. 
2500 pro cadamitas. ss. 
2501 uel maxumus  ss. 
2502 uel optumus ss. 
2503 uel pessumus ss. 
2504 Nolo ss. 
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 Honor; Prępositio. præterea;2508 Pene;2509 Poena; Q. recte ponitur cum u. sequitur / 

/15/ et alia quęlibet una pluresue2510 uocales ut una sillaba fiat. cetera per c; Quae.2511 / 

 Que;2512 Quid;2513 Quit;2514 Quod;2515 Quot;2516 Totidem. Quotidie;2517 R et s. cog/ 

 nata sunt. honos.2518 labos.2519 arbos;2520 Sat; Sed; Tamtus.2521 quamtus.2522 Vae.2523 ue.2524 / 

 Xristus. Xrisma; Y et Z. sola greca scribuntur; Iustitia sonum Z.2525 uidetur habere / 

 tamen quia latinum est per t; Cum eadem littera alium intellectum correpta. alium producta haberet / 

/20/ longę. apicem antiqui apponebant. ut pōpulus .i. arbor. Vbi consonantes ge/ 

 minabantur. sicilicum superponebant; ut cel̄a. ses̄a. as̄eres.2526 (28) ¶ Analogia.2527 latine si/ 

 milium comparatio uel propositio:2528 qualitate. comparatione. genere. numero. figura. casu. / 

 proprietate2529 similium sillabarum. similitudine temporum; Trames.2530 limes; funis. pa/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
2505 nolle; ss. 
2506 uultus uel ossum. ss. 
2507 pronomen.  ss. 
2508 Præpositio et præterea per diphtonga scribendum.    Lindsay 
2509 coniunctio ss. 
2510 puresue  ante corr. (suprascr.) 
2511 pronomen ss. 
2512 coniunctio ss. 
2513 pronomen ss. 
2514 uerbum ss. 
2515 pronomen  ss. 
2516 numerus ss. 
2517 quot diebus ss. 
2518 uel honor  ss. 
2519 uel labor  ss. 
2520 uel arbor ss. 
2521 non tantus ss. 
2522 non quantus  ss. 
2523 interiectio ss. 
2524 coniunctio ss. 
2525 militia. malitia. nequitia. et cetera.  ss. 
2526 verdubbeling van de medeklinker: cella, serra, asseres 
2527 grece ss. 
2528 proposition] K1T     praepositio   C   proportio    Lindsay 
2529 proprietate similium sillabarum] extremitatibus similium syllabarum    Lindsay 



966 

 

 

 nis; Doctus. magnus; per diminutionem: funis.2531 funiculus; Ex positione: declinati/ 

/25/ onem. ex diminutione: genus colligimus. Quod genus in principaltitate est. id esse solet in / 

 diminutione. sed non semper. ut pistrinum pistrilla. (29) ¶ Ethimologia.2532 est origo uoca/ 

 bulorum. flumen quia fluendo creuit: a fluendo dicitur. Dum uideris unde ortum est / 

 nomen. citius uim eius intelligis. et omnis rei inspectio ęthimologia cognita: pla/ 

 nior est. Non omnia nomina secundum naturam inposita sunt; secundum placitum; / 

 

[fol. 145r] 

 

 Ex causa: ut rex a regendo et recte agendo. Ex origine. homo quia sit ex homo.2533 Ex contra/ 

 riis ut a lauando lutum. dum non sit mundum. et lucus quia umbra. opacus. parum lucens. / 

 Ex nominum diriuatione.2534 Ex uocibus ut a garrulitate gragulus.2535 Ex greco: ut silua.2536 / 

 Ex nominibus locorum. urbium. fluminum. Multa et diuersarum gentium sermone. (30) ¶ Glossa.2537 latine lingua.2538 / 

/5/ uocem de quo2539 requiritur uno et singulari uerbo designat. conticescere .i. tacere. aurit .i. percutit.2540 / 

 Terminus .i. finis. Populatus .i. uastatus. (31) ¶ Differentia uel de eodem et altero; duo quadam inter se commu/ 

 nione confusa: differentia secernuntur. Rex.2541 tirannus.2542 (32) ¶ Barbarismus. floriet.2543 pro florebit. / 

 Sono. látebra. pro la(  )tébra. ténebra pro tenébra. / 

 Barbarismus. in latino. in prosa; Barbarolexis. dum barbara uerba latinis inseruntur.2544 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2530 met aspiratie: Thrames 
2531 met aspiratie: fhunis 
2532 uel simbolon. uel adnotatio. ss.   //  Etimologia ante corr. (suprascr.) 
2533 ex homo] ex humo   Lindsay 
2534 ut a prudentia. prudens. ss. 
2535 gragulus] garrulus a. c.  gragulus garrulus  B   garrulus   Lindsay 
2536 et domus. ss. 
2537 grece ss.                  Glossa, cf. HOLTZ, “Glossaires et grammaire dans l’antiquité”,  p. 19. 
2538 uel aduerb[i]um.  ss. 
2539 de quo] de cuius   Lindsay     de qua  Arev. 
2540 .i.] supra add.       aurit] codd.    haurit   Lindsay 
2541 modestus. temperans.  subscr. 
2542 crudelis. subscr. 
2543 littera ss. 
2544 inseruntur] CT     inferuntur    Lindsay 
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/10/ Metaplasmus: in metro. Scripto. Pronunciatione. moitacismis.2545 Iotacismus. Lapdacismus. Conlisione. / 

                                             ↓                         ↓                                                                        

 adiectio. transmutatio. mutatio. minutio.  //  temporibus. tonis. aspirationibus. et reliquis quę sequuntur. / 

 littera. sillaba.                                                     hiatu. quoties uersus scinditur antequam / 

 compleatur. uel dum uoca(  )lis2546 uocalem sequitur. ut musæ aonides. / 

 Moitacismus. dum (   ) m. uocalis sequitur. bonum aurum; iustum a/ 

/15/ micum. mutati(  )one.2547 m. aut detractione: hoc uitamus. / 

 Iotacismus. in io(  )ta. duplicat sonum. troia. maia. uita/ 

 mus si exiliter pronu(   )ntiamus hoc ut unum iota non duo2548 sonare uideantur. / 

 Lapdacismus. pro uno2549 l. duo. ut colloquium. pro conloquium. uel dum2550 unum l.2551 exilius: duo / 

 largius proferimus. vitamus. si unum largius. duo exilius.  Conlisio. dum nouissimę silla/ 

/20/ bę finis in altero2552 principio est. ut matertera.  (33) ¶ Soloecismus:2553 plurima uerba inter se / 

 inconuenientes componit.2554 sicut barbarismus corrumpit unum uerbum; Apud poetas est schema.2555 / 

 Soloecismus.2556 per partes orationes.: alteram pro altera. ut prepositio pro aduerbio. per accidentia: qualitates. genera. numera. figura. casu; /  

                                                 appellatius pro proprio.2557 m. pro f. s. pro p. s. pro c. n. pro u.2558 / 

/25/ [    ]              

 Centa genera soloecismorum quos uitare debet studiosus. (34) ¶ Vicia: in eloquio caueri se faciunt. / 

 B(arbarismus). S(oloecismus). Acirologia. Cacenfaton. et reliqua. Acirologia.2559 ut liceat sperare timenti.2560 gramineo campo.2561 / 

                                                 
2545 moitacismis] motacismus      Lindsay 
2546 Hier en in de volgende vier regels is om een gat in het perkament heen geschreven. 
2547 mutatione] suspensione     Lindsay 
2548 duo] do ante corr.  (suprascr.) 
2549 uno] BC     una    Lindsay 
2550 dum] quotiens     Lindsay 
2551 unum l.] BC     unam l.    Lindsay 
2552 altero] alterius     Lindsay 
2553 Soloecimus ante corr.  (suprascr.) 
2554 inter nobis. pro inter nos. date ueniam scelæratorum pro sceleratis.  ss. 
2555 scema ante corr. (suprascr.)    
2556 pompeiopolis ipsa est et solo urbs    in marg. dext. 
2557 Donatus, ed. Keil IV, 393 
2558 Deze regel ontbreekt in de andere handschriften. De afgekorte voorbeelden van solecismen zijn waarschijnlijk uit een, mij onbekend  grammaticahandboek (Pompeius, 

Servius?): m(asculinum) pro f(eminino.); s(ingularis) pro p(lurali); s(pecialis) pro c(ommuni); n(ominatiuus) pro u(ocatiuo).   
2559 non propria dictio ss. 
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 Cacenfaton. obscene uel incomposite sonat. animum arreorum dictis;2562 et dorica castra. / 

 Pleonasmos. (             )2563 adiectio unum uerbum superuacue. ut sidera / 

/30/ (                                  ) cęli. Perissologia. adiectio plurima uerba su/ 

 (                                  ) peruacua. vt2564 uiuat ruben et non mori/ 

 (                                  ) ætur.2565 Macrologia. res non necessa/ 

 (                                  ) rias conprehendit. vt / 

 

[fol. 145v] 

 

 Legati non impetrata pace retro unde uenerant. d(omum). r(euersi). Tautologia.2566 ut si fata uirum seruant. / 

 si uescitur aura <ætherea>. neque crudelibus occupat2567 umbris. Eclipsis necessaria uerba non habet. vt cui fa/ 

 retra ex auro;2568 Tapinosis.2569 magnam rem dictis infirmat. vt  in gurgite.2570 Cacosinteton. ui/ 

 tiosa componit. vt uersaque iuuencum terga f(atigamus) h(asta). Amfibolia. ambigue dicit aut per accusatiuum. vt aio / 

/5/ te eacida rom(anos) u(incere) p(osse). aut per incertam distinctionem. ut bellum ingens geret italia. aut per commu/ 

 ne uerbum. ut deprecatur cato. calumniatur cicero. prestolatur brutus; aut per omonimam. vt acies. / 

 (35) ¶ Metaplasmus grece. transformatio. in uno uerbo est propter metri necessitatem. et licentiam poetarum; /  

 2571 Protesis. apponit uerbum in principio. extulit.2572 pro tulit. gnato pro nato.  Epentesis apponit in / 

 medium. relliquias pro reliquias. induperator pro imperator. Paragoge. apponit in finem. magis pro mage. / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2560 pro formidare. ss. 
2561 pro graminoso.  ss.       //     gramineo campo]  gramineo in campo   Lindsay 
2562 animum arreorum dictis] His animum arrecti dictis    Lindsay 
2563 Gat in perkament 
2564  vt] corr. ex  ut  In het vervolg is het tiroonse teken voor ut (= v) bijna steeds veranderd in de ligatuur vt. Deze correctie  zal niet meer in de voetnoten aangegeven 

worden. 
2565 moriætur] moriatur    Lindsay 
2566 uel idemloquium.  unam rem crebro repetit. ss. 

2567 occupat] occubat   Lindsay 
2568 deest erat.  ss. 
2569 uel humilitas ss.. 
2570 pro mare. ss. 
2571 De soorten woordtransformatie worden door Ademar in tabelvorm naast elkaar geplaatst.  Uit typografische overwegingen,  geef ik de voorkeur aan een weergave in 

doorlopende regels. 
2572 extulit] tetulit    Lindsay 
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/10/ potestur. pro potest. Sincope. abscidit de medio. forsan pro forsitan; aferesis abscidit de principio. temno / 

 pro contemno. apocope abscidit de fine. sat pro satis; ectasis. productio contra naturam. ítaliam fato. pro / 

 ìtalia. Sistole: corripit contra naturam aquosus orǐon pro orīon. Diheresis. discidit sillabam in duas vt /2573 

albai. pro albę. longai. pro longę; Episinalifę.2574 conglutinat duas in unam. foeton pro fo.eton. nerei. pro / 

nere.i.  aeripede. pro a.eripede.2575 Sinalife.2576 conlidit uocales adiunctas uocalibus. atque ea. Elipsis: con/ 

/15/ lidit consonantes cum uocalibus. multum ille et terris. Antitesis ponit litteram pro littera. olli pro illi. / 

 Metatesis transponit litteram. euandre pro euander; timbre pro timber; Barbarismus. imperitia. figuras. / 

 uel metaplasmus. ratione. Soloecismus. imperitia. Scema. ratione. / 

 (36) ¶ Scemata. grece. figurę in uerbis uel sententiis currunt per uarias distinctionum formas / propter eloquii ornamentum. / 

/20/ Prolempsis uel presumptio. anteponunt que sequi debent. vt reges ingenti mole latinus et cetera.2577 / 

 Zeuma.2578 uel clausula. plures sensus uno uerbo claudit. vt uertitur oenofori<s> fundus sen/ 

 (      ) tentia nobis; Grecia sulpitio sorte data. gallia cotę.2579 / 

 (      ) hoc tempore obsequium am(icos) u(eritas) o(dium) p(arit).2580 / 

 Ipozeusis:2581 in singulis sensibus propriam clausulam facit. vt regem adit. et regi mem(orat) n(omenque) g(enusque).2582 / 

/25/ Sillempsis in dissimili clausula pluraliter dicit et singulariter finit. ut sociis et re/ 

 ge recepto. aut singulariter dicit et pluraliter finit. vt sunt nobis mitia poma [c. m.] et p(ressi) c(opia) l(actis)2583 / 

 Per partes orationis. per accidentia partibus orationis.  et pro multis unus ut uterum. armato milite conplent. / 

 et pro uno multi. vt latrones in euangelio crucifixi. blasfemantes in/ 

 properabant; Anadiplosis: ab eodem uerbo / 

/30/ quo priorem uersum finit. sequen/ 

 tem incipit. vt certent et cig/ 

 

                                                 
2573 aquosus] om. Lindsay 
2574 Episinalifę] Episynaloephe   Lindsay 
2575 scripsit  a.eripide 
2576 Sinalife] Synaloephe   Lindsay 
2577 pro reges procedunt castris. ss. 
2578 lees: Zeugma  //   in primo. medio. postremo. subscr. 
2579 sorte data] TU     sorti data   Lindsay      cotę] Cottae   Lindsay 
2580 Ter. Andr. 68 
2581 Ipozeusis] Hypozeuxis   Lindsay    //    Ipozesis ante corr. (suprascr.)  
2582 Verg. Aen. 10, 149 
2583 Verg. Ecl. 1, 81 
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[fol. 146r] 

 

 nis ululę sit titirus orfeus. Orfeus in s(iluis) inter d(elphinas) arion;2584 Anafora. repetit uerbum per principia / 

 plurimorum uersuum. nos te dardania2585 incensa tuaque arma secuti. Nos tumidum. / 

 Epanafora. repetit in uno uersu uerbum per principia. te nemus angitię2586 uitrea te focinus unda / 

 te liquidi fleuere lacus. [¶2587 conuenit. id est exulem fieri an mori. ¶ tiranne tulisiti. ¶ canebat. ]/ 

/5/ Epizeusis congeminat uerbum in uno sensu. sic sic iuuat ire sub umbras. / 

 Epanalemsis.2588 replicat uerbum in capite et fine. crescit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit. / 

 Paronomasia. in significatione diuersa dicit pene hoc ipsum. vt abire an obire te2589 / 

 Scesis onomaton. coniungit multa nomina. vt nubila nix grando procellę fulmina uenti. / 

 Paronomeon.2590 multa uerba ex una littera incohat. vt o tite tute tati tibi tanta2591 / 

/10/ et in principio uersus. Seua sedens super arma. In fine. sola mihi tales casus cassandra2592 / 

 Omoeptoton.2593 plurima nomina per unum casum dicit. vt sed neque currentem sed nec cognos/ 

 cit euntem. Tollentemque manu[s]2594 saxumque inmane mouentem.2595 /  

 Omoeoteleuton. uno modo plurima uerba finit. abiit abscessit2596 euasit erupit. / 

 Poliptoton. diuersis casibus sententiam uariat. vt ex nihilo nihilum in2597 nihilum nil / 

/15/ posse reuerti[t]. Marci dama pape marco spondente recusas. marcus dixit ita est / 

 adsigna marce tabellas. ¶2598 secessu longo locus insula portum et reliqua. usque horrentique a / 

                                                 
2584 Verg. Ecl. 8, 55 
2585 dardana ante corr.  (suprascr.) 
2586 angitię] Anguitiae   Lindsay 
2587 De rest van deze regel bevat gedeelten van citaten die enkele regels verderop aan de orde komen. Waarschijnlijk heeft Ademar van zijn voorbeeld niet begrepen dat deze 

zinsdelen bij elkaar hoorden. 
2588 Epanalemsis] Epanalempsis    Lindsay   
2589 Hier zou “conuenit id est exulem an mori” uit regel 4 hierboven moeten volgen. 
2590 Paronomeon] Paromoeon    Lindsay 
2591 Hier zou “tiranne tulisti” uit regel 4 moeten volgen. 
2592 Hier zou “canebat” uit regel 4 moeten volgen. 
2593 Omoeptoton] Homoeoptoton    Lindsay 
2594 manus] C1  in manus  A   in manu  B   manu  T  Lindsay 
2595 Verg. Aen. 12, 903 
2596 abscessit] abcessit    Lindsay 
2597 uel ad ss. 
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 Hyrmos. continuat orationem et tenorem suum usque ad ultimum seruat. vt est in / 

 trum nemus imminet umbra.2599 ¶2600 amicleumque canem. ¶ re habentia pondus. / 

 Polisindeton. multis coniunctionibus concatenat dictionem. vt tectumque laremque / 

/20/ Dialiton uel asindeton. sine coniunctione. vt uenimus. uidimus. placuit. / 

 Antiteton. contraria contrariis opponit et sententię pulchritudinem reddit. / 

 frigida pugnabant calidis humentia siccis. mollia cum duris sine ponde / 

 Ipallage. per contrarium uerba facit intelligi. vt dare classibus austros. cum uentis na/ 

 ues demus non nauibus uentos. (37) ¶ Tropi. uel modi locutionum: a propria significatione currunt / 

/25/ ad non propriam similitudinem. ¶ et tamen segetes non habent fluctus. uitis non habet gemmas. Hę tropicæ/  

 Metafora. usurpat et transfert aliquid uerbum. vt fluctuant segetes. gemmant uites.2601 / 

 locutiones amictibus figuratis teguntur: ut sensum legentis exerceant et ne nuda atque in / 

 promptu uilescant.  / 

 2602ab animali ad animale. aligeros conscendit equos. / 

/30/ ab inanimali ad inanimale. pontum pinus arat.2603 sulcum premit alta carina. / 

 ab inanimali ad animale. florida iuuentus. / 

 ab animali ad inanimale. te neptune pater cui tempora cana crispanti.2604  

                                         cincta salo resonant magnus cui perpete mento  

                                         Profluit oceanus et flumina crinibus errant; / 

 aut partis unius. ut fluctuare segetes. non potes dicere fluctus <segetare>. aut antistrofa .i. reciproca / 

 

[fol. 146v] 

 

 ut remigium alarum. nam alę remigium et alarum remigia dicuntur. ¶ iunctisque feruntur. fron / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2598 Ik geef hier de letterlijke weergave van Ademars tekst. Het is duidelijk dat het voorbeeld van Ademar op deze plaats defecten vertoonde (Augensprung?). Het citaat (Verg. 

Aen. 1, 159) begint aan het einde van regel 17, gaat dan verder in regel 16, om met het volgende citaat (Verg. Aen. 1, 165) in regel 18 te eindigen: ut est in / secessu longo 

locus insula portum et reliqua (Aen. 1, 159); horrentique a/trum nemus imminet umbra (Aen. 1, 165) 
2599 umbra] T Barney et al.    umbris   Lindsay 
2600 Dit citaat (Verg. Georg. 3, 344) begint aan het einde van regel 19 en gaat verder in het midden van regel 18: ut tectumque laremque <armaque>, amicleumque canem. 

Het einde van de regel vormt het slot van het citaat (Ovid. Met. 1.19) in regel 22: …mollia cum duris sine ponde/re habentia pondus. 
2601 Hier moet “et tamen segetes (…) Hę tropicæ ” uit regel 25 volgen. Het invoegteken in regel 25  is door Ademar als een paragraafteken beoordeeld. 
2602 Nu volgen de vier soorten metaforen door Ademar met lijntjes met “Metafora” uit regel 26 verbonden. 
2603 erat a. c.]  arat   C    erat  A1 BT 
2604 crispanti] crepanti    Lindsay    (Aug. De doctrina Christiana 3,7,11) 
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 Catacresis. apponit nomen alienę rei. vt faciemque simillima lauro; et centaurus nunc unam2605 ambę2606 / 

 tibus et longa sulcant uada saxa2607 carina; / 

 Metalempsis. monstrat a precedente quod sequitur. Inque2608 manus2609 cartę nodosaque uenit harundo.2610 / 

/5/ Metonomia2611 transfert nomen ab alia significatione ad aliam proximitatem. / 

 2612 – per id quod continet; id quod continetur. teatra plaudunt; prata mugiunt.  – per id quod continetur /  

 id quod continet. Iam proximus ardet ucalegon. pro domo eius.  – per inuentorem id quod inuentum est ut / 

 sine cerere et libero friget uenus. et commixtam uulcanus mittit ad astra fauillam. pro frumento et uino et /  

 libidine et igne; – per inuentum inuentorem. vt uinum precamur. pro libero. – per efficientem. quod / 

/10/ efficitur. pigrum  frigus. quod pigros faciat. timor pallidus. quod pallidos reddat; – per effectum. / 

 efficientem. vt spumantia frena cum ipsa non faciant. sed eq<u>us qui ea gerat spumis conspergat.2613 / 

 Antonomasia. ponit aliquid uice nominis. ut maia genitus pro mercurio. – ab animo. magnanimusque / 

 anchisiades. – a corpore. ipse arduus. – extrinsecus. infelix puer atque impar congressus achilli. Epiteton. / 

 preponit nomen supra nomen proprium. alma ceres. obsceni canes. importuneque uolucres. per hos / 

/15/ duos uel laudamus uel uituperamus uel ostendimus. / 

 Sinecdoche. monstrat a toto partem. uel totum a parte.2614 vt frigidus annis.2615 non / 

 totus annus frigidus. sed pars anni .i. hiemis; flammas cum regia puppis extulit.2616 / 

 ubi non solum puppis sed et nauis. et non nauis sed qui in ea homines2617 sed unus flammas extulit. / 

 Onomatopeia. facit nomen de sono. stridor ualuarum. hinnitus equorum. mu/ 

/20/ giunt boues. balant oues. / 

                                                 
2605 unam]  A1T    una     Lindsay 
2606 Hier moet vervolgd worden met iunctisque feruntur. fron- uit regel 1, en daarna regel 3 met “-tibus et longa…” (Verg. Aen. 5, 157).  
2607 saxa]  A1 BT        salsa    Lindsay 
2608 Inque] Quaeve   Lindsay 
2609 uel uerba ss. 
2610 uel litterę ss. 
2611 Metanomia ante corr.   Metonomia] T     Metonymia    Lindsay    //   uel transnominatio ss. 
2612 De normale lay-out van lopende regels met marginale aantekeningen, maakt hier( en ook elders) plaats voor een verticale rubricering. Wegens de typografische 

beperkingen  geef ik in afwijking van het origineel deze opsomming weer in doorlopende regels. 
2613 conspergat] conspargat    Lindsay 
2614 uel speciem per genus. uel genus per speciem.  ss. 
2615 a toto pars ss.   //   frigidus annis] annus frigidus    Lindsay 
2616 a parte totum. ss.   //  extulit] extulerat    Lindsay 
2617 homines] et non omnes   Lindsay 
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 Perifrasis uel circumlocutio:2618 unum rem pluribus uerbis significat. auras uitales carpit.2619 / 

 – ueritatem splendide producit. et iam prima nouo spargebat lumine terras. titoni croceum linquens aurora /  

   cubile. pro dies ortus erat. – feditatem circuitu euitat. Placidumque2620 petiuit coniugis infusus gremio. /  

hic obscenitatem euitat et decenter ostendit concubitum. Yperbaton. uel transcensio. commutat uerbum aut sententi/ 

/25/ am ordine. –  anastrofe. prepostere ponit uerba. litora circum. pro circum litora.  – isteron proteron. / 

 sententiam mutat ordine. postquam altos tetigit fluctus et ad ęquora uenit;   – parentesis. interponit / 

 sententiam. ęneas neque enim patrius consistere mentem. p(assus) a(mor) r(apidum) a(d) (…) / 

 – temesis. unum nomen diuidit interpositione uerborum. circum dea fudit pro circumfudit. – sinthesis. /  

   ex omnes partes fundit uerba vt iuue/ 

/30/ nes fortissima frustra. pectora si uobis audendi extre/ 

ma cupido est. certa sequi quę sit rebus fortuna uide/ 

 tis. excessere omnes aditis arisque relictis. dii quibus imperium hoc / 

 steterat succuritis urbi. Incensę moriamur et media arma ru/ 

 amus. Ordo est Iuuenes fortissima pectora. frustra succuritis urbi in/ 

/35/ censæ quia excesserunt dii. unde si uobis cupido certa est me sequi audentem ex/ 

 trema. ruamus in media arma et moriamur. / 

 

[fol. 147r] 

 

 Yperbole.2621 fidem excedit ultra quam credendum est. vt sidera uerberat unda. et terram inter fluctus aperit. /                                    

 – augetur ut uelocior austro.2622 – minuitur. mollior pluma. durior saxo. / 

 Allegoria.2623 aliud sonat aliud intelligit. ut tres litore ceruos conspicit errantes. pro tres / 

 duces belli punici uel tria bella punica. aura mala decem misi. pro x eglogas pastorum. / 

/5/ 2624– hironia. Per pronuntiationem contrarium habet intellectum et callide dicit aut per / 

 accusationem. aut per insultationem. vt uestras eure domos illa se iactet in aula. æolus. et clauso uentorum / 

                                                 
2618 uel circumloquium ss. 
2619 pro uiuit ss. 
2620 Placidumque] CT     Placitumque    Lindsay  
2621 uel excelsitas. ss. 
2622 austro] aura  T    euro  ABC (ex auro a)   Lindsay 
2623 uel alien<il>oquium ss. 
2624 De omschrijvingen van de allegorie-vormen staan in de tekst in rijtjes naast elkaar. Ik geef ze weer in lopende regels. 
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 carcere regnet. carcer pronunciatio est. iactet. et aula: hironia. quę laudando deridet. et pronunciatione sola /  

   indicat quod intelligi uult. ut agenti male. bonum est quod facis.  – antifrasis. e contrario sonat ut lucus / 

/10/ quia caret luce.2625 manes .i. mites et modesti. cum sint terribiles et inmanes. parcas quod nulli parcant. / 

 athlantes: nani; ceci: uidentes. ethiopes: argentei; eumenides: furię quod nulli benefaciant.  – enigma. / 

 questio obscura et difficile intelligitur nisi aperiatur. vt de comedente exiuit cibus et de forte egressa / 

 est dulcedo. pro ex ore leonis fauum tractum. et habet sensum obscurum. – carientismos.2626 dura dictu / 

 gratius profert. quis me quęsiuit? bona fortuna. pro nemo. – paroemia. accommodat prouerbium rebus et / 

/15/ temporibus: contra stimulum calces pro aduersis resistere. lupus in fabula. pro subito taces; – sarcasmos. / 

 <h>ostiliter irridet cum amaritudine. ut referes ergo hęc et nuntius ibis. pelidę genitori<s> illi mea / 

 tristia facta. degeneremque neoptolemum narrare memento; – astismos. urbane dicit sine iracundia. qui / 

 bauia non odit amet tua carmina moeui.2627 atque idem iungat uulpes et mulgeat hircos. – Omoesis.2628 uel / 

 similitudo monstrat minus notam rem. per similitudinem eius quę magis nota est. [1] icon. uel imago. / 

/20/ figuram rei ex simili genere exprimum. ut omnia mercurio similis uocemque coloremque et crines flauos et / 

 membra decora iuuenta. [2] paradigma uel exemplum. aut ex simili ( [a] a pari. sicut seditio in populo. / 

 [b] a maiore ad minus. qualiter expressum uentis per nubila fulmen. [c] a minore ad maius. si potuit manes / 

 arcessere coniugis orfeus treicia fretus cithara fidibusque canoris .i. si illa2629 cithara fretus. ego pietate. ) / 

 aut dissimili. dicit alicuius exemplum facti. uel dicti. [3] parabole. uel conparatio. ex dissimilibus rebus ut /   

/25/ leo pro cęsare. / 

 (38) ¶ Prosa.2630 ferecides sirus. Appius cęcus.  (39) ¶ metra; Versus.  Rithmus.2631 Carmen.2632 A pedibus dacti/ 

   lica. iambica; A numero. exametrum.2633 pentametrum. trimetrum. Ab inuentoribus ana/2634 

   creonticum. saficum. ar(    )cilogium. colofonium. /  

   Sotadeum. Simodium.2635 A frequentatoribus asclepiadum.2636 A rebus eroicum.2637 elegiacum. / 

                                                 
2625 luce] lucem   Lindsay 
2626 charientismos    Lindsay 
2627 moeui] Maeui    Lindsay 
2628 Omoesis] Homoeosis    Lindsay 
2629 illa] ille    Lindsay 
2630 prosum .i. productum uel rectum.  in marg. dext. 
2631 uel numerus  ss. 
2632 Carmen corr.   //    carminare lanam    in marg. dext. 
2633 uel longum. ss.   greci geminos feriunt hos et trimetros uocant.  subscr. 
2634 gat in perkament 
2635 Simodium] Simonidia    Lindsay 
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 /30/ bucolicum;2638 Ymnus. uel laus. Epitalamia. Trenum. Epitafium.2639 scribit uitam mores ętates eorum. / 

 Poesis .i. opus multorum librorum. Poema.2640 Idilion.2641 Disticon.2642 Monosticon.2643 Epigrama.2644 Epodon. / 

 Centones. Proba uxor adelfi. Pomponius. Titirus pro xpisto. (40) ¶ fabula. ut imago uitę hominum nos/ 

 catur.2645 Ysopicę.2646 animalia muta uel quę animam non habent arbores. urbes. montes. petrę. flu/ 

 mina. sermocinantes inducit. Libisticę. homines cum bestiis. aut bestias cum hominibus. Delectan/ 

/35/ di causa. sunt fabulę poetarum quędam ad naturas rerum ut uulcanus claudus. triformis bestia. / 

 leo. cimera.2647 draco. Ipocentaurus. homo equo mixtus. Quędam ad mores. ut mus loquitur muri. / 

 mustela. uulpeculę. ut per narrationem fictam ad id de quo2648 agitur. uerax significatio / 

 

[fol. 147v] 

 

 referatur. Ysopi fabulę. ad morum finem relatę. Ligna regem requisierunt2649 et locuti sunt oleę. ficu.uiti. rubo. / 

 Lupus pastoribus suasit ut in amicitiam conuenirent et canes iuri illorum traderent. tunc lupi. lace/ 

 rarunt gregem non pro sacietate quam pro libidine. (41) ¶ historia.2650 narrat rem gestam. Quicquid dignum memoria est / 

 litteris mandatur. (42) Moises. Dares frigius. erodotus. ferecides. ut tempore hesdrę. (43) Per historias gentilium / 

/5/ multa necessaria perscrutantur. (44) Efemeris2651 .i. unius diei digestio.2652 Kalendaria: in menses singulos. / 

 Annales. singulorum annorum; Historia uera est. Argumenta si facta non sunt. fieri possunt. Fabula. nec facta / 

                                                                                                                                                                                                                                           
2636 asclepiada ante corr.   //   asclepiadum] asclepiadia   Lindsay 
2637 uel pithium. ss. 
2638 uel pastorale carmen. ss. 
2639 supra tumulum.  ss. 
2640 unius ss. 
2641 paucorum uersuum.  ss. 
2642 duorum. ss. 
2643 unius. ss. 
2644 superscriptio. titulus. ss. 
2645 noscatur] nosceretur    Lindsay 
2646 Ysopicę] isopiae  BKT   hesopicae   C   aesopicae   Lindsay 
2647 uel capra ss.    //    capra] K   caprea   Lindsay 
2648 de quo] quod    Lindsay 
2649 requisierunt] requirunt    Lindsay 
2650 uel monimentum. uel series. ss.    // monimentum] monumentum   ed.  // istorein. grece uidere uel cognoscere.  in marg. sin. 
2651 uel diarium. ss.    efemerida. grece diurnum.  in marg. sin. 
2652 digestio] gestio    Lindsay 
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    nec fieri potest; 2653 //

                                                 
2653 Hier eindigt het excerpt van de Etymologiae, direct gevolgd door enkele kleurrecepten (tekst nr. 47).    



977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Precepta de coloribus (kleurrecepten). 

 

fol. 147v. lin. 7 – 12 (schriftje XII). 

 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

 
 

Afb. 47.1, fol. 147v. Kleurrecepten opgenomen tussen twee andere teksten. 

 

Paleografisch is geen cesuur te onderscheiden tussen de kleurrecepten en de tekst die eraan 

voorafgaat (de Etymologiae) en de tekst die erop volgt (een genealogie van grammatici). 

 

 

TOELICHTING 

 

   De recepten zijn gepubliceerd door Valentin Rose,1 en meer dan honderd jaar later 

onderwerp geworden van een uitgebreide studie door Bernard Guineau en Jean Vezin.2  Deze 

auteurs analyseren de door Ademar gegeven recepten en stellen vast dat het inkortingen zijn 

ter memorisatie van uitvoeriger en preciezer geformuleerde versies. Als zodanig zouden deze 

geschikt zijn om betekenis te geven aan de kleurindicaties die Ademar elders in het 

handschrift met letters in zijn tekeningen aanbrengt (o. a. in de fabels van Phaedrus, fol. 195r 

e.v.).  

                                                 
1 Verzeichniss, p. 203. 
2 “Étude de recettes et d’indications de couleurs relevées sur un manuscrit d’Adémar de Chabannes (Leiden, 

Voss. Lat. O. 15)”, in: Scriptorium 60/1 (2006), p. 80-95. 
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   In het eerste recept verbeteren Guineau/Vezin (p. 84, n. 6) de aanduiding in femerio 

(mesthoop, cf. Latham, p. 191; 532) door in fornerio (sic, vertaald met “dans un forneau”).3 

Zij verkeren blijkbaar in de veronderstelling dat de kopiist (Ademar) zich hier heeft vergist. Ik 

ben echter van mening dat er geen sprake is van een misverstand. De aanduiding in femerio 

correspondeert perfect met het voorschrift om de pot met verfingrediënten negen (!) dagen in 

deze warmtebron te plaatsen. De mesthoop fungeert als een soort hooikist waarin de 

warmteafgifte geleidelijker plaatsvindt dan het geval zou zijn in een fornuis.  

 

 

EDITIE 

 

[fol. 147v] 

 

/7/     (…)4 ¶ Lamminas plumbi infunde acoeto. mitte in olla noua uacua. cooperta diligenter  

/8/ et in femerio5 missa. post viiii dies. decidet super pellem minium album; ¶ aurum pigmentum cum  

/9/ carbone sarmenti6 in7 aceto uel aqua. uel uino8 extincto contusum. uiridem creat.9 ¶ Letonem infusum  

                                                                                                                                                acoeto post  

/10/ tot dies eruginato. eruginem rade. uiridem habes;10 item letonem mitte in uase uel conca  

/11/ cum modico acoeto. post dies aliquot eruginem factam cum penna in ouo collige. et uiri 

/12/de habes. 11¶ (…)

                                                 
3 Ibid., p. 84, n. 6. 
4 zie tekst nr. 46: slot van Etymologiae I, 44. 
5 femerio] fornerio   Guineau/Vezin   
6 sarmenti] corr.      satrmenti  legit  Guineau/Vezin      (correctie van de letter a op de van Ademar bekende 

wijze: dichtgelopen a vermeerderd met een t). 
7 in ss. 
8 uel aqua. uel uino ss.      
9 uiridem creat] uiride creat   Guineau/Vezin 
10 uiridem habes] uiride habes   Guineau/Vezin 
11 zie tekst  nr. 48: Theodorus monacus…  
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48. GAUZBERTUS (VAN AUXERRE?), Grammaticorum διαδοχή (Nota de scolis) 

 

fol. 147v. lin. 12 – fol. 148r. lin. 9 (schriftje XII). 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

Deze tekst is vrijwel naadloos opgenomen tussen de voorafgaande Etymologiae (46) en de 

kleurrecepten (47) en de erop volgende Epigrammata van Aldhelmus.  

De voor Ademar kenmerkende wijze waarop een dichtgelopen letter a wordt gecorrigeerd, 

namelijk door vermeerdering met de letter t, komt in deze korte tekst herhaaldelijk voor. 

Dit verschijnsel hangt onvermijdelijk samen met het gebruik van een zeer klein schrift 

waardoor het risico op het dichtlopen van de buik of het oog van een letter aanzienlijk 

toeneemt. Behalve de a wordt ook de letter e met een dichtgelopen oog ‘gered’, nu door 

het aanbrengen van een naar rechts hellend haaltje op de kop van de letter. Een derde 

gewoonte van Ademar, wanneer het op correcties aankomt, is de bovengeschreven 

toevoeging van de teta als teken voor de ademklank van de spiritus asper (Theodorus).  

 

 
 

Afb. 48.1, fol. 148r. Slot van Grammaticorum διαδοχή en de eerste regel van de 

Epigrammata van Aldhelmus.  

  

 

   Een uittreksel van deze tekst werd door Ademar opgenomen in recensio βγ van het 

Chronicon, III, 5, 14-23 (éd. Bourgain). Vermoedelijk had Ademar deze passage ook al in 

een eerdere versie van het Chronicon (recensio α, ca. 1026/1027) verwerkt, maar omdat in 

MS Paris BnF lat. 6190 alleen de tekst vanaf hoofdstuk 20 van Boek III bewaard is 

gebleven, hebben we daar geen zekerheid over.1  

Conform het voorbeeld in VLO 15, en in strijd met de werkelijke opeenvolging, staat in 

het Chronicon Rhabanus Maurus als leraar van Alcuin vermeld, in plaats van omgekeerd. 

Uit de brontekst in VLO 15 kan men opmaken dat Ademar wel een vermoeden had dat 

Alcuin voorafging aan Rhabanus maar blijkbaar niet de vaste overtuiging bezat om dit 

                                                 
1 Zie ook tekst nr. 51. 
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inzicht in het Chronicon over te nemen. In de afbeelding van de brontekst hierboven is 

namelijk te zien dat in de recapitulatie correctietekens zijn aangebracht boven de namen 

van Rhabanus, Alcuin en Smaragdus.2  

  Daarentegen nam Ademar wel het initiatief om de leerling van Beda, die in de brontekst 

anoniem blijft, in het Chronicon onder de naam Simplicius op te voeren. Waarschijnlijk 

hebben we hier te maken met een bedenksel van Ademar want in geen enkele bron uit die 

tijd wordt een persoon met de naam Simplicius in verband gebracht met Beda. 

    

     Verschillende suggesties zijn er gedaan om te achterhalen wie er bedoeld kan zijn met 

“monacus” Gauzbertus (of Gautbertus, fol. 148r, lin. 2), de veronderstelde auteur van de 

tekst. Zo dacht Manitius aan een zekere Gauzbertus van Limoges die in de necrologie van 

Saint-Martial wordt genoemd (970-975);3 Cappuyns opperde de mogelijkheid dat hier 

Gausbertus van Fleury (eind 10e eeuw) bedoeld zou zijn, die volgens Aimoin in de Sermo 

in festivitatibus sancti patris Benedicti, al op jonge leeftijd bekwaamd werd in de artes 

liberales.4 In feite betreft het hier speculaties omdat de naam Gauzbertus (en de vele 

homoniemen) wijd verspreid was.5 Daarom geef ik de voorkeur aan een meer voorzichtige 

benadering, voorgestaan door Walter Berschin, die stelt dat een positieve identificatie tot 

op heden onmogelijk is, maar dat de bijzonder goede bekendheid, zo blijkt uit de tekst, 

van Gauzbertus met de leden van de school van Auxerre, een indicatie vormt in welke 

richting we moeten zoeken.6  

   Omdat Ademar deze geschiedenis van de geleerdencultuur tussen zijn onderwijsteksten 

opneemt, is er reden om te veronderstellen dat Ademar hier getuigenis aflegt van zijn 

geloof dat de traditie niet stopt met Gauzbertus maar dat zij ook in de 11e eeuw wordt 

voortgezet door leraren zoals hijzelf. Het is een uitdrukking van Ademars zelfbewustzijn 

over de plaats die hij inneemt als schakel in een eeuwenlange overlevering in het bewaren 

en doorgeven van kennis, een traditie die uitendelijk zou leiden tot de culturele opbloei in 

de 12e eeuw.7  
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EDITIE 

 

[fol. 147v.] 

 

/12/ ¶ Theodorus monacus quidam a tharso cilitię atque adrianus abbas scolę grecorum /13/ 

romę quondam positi. simulque grecis ac latinis litteris liberalibus quoque artibus instituti a papa 

romano /14/ brittaniarum insulę sunt directi. ac eandem tam salubribus fidei documentis quam 

etiam secularis philosofię /15/ inlustrarunt disciplinis.8 Quorum discipulatui aldelmus quidam uir 

uenerandus inhęrens.9 bedam dinoscitur /16/ habuisse successorem.10 Ex cuius fonte quidam cuius 

nomen excidit fluenta hauriens doctrinę.11 rhabanum /17/ cognomento maurum12 eruditorem 

proprię reliquit scolę. Qui ab episcopis gallicanis siue a regibus francorum /18/ transmarinis a 

partibus docendi causa accitus. ac postmodum episcopatus honore ditatus. alchuini /19/ 

cognomento albini13 institutione est dotatus. Qui susceptę scolę eruditioni nauiter inseruiens.14 /20/ 

doctrine philosoficę smaragdo15 reliquit gimnica campestria. Quę ille theodulfo /21/ postmodo 

aurelianensi episcopo16 constituto. contradidisse uisus agnoscitur. qui [per] iohannem scotigenam17 

/22/ heliam ęque eiusdem gentis patriotam uirum undecumque doctissimum18 philosoficis artibus 

expo/23/liuit. At helias heiricum19 informans. sapientię merito egolismensi[s] donatus est throno. 

/24/ Heiricus porro remigium sancti germani autricę urbis20 monacum alium quoque sancti amandi 

eiusdem or/25/dinis edocens hubaldum.21 alterum litteris alterum prefecit musis. Remigii porro 

cvm22 plurimi /26/ extiterint successores. hi fuerunt eminentiores. Gerlannus senonum 

archiepiscopus. 23 vuido /27/ autisioderensium presul.24 gauzbertus quoque ipsius germanus 

                                                 
8 Theodorus van Tarsus, aartsbisschop van Canterbury (602-690); Hadrianus, abt van Canterbury († 710). 
9 Aldhelmus van Malmesbury (640-709) 
10 Beda Venerabilis (ca. 672/674-† 735) 
11 In zijn Chronicon, III,5,16/17, noemt Ademar deze leraar van Rhabanus bij naam: Simplicius. 
12 Rhabanus Maurus (780- 856) 
13 Alcuinus (ca. 730-804) 
14 inseruiens] uel insistens. ss. 
15 Smaragdus van St. Mihiel († ca. 825) 
16 Theodulf van Orléans (750/60-820) 
17 Johannes Scotus Eriugena, (ca. 810-ca. 877)  
18 Helias Scotigena, bisschop van Angoulême, 862-ca. 875, cf. Chronicon, III, 19, lin. 18. 
19 Heiric van Auxerre (ca. 841-ca. 876) 
20 Remigius van Auxerre († 908) 
21 Hucbald van St.-Amand († 930) 
22 cvm corr. 
23 Gerlannus] Gernannus a. c.    Gerlannus, aartsbisschop van Sens († 954) 
24 Wido, bisschop van Auxerre († 961) 
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neuernensium pontifex.25 daoch quoque /28/ brittigena.26 qui omnes gallias doctrinę suę radiis 

inlustrarunt. Ambrosius27 quoque hisraelis28 preceptor /28/ auditoris.29 egroalis.30 Gontio.31 

nihilominus. quorum alter brittaniam. alter italiam septemplici /29/ minerua celebrem reddidit. E 

quorum fontibus hi qui hodieque studere dinoscuntur eruditio//fol.148r//1/nis eorum riuulos 

exhauriunt ac sitibundis doctrinę pocula refundunt. Quorum /2/ ciatos quia fialas nequaquam32 

assequi ualet quidam non modo opere uerum monacus gauzbertus33 sola profes/3/sione guttatim 

sitiens exsorbet. Scutellarum nihilominus mensis illorum sublatarum reliquias lin/4/gendo adlambit. 

Infelix prorsus qui sensus acumine hebetatus exsaturari nequit famelicus. /5/ Recapitulatio 

nominum. Theodorus34 monacus et abbas adrianus. aldelmo instituerunt grammati/6/cam artem. 

Aldelmus. bedam. Beda. rhabbanum. Rhabbanus. alcuinum. Alchuinus. smaragdum. /7/ 

Smaragdus.35 theodulfum. Theodulfus. iohannem et heliam36 reliquit sed non imbuit. Elias. 

heiricum. /8/ heiricus. hucbaldum et remigium. Remigius. gerlannum episcopum. Gerlannus.37 

guidonem episcopum au/9/tis<s>ioderensium; 38 

 

                                                 
25 Gauzbertus, bisschop van Nevers († na 958) 
26 Daoch, abt van St.-Gildas de Rhuis, die in 919 met zijn gemeenschap voor de Noormannen vluchtte (?). 
27 Ambrosius van Milaan (?),  bevriend met Atto II, bisschop van Vercelli (ca. 885-961) en leraar van Israël (cf. 

JEUDY, “Israël le grammairien”, p. 199). 
28 Israël, leraar van Bruno van Keulen, later bisschop van Aken en tenslotte monnik van St.-Maximinus van Trier 

(† na 947), cf. C. JEUDY, “Israël le grammairien”, p. 198-200.  
29 post auditoris] e grammaticis  add. Manitius, p. 674 (idem Jeudy, n. 37) 
30 Egroalis (?, in de Miracula Sancti Maximini (Micy) komt een Egroalis voor, samen met Isaac) 
31 Gontio] Gonno  Delisle     

   Gontio: waarschijnlijk is Gunzo van Italië († na 965) bedoeld, een Italiaans geleerde, in 965 door keizer Otto II 

voor onderwijs naar Duitsland bevolen en auteur van de bekende Epistola ad Augienses, cf. Ronald WITT, The 

Two Latin Cultures and the Foundation of Renaissance Humanism (Cambridge, 2012), p. 93-95; er is geen 

bewijs dat dit dezelfde  Gunzo was die een brief richtte aan bisschop Atto van Vercelli, Ibid, p. 77, n. 21; anders: 

M. MANITIUS, Geschichte der lateinischen Literatur, I, p. 531-536. 
32 nequaquam corr. 
33 gauzbertus  lego    gautbertus   Delisle   Berschin;        (Berschin meent dat hier sprake is van een correctie en 

dat de eerste hand misschien bedoeld had   Gauzlinus  te schrijven, Berschin, 150, noot f.). Voor de identiteit van 

Gauzbertus, zie de inleidende opmerkingen.      
34 Teodorus ante corr.  (suprascr. spiritus asper) 
35 In de rechtermarge staat een chrismon uit later tijd (Petau?), waarschijnlijk bedoeld om de aandacht te 

vestigen op deze passage; interlineair zijn de namen Rhabbanus, alcuinum, smaragdum en Smaragdus van 

omkeringstekens voorzien (door Ademar?).  
36 eliam ante corr. (suprascr. spiritus asper) 
37 Gerlannus] Gernannus a. c. 

38 Hier begint  direct aansluitend een andere tekst: Aenigmata Aldhelmi, zie nr. 45.  
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49. ALDHELMUS, Aenigmata 

 

fol. 148r. lin. 9 – fol. 153v. lin. 31 (schriftje XII). 

 

PALEOGRAFIE/CODICOLOGIE 

  

   30-31 regels, oplopend van 34 op fol. 151v, 35 op fol. 152r naar 36 regels op fol. 152v-

153r; liniëring zoals in de rest van schriftje XII (zie onder Etymologiae).     

Direct aansluitend op de genealogie van grammatici, vervolgt Ademar met de Aenigmata van 

Aldhelm van Malmesbury (ca. 640-709). In de linkermarge staat genoteerd: “epigrammata 

altelmi” (fol. 148r, lin. 9).  

     

    Hoewel er enige paleografische verschillen te bespeuren zijn met de voorgaande teksten, is 

hier duidelijk de hand van Ademar aan het werk. Naar mijn mening treedt er in schriftje XII 

op fol. 147v geen wisseling van hand op zoals Ehwald meent.1 De situatie is hier 

vergelijkbaar met die in schriftje II: op een gegeven moment, en misschien onder invloed van 

het voorbeeld, kiest Ademar ervoor om een ander lettertype te gebruiken waardoor het 

schriftbeeld aanmerkelijk verandert. Vooral de open a en de lange stokken, in combinatie met 

de I-longa, kunnen de indruk wekken dat een andere kopiist aan het werk is geweest. In 

schriftje II valt te constateren dat de open a en de I-longa geleidelijk hun intrede doen, dan 

vanaf fol. 8r dominant aanwezig zijn, om naar het einde van het katern toe, ook weer 

langzaam te verdwijnen. Het veranderingsproces speelt zich dus af binnen één en dezelfde 

hand die zich blijkbaar van verschillende registers kan bedienen. Eenzelfde ontwikkeling doet 

zich voor in schriftje XII als Ademar na de Etymologiae en de genealogie van grammatici 

door Gauzbertus, begint met de Aenigmata van Aldhelmus: aanvankelijk nog sterk gelijkend 

op de voorgaande tekst (afb. 49.1 en 49. 2), maar al snel evoluerend tot een schriftbeeld met 

afwijkende kenmerken (afb. 49.3 en 49.5).   

 

 
 

Afb. 49.1, fol. 147v, lin. 1-2. Slot van de Etymologiae. 

 

 
 

                                                 
1 Rudolf EHWALD (ed.), Aldhelmi opera, MGH Scriptores. Auctores antiquissimi 15 (Berlijn, 1919),  p. 46, 

schrijft dat deze kleine letter niet in de hand van Ademar  is: “Partem codicis ipse scripsit Ademarus, partem 

transcribendam curavit: ea folia (= fol. 147-154), quae Aldhelmiana continent, non ipsius manu litteris minutis 

sunt exarata.” Waarschijnlijk bedoelt Ehwald fol. 148r waar de epigrammata beginnen (zie afb. 2).  
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Afb. 49.2, fol. 148r, lin. 8-10. Overgang van Grammaticorum diadokè naar de Aenigmata van 

Aldhelmus lin. 9: “(au)tisioderensium; ¶ Terra Altrix cunctorum…etc.” In de linkermarge 

een toegevoegde titelbeschrijving (“epigr<ammata> altelmi”). 

 

 

 
 

Afb. 49.3, fol. 151v. lin. 1-2: “Idcirco reboans tanto clamore resulto Quod nulla interius 

retrudant uiscera uocem / Spiritus in toto sed regnat corpore flabris Garrula me poterit 

numquam superare cicada”. 

 

 
 

Afb. 49.4, Schriftje II, fol. 8r. 

 

 
 

Afb. 49.5, Schriftje XII, fol. 153v. 

 

        Uit het feit dat deze evolutie zich in schriftje II én in schriftje XII voordoet, concludeer 

ik dat Ademar, op ongeveer hetzelfde moment, in twee schriftjes tegelijkertijd werkzaam was. 

Tevens is in schriftjes II en XII te zien, binnen welke grenzen van veranderlijkheid zich het 

notitieschrift van Ademar kon bewegen. 

     De titels van de raadsels zijn door Ademar (meestal) in de zijmarges toegevoegd, zoals dat 

in meerdere handschriften gebruikelijk was.  

Interpunctie is goeddeels afwezig. Waarschijnlijk overbodig geacht door het gebruik van 

hoofdletters bij iedere nieuwe versregel. 
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Op iedere schrijfregel plaatst Ademar twee versregels. Om dit te bereiken moet hij soms aan 

het zinseinde een enkel woord, of een deel daarvan, boven de regel invoegen. Op fol. 151v 

gaat Ademar ertoe over om de ruimte die resteert aan het einde van een regel, op te vullen met 

een in delen opgeknipte zin. Samen met het oplopend regeltal is dit waarschijnlijk bedoeld om 

bij gebrek aan perkament zoveel mogelijk tekst in dit schriftje te kunnen noteren. 

Op fol. 151v regel 18-22, is te zien dat Ademar afwijkt van de getrokken regellijnen indien 

het hem zo uitkomt. 

 

HANDSCHRIFTEN 

 

    Het heeft er alle schijn van dat Ademar zijn kopie van de epigrammen in VLO 15 heeft 

afgeschreven van het voorbeeld in BnF lat. 2339 (Limoges, s. X.).2  Volgens Ehwald heeft 

Ademar de tekst van BnF lat. 2339 gekopieerd nadat deze tekst door een tweede hand was 

gecorrigeerd.3 De verschillen die er desondanks tussen beide handschriften bestaan, zouden 

gezien kunnen worden als zelfstandige ingrepen van Ademar, gepleegd tijdens het 

kopieerwerk.4  

De vraag is ook hier weer: waarom schreef Ademar deze tekst af indien het klooster in 

Limoges reeds in het bezit was van een exemplaar?5 Het voor de hand liggende antwoord 

luidt, dat Ademar deze tekst nodig had voor eigen dagelijks gebruik, en dan met name ten 

behoeve van het onderwijs in de kloosters van Saint-Cybard en Saint-Martial. Bovendien zal 

meegespeeld hebben dat het klooster in Angoulême, na de verwoestingen van de Noormannen 

in de 9/10e eeuw, over een minder goed uitgeruste bibliotheek beschikte dan Saint-Martial.  

 

 

TEKST 

 

    De Aenigmata van Aldhelm zijn in veel handschriften overgeleverd als zelfstandig werk. 

De raadsels vormden echter ook onderdeel van Aldhelms Epistola ad Acircium, bestemd voor 

koning Aldfrith van Northumbria die van 686 tot 705 regeerde. Dit samengestelde werk 

begon met een verhandeling over de betekenis van het getal zeven (De septenario), gevolgd 

door twee uiteenzettingen over het metrum (De metris en De pedum regulis) waartussen zich 

de 100 raadsels bevonden. In VLO 15 worden de Aenigmata direct gevolgd door een 

uittreksel uit (een deel van) De septenario onder de verwarrende titel: Incipit de metrica arte.6 

De Aenigmata werden door Aldhelm uit didactische overwegingen geschreven: de puzzles 

leiden via kennis van het Latijn, met name dankzij de etymologische aanpak, tot een beter 

begrip van de natuur (in ruime zin). Aldhelm deed zijn inspiratie voor de verzameling raadsels 

                                                 
2 MS Parijs, BnF lat. 2339 heeft in de ed. GLORIE, p. 158, de signatuur P2; in de ed. EHWALD, p. 46, de signatuur 

P1; in mijn kritisch apparaat gebruik ik voor dit handschrift de signatuur P2. 
3 EHWALD, Aldhelmi opera, p. 47; cf. B. BOYER, “Insular contribution to medieval literary tradition on the 

continent”, in: Classical Philology  42 (1947)p. 219: “Leiden Voss. 8o 15 xii, saec. X / XI, in part written by 

Ademar, grammaticus of Limoges (obiit 1034), was copied from P1 (= BnF lat.2339, vE) after it had been 

corrected.”   
4 Naast de interlineaire toevoegingen in VLO 15, zijn er ook veranderingen ten opzichte van de tekst in  BnF lat. 

2339 (Ae.17: ex quibus lana conficitur ] ex cuius uelleribus uestis conficitur P2;  Ae. 38: uel capra aquosa] capra 

aquatica P2; Ae. 46: nitentis] nocentis P2; Ae. 51: solisequia] sisolequia P2; fulmina] flumina P2; Ae. 72: uel 

toracidus] om. P2;  Ae. 96: elefas]elephans P2 ; Ae. 100: fraglantior] flagrantior P2; suboles] sobolis P2 ). Op twee 

plaatsen heeft Ademar een versregel weggelaten die wel in BnF lat 2339 wordt vermeld (Ae. 80, lin. 1; Ae. 91, 

lin. 8).  
5 Zoals ook de kopiën /bewerkingen van teksten uit BnF lat. 528, 544 en 1240, laten zien. 
6 Zie tekst nr. 50 in de verzameling van VLO 15. 
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op bij de Aenigmata van Symphosius.7 Als belangrijkste bron voor de inhoud en het 

taalgebruik in Aldhelms Aenigmata, wordt de Etymologiae van Isidorus beschouwd. Om die 

reden is de positie van de Aenigmata in VLO 15 zeer adequaat: direct ná de Etymologiae en 

na een historisch overzicht van de belangrijkste leraren die hun talenten aan de grammatica 

hadden gewijd, waartoe ook Aldhelm werd gerekend als erfgenaam van Theodorus en 

Hadrianus.8  

   Aldhelm schrijft zijn raadsels, zoals ook Symphosius, in hexameters, maar anders dan 

Symphosius varieert hij met de verslengte: van het vierregelige tetrastichon tot het 

polystichon met drie en tachtig regels in het laatste raadsel (nr. 100, Creatura). 

  De marginale aantekeningen van Ademar betreffen, op enkele uitzonderingen na, slechts de 

titels van de raadsels. Het voorbeeld van Ademar (BnF lat. 2339) was rijk geannoteerd  maar 

het merendeel daarvan werd door Ademar veronachtzaamd (246 tegenover 32 glossen).9 Die 

passiviteit komt enigszins vreemd over voor een leraar die een tekst wil verhelderen. 
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EDITIE 

 

ed.   editie GLORIE 

cod.   VLO 15, fol. 148-153v (s. XI, Saint-Martial, Limoges) 

codd.   codices 
a. c.   ante correctionem 
corr.   correctio (codicis) 

corr. 2 m.  correctio 2 manu (P2) 
ss.   suprascriptum est 

                                                 
7 Ook aanwezig  in VLO 15, cf. tekst nr. 6 in schriftje II, fol. 4v-5v. 
8 Voor het verband tussen de Aenigmata  en de Etymologiae, cf. Nicholas HOWE, “Aldhelm’s Aenigmata and 

Isidorian etymology”, in: Anglo-Saxon England 14 (1985), p. 37-59. 
9 Cf. PORTER STORK, Through a Gloss Darkly, p. 13. 
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om.   omittit 

in marg. dextera in margine dextera (codicis) 

in marg. sin.  in margine sinistra (codicis) 

P2   Paris, BnF lat. 2339, fol. 47-58v (s. X-XI, Saint-Martial, Limoges)  

 

De handschriften-sigla in het kritisch apparaat verwijzen naar de door Glorie gebruikte 

handschriften. 

 

Tussen vierkante haakjes de nummering van de raadsels volgens de editie GLORIE. 

 

[fol. 148r, lin. 9] 

 

Epigrammata altelmi10  

[I]  ¶ Terra Altrix cunctorum quos mundus gestat in orbe Nuncupor. et merito quia numquam 

 pignora tantum11 /10/ Improba sic lacerant maternas dente papillas Prole uirens æstate. 

 tabescens tempore brumę. /11/ uentus12 [II] Cernere me nulli possunt nec prendere palmis; 

Argatum13 uocis crepitum cito pando per orbem. /12/ Viribus horrisonis ualeo confringere 

quercus; Nam superos ego pulso polos et rura peragro. /13/ nubs14 [III] Versicolor fugiens 

cælum terramque relinquo15 Non tellure locus mihi non in parte polorum est. /14/ Exilium 

nulus modo tam crudele ueretur; Sed madidis mundum faciam frondescere guttis. /15/ natura16 

[IV] Crede mihi res nulla manet sine me moderante Et frontem faciemque meam lux nulla 

uidebit /16/ Quis nesciat ditione mea conuexa rotari Alta poli. solisque iubar lunæque meatus. 

/17/ iris17 [V] Taumantis proles18 priscorum nomine19 fungor20 Ast ego prima mei generis 

rudimenta retexam /18/ Sole rubens21 genita22 sum partu nubis aquosæ Lustro polos passim 

solos non scando per austros /19/ [VI] Luna23 Nunc ego cum pelago24 fatis25 communibus 

insto Tempora reciprocis conuoluens menstrua ciclis. /20/ Vt mihi lucifluę decrescit gloria 

formaę26 Sic augmenta latex cumulatus27 gurgite perdit. /21/ [VII] fatum28 Facundum constat 

quondam cecinisse poetam Quo deus et quo dura uocat fortuna sequamur /22/ Me ueteres 

falso dominum29 uocitare solebant Sceptra regens mundi dum xpisti gratia regnet. /23/ [VIII] 

uergilię30 Nos athlante satas stolidi dixere priores Nam septena cohors est sed uix cernitur una 

/24/ Arce poli gradimur nec non sub tartara terrae Furuis conspicimur tenebris et luce latemus 

                                                 
10 Epigrammata altelmi    in marg. sin. 
11 pignora tantum ss. 
12 uentus  in marg. sin. 
13 Argatum] Argutum   ed.  
14 nubs] in marg. sin.  T1O P2      Nubes  ed.     
15 relinquo corr. 
16 natura  in marg. sin. 
17 iris  in marg. sin. 
18 Taumantis proles] regis filia ss. 
19 nomine] uel famine ss.    famine    ed. 
20 fungor] corr. P2 2 m.    fingor     ed.  
21 rubens] P2 2 m.  B1    ruber      ed.  
22 genita] corr. P2    genitus     ed.  
23 Luna   in marg. sin. 
24 pelage] K      pelagi     ed.  
25 open a 
26 open a   
27 cumulatus] redundans   B   ed.  
28 fatum  in marg. sin. 
29 dominum] dominam   ed.  
30 uergilię] in marg. cod.   P2 P5     Pliades   ed.  
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/25/ Nomina de uerno ducentes tempore prisca [IX] ¶ adamans.31 Nunc ego32 non uereor rigidi 

discrimina ferri /26/ Flammarum neu torre cremor. sed sanguine capri Virtus edomiti33 

mollescit dura rigoris /27/ Sic cruor exsuperat quem ferrea massa pauescit. [X] ¶ Molosus34 

Sic me iamdudum rerum ueneranda potestas /28/ Fecerat ut domini truculentos persequar 

hostes Rictibus arma gerens bellorum prelia patro /29/ Et tamen infantum fugiens mox 

uerbera uito [XI] ¶ Folles35 Flatibus alternis uescor cum fratre gemello /30/ Non est uita mihi 

cum sint spiracula uitæ Ars mea gemmatis dedit36 ornamenta metallis //fol. 148v.// 1/ Gratia 

nulla datur mihi sed capit alter honorem [XII] ¶ Bombix Annua dum redeunt texendi tempora 

telas /2/ Lurida37 setigeris replentur38 uiscera filis Moxque genestarum frondosa cacumina 

scando /3/ Et39 globulos fabricans tum fati sorte quiescam. [XIII] ¶ barbita Quamuis ęre cauo 

salpictę classica clangant /4/ Et citharę crepitent strepituque tubę modulentur Centenos tamen 

eructant mea uiscera cantus /5/ Me presente stupet mox musica chorda fibrarum [XIV] ¶ Pauo 

Pulcher et40 excellens specie mirandus in orbe /6/ Ossibus et neruis ac rubro sanguine cretus 

Cum mihi uita comes fuerit nihil aurea forma /7/ Plus rubet. et moriens mea numquam pulpa 

putrescit [XV] ¶ Salamandra41 Ignibus in mediis uiuens non sentio flammas /8/ Sed 

detrimenta rogi penitus ludibria faxo Nec crepitante foco nec scintillante fauilla /9/ Ardeo; sed 

flammę flagranti torre tepescunt. [XVI] ¶ Luligo Nunc cernenda placent nostrę spectacula uitę 

/10/ Cum grege piscoso scrutor maris ęquorum squamis Cum uolucrum turma quoque scando 

per ęthera42 pennis. /11/ Et tamen ęthereo non possum uiuere flatu. [XVII]  ¶ Perna quę multo 

maior est ostreis ex quibus lana conficitur43 E geminis nascor per ponti cerula concis /12/ 

Vellera setigero producens corpore fulua En clamidem pepli necnon et pabula pulpae /13/ 

Confero. sic duplex fati persoluo tributum [XVIII] ¶ marmicoleon44 Dudum compositis ego 

nomen gesto figuris /14/ Vt leo sic formica uocor sermone pelasgo Tropica nominibus signans 

presagia duplis /15/ Cum rostris auium nequeam resistere rostro45 Scrutetur sapiens gemino 

cur nomine46 fungar /16/ [XIX] Salis47 Dudum limpha fui squamoso pisce redundans Sed 

natura nouo fati discrimine cessit /17/ Torrida48 dum calidos patior tormenta per ignes Nam 

cineri facies niuibusque simillima constat49 /18/ [XX] apis50 Mirificis formata modis sine 

semine creta Dulcia florigeris onero precordia predis /19/ Arte mea crocea flauescunt fercula 

regum Semper acuta gero crudelis spicula belli /20/ Atque carens manibus fabrorum uinco 

metalla [XXI] ¶ Lima51 Corpore sulcato nec non ferrugine glauco52 /21/ Sum formata fricans 

                                                 
31 adaman a. c.        adamans]  P2 O T1     adamas  T P5 B Bo   ed.  
32 Nunc ego] P2    En ego     ed.  
33 edomiti] T L1  indomiti P1P4G L   ed. Glorie 
34 Molosus] Molo  app. crit.  Glorie 
35 Folles] om. app. crit. Glorie   P2 P5 O B      Poalum  ed.  
36 met verlengde –i  
37 inmunda ss.       om. app. crit. Glorie 
38 replentur] redundant   T B B0   ed.  
39 Et]  P1P2 P4 R      Vt      ed.  
40 Pulcher et] Sum namque  T B  ed.  
41 Salamandra   in marg. sin. 
42 ętera a. c. (suprascr. h) 
43 Perna quę multo maior est ostreis ex quibus lana conficitur ] cod. add. in marg. sin.     ex quibus lana 

conficitur ] ex cuius uelleribus uestis conficitur  P2    legit Glorie in cod.    
44 marmicoleon] in marg. sin.   Myrmicholeon   P2   legit  Glorie in cod. 
45 s. meo ss. 
46 nomine 
47 Salis  in marg. sinistra 
48 Torrida corr. 
49 constat] P2    nitet     ed.  
50 apis  in marg. sin. 
51 Lima   in marg. sin. 
52 glauco] om. app. crit. Glorie    glauca     ed.  
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rimis informe metallum Auri materies53 massasque polire sueta /22/ Plana superficie54 

constans asperrima rerum Garrio noce carens rauco cum murmure stridens /23/ [XXII] 

Acalintida55 Vox mea diuersis uariatur pulchra56 figuris Raucisonis numquam modulabor 

carmina rostris /24/ Spreta57 colore tamen sed non sum spreta canendo Sic non cesso canens 

fato torrente58 futuro /25/ Nam me bruma fugat sed mox ęstate redibo [XXIII] ¶ Trutina59 Nos 

geminas olim genuit natura sorores /26/ Quas iugiter rectę legis censura gubernat Tempnere60 

personas et ius seruare solemus /27/ Felix terra fieret mortalibus ęuum Iustitię normam si 

seruent more sororum. /28/ [XXIV] dracontea61 Me caput horrentis fertur genuisse draconis 

Augeo purpureis gemmarum lumina fucis /29/ Sed mihi non dabitur rigida uirtute potestas Si 

prius occumbat squamoso corpore natrix /30/ Quam summo spolier capitis de uertice rubro62 

[XXV] ¶ magnes63 Vis mihi naturę dedit immo creator olimpi //fol. 149r//1/ Id quo cuncta 

carent ueteris miracula mundi Frigida nam chalibis64 suspendo metalla per auras /2/ Qui65 

quadam superans sic ferrea fata reuinco Mox adamante cipri presente potentia fraudor /3/ 

[XXVI] ¶ Gallus66 Garrulus in tenebris rutilos cecenisse solebam Augustæ lucis radios et 

lumina phoebi /4/ Penniger experto populorum nomine fungor Arma ferens pedibus belli 

discrimina saxo /5/ Serratas capitis gestans in uertice cristas [XXVII] ¶ Cuticulus67 Frigidus 

ex gelido prolatus uiscere terrae /6/ Duritiem terra68 quadrata fronte polibo Atque senectutis 

uereor discrimina  numquam /7/ Mulcifer69 annorum numerum ni dempserit ignis70 Mox rigida 

species mollescit torribus atris /8/ [XXVIII] ¶ minotaurus71 Sum mihi dissimilis uultu 

membrisque biformis Cornibus armatus horrendum cetera fingunt /9/ Membra uirum fama 

clarus per gnosia rura Spurius incerto creta genitore creatus. /10/ Ex hominis pecudisque 

simul cognomine dicor. [XXIX] ¶ aqua72 Quis non obstupeat nostri spectacula fati /11/ Dum 

uirtute fero siluarum robora mille Ast acus exilis mox tanta gestamina rumpit /12/ Nam 

uolucres cęli nantesque per æquora pisces Olim sumpserunt ex me primordia uitae /13/ Tertia 

pars mundi constat mihi iure tenenda. [XXX] ¶ abecdarium73 Nos decem et vii genitę sine 

uoce sorores74 /14/ Sex alias nothas non dicimus adnumerandus nascimur ex ferro rursum75 

ferro moribundæ76 /15/ Necnon et uolucris penna uolitantis ad ęthram /16/ Terni nos fratres 

incerta matre crearunt Qui cupit instanter sitiens audire docentes /17/ Tum cito pro<m>pta 

                                                 
53 materies] materias   ed. 
54 Plana superficie] P2    Plano superficiem  ed. 
55 Acalintida] in marg. sin.   P2      Acalantida     ed. 
56 pulcra a. c. (suprascr. h)   
57 Spreta] om. app. crit. Glorie      Spurca    ed. 
58 torrente] P2   terrente  ed. 
59 Trutina] in marg. sin. 
60 Tempnere] Temnere  ed. 
61 dracontea] in marg. sin.    Glorie legit dractia in cod.    Dracti*a  P2   Dracontia  ed.     
62 rubro] B    rubra     ed. 
63 magnes] in marg. sin.  magnetis  P2   magnes ferrifer  ed.    

64 calibis a. c. (suprascr. h) 
65 Qui] P2    Vi   ed. 
66 Gallus  in marg. dextera 
67 Cuticulus] Coticulus  P2   Coticula  ed. 
68 terra] terre  P2   ferri  ed. 
69 Mulciber   ed. 
70 ignis] P2 corr. 2 m.     igne  ed. 
71 minotaurus   in marg. dextera 
72 aqua   in marg. sinistra 
73 abecdarium  in marg. sinistra ] abecedarium  P2   Elementa  ed. 
74 uoce sorores ss. 
75 rursum] P2 2 m.   rursus     ed. 
76 rursum – moribundæ ss. 
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damus rogitanti uerba silenter [XXXI] ¶ ciconia77 Candida forma nitens necnon et furua 

nigrescens /18/ Est mihi dum uaria componor imagine pennę Voce canens78 tremula nam faxo 

crepacula rostro /19/ Quamuis squamigeros discerpam dira colubros79 Non mea loetiferis 

turgescunt membra uenenis /20/ Sic teneros pullos prolemque nutrire suesco Carne uenenata 

tetroque cruore draconum /21/ [XXXII] ¶ pugillaris80 Melligeris apibus mea prima processit 

origo Sed pars exterior crescebat cetera siluis /22/ Calciamenta mihi tradebant tergora dura 

Nunc ferri stimulus faciem proscindit amoenam /23/ Flexibus et sulcos obliquat adinstar aratri 

Sed semen segeti81 de cęlo ducitur almum /24/ Quod largos generat millena fruge maniplos 

Heu tam sancta seges diris extinguitur armis. /25/ [XXXIII] Lorica82 Roscida me genuit 

gelido de uiscere tellus Non sum setigero lanarum uellere facta /26/ Licia nulla trahunt nec 

garrula fila resultant Nec crocea seres texunt lanugine uermes83 /27/ Nec radiis carpor duro 

nec pectine pulsor Et tamen en uestis uulgi sermone uocabor /28/ Spicula non uereor longis 

exempta faretris [XXXIV] ¶ Locusta84 Quamuis agricolis non sim laudabilis hospes /29/ 

Fructus agrorum uiridi de cespite ruris Carpo cateruatim rodens de stipite libros /30/ 85Cor 

mihi sub genibus nam constat carcere septum Pectora poplitibus subduntur more rubetee86 

//fol. 149v//1/ Iamdudum celebris spolians nilotica regna Quando decem plagas spurca cum 

gente luebant. /2/ ¶ [XXXV] nocticorax87 Duplicat ars geminis mihi nomen rite figuris Nam 

partem tenebrę retinent partemque uolucres /3/ Raro me quisquam cernat88 sub luce serena. 

Quin magis ęthriferas89 ego nocte fouebo latebras /4/ Raucisono medium crepitare per aera90 

suetus91 Romuleis scribor biblis sed uoce pelasga. /5/ Nomine nocturnus dum semper seruo 

tenebras [XXXVI] ¶ scinifes92 Corpore sum gracili stimulis agitatus93 acerbis /6/ Scando 

cateruatim uolitans super ardua pennis94 Sanguineas sumens predas mucrone cruento /7/ 

Quadrupedi parcens95 nulli sed spicula trudo Setigeras pecudum stimulans per uulnera 

pulpas96 /8/ Olim famosus uexans memphitica rura Namque97 toros terebrans taurorum 

sanguine uescor. /9/ [XXXVII] cancer98 Nepa mihi nomen ueteres dixere latini Humida 

spumiferi spatior per litora ponti /10/ Passibus oceanum retrograda transeo uersis99 Et tamen 

ętherius100 per me decoratur olimpus /11/ Dum ruber in celo bisseno sidere101 scando102 Ostrea 

                                                 
77 ciconia   in marg. sin. 
78 canens] carens     ed.   suprascr. n  P2 

79 colobros   ed. 
80 pugillaris]in marg. dextera   P2      pugillares  ed. 
81 segeti]  segiti      ed. 
82 Lorica  in marg. dextera 
83 uermes] suprascr. 
84 Locusta   in marg. dextera 
85 De regelvolgorde in de edities Ehwald en Glorie is in dit epigram veranderd t.o.v. die in de handschriften, cf. 

Glorie, p. 419. 
86 rubetee] rubetae      ed. 
87 nocticorax ] in marg. sin.      Nycticorax   ed. 
88 cernat]  P2      cernet  ed. 
89 ętriferas a. c. (suprascr.  h)      ęthriferas] om. app. crit. Glorie  astriferas   ed.   
90 aera] U E B1 om. app. crit. Glorie   aethera  ed.    
91 suetus] 2 m. P2    om. app. crit. Glorie    suescens   ed.    
92 scinifes    in marg. sinistra 
93 agitatus] om. app. crit. Glorie      armatus      ed.    
94 (pen)nis  suprascr. 
95 parcens corr.   
96 (pul)pas  suprascr. 
97 Namque] Nam quae  P2     Nam     ed 
98 cancer  in marg. sin. 
99 uersis  suprascr. 
100 ętherius] om. app. crit. Glorie         aethereus     ed.   
101 sidere] om. app. crit. Glorie      sidera     ed.   
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quem metuit duris perterrita saxis /12/ [XXXVIII] ¶ Tippula uel appula uel capra aquosa .i. 

uermis qui non nando sed gradiendo aquas transit103 Pergo super latices plantis suffulta 

quaternis Nec tamen in limphas uereor quod mergar aquosas /13/ 104Sed pariter terras et 

flumina calco pedestris Nec natura sinit /14/ celerem natare per amnem Pontibus aut ratibus 

fluuios transire feroces105 /15/ 106Quin potius pedibus gradior super aequora. [XXXIX] ¶ 

Leo107 Setiger in siluis armatos dentibus apros108 /16/ Cornigerosque simul ceruos licet ore 

rudentes Contero nec parcens ursorum quasso lacertos109 /17/ Ora cruenta ferens morsus 

rictusque leonum110 Horridus haud uereor regali culmine fretus /18/ Dormio nam patulis non 

claudens lumna gemmis. [XL] ¶  piper111 Sum niger exterius rugosa112 cortice tectus113 /19/ 

Sed tamen interius candentem gesto medullam. Delitias114 epulis115 regum luxusque ciborum 

/20/ Ius simul et pulpas batutas116 condo culinę Sed me subnixum nulla uirtute uidebis /21/ 

Viscera ni fuerint nitidis quassata medullis [XLI] ¶ puluillus117 Nolo fidem frangas licet irrita 

dicta putentur118 /22/ Credula sed nostris pande precordia uerbis Celsior ad superas possum 

turgescere nubes /23/ Si caput aufertur mihi toto corpore dempto At uero capitis si pressus 

mole grauabor /24/ Ima119 petens iugiter minorari parte uidebor. [XLII] ¶ Strutio120 Grandia 

membra mihi plumescunt corpore denso121 /25/ Par color accipitri sed dispar causa uolandi 

Nam summa122 exiguis non trano per ęthera pennis /26/ Sed potius pedibus spatior per 

squalida rura Ouorum teretes prebens ad pocula testas123 /27/ Africa poenorum me fertur 

gignere tellus [XLIII] ¶ sanguissuga124 Lurida per latices coenosas lustro paludes /28/ Nam 

mihi composuit nomen fortuna cruentum Rubro dum bibulis uescor de sanguine buccis /29/ 

Ossibus et pedibus geminisque carebo lacertis Corpora uulneribus sed mordeo dira125  trisulcis 

/30/ Atque salutiferis sic curam presto labellis [XLIV] ¶ Ignis126 Me pater et mater gelido 

genuere rigore //fol. 150r//1/ Fomitibus siccis127 dum mox rudimenta uigebant Quorum ui 

propria fortunam uincere possum /2/ Cum nil ni latices mea possint uincere fata Sed saltus 

scopulos stagni ferrique metalla /3/ Comminuens penitus naturae iura resoluam Cum me uita 

fouet sum clari sideris instar /4/ Post hæc128 et fato uictus pice nigrior exto129 [XLV] ¶ fusum 

                                                                                                                                                         
102 (scan)do   suprascr. 
103 Tippula …transit] in marg. sin.    uel capra aquosa] capra aquatica  P2      cf. Non. Comp. doct., p. 180,9 
104 In regel 13-15 is om een beschadiging van het perkament heen geschreven. 
105 (fluui)os transire feroces   suprascr. 
106 De letters worden hier groter. 
107 Leo  in marg. sin. 
108 (ar)matos dentibus apros  suprascr. 
109 (quas)so lacertos   suprascr. 
110 leonum]  P2    luporum   ed.       Glorie legit suprascr. up in cod. 
111 piper   in marg. sin. 
112 rugosa]  rugose suprascr. a  2 m. P2     rugoso     ed. 
113 tectus  suprascr. 
114 Delitias] Dilicias   ed. 
115 epulis] epulas   ed. 
116 batutas]  battutas   ed. 
117 puluillus   in marg. sinistra 
118 (pu)tentur   suprascr. 
119 Ima corr. (suprascr. a) 
120 Strutio  in marg. sinistra 
121 denso   suprascr. 
122 Nam summa] Summa dum  T B    ed. 
123 testas] testes a. c. (exp. e  et suprascr.  a) 
124 Sanguisuga   ed. 
125 corr.  suprascr.  a 
126 Ignis  in marg. sinistra 
127 dira corr. (suprasr. i) 
128 Post haec] Postmodum  T B   ed.  
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In saltu nascor ramosa fronde uirescens /5/ Sed natura130 meum mutauerat ordine fatum131 

Dum ueho per collum teretem uertigine molam /6/ Tam longa nullus zona132 precingitur 

haeros133 Per me fata uirum dicunt decernere parcas /7/ Ex quo conficitur regulis stragula 

pepli Frigora dura sternent134 ni forte resistam /8/ [XLVI] Vrtica135 Torqueo torquentes sed 

nullum torqueo sponte ¶136 Ledere nec quemquam uolo ni prius ipse reatum /9/ Contrahat et 

uiridem studeat decerpere caulem Feruida mox hominis turgescunt membra nitentis137 /10/ 

Vindico sic noxam stimulisque ulciscor acutis [XLVII] ¶ Irundo138 Absque cibo plures 

degebam marcida menses /11/ Sed sopor et somnus ieiunia longa tulerunt Pallida purpureo 

dum gliscunt139 gramine rura /12/ Garrula mox crepitat rubicundum carmina guttur Post 

teneros foetus et prolem gentis adultam /13/ Sponte mea fugiens umbrosas quæro latebras Si 

uero quisquam pullorum lumina lędat /14/ Adfero compertum medicans cataplasma salutis 

Quęrens campestrem proprio de nomine florem /15/ [XLVIII] ¶ uertigo solis140 Sic me 

formauit naturę conditor almus Lustro teres tota spatiosis secula ciclis /16/ Latas in gremio 

portans cum pondere terras Sic maris undantes cumulos et cęrula claudo141 /17/ Nam nihil in 

rerum natura tam celer esset Quod pedibus pergat quod pennis æthera tranet /18/ Accola neu 

ponti uolitans per cerula squamis Nec rota per girum quam trudit machina limphę /19/ Currere 

sic posset142 ni tantum143 sidera tricent [XLIX] ¶ cacabus144 Horrida curua capax patulis 

fabricata metallis /20/ Pendeo nec cęlum tangens terramue profundam Ignibus ardescens 

necnon et gurgite feruens /21/ Sic geminas uario145 patior discrimine pugnas146 [L] ¶ grece 

mirifilon uel millefolium147 Prorsus achiuorum lingua pariterque latina /22/ Mille uocor uiridi 

folium de cespite natum Idcirco decies centenum nomen habebo /23/ Cauliculis148 florens 

quoniam sic nulla frutescit Herba per innumeros telluris limite sulcos. /24/ [LI] ¶ grece 

eliotropios uel solisequia149 Sponte mea nascor fecundo cespite uernans Fulgida de croceo 

flauescunt fulmina150 flore /25/ Occiduo claudor sic orto sole patesco Vnde prorudentes151 

posuerunt nomina greci. /26/ [LII] ¶ candela152 Materia duplici palmis planabor153 apertis 

Interiora mihi candescunt uiscera lino /27/ Seu certe gracili154 iunco spoliata nitescunt Sed 

                                                                                                                                                         
129 exto] exsto    ed. 
130 natura]  P2 K U B       fortuna    ed. 
131 fatum corr. (exp.) 
132 zona   suprascr. 
133 haeros] heros   ed. 
134 sternent]  2 m.P2     sternant     ed. 
135 Vrtica   in marg. sin. 
136 Het paragraafteken staat achter de eerste versregel in plaats van ervoor (zo ook in  U1 2 m.).  
137 nitentis] P1, 2 m U1   nocentis  P2   ed. 
138 Irundo   in marg. sinistra 
139 gliscunt] om. app. crit. Glorie       glescunt      ed.   
140 uertigo solis] in marg. sin.;  2 m. P2        Vertigo poli   ed.  
141 uel clu(do)   suprascr.   //   claudo]  E      cludo       ed. 
142 possesit a. c. (exp.) 
143 tantum] septem   ed. 
144 cacabus  in marg. sin.   Accabus legit Glorie    cacabus  corr. P2     
145 uario  suprascr. 
146 post Sic… pugnas] Dum latices limphae tolero flammasque feroces   add. ed.     om.  cod.  P2 

147 grece mirifilon uel millefolium] in marg. dextera    myrifilon grece millefolium latine  P2     Myrifyllon   ed. 
148 Cauliculis] frondibus ss.    frondibus] om. app. crit. Glorie 
149 grece eliotropios uel solisequia   in marg. dextera   (solisequa  legit Glorie)  sisolequia  P2 

150 fulmina] flumina  P2   culmina    ed. 
151 prorudentes] prurudentes  P2     prudentes   ed. 
152 candela  in marg. dextera 
153 planabor] plasmaba(o)r      ed. 
154 gracili] gla (= gloria) a. c. 
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hinc155 exterius flauescunt corpora flore /28/ Quę flammasque focosque laremque uomentia 

fundunt Et crebro lacrimę stillant de frontibus udae /29/ Sic tamen horrendas noctis extinguo 

latebras Rel[l]iquias cinerum mox uiscera tosta relinquunt /30/ [LIII] ¶ Arcturus156 Sidereis 

stipor turmis in uertice mundi Esseda famoso gesto cognomine uulgi157 // fol. 150v / /1/ In 

giro uoluens iugiter non mergo158 deorsum Cetera ceu properant cęlorum lumina ponto /2/ 

Hoc dono159 ditor quoniam sum proximus axi Qui ripheis scithię prelatus montibus errat /3/ 

Vergilias numeris æquans in arce polorum Pars cuius160 inferior stigia letheaque palude /4/ 

Fertur et inferni manibus succumbere nigris [LIV] ¶ cucuma duplex161 Credere quis poterit 

tantarum foedera rerum162 /5/ Temperet et fatis morum contraria fata Ecce larem laticem 

quoque gesto in uiscere uentris /6/ Nec tamen undantis163 uincunt incendia limphę Ignibus aut 

atris siccantur flumina fontis /7/ Foedera sed pacis sunt flammas inter et undas Malleus in 

primo memet formabat et incus. /8/ [LV] ¶ Crismal164 Alma domus ueneror diuino munere 

plena Valuas sed nullus reserat nec limina pandit /9/ Culmina ni fuerint aulis sublata quaternis 

Et licet exterius rutilent de corpore gemmae /10/ Aurea dum fuluis flauescit bulla165 metallis 

Sed tamen uberius ditantur uiscera crassa /11/ Intus qua species flagrat166 pulcherrima xpisti 

Candida sanctarum sic floret gloria rerum /12/ Nec trabes167 in templo surgunt nec tecta 

columnis [LVI] ¶ castor qui latine fiber dicitur168 Hospes preruptis habitans in margine ripis 

/13/ Non sum torpescens oris sed belliger armis Quin potius duro uitam sustento labore /14/ 

Grossaque prosternens mox ligna securibus uncis Humidus in fundo tranat qua piscis aquoso 

/15/ Spe169 caput et170 proprium tingens in gurgite mergo Vulnera fibrarum necnon et lurida 

tabo /16/ Membra medens pestemque luemque resoluo necantem [LVII] ¶ aquila171 Libris 

corrosis et cortice uescor amaro172 /17/ Armiger infausti iouis et raptor ganimedis173 

Quanquam174 pellaces cantarent carmine uates175 /18/ Non fueram prepes quo fertur dardana 

proles Sed magis in summis cignos176 agitabo fugaces. /19/ Cursantesque177 grues perturbo178 

sub ętheris axe Corpora dum senio corrumpit fessa uetustas179 /20/ Fontibus in liquidis 

mergentis membra madescunt180 Post hęc restauror preclaro lumine phoebi /21/ [LVIII] ¶ 

                                                 
155 hinc] uel nunc ss.     //  hinc   P2; 2 m. U1   nunc  1 m. U1 
156 Arcturus   in marg. dextera 
157 cognomina uulgo   ed. 
158 mergo] uergo ss.   //   mergo] uergo   ed. 
159 Hoc dono ] Hac gaza  T   ed. 
160 Pars cuius] uel cui pars ss.    //   Pars cuius] ed.  Cui pars   U U1  
161 cucuma duplex   in marg. sin. 
162 tantarum foedera rerum]  codd.     tantis spectacula causis  T B D   ed. 
163 undantis]  P2 U1        undantes    ed. 
164 Crismal   in marg. dextera 
165 gemmass.]  om. app. crit. Glorie 
166 flaglat   scripsit 
167 trabes] P2     trabis   ed. 
168 qui latine fiber dicitur] P2  T 2 m.   om.   ed. 
169 Spe] P2    Saepe    ed. 
170 et] om.   ed. 
171 aquila  in marg. sinistra     Het paragraafteken voor enigma LVII  is geplaatst voor de laatste versregel van 

enigma LVI. 
172 amaro]  P2 U1 P1 etc.    amara    ed.  
173 ganimedis] om. app. crit. Glorie      ganimidis      ed.   
174 Quamquam     ed. 
175 (carmi)ne uates   suprascr. 
176 cignos] P2 alii      cicnos     ed. 
177 Cursantes- ] 2 m. P2 B1      Arsantes-    ed. 
178 perturbo] om. app. crit. Glorie     proturbo    ed.   
179 (uetus)tas  suprascr. 
180 (ma)descunt  suprascr.  
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Vesper181 Tempore de primo noctis mihi nomen adhęsit Occiduas mundi complector cardine 

partes /22/ Oceano titan dum corpus tinxerit almum Et polus in glaucis relabens inuoluitur182 

undis /23/ Tum sequor in uitreis recondens lumina campis Et fortunatus subito ni tollar ab 

ęthra /24/ Vt furuas lumen noctis depelleret umbras [LIX] ¶ Penna183 Me dudum genuit 

candens onocrotalus albam /25/ Gutture qui patulo sorbet de gurgite limphas Pergo per 

albentes directo184 tramite campos /26/ Candentique uię uestigia cęrula linquo Lucida nigratis 

fuscans anfractibus arua /27/ Nec satis est unum per campos pandere callem Semita quin 

potius milleno tramite tendit /28/ Quæ non errantes ad cęli culmina uexit [LX] ¶ monoceros185 

Collibus in celsis seui discrimina martis /29/ Quamuis uenator frustra latrante moloso Garriat 

arciferi186 contorquens spicula ferri187 /30/ Nil uereor magnus188 sed fretus uiribus altos 

Belliger inpugnans elefantes uulnere sterno189 /31/ Heu fortuna ferox quę me sic arte fefellit 

Dum trucido grandes et uirgine uincor inermi190 // fol. 151r // 1/ Nam gremium pandens mox 

pulchra191 puerpera prendit Et uoti compos celsam deducit in192 urbem /2/ Indidit ex cornu 

nomen mihi lingua pelasga Sic itidem propria dixerunt uoce latini. /3/ [LXI] ¶ pugio uel 

spati193 De terrę gremiis formabar primitus arte Materia trucibus processit cetera tauris /4/ 

Aut potius putidis constat fabricata capellis Per me multorum clauduntur lumina loeto. /5/ Qui 

domini nudus nitor defendere uitam Nam domus est constructa mihi de tergore secto /6/ 

Necnon et tabulis quas findunt stipite rasis [LXII] ¶ famfaluca. grece bulla aquatica latine194 

De madido nascor rorantibus æthere guttis195 /7/ Turgida concrescens liquido de flumine lapsu 

Sed me nulla ualet manus udo gurgite nantem /8/ Tangere ni statim rumpantur uiscera tactu Et 

fragilis tenues flatus descendat196 in auras /9/ Ante cateruatim per limphas duco cohortes Dum 

plures ortu comites potiuntur eodem /10/ [LXIII] ¶ coruus197 Dum genus humanum truculenta 

fluenta necarent Et noua mortales multarent ęquora cunctos198 /11/ Exceptis raris gignunt qui 

semina secli Primus uiuentum perdebam foedera iuris /12/ Imperio patris contempnens 

subdere colla Vnde puto dudum uersu dixisse poetam /13/ Abluit in terris quicquid deliquit in 

undis Nam sobolem numquam dapibus saturabo ciborum /14/ Ni prius in pulpis plumas 

nigrescere cernam Littera tollatur post hęc sine prole manebo /15/ [LXIV] ¶ columba199 Cum 

deus infandas iam plecteret æquore noxas Ablueretque simul scelerum contagia limphis  /16/ 

Prima precepti compleui iussa parentis Portendens fructum200 terris uenisse salutem /17/ Mitia 

quapropter semper precordia gesto Et felix prepes nigro sine felle manebo. /18/ [LXV] ¶ catta 

uel muriceps201 Fida satis custos conseruans peruigil ędes Noctibus in furuis cęcas lustrabo 

                                                 
181 Vesper  in marg. sinistra 
182 inuoluitur] om. app. crit. Glorie     uoluitur     ed.      
183 Penna   in marg. sinistra 
184 directo] directu  legit Glorie 
185 monoceros   in marg. sinistra     monocerus  P2 ed. 
186 arciferi] corr. P2 P1 P4 O G    arcister   ed. 
187 (fer)ri  suprascr. 
188 magnus] om. app. crit. Glorie    magis      ed.     
189 (ster)no  suprascr. 
190 (uin)cor inermi   suprascr. 
191 pulcra a. c. (suprascr. h) 
192 in] ad ss.       in] ad  codd.  ed. 
193 pugio uel spata]  in marg. dextra    P1  T  
194 famfaluca…latine]  in marg. dextra   P2    add. dicitur  Glorie  
195 (gut)tis   suprascr. 
196 descendat] discendat   P1 B1  (i  suprascr.  e  2 m.)U1    discedat     ed. 
197 coruus] in marg. dextera   P5 P2 B B0   corbus T U   ed. 
198 cunctos   suprascr. 
199 columba   in marg. dextera 
200 fructum]  1 m. P2     om. app. crit. Glorie     fructu    ed.    
201 catta uel muriceps] in marg. dextera    P2      Muriceps   ed. 
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latebras /19/ Atris haud perdens oculorum lumen in antris Furibus inuisis uastant qui farris 

aceruos /20/ Insidiis tacite dispono scandala mortis Et uaga uenatrix rimabor lustra ferarum 

/21/ Nec uolo cum canibus turmas agitare fugaces Qui mihi latrantes crudelia bella ciebunt 

/22/ Gens exosa mihi tradebat nomen habendum [LXVI] ¶ mola202 Nos sumus ęquales 

communi sorte sorores /23/ Quę damus ex nostro cunctis alimenta labore Par labor 

ambarum203 dispar fortuna duarum204 /24/ Altera nam cursat quod numquam altera gessit Nec 

tamen inuidię stimulis agitamur acerbis205 /25/ Vtraque quod mandit quod ruminat ore patenti 

Comminuens reddit famulans sine fraude maligna206 /26/ [LXVII]  ¶ cribellus quod furfures 

sequestrantur a farina207 Sicca pruinosam crebris effundo fenestris Candentemque niuem 

iactans de uiscere furuo /27/ Et tamen omnis amat quamuis sit frigida nimbo Densior et 

nebulis late spargatur in aula /28/ Qua sine mortales grassantur funere loeti Sic208 animę 

pariter pereunt dum uita fatescit /29/ Et qua ditati contempnunt limina ditis Liquitur in prunis 

numquam torrentibus hęc nix209 /30/ [LXVIII] ¶ salpix210 Sum caua bellantum crepitu quę 

corda ciebo Vocibus horrendis stimulans in bella cohortes211 // fol. 151v // 1/ Idcirco reboans 

tanto clamore resulto Quod nulla interius retrudant212 uiscera uocem /2/ Spiritus in toto sed 

regnat213 corpore flabris214 Garrula me poterit numquam superare cicada /3/ Aut arguta simul 

cantans iuscinia ruscis Quam lingu<a> propria dicunt acalantida greci /4/ [LXIX] Taxus215 

Semper habens uirides frondenti in corpore crines Tempore non ullo uiduabor tegmine spisso 

/5/ Circius et boreas quamuis et flumina216 chauri Viribus horrendis studeant217 deglobere218 

frondem219 /6/ Sed me pestiferam fecerunt fata reorum Cumque uenenatus gliscit220 de corpore 

stipes /7/ Lurcones221 rabidi quem carpunt rictibus oris Occido mandentum mox plura 

cadauero222 loeto. [LXX] ¶ Tortella223 De terris orior candenti corpore pelta224 /8/ Et niue 

fecunda uulcani torre rigescens Carior et multo quam cetera scuta duelli /9/ Nec tamen in 

medio clipei stat ferreus umbo Me sine quid prodest dirorum parma uirorum /10/ Vix artus 

animęque carerent225 tramite mortis Ni forsan ualidis refrager uiribus orco /11/ [LXXI] ¶ 

piscis226 Me pedibus manibusque simul fraudauerat almus Arbiter inmensum primo dum 

pangeret orbem  Fulcior haud uolitans ueloci prepetis227 ala228 /12/ Spiritus alterno uegetat 

                                                 
202 mola   in marg. dextera 
203 amborum a. c.   B 
204 (dua)rum   suprascr. 
205 (acer)bis ss.] om. app. crit. Glorie      acerbis] U1 B1      aceruis   ed.   
206 (frau)de maligna    suprascr. 
207 cribellus…farina   in marg. dextera 
208 Sic corr. 
209 post  Liquitur… nix] add. Sed mirum dictu magis indurescit ad ignem  codd.  ed. 
210 salpix   in marg. dextera 
211 (cohor)tes    suprascr. 
212 retrudant] P2  alii          obtundant   ed. 
213 regnat] regnant     ed.   exp. n  P2 

214 flabris] om. app. crit. Glorie     P2corr.  2 m.          flabra    ed.    
215 Taxus   in marg. dextera 
216 flumina] B     flamina    ed. 
217 student corr. 
218 deglobere] spoliaress.      spoliare] om. app. crit. Glorie 
219 frondem] frontem  ed. 
220 gliscit] P2 U1    glescit   ed. 
221 Lucones a. c. 
222 cadauero] cadauera    ed. 
223 Tortella   in marg. dextera 
224 candenti corpore pelta   suprascr. 
225 carent a. c.  (suprascr. re) 
226 piscis  in marg. sinistra 
227 uolucris ss.] om. app. crit. Glorie 
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nec corpora flatu229 Quamuis in celis conuexa cacumina cernam. /13/ Non tamen undosi 

contempno marmora ponti [LXXII]  ¶ colosus uel toracidus230 Omnia membra mihi plasmauit 

corporis231 auctor Nec tamen ex hisdem232 membrorum munia sumpsi233 /14/ Pergere nec 

plantis oculis nec cernere possum Quamquam nunc patulę constant sub fronte fenestræ. /15/ 

Nullus anhelanti procedit uiscere flatus Spicula nec geminis nitor torquere lacertis. /16/ Heu 

frustra factor confixit234 corpus enorme235 Totis membrorum dum frauder sensibus intus 

[LXXIII] ¶ fons236 Per caua telluris clam serpo celerrimus antra237 /17/ Flexos uenarum girans 

anfractibus orbes Cum caream uita sensus238 quoque funditus239 expers; /18/ Quis numerus 

capiat uel quis laterculus240 æquet Vita uiuentum generem quot milia partu. /19/ His neque per 

cęlum rutilantis sidera sperę Fluctiuagi ponti nec conpensantur harenę. /20/ [LXXIV] ¶ 

fundibalum241 Glauca seges lini uernans ex ęquore campi Et tergus mihi tradebant primordia 

fati Bina mihi constant torto retinacula filo.242 /21/ Ex quibus inmensum trucidabam mole 

tirannum243 Cum cuperent olim gentis seuire phalanges /22/ 244Plus amo cum tereti bellum 

decernere saxo Quam diris245 pugnans ferrata cuspide contis /23/ Tres digiti totum uersant 

super ardua corpus Erro caput circa tenues et tendor in auras. /24/ [LXXV] ¶ crabro246 Aera 

per sudum nunc binis remigo pennis Horridus et grossę depromo murmura247 uocis. /25/ 

Inque cauo densis conuersor stipite turmis Dulcia conspiciens propriis alimenta cateruis. /26/ 

Et tamen humanis horrent hęc pabula buccis Sed quicumque cupit disrumpens federa pacis 

Dirus conmacaculare domum sub culmine querno248 /27/ Extemplo socias in bellum clamo 

cohortes Dumque cateruatim stridunt249 et spicula trudunt /28/ Agmina diffugiunt iaculis 

exterrita diris Insontes hosti sic torquent tela nocenti. /29/ Plurima quę constant tetris infecta 

uenenis [LXXVI] ¶ Fausta fuit primo mundi nascentis origo. /30/ Donec prostratus 

succumberet arte maligni Ex me tunc priscę  processit causa ruinę Dulcia quę rudibus 

tradebam mala colonis250 /31/ En iterum mundo testor remeasse salutem Stipite  de patulo dum 

penderet arbiter orbis /32/ Et poenas lueret suboles251 ueneranda tonantis [LXXVII] ¶ 

ficulnea252 Quis prior in mundo253 deprompsit tegmina uestis254 /33/ Aut quis clementer 

                                                                                                                                                         
228 aula a. c. ] om. app. crit. Glorie   U1 in marg.   P1 corr.    //  uolitans ueloci prepetis ala ] suprascr. 
229 flatu corr. 
230 colosus uel toracidus   in marg. sinistra       uel toracidus]  om. P2 
231 coporis a. c. (suprascr.) 
232 isdem a. c.  (suprascr.) 
233 membrorum munia sumpsi]  suprascr. 
234 confixit] P2    confinxit    ed. 
235 enorme] D     inorme    ed. 
236 fons   in marg. sinistra 
237 clam…antra]   suprascr. 
238 sensus] om. app. crit. Glorie    sensu in sensus mut.  D      sensu   ed.  
239 extoss.]  om. app. crit. Glorie 
240 numerous ss.] om. app. crit. Glorie 
241 fundibalum   in marg. sin. 
242 (con)stant …filo]  suprascr. 
243 tirannum] golian ss.   om. app. crit. Glorie 
244 Hier is duidelijk te zien dat Ademar de regellijn niet volgt. 
245 diris] om. app. crit. Glorie     duris      ed. 
246 crabro  in marg. sin. 
247 murmura] suprascr.  a    (corr. ?)   
248 (conmacu)lare…querno]  suprascr. 
249 strid – unt   scripsit 
250 (trade)bam mala colonis]   suprascr. 
251 suboles] om. app. crit. Glorie       soboles   ed. 
252 ficulnea corr. subscr.]  in marg. sin.     
253 mundo corr. suprascr. n 
254 (ues)tis   suprascr. 
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miserum protexit egenum. Irrita non referam uerbis nec friuola fingam. /34/ Primitus in terra 

proprio de corpore peplum Vt fama fertur produxi frondibus altis Carica me curuat dum 

massis pabula prestat255 // fol. 152r //1/ Sedulus agricola brumæ quas tempore mandit 

[LXXVIII] ¶ cupa uinaria256 En plures debrians inpendo pocula bachi /2/ Vinitor expressit 

quę flauescentibus uuis Pampinus et uiridi genuit de palmite botris /3/ Nectare cauponis 

complens ex uite tabernam Sic mea turgescunt ad plenum uiscera musto /4/ Et tamen inflatum 

non uexat crapula corpus Quamuis hoc nectar centenis hauserit257 urnis258 /5/ Proles sum terræ 

gliscens259 in saltibus altis. Materiam cuneis findit sed cultor agrestis /6/ Pinos euertens altas 

et robora ferro [LXXIX] ¶ sol et luna260 Non nos saturni genuit spurcissima proles /7/ Iupiter 

inmensum fingunt quem carmina uatum Nec fuit in delo mater latona creatrix /8/ Cynthia non 

dicor nec frater apollo uocatur Sed potius summi genuit regnator olimpi /9/ Qui nunc in cęlis 

excelsę presidet arci Diuidimus mundum communi lege quadratum /10/ Nocturnos regimus 

cursus et frena dierum Ni soror et frater uaga secula iure gubernent /11/ Heu cahos261 

inmensum fuscaret262 cuncta latebris Atraque nunc herebi263 regnarent tartara264 nigri /12/ 

[LXXX] ¶ calix uitreus265 Dum frangant flammę sanctorum266 uiscera dura Et laxis ardor 

fornacis regnat habenis267 /13/ Nunc mihi forma capax glacieque simillima constat268 Nempe 

uolunt plures collum constringere dextra /14/ Et pulchre269 digitis lubricum conprendere 

corpus Sed mentes muto dum labris oscula trado /15/ Dulcia conpressis inpendens basia 

buccis Atque pedum gressus titubantes sterno ruina /16/ [LXXXI] ¶ Lucifer270 Semper ego 

clarum precedo lumine lumen Signifer et phoebi lustrat qui limpidus orbem /17/ Per cęlum 

gradiens obliquo tramite flector Eoas partes amo dum iubar inde meabit. /18/ Finibus indorum 

cernunt qui lumina primi O felix olim seruata lege tonantis. /19/ Heu post hęc cecidi proterua 

mente superbus Vltio quapropter funestum perculit hostem Sex igitur comites mecum super 

æthera scandunt271 /20/ Gnarus quos poterit per biblos pandere lector [LXXXII] ¶ mustela272 

Discolor in curuas273 deflecto membra cauernas274 /21/ Pugnas exercens dira cum gente 

draconum Non ego dilecta turgesco prole mariti /22/ Nec fecunda uiro subolem275 sic edidit 

aluus Residuę matres ut sumunt semina partus /23/ Quin magis ex aure pregnantur uiscera 

foetu Si uero proles patitur discrimina mortis /24/ Dicor habere rudem componens arte 

medelam [LXXXIII] ¶ iuuencus276 Arida spumosis dissoluens faucibus ora /25/ Bis binis 

                                                 
255 (mas)sis pabula prestat ss.   om. Glorie 
256 cupa uinaria   in marg. dextera 
257 auserit a. c.  (suprascr. h) 
258 (ur)nis   suprascr. 
259 gliscens] om. app. crit. Glorie        glescens   ed. 
260 sol et luna   in marg. dextera 
261 cahos] chaos  ed. 
262 clauderet   ed. 
263 erebi     ed. 
264 tatara  a.  c.  (suprascr. r) 
265 calix uitreus   in marg. dextera       post calix uitreus om.  De rimis lapidum profluxi flumine lento] om.  app. 

crit. Glorie   
266 sanctorum]  P2    saxorum   ed. 
267 abenis  a.  c.   (suprascr.  h) 
268 constat] lucetss.   om. app. crit. Glorie     
269 pulcre a. c.  
270 Lucifer   in marg. dextera 
271 super æthera scandunt   suprascr. 
272 mustela   in marg. dextera 
273 curuas] curuis   ed. 
274 deflecto membra cauernas]  codd.      conuersor quadripes antris   Ehwald   Glorie 
275 subolem] om. app. crit. Glorie     sobolem  ed.   
276 iuuencus   in marg. dextera 
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bibulus potum de fontibus hausi277 Viuens nam terrę glebas cum stirpibus imis /26/ Nisu 

uirtutis ualidę disrumpo feraces At uero linquit dum spiritus algida membra /27/ Nexibus 

horrendis homines constringere possum. [LXXXIV] ¶ scrofa pregnans278 Nunc mihi sunt oculi 

bisseni in corpore clauso279 /28/ Bis ternumque caput sed cetera membra gubernant280 Nam 

gradior pedibus suffulta281 bis duodenis /29/ Sed nouies deni282 sunt et sex corporis ungues 

Sinzugias283 numero pariter simulabo284 pedestres /30/ Populus et taxus uiridi quoque fronde 

salicta Sunt inuisa mihi sed fagos glandibus uncas285 /31/ Fructiferas itidem florenti uertice 

quercus Diligo sic nemorosa simul non spernitur ilex /32/ [LXXXV] ¶ cęcus natus286 Iam 

referam uerbis tibi quod uix credere possis Cum constet uerum fallant nec friuola mentem /33/ 

Nam dudum dederam soboli munuscula grata Tradere quæ numquam poterit mihi quislibet 

alter /34/ Dum deus ex alto fraudaret munere claro In quo cunctorum gaudent precordia dono 

/35/ [LXXXVI] ¶ aries287 Sum namque armatus rugosis cornibus horrens  Herbas arborum288 

buccis decerpo uirentes //fol. 152v//1/ Et tamen astrifero procedens agmine stipor Culmina 

cęlorum quę scandunt celsa cateruis /2/ Turritas289 urbes capitis certamine quasso Oppida 

murorum prosternens arcibus actis290 /3/ induo mortales contorto291 stamine pepli Littera 

quindecima prestat quod pars domus adsto292 /4/ [LXXXVII] ¶ clipeus293 De salicis trunco 

pecoris quoque tergore raso Componor patiens discrimina cruda duelli /5/ Semper ego proprio 

gestantis corpore corpus Conseruabo uiri uitam ni294 dempserit orcus /6/ Quis tantos casus aut 

quis tam plurima loeti295 Suscipit in bello crudelis uulnera miles /7/ [LXXXVIII] ¶ aspis uel 

basiliscus296 Callidior cunctis aura uescentibus æthræ Late per mundum dispersi semina 

mortis /8/ Unde horrenda seges diris succreuit aristis Quam metit ad scelera scortator falce 

maligna297 /9/ Cornigeri multum uereor certamina cerui Namque senescenti spoliabor pelle 

uetustus /10/ Atque noua rursus fretus remanebo iuuenta [LXXXIX] ¶ arca libraria298 Nunc 

mea diuinis conplentur uiscer<a> uerbis /11/ Totaque sacratos gestant precordia biblos At 

tamen ex hisdem nequeo cognoscere quicquam . /12/ Infelix fato fraudabor munere tali Dum 

demunt dirę librorum lumina parce. /13/ [XC] ¶ puerpera geminos enixa299 Sunt mihi sex 

oculi totidem simul auribus ausi300 Sed digitos decies senos in corpore gesto Ex quibus ecce 

quater denis de carne reuulsis301 /14/ Quinquies at tantum uideo remanere quaternos [XCI] ¶ 

                                                 
277 ausi a.  c.  (suprascr.  h) 
278 scrofa pregnans  in marg. dextera 
279 clauso] solo      ed. 
280 gubernant]  s. me ss.   om. app. crit. Glorie 
281 suffulta] L   suffultus   ed. 
282 nouies deni] K       decies nouem  ed. 
283 Sinzugias] Sinzigias   ed. 
284 simulabo]  S2 O P4 L       similabo   ed. 
285 uncos a.  c.  (suprasr. a) 
286 cęcus natus   in marg. dextera 
287 aries corr. r ex p]  in marg. dextera   
288 arborum]  aruorum   ed. 
289 Turritas] om. app. crit. Glorie      Turrita    ed. 
290 actis] P2

 (c ex l)     altis     ed. 
291 contorto]  retorto   ed. 
292 atsto a. c. 
293 clipeus  in marg. sinistra 
294 ni] ne  ed. 
295 loeto a. c. 
296 aspis uel basiliscus in marg. sin.      uel basiliscus  2 m. P2  
297 (ma)ligna   suprascr. 
298 arca libraria   in marg. sin. 
299 puerpera geminos enixa   in marg. sin. 
300 ausi] 2 m. P2       hausi     ed. 
301 (de)nis de carne reuulsis   suprascr. 
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palma302 Omnipotens auctor nutu qui cuncta creauit /15/ Cui dedit in mundo tam uictrix 

nomen habendum Nomine nempe meo florescit gloria regum /16/ Martiribus necnon dum 

uincunt prelia mundi Edita cęlestis prestant303 et premia uitæ304 /17/ Frondigeris tegitur 

bellantum turma coronis Et uiridi ramo uictor certamine miles305 Ex quo multiplicis 

torquentur tegmina pepli.306 /18/ Sic quoque mellifluis escarum pasco307 saginis Nectare per 

populos308 tribuens alimenta ciborum /19/ [XCII] ¶ farus editissima in rupibus pelagi posita309 

Rupibus in celsis qua tundunt cęrula cautes Et salis undantes turgescunt æquore fluctus /20/ 

Machina me summis construxit molibus ampla310 Nauigeros calles ut pandam classibus index 

/21/ Non maris aequoreos lustrabam remige campos Nec ratibus pontum sulcabam tramite 

flexo /22/ Et tamen inmensis errantes fluctibus actos Arcibus excelsis signans ad litora duco 

/23/ Fla<m>miger inponens torres311 in turribus altis Ignea brumales dum condunt sidera 

nimbi /24/ [XCIII] ¶ scintilla312 Quæ res in terris armatur robore tanto Aut paribus fungi 

nitatur uiribus audax /25/ Parua mihi primo constant exordia uitae. Sed gracilis grandes soleo 

prosternere loeto Quod loetum proprii gestant penetralia uentris313 /26/ Nam saltus nemorum 

densos pariterque frutecta Piniferosque simul montes cum collibus314 altos /27/ Truxque 

rapaxque feroxque capaxque sub ęthere spargo Et minor existens gracili quam corpore 

scinifes315 /28/ Frigida dum genetrix dura generaret ab aluo Primitus ex utero producens 

pignora gentis /29/ [XCIV] ¶ ebulus316 Sambucus in silua patris dum fronde rubescit317 Est 

mihi par foliis nam glisco surculus aruis /30/ Nigros bacharum portans in fronte corimbos318 

Quem medici multum ruris per terga uirentem /31/ Cum scabies morbi pulpas irrepserit ægros 

Lustrantes orbem crebro quęsisse319 feruntur Cladibus horrendę dum uexant uiscera tabo320 

/32/ Ne uirus serpat possum succurrere leprę Sic olidas hominum restaurans germine fibras 

/33/ [XCV] ¶ scilla321 Ecce molosorum nomen mihi fata dederunt Argolicę gentis sic promit 

lingua loquelis. /34/ Ex quo me dirę fallebant carmina circe Quæ fontis liquidi maculabat 

flumina uerbis. /35/ Cruraque cum coxis322 suras323 cum poplite bino Abstulit inmiscens 

crudelis uerba uirago. /36/ Pignora nunc pauidi referunt ululantia nautæ Tonsis324 dum trudunt 

classes et cerula findunt Vastos uerrentes325 fluctus grassante procella.326 //fol. 153r//1/ 

                                                 
302 palma   in marg. sin. 
303 prestant]  P2    prensant   ed. 
304 uitæ corr. 
305 post Et uiridi … miles  om. In summo…uellus   cod. 
306 Ex quo…pepli   suprascr. 
307 pasco corr. (suprascr. a) 
308 scripsit  popilos (?) 
309 farus…posita] in marg. sin.     P2  
310 ampla]  P1   amplam   ed. 
311 torres corr.  
312 scintilla   in marg. sin. 
313 (ges)tant penetralia uentris   suprascr. 
314 collibus] P2     molibus   ed. 
315 (sci)nifes   suprascr. 
316 ebulus   in marg. sin. 
317 rubescit] uirescit   ed. 
318 corimbos] fructus  hederi ss.   om. app. crit. Glorie   (cf. Aldh., Prosa de uirginitate, 4 :  modo teretes 

hederarum corimbos) 
319 quęsisse] quęsusse a. c. (eras.) 

320 (horren)dę…tabo    suprascr. 
321 scilla   in marg. sin. 
322 Cruraque cum coxis] om. app. crit. Glorie   Femora cum cruribus  ed. 

323 suras] surras   legit Glorie 
324 Tonsis] remis ss.   om. app. crit. Glorie    
325 uerrentes] secantes ss.  om. app. crit. Glorie 
326 uerrentes fluc/tus/ grassante procella] suprascriptum est lin. 35, 34, 33     om. Glorie 
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Palmula que327 uaremis328 succurrit panda per undas Auscultare procul que329 latrant inguina 

circum330 /2/ Sic me pellexit dudum titania proles Vt merito uiuam falsis in fluctibus exul /3/ 

[XCVI] ¶ elefas331 Ferratas acies et denso milite turmas Bellandi miseros stimulat quos uana 

cupido332 /4/ Dum maculare student armis pia foedera regni Salpix et sorbet uentosis flatibus 

auras /5/ 333Cernere non pauidus didici trux murmura martis Raucaque clangenti reboant 

dum334 classica sistro335 /6/ Quamquam me turpem nascendi fecerit auctor Editus ex aluo dum 

sumpsi munera uitę /7/ Ecce tamen morti successit gloria formę Loetifer in fibras dum finis 

serpit apertas /8/ Brattea non auri fuluis preciosa metallis Quamuis gemmarum constent ornata 

lucernis336 /9/ Vincere non quibunt falerarum floribus unquam Me flecti genibus fessum 

natura negauit /10/ Poplite seu curuo palbebris337 tradere somnos Quin potius uitam conpellor 

degere stando /11/ [XCVII] ¶ nox338 Florida me genuit nigrantem corpore tellus Et nil 

fecundum sterili339 de uiscere promo /12/ Quamuis eumenidum narrantes carmine uates 

Tartaream partu testentur gignere prolem340 /13/ Nulla mihi constat certi substantia partus Sed 

modo quadratum conplector cerula mundum /14/ Est inimica mihi quę cunctis constat amica 

Secula dum lustrat lampas titania phoebi /15/ Diri latrones me semper amare solebunt Quos 

gremio tectos nitor defendere fusco /16/ Uergilium fateor341 caram cecinisse sororem 

Ingrediturque solo et caput inter nubila condit /17/ Monstrum horrendum ingens cui quot sunt 

corpore plumę Tot uigiles oculi subter mirabile dictu /18/ Tot linguę totidem ora sonant tot 

subrigit aures Nocte uolat cęli medio terręque per umbras /19/ [XCVIII] ¶ elleborus342 

Ostriger in aruo uernabam frondibus hirtis Conchilio343 similis sic cocci murice rubro /20/ 

Purpureus stillat sanguis de uertice guttis Exuuias uitę mandenti tollere nolo /21/ Mitia nec 

peritus spoliabunt mente uenena Sed tamen insanum uexat dementia cordis /22/ Dum rotat in 

gire344 uecors uertigine membra [XCIX] ¶ camelus345 Consul eram quondam romanus miles 

equester /23/ Arbiter imperio dum regni sceptra regebat Nunc onus horrendum conuectant 

corpora gibbi346 /24/ Et premit inmensum truculentæ sarcina molis Terreo cornipedum nunc 

uelox agmen equorum /25/ Qui trepidi fugiunt mox quadrupedante347 meatu Dum trucis 

aspectant inmensos corporis artus;348 /26/ [C] ¶ creatura349 Conditor æternus350 qui fulcit secla 

columnis Rector regnorum frenans et flumina351 lege /27/ Pendula dum patuli uertuntur 

                                                 
327 que] P2     qua   ed. 
328 uaremis] om. app. crit. Glorie    P2     remis     ed.    que uaremis] lees qua remis 
329 que] quae     ed. 
330 in de rechtermarge, buiten de prikjes, staat in uncialis de hoofdletter R(equire?) 
331 elefas] in marg. sin.  elephans  P2 

332 (cu)pido   suprascr. 
333 Cernere …/ Raucaque …] codd.   Raucaque…/ Cernere…  T  ed.  
334 reboant dum] om. app. crit. Glorie      resultant   ed. 
335 sistro ss. 
336 buiten de prikjes staat de minuskel  r(equire?) 
337 lees  palpebris 
338 nox  in marg. sin. 
339 sterili] stereli  legit Glorie 
340 prolem] prolem parcas P2 

341 fateor ] constat   ed. 
342 elleborus     legit Glorie (nu in de vouw achter versteviging van restauratie verdwenen). 
343 Conchilio] corr. 2 m. P2   L   Conquilio   ed. 
344 gire] giro      ed. 
345 camelus] in marg. dextera    P2    camellus   ed. 
346 gibbi] gippi  ed. 
347 quadrupedante] om. app. crit. Glorie     quadripedante   ed. 
348 artus corr. 
349 creatura  in marg. dextra 
350 æternus] om. app. crit. Glorie      æternis   ed. 
351 flumina]  P2     fulmina   ed. 
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culmina cęli Me uariam352 fecit primo dum conderet orbem /28/ Peruigil excubiis numquam 

dormire iuuabit Sed tamen extemplo clauduntur lumina somno /29/ Nam deus ut mundum 

propria ditione gubernat Sic ego conplector sub cęli cardine cuncta /30/ Segnior est nullus 

quoniam me laruula353 terret Setigero rursus constans audacior apro /31/ Nullus me superat 

cupiens uexilla trophei354 Ni deus æthrali summus qui regnat in arce /32/ Prorsus odorato ture 

fraglantior355 halans Olfactum ambrosiæ necnon trescentia glebę /33/ Lilia purpureis356 

possum conexa rosetis Vincere spirantis nardi dulcedine plena /34/ Nunc olida coeni 

squalentis sorde putresco Omnia quęque polo sunt subter et axe reguntur /35/ Dum pater 

arcitenens concessit iure guberno Grossas et graciles rerum conprenso figuras /36/ Altior en 

cęlo rimor secreta tonantis357 Et tamen inferior terris tetra tartara cerno //fol. 153v//1/ Nam 

senior358 mundo precessi tempora prisca Ecce tamen matris orno359 generabar ab aluo. /2/ 

Pulchrior auratis dum fulget fibula bullis Horridior ramnis et spretis uilior algis/ 3/ Latior en 

patulis terrarum finibus exto Et tamen in media concludor parte pugilli. /4/ Frigidior brumis 

necnon candente pruina Cum sim uulcani flammis torrentibus ardens Dulcior in palato quam 

lenti nectaris haustus360 /5/ Dirior et rursus quam glauca absintia campi Mando dapes mordax 

lurconum more ciclopum /6/ Cum possim iugiter sine uictu uiuere felix Plus pernix aquilę361 

zephiri uelocior alis . /7/ Necnon accipitre properantior et tamen horrens Lumbricus et limax 

tarda et testudo362 palustris.363 /8/ Atque fimi suboles364 ordescens cantarus ater. Me dicto 

citius uincunt certamine cursus. /9/ Sic365 grauior plumbos scopulorum pondere uergo Sum 

leuior pluma cedit cui stippula366 limphæ. /10/ Nam silici densas fundit quę367 Durior aut ferro 

tortis sed mollior extis. /11/ 368Senis369 ecce plagis latus qua panditur orbis Vterior multo 

tendor mirabile fatu. /12/ Infra me supraue nihil per secula constat Ni rerum genitor mundum 

sermone cohercens370 Grandior in glaucis ballena fluctibus atra371 /13/ Et minor exiguo sulcat 

qui corpora uermis372 Aut modico phoebi radiis qui uibrat atomo. /14/ Cincinnos capitis nam 

gesto cacumine nullos Ornent qui frontem pompis et tempora setis /15/ Cum mihi cęsaries 

uolitent de uertice crispæ Plus calamistratis se comunt qui373 calamistro /16/ Pinguior en 

multo scrofarum axungia glisco Glandiferis iterum referunt cum corpora fagis374 /17/ Atque 

saginata letantur carne subulci Sed me dira fames375 macie torquebit egena376 /18/ Pallida dum 

                                                 
352 uariam]  O   om. app. crit. Glorie    uarium   ed. 
353 laruula]  B1  om. app. crit. Glorie     larbula   ed. 
354 trophei] triumphi ss.          trophei  s.l. triumphi  P2      triumphi   ed. 
355 fraglantior] L1     flagrantior   P2     ed. 
356 purpureis corr.  suprascr. v 
357 tonantis corr.  suprascr. n 
358 senior corr.  suprascr. i 
359 orno] horno   ed. 
360 palato … haustus ]  suprascr.  
361 aquilę]  O2 m P1      aquilis   ed. 
362 et limax tarda et testudo]  P1     et limax et tarda testudo   ed. 
363 palestris a.  c.  (suprascr. v) 
364 suboles] sobolis  P2   ed.                                                 
365 Sic] Sum  ed. 
366 stippula]  P2   tippula      ed. 
367 fundit quę]  uincit quę  legit Glorie      quae fudit    ed. 
368 Handschriften P1 O R P2 P4 en VLO 15 stemmen overeen in afwijkende regelvolgorde,  zie Glorie, p. 535: lin. 

61/67.44/60 in plaats van 44/60.61/67. 
369 Senis corr.  e ex o   (suprascr.) 
370 coercens a. c. (suprascr.)   ed.     cohercens   R O  
371 Grandior…atra   suprascr. 
372 uermis] U1 om. app. crit. Glorie      uermi*  O   uerme  ed. 
373 qui] P2 U1(in ras.)   quae  ed. 
374 fagis corr.  s (suprascr.) 
375 famis   ed.  
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iugiter dapibus spoliabor opimis Limpida sum fateor titanis clarior orbe /19/ Candidior 

niuibus dum ningit uellera nimbus Carceris et multo tenebris obscurior atris /20/ Atque 

latebrosis ambiit377 quas tartarus umbris Vt globus astrorum plasmor teres atque rotunda /21/ 

Sperula seu pilę necnon et forma cristalli Et uersa uice protendor ceu sirica pensa /22/ In 

gracilem porrector378 pannum ceu stamina pepli Centenis pedibus gradior per gramina ruris 

/23/ Et penitus numquam super379 terram pergo pedester Sic mea prudentes superat sapientia 

sophos /24/ Nec tamen in biblis docuit me littera diues Aut umquam quiui quid constat sillaba 

nosse /25/ Siccior æstiuo torrentis caumate solis Rore madens iterum plus udo flumine fontis 

/26/ Salsior et multo tumidi quam marmora ponti Et gelidis terrę limphis insulsior erro /27/ 

Multiplici specie cunctorum compta colorum Ex quibus ornatur presentis machina mundi /28/ 

Lurida cum toto nunc sim fraudata colore Auscultate mei credentes famina uerbi /29/ Pandere 

quę poterit gnarus uix ore magister Et tamen infitians non retur friuola lector /30/ Sciscitor 

inflatos fungar quo nomine sophos EXPLICIVNT  ENIGMATA  DE VARIIS  REBVS /31/ Aldelmi 

episcopi.380  

                                                                                                                                                         
376 egena] egenum   P2 (corr. a 2 m.)    egenam  ed. 
377 ambiit] ambit   ed. 
378 porrector] P2     porrecta   ed. 
379 super]  P2   per   ed. 
380 Expliciunt … Aldelmi episcopi] P2U1 
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50. ALDHELMUS, De metrica arte (fragment) 

 

 fol. 153v. lin. 31 – fol. 154 (schriftje XII). 

 regeltal: 38-39.  

 

 

PALEOGRAFIE 

 

   De tekst Incipit de metrica arte volgt zonder paleografische of codicologische cesuur op de 

Aenigmata van Aldhelm. De paleografische bijzonderheden uit de Aenigmata keren hier 

terug: I-longa, open a.  

Het schrift verloopt enigszins naar het katerneinde toe, en lijkt op dat moment weer meer op 

het schrift van de Etymologiae waarmee dit tekstgedeelte begon. De verandering van schrift 

hoeft in dit geval dus geen cesuur in de tijd te betekenen. Waarschijnlijk heeft Ademar zich 

tijdelijk van een ander register bedient. Zoals al eerder opgemerkt, doet een vergelijkbare 

ontwikkeling van Ademars hand zich voor in schriftje II waarin zich ook schoolteksten 

bevinden zoals de Aenigmata van Symphosius. 

Vergelijk het schrift in II, met dat in XII:  

 

 
  

Afb. 50.1. Schriftje II, fol. 8v. 

 

 
 

Afb. 50.2. Schriftje XII, fol. 154r. 

 

De metrica arte eindigt op de laatste regel van het katern en zonder explicit. Het is mogelijk 

dat de tekst in een ander, nu verloren gegaan katern werd voortgezet.1 

 

 

TEKST 

 

    De tekst die hier gepresenteerd wordt onder de titel De metrica arte is in werkelijkheid een 

excerpt van het grootste deel van De septenario. Dit is een tekst over de betekenis van het 

getal zeven geschreven door Aldhelm. Behalve in VLO 15 is dit uittreksel van De septenario 

                                                 
1 Maar het feit dat de laatste regel niet helemaal werd uitgevuld, pleit niet voor deze suggestie. 
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nog in geen enkel ander handschrift aangetroffen.2 De verschillende betekenissen van het 

getal zeven vormen het onderwerp van deze tekst: de letterlijke betekenis, de allegorische en 

de anagogische betekenis.3 De nadruk ligt op de typologische betekenis van het Oude 

Testament als prefiguratie van de christelijke Kerk. 

    In haar volledigheid vormde de verhandeling De septenario het begin van een 

samengesteld werk, de zogenaamde Epistola ad Acircium, door Aldhelm opgedragen aan 

Acircius, koning Aldfrith van Northumbria (686-705).  In de Epistola ad Acircium waren ook 

de Aenigmata opgenomen, verspreid tussen twee teksten die het metrum behandelden, De 

metris en De pedum regulis.4 De beginregels van Ademars excerpt bevatten een 

ongerijmdheid omdat niet, zoals in de handschriften met de volledige versie gebruikelijk is, 

Acircius als begunstiger wordt genoemd, maar koning Oswald (604-642), die immers geen 

tijdgenoot van Aldhelm was.   

In VLO 15 presenteert Ademar twee teksten uit de Epistola ad Acircium in omgekeerde 

volgorde: eerst de Aenigmata, direct gevolgd door De metrica arte. De laatste titel doet 

vermoeden dat het de bedoeling van Ademar was om niet alleen de numerologie (De 

septenario) te kopiëren, maar ook de daaropvolgende teksten die het metrum behandelen (De 

metris en De pedum regulis). Het is mogelijk dat het Ademar, op het moment dat hij de laatste 

regel in schriftje XII kopieerde, ontbrak aan perkament om een nieuw katern te vormen 

waarin de teksten over de theorie van het metrum een plaats hadden kunnen krijgen.  

 De verhandeling van De septenario beslaat vijf paragrafen. Het excerpt van Ademar breekt af 

in het begin van de vierde paragraaf waar Aldhelm niet meer het getal zeven behandelt, maar 

de beweegredenen blootlegt waaróm hij het nodig vond op deze materie in te gaan.5 

 

De vraag of de samenvatting door Ademar zelf werd gemaakt of dat hij deze kant en klaar 

aantrof in zijn voorbeeld, laat zich niet zo gemakkelijk beantwoorden. Het is mogelijk dat hij 

Parijs BnF lat. 2239 heeft gebruikt als basis voor zijn uittreksel. Uit ditzelfde handschrift 

kopieerde hij immers naar alle waarschijnlijkheid de voorafgaande Aenigmata van Aldhelm.  

 

 

 

EDITIES EN LITERATUUR 

 

EHWALD, Rudolf (ed.). Aldhelmi Opera. MGH Scriptores. Auctores antiquissimi 15 (Berlijn, 

1919), p. 205-207 (cod. L): “Epitome tractatus Aldhelmiani”. 

BOYER, Blanche B., “Insular contribution to medieval literary tradition on the continent”, in: 

Classical Philology 42 (1947), p. 219. 

Michael LAPIDGE en Michael HERREN (transl.), Aldhelm, The Prose Works (Cambridge, 

1979), p. 35-45 (vertaling van de volledige versie van De septenario). 

 

  

                                                 
2 Cf. R. EHWALD (ed.), p. 206: “Praeter Vossianum nullus alius codex tradidit epitomen.”; B. BOYER, “Insular 

contribution”, p. 219, spreekt van een unieke kopie, maar zij meent ten onrechte dat hier sprake is van een 

uittreksel van De metris van Aldhelm. 
3 Cf. Michael W. HERREN, “Aldhelm the Theologian”, in: Katherine O’BRIEN O’KEEFFE en Andy ORCHARD 

(eds.), Latin learning and English lore: studies in Anglo-Saxon literature for Michael Lapidge, I (Toronto, 2005) 

p. 68-89, hier p. 71-73.  
4 Zie onder tekst nr. 49, Aldhelmus, De aenigmata.  
5 In de editie van de uitgebreide versie van De septenario eindigt de samenvatting van Ademar op p. 74, lin. 13 

(ed. EHWALD, Aldhelmi Opera). 
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EDITIE 

 

(…)  onzekere lezing (verdwenen letters) 

<  >  addendum (staat niet in cod.) 

[   ]  delendum 

Ehwald editie Ehwald (MGH Scriptores 15) 

 

[fol. 153v] 

 

/31/   Incipit de metrica arte. Domino glorificando regi osualdo. Althelmus /32/ Salutem. 6 

Confido reuerentissime fili pepigisse nos pignus foederis ante bis binos7 annos /33/ Nam 

tempore pubertatis nostrę cum ornaretur sub manu pontificali uestra indoles. memini te 

uo/34/cabulum dignitatis adoptiuę sortitum. Quem fructum sermo propheticus explanans. 

designat8 /35/ uirgultum tipo dei genitricis de radice iesse9 pullulare. septeno sapientię 

intellec/36/tu. Isdem namque septiformis numerus. miraculis adstipulatur. Cuius misterium 

reuoluens /37/ de scripturarum amoenitate quasi quosdam flosculos pratorum coaceruans ad 

unius tex/38/turam coronę congerere nitar.10 Hic inquam numerus. ab ipso mundi primordio 

sacer ori/39/undus extat. Nam non solum uniuersitas creaturę septenario ebdomadum curriculo 

pa//fol. 154r/1/trata sunt.11 uerum perennis requies non nisi septeno temporum12 incremento. 

Eiusdem supputationis sacramentum /2/ patuit in cataclismo. dum de mundis septena et 

septena bicameratam13 legantur arcam ingressa /3/ Septenaria iob prosapia. et septem14 

lanigerarum pecudum summa. in principio libri qui dactilo et spondeo /4/ scanditur apud 

hebreos. Rursus in calce isdem15 bidentum16 ad remunerandam pacientię /5/ palmam. Denique 

Isaias vii. matronas sub typo vii. ecclesiarum adprehendisse xpistum celestium /6/ et 

terrestrium reconciliatorem. Helię autem conquerenti. dictum. Reliqui mihi v̅īī uirorum.17 Qui 

dum subolem su/7/namitis septies artus artubus membraque membris copulans suscitauerat. 

redemptorem signat /8/ genus humanum septiformi spiritu a labe peccati uiuificantem.18 Sed et 

machabeorum pignora /9/ quę19 suillum contempserunt edulium. non inmerito septiformem 

ecclesię speciem prefigurasse noscuntur. /10/ Quid etiam prouerbialis aula. nonne septenis 

columnarum fulcimentis innixa sustentatur? /11/ Cortinę quoque tabernaculi nonne 

quadruplicato septeno calculo hoc est xxviii. cubitis in /12/ longum protenduntur? Quod 

autem nonnumquam paracliti gratiam prefigurauerit. interdum uero prisce legis /13/ imaginem 

pretulerit.20 sacra auctoritate docemur. ut est Da partem his qui vii. sunt.21 Sed et idem 

                                                 
6 Koning Oswald van Northumbria, ca. 604-642;  Aldhelmus leefde van 640-709. De bewerker van de tekst heeft 

hier Acircius (= Aldfrith) abusievelijk geïdentificeerd met Oswaldus. 
7 binos] denos    Ehwald 
8 designat] designauit    Ehwald   
9 iesse wordt niet geschreven met I-longa; vgl. iob in regel 3, fol. 154r. 
10 nitar corr. suprascr.  a (cc) 
11 sunt] est  corr. Ehwald 
12 temporum] temporis   Ehwald 
13 bicameratam] bicameratum  Ehwald   (open a) 
14 septem] septena  corr. Ehwald 
15 isdem] idem   Ehwald 
16 bidentum] bidentium   Ehwald 
17 v̅īī ] VII  legit Ehwald         Rm 11,4  
18 uiuicantem  ante corr. (suprascr.) 
19 quę] qui  Ehwald 
20 pre-  suprascr. add. 
21 Ecl 11,2: “da partem septem nec non et octo”; Homiliarium Veronense 11, p. 86, lin. 74 (CCCM 186, ed. L. T. 

MARTIN): “Denique et Eclesiastes: “Da partem,”inquid, his que sunt “VII”, et his que sunt “VIII”. 
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taberna/14/culum. eleazar de sanguine buculę septies22 aspersisse legitur. Gloriossisimus23 

etiam regum /15/ sollemnem delubri festiuitatem .vii. diebus cateruatim celebrasse describitur. 

Nam sacer dominici /16/ pectoris accubitor. smirnę. pergamo ac filadelfię et ceteris per 

asiam24 ecclesiis. septupla serie /17/ scripsisse perhibetur. In eodem nihilominus apocalipseos 

oromate. septena uoluminis /18/ signacula cernere promeruit. quę solus leo de tribu Iuda25 

aperire natiuitatis et passionis /19/ prerogatiua potuit. Etenim nisi quis eum soluisse 

crediderit. obtunsis optutibus uelut epilen/20/ticus aut scotomaticus opaca prophetarum 

contemplabitur. Idem etiam extasi .vii.26 aurea candelabra /21/ et totidem sidera in dextera 

habentis contemplatur27 Illud quoque exodi candelabrum. a predicto numero /22/ minime 

discordare sentio. Fundamenta quoque ciuitatis dei .vii. epistularum canonicarum28 riuu/23/lis 

est29 irrigata. Nam summus auctor .vii. fragminibus panum crescentibus .īīīī uirorum30 satiasse 

/24/ legitur .vii.que31 cistellas reliquiis repleuisse. Necnon et illa iubeleorum festiuitas. 

septenis32 an/25/norum ebdomadibus celebrata non nescitur. Porro pentecosten33 solemnitas 

reciproca vii. ebdo/26/madarum uicissitudine. nonne huiuscemodi34 laterculum adstipulari 

dinoscitur. lxx quoque lingua/27/rum loquelę. deciesque septena progenies bellicosi gedeonis. 

et35 tiranno abimelec prostra/28/ta? cui ramnorum surculus sub typo antixpisti assimilabatur.36 

Cęlesti etiam clauiculario37 /29/ sciscitanti  quoties uincula delinquentibus enodanda forent. 

redemptor noster respondit. /30/ Non solum usque septies. sed usque septuagies septies. id est 

quinquagies nouem et quinquies octoni. /31/ quæ in unum redacta. quadringenti et nonaginta 

calculantur.38 Undecies quoque septenaria /32/ propago ab ortu mundi. usque ad39 cęlestis 

puerperii cunabula concatenationem accipit. /33/ quam antiochensis medicus a prole dei 

inchoans. decursis lxxvii. laterculis generati/34/onum. protoplastum terminum posuit. Quod 

prefigurabatur relatione historica. Septies uindi/35/cabitur de cain. de lamec uero lxxes viies.40 

Quid inquam ille nepos abrahæ. nonne septies /36/ iteratis incuruationum uicibus cernulus 

inclinabatur. Illustris at41 uir desideriorum /37/ .lxx. ebdomadibus usque ad cunas 

bethleemitici ducis porrectis declarat xpisti /38/ aduentum. hoc est euolutis xcviiii.42 lustrorum 

                                                 
22 septies   om. Ehwald 
23 Gloriosissimus   scripsit Ehwald 
24 asiam  suprascr. add. 
25 Apc 5, 5 (“leo de tribu Iuda”) 
26 vii] v corr. ex  c 
27 contemplatur corr.] contemplabitur    Ehwald 
28 canonicarum corr. 
29 est] sunt   Ehwald 
30 uirorum] mirorum a. c. 

31 vii.que] vii. quoque   Ehwald 
32 septenis suprascr. add.i    
33 pentecosten] pentecostes  corr. Ehwald 
34 huiuscemodi] huiusmodi    Ehwald 
35 et] a   Ehwald 
36 assimilabatur] assimulabatur   Ehwald 
37 clauiculario] clauiclario   Ehwald 
38 Heiricus Autissiodorensis, Homiliae per circulum anni, pars hiemalis 44, lin. 101-102 (CCCM 116A, ed. R. 

QUADRI): “Cui respondit dominus: non solum usque septies, sed usque septuagies septies (Mt 28,22), id est 

quadringentis et nonaginta uicibus”; uit de laatste toevoeging zou kunnen blijken dat Heiric van Auxerre met 

deze tekst van Aldhelmus bekend was (cf. Beda, Homiliae 3, 51). 
39 usque ad] usque a    Ehwald 
40 Remigius Altissiodorensis, Expositio super Genesim, Appendix 1, p. 204, lin. 29 (CCCM 136, ed. B. VAN 

NAME EDWARDS): “Quoniam septies uindicabitur de Cain, de Lamech uero septuagies septies.” (Gn 4,24: Vetus 

Latina); Hier., Epistulae, 36 (CSEL 54: 4, p. 272, lin. 7-8). 
41 ac] autem   Ehwald 
42 xcviiii] lege  xcviii        xcviii  Ehwald 
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circulis quod est a xxo anno artarxersis43 //fol. 154v//1/ regis persarum. decuplato uidelicet 

septenario. Tunc existente olimpiade lxxxa iiiia /2/ usque in annum xv tiberii. solares 

supputantur anni .cccclxxv. id est iuxta lunarem /3/ calculationem .ccccxc. adiectis 

quadrantibus et embolismorum incrementis. Sirorum quoque /4/ princeps. nonne septenis 

uicibus formam regenerantis gratię alueo iordanis decla/5/rauit? Nonne44 vii. sacerdotum 

salpicibus iubeleorum clangor dirutam urbem euertit /6/ Quæ figura  iuxta anagogen peractis 

vii. seculorum uoluminibus ruiturum mundi /7/ terminum manifestat. Ornamenta quippe 

ecclesię septenis officiorum gradibus continen/8/tur. quę a primo ordine distincta45 per 

exorcistas et acolitos46 incrementa uirtutum capiunt /9/ et usque ad summi pontificatus 

gubernacula ac sacerdotum infulas pedetemptim pertingunt.47 /10/ Idcirco praxapostolicon.48 

totidem uiros diaconatus officio functos ecclesię primitiuę dis/11/pensatores probat. Nam 

duplex nilotici rex somniorum presagia portendens septenas49 spi/12/carum glumulas50 cum 

totidem buculis contemplatus. predicto numero minime refragare /13/ deprehenditur. Altera 

quoque testamenti tabula .vii. preceptorum tenere51 scripta legebatur /14/ et orationis dominicę 

intercessio .vii. sententiarum serie contexitur. Siquidem diurna et no/15/cturna horarum 

interualla fiscale tributum officium. septena sinaxeos intercapedine /16/ reuoluta rotantur. Et 

alibi psalmistæ oraculo eloquia domini argento quod septuplo ex/17/piatur coaptari noscuntur. 

Seculares quoque disciplinę totidem partibus calculari cer/18/nuntur. arithmetica scilicet 

geometrica. musica. astronomia. astrologia. mechani/19/tia.52 medicina. Sed uniuersa 

temporum uicissitudo. nonne binis et quinquies denis eb/20/domadarum uoluminibus iugiter 

rotatur. Nec ipsa superna creatura huiuscemodi suppu/21/tationis laterculo carere cognoscitur. 

dum uisibilis mundi factura septenis /22/ orbibus cęlorum speræ impetu per53 preceps 

uergentibus circumuallata cingitur. Porro lu/23/naris rotunditas. septenis uariatur figuris. hoc 

est bicornea et sectili ac re/24/liquis quę septiformem ecclesię speciem designare patrum 

statuta sanxerunt. /25/ Nec pretereunda reor pliadis uel arcturi sidera. Nam arcturus <qui>54 

boreo aquilonis poli /26/ cardine uoluitur qua scithia regna horrendum incolunt barbariem 

septiformi /27/ demonis55 et plaustri sidere signatur.56 Et qui numquam occasurus semper 

brumali  circio copu/28/latur propter uicinitatem axis. non inmerito priscę legis austeritatem 

prefigurat /29/ Quid referam athlantidas.57 uel pliadas. seu uergilias siue botrum.58 

septena<riam>59 /30/ carismatum distributionem prefigurare? Astrorum60 quoque situs quę 

dicuntur hiadę uel sucu(lę)/31/ ante frontem tauri locatus septiformis esse monstratur. unde 

mathematici61 fatum fortunam uel gn(e)/32/sim62 aut supræma parcarum fila dicunt. Necnon et 

                                                 
43 artarxerxis   scripsit Ehwald 
44 Nonne] Nunc    Ehwald 
45 destincta  scripsit Ehwald 
46 acolitos] acolitas a. c.  (exp. a  et suprascr. o) 
47 pergunt a. c.  (suprascr. tin)    cf.  app. crit. Ehwald 
48 praxapticon    legit Ehwald 
49 septena ante corr. (suprascr. s)  
50 glumula ante corr. (suprascr. s)    
51 tenere] P1    tenore  cett.    (P1 = BnF lat. 2339) 
52 mechanica  corr. Ehwald 
53 per] om. Ehwald 
54 qui  add. Ehwald 
55 demonis] temonis  corr. Ehwald 
56 signatur] designatur   Ehwald 
57 athlandas ante corr. (suprascr. ti) 
58 botrum] in ras. 
59 coni. Ehwald 
60 Astrorum] Astro a. c. (suprascr.) 
61 mat ˫ematici    scripsit   
62 lees: genesim 
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planetarum dispar uolubilitas. septenis /33/ stellarum curriculis rotatur. Sed et latibula 

noctis .vii. partibus dirimuntur. hoc est conticini(o) /34/ intempesto. crepusculo et cetera. 

Fidiculam quoque modulatione armonię resultantem .vii. constan(t) /35/ fidibus regula 

declarat uirgilii .vii. discrimina uocum.63 Sed mihi ut poeta refert ante die(m) /36/ clauso 

componet uesper olimpo.64 quam possim decerpere tota. quæ numerorum65 vii. mon<s>trent 

exempla sacr(a)/37/menta.66 Sed forte quilibet percunctetur cur hic calculus sepius a me 

replicetur. recolat ar/38/gumentum <me>67 sumpsisse. unde postmodum fragilis et gracilis 

ingenii frutices et nutabunda uer/39/borum uimina patulis defusa ramusculis succreuerunt (…)

                                                 
63 Verg. Aen. 6, 646: “septem discrimina uocum”. 
64 Verg. Aen. 1, 374: “ante…Olympo.” 
65 scripsit qæ numerorum] qi numeris a. c.  qorum numerusorum  legit Ehwald     quæ numeris  corr. Ehwald     
66 sacramenta] sacrm̄tis   legit Ehwald      sacratis  corr. Ehwald  

   “Quam totos possim legum decerpere flores    

     Qui numeris septem monstrent exempla sacratis”    Ep. ad Acircium (ed. Ehwald, Aldhelmi opera, p. 74).  
67 me] add. Ehwald 
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51. HISTORISCHE AANTEKENINGEN BETREFFENDE HET KLOOSTER VAN ST.-CYBARD  

 

fol. 138v-144r: in margine (schriftje XII). 

 

 

 

INLEIDING  

 

   De hoofdtekst in schriftje XII betreft de Etymologiae. In de marge hiervan noteert Ademar 

op enkele plaatsen, in een kleinere letter, aantekeningen die betrekking hebben op de abdij 

van Saint-Cybard.1 Men kan constateren dat de inkt van de marginalia donkerder gekleurd is 

dan die van de Etymologiae, hetgeen duidt op een tijdsverschil in de productie. Het feit dat 

Ademar deze aantekeningen begint op de laatste versozijde van katern 18 en vervolgens, over 

de katerngrens heen, verder gaat in katern 19, doet vermoeden dat de katernen op dat moment 

reeds een (voorlopige) eenheid hebben gevormd.  

    Dat Ademar de marges van schriftje XII gebruikt, geeft aan dat het kopiëren van de 

archiefstukken niet het resultaat was van een goed voorbereid plan, maar eerder van een 

samenloop van omstandigheden. Terwijl Ademar voor andere zaken in het kloosterarchief aan 

het werk was, stuitte hij op gegevens die van pas zouden kunnen komen voor een 

geschiedschrijving waarvan hij de contouren reeds in zijn hoofd had. Omdat hij voor deze 

notities geen perkament geprepareerd had, werd hij min of meer gedwongen om de marges te 

gebruiken van een schriftje dat hij toevallig toch bij zich had. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 De aantekeningen over Saint-Martial staan in de marge van Hyginus’ De astronomia in schriftje XIII, zie 

hierna, tekst nr. 60. 
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Afb. 51.1, fol. 139v. Aantekeningen in de marge van de Etymologiae. 

 

   Het schrift is volgens Delisle onmiskenbaar dat van Ademar, ook al had Holder-Egger zo 

zijn bedenkingen vanwege de voorkomende  “Sprachfehler”.2 Ik ben het zeer met Delisle eens 

dat deze notities door Ademar zelf zijn gemaakt, zoals een vergelijking met de aantekeningen 

met betrekking tot Saint-Martial in de marge van fol. 187r laat zien (vergelijk de afbeelding 

hierboven met die bij tekst nr. 60).3 Daar komt nog een inhoudelijke overweging bij, op grond 

waarvan tevens bij benadering het tijdstip bepaald kan worden waarop de aantekeningen van 

St.-Cybard in VLO 15 werden ingebracht: in de marge van fol. 138v bevindt zich namelijk 

een uittreksel van een oorkonde, die in bewerkte vorm terecht is gekomen in zowel de latere 

versie van Ademars Chronicon (recensio βγ) als ook in de eerste versie daarvan (recensio α).4 

De eerste versie is ons overgeleverd in MS Parijs, BnF lat. 6190, een autograaf van Ademar. 

Richard Landes heeft de totstandkoming van recensio alpha bepaald op 1026/1027, zodat we 

op grond hiervan kunnen vaststellen dat de aantekeningen in VLO 15, welke Ademar als bron 

voor zijn geschiedschrijving gebruikte, vóór 1026 moeten zijn toegevoegd in de marges van 

de Etymologiae.5  

   

    De aantekeningen die hier behandeld worden, betreffen schenkingen die gedaan werden 

aan het klooster van Saint-Cybard, vermengd met chronologische gegevens die aanvankelijk 

gediend hebben ter datering van oorkonden maar die nu een eigen leven zijn gaan leiden. De 

volgorde waarin de notities gerangschikt zijn, correspondeert niet met een lineaire 

tijdsvolgorde − of om het even welke orde dan ook.  

  Op sommige plaatsen kunnen de notities van Ademar aantoonbaar herleid worden tot 

oorkonden die in de archieven van het klooster van Saint-Cybard bewaard werden. Over 

afschriften van deze oorkonden kunnen we nog beschikken middels een cartularium dat in de 

tweede helft van de 12e eeuw werd geredigeerd en waarvan in 1930 een editie verscheen van 

de hand van Paul Lefrancq, Le Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard. Ook in dit 

cartularium werden de oorkonden niet in chronologische volgorde afgeschreven.6  

Een vergelijking van de zeven gevallen waarin Ademars aantekeningen corresponderen met 

de gepubliceerde oorkonden van Saint-Cybard laat zien dat Ademar een, weliswaar 

gedeeltelijke en beknopte, maar vooral betrouwbare reproductie geeft van de betreffende 

oorkonden.7 In de andere gevallen zijn de excerpten van Ademar niet in het cartularium terug 

te vinden zodat we moeten concluderen dat het archief van Saint-Cybard in de tijd dat 

Ademar het raadpleegde, completer moet zijn geweest dan op het moment dat het cartularium 

in de 12e eeuw werd samengesteld. De aantekeningen van Ademar vormen aldus een 

belangrijke historische bron voor de geschiedenis van Saint-Cybard en voor het graafschap 

Angoulême: voor sommige gebeurtenissen bestaat er geen andere getuigenis dan hetgeen 

                                                 
2 DELISLE, “Les manuscrits originaires”, p. 314; HOLDER-EGGER, “Notizen von S. Eparch”, p. 631. 
3 Hier gaat het om het zuivere notitieschrift van Ademar. Dit schrift is goed herkenbaar en blijft door de tijd heen 

vrijwel identiek. In andere gevallen is dat niet altijd zo evident omdat daar de invloed van het voorbeeld of de 

vereisten van een geposeerd schrift meespelen.Vergelijk het schrift van deze aantekeningen ook met dat in BnF 

lat 2400, fol. 137bis v (met in de marge de Annalen van Angoulême) en fol. 182v marg.   
4 Het gaat om aantekening nr. 4, Ecclesia sancti hilarii (…) ademari filii uuillelmi, op fol. 138v en de weergave 

ervan in Chronicon α, p. 6,  lin. 126-136 (ed. LANDES) en Chronicon βγ, p. 146, III,  24,  lin. 8-18 (ed. 

BOURGAIN) 
5 Chronicon , Introd., p. CXI; LANDES, Relics, p. 124. 

Het jaar 1026  is hiermee tegelijk de datum post quem non voor de Etymologiae en voor het Grammaticorum 

διαδοχή.  
6 Het cartularium van Saint-Cybard bevindt zich in de Archives départementales de la Charente, cote H. I. 1. 
7 De volgende aantekeningen van Ademar vertonen overeenkomsten met de tussen haakjes geplaatste nummers 

in het cartularium van Saint-Cybard (éd. LEFRANCQ): 1 (161), 3 (187), 4 (222), 10 (105), 11 (228), 20 c.q. 40 

(211) en 32 (218). 
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Ademar er in de marge van VLO 15 over heeft opgetekend. Op grond van de correcte 

werkwijze in de bovengenoemde zeven, wel controleerbare, gevallen, kunnen we ons, met 

enig voorbehoud, verlaten op de betrouwbaarheid van de niet te verifiëren inlichtingen die 

Ademar ons hier verschaft. Het probleem van de betrouwbaarheid lijkt zich pas aan te dienen 

wanneer Ademar de verzamelde feiten gaat bewerken om in het raamwerk van zijn 

geschiedschrijving te kunnen passen.8  

   

   Ademar heeft het archiefmateriaal uit Angoulême en Limoges gekopieerd met het duidelijke 

doel om als basismateriaal voor zijn geschiedkundige werk te dienen, zoals blijkt uit de 

volgende aantekeningen die we in meer of minder bewerkte vorm in het Chronicon 

terugvinden:  

 

Angoulême: 

- notitie 1: Chronicon III, 21, 29-34 en recensio α, lin. 56-61 

- notitie 4:    ,,   ,,      III, 24, 10-18 en recensio α, lin. 126-136 

- notitie 15:  ,,     ,,      III, 19, 43-44 

- notitie 25:  ,,     ,,      III, 19, 35  

- notitie 34:  ,,     ,,      III, 20, 11 en in recensio α, lin. 23  

- notitie 36:  ,,     ,,      III, 22, 8-9, ook in recensio α, lin. 66-67  

Saint-Martial: 

- notitie 1 ( Saint-Martial): Chronicon III, 69, 5-9 

 

   Anderzijds citeert Ademar in Chronicon II, 1, lin. 155-160, uit een oorkonde waarin Karel 

de Kale de schenkingen aan het klooster van Saint-Cybard bekrachtigt (852).9 Van deze 

oorkonde heeft Ademar geen excerpt gemaakt in VLO 15, waaruit geconcludeerd kan worden 

dat Ademar ook op andere plaatsen dan alleen in VLO 15 aantekeningen ten behoeve van het 

Chronicon gemaakt moet hebben.10  

   Met de gegevens uit de oorkonden werd Ademar in staat gesteld om een geschiedenis van 

Frankrijk te schrijven vanuit het regionale perspectief van Angoulême en Limoges. Daarbij 

toont Ademar opvallend veel aandacht voor dateringen in de oorkonden, die zich soms 

baseren op het geboortejaar van Christus (“anno incarnationis domini”),11 maar die meestal 

gekoppeld worden aan een regeringsjaar van de Franse koning (“anno VI regnante ludouico 

rege”) en/of aan de ambtsperiode van de bisschop van Angoulême (“tempore gunbaldi 

episcopi”)  en van de abt van Saint-Cybard (“tempore abbatis mainardi”). Tussen de 

                                                 
8 Cf. GILLINGHAM, “Ademar of Chabannes and the History of Aquitaine in the Reign of Charles the Bald”, p. 7: 

“… Ademar’s handling of his record sources was so extravagantly free and easy that no historian should trust 

anything he says, (…) unless it is confirmed by statements in surviving much more nearly contemporary 

sources.” 
9 Paul LEFRANCQ (éd.), Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard. Les chartes antérieures à l’abbatiat de 

Rannoul II (1171-1218), (Angoulême, 1931), p. 1-4; Joseph NANGLARD, Cartulaire de l’église d’Angoulême, in: 

BSAHC,IX (1899), p. 152-154. 
10 Bijvoorbeeld in MS Parijs BnF lat. 2400, fol. 182v en fol. 137bis, cf. R. LANDES, Relics, p. 124, n. 127. 
11 In twee gevallen wordt de formulering anno domini in de oorkonden gebruikt (11 en 41), en éénmaal om het 

regeringsjaar van Odo aan te geven (34). Oorkonden van vóór het jaar 1000 die voorzien zijn van anno domini-

dateringen laden volgens Richard LANDES, The Making of a Medieval Historian, p. 132-133, de verdenking op 

zich vals te zijn. In bovenstaande gevallen echter zijn de dateringen waarschijnlijk eigen toevoegingen van 

Ademar. Zij laten zien dat het in Ademars tijd gewoonte werd om de dateringen met de geboorte van Christus te 

laten beginnen. Of het gebruik van de anno domini-terminologie vanuit apocalyptisch perspectief verklaard kan 

worden, zoals Landes, p. 133-134 beweert, waag ik te betwijfelen. Volgens deze theorie namelijk dateerde men  

alleen die gebeurtenissen met anno domini die ná het jaar 1000 hadden plaatsgevonden om  te laten zien dat dit 

jaar zonder de gevreesde apocalyps was gepasseerd. Deze verklaring snijdt dus geen hout voor het gebruik van 

anno domini in de oorkonden van St.-Cybard van vóór de millenniumwisseling. 
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uittreksels van de oorkonden plaatst Ademar groepjes van chronologische gegevens die 

uitsluitsel geven of op een bepaald tijdstip Saint-Cybard bevolkt werd door monniken of door 

kanunniken en die hem de gelegenheid bieden om de regeringsperioden van de 

hoogwaardigheidsbekleders ‒ koningen, graven, bisschoppen en abten ‒ met elkaar te 

synchroniseren. De formulering van deze synchronisaties verraadt dat ze oorspronkelijk dienst 

hebben gedaan als dateringen onder een oorkonde. Verwarring treedt er echter op wanneer 

Ademar deze stukjes informatie samenbrengt om een bepaalde chronologische gelijktijdigheid 

of volgorde van gebeurtenissen te suggereren. Synchronisaties als “Tempore Karoli minoris 

fuit arnaldus comes filius Bernardi. Karolus regnauit tempore uuigonis abbatis” leggen 

verbanden tussen de graven van Angoulême, de abdij van Saint-Cybard, en de heerschappij 

van de Karolingers, maar op dusdanige wijze dat de achterliggende historische werkelijkheid 

moeilijk te ontdekken valt.12  

    Er is beweerd dat uit de wijze waarop men oorkonden dateerde, vaak afgeleid kan worden 

waar de loyaliteit van de ondertekenaars zich bevond in het geval dat er sprake is van een 

dynastiek conflict zoals de strijd die in de 10e eeuw tussen Karolingers en Capetingers 

(Robertingers) werd uitgevochten. In Angoulême zou aanvankelijk een zekere weerstand 

geheerst hebben tegen de aanspraken van de Capetingers.13 In de aantekeningen van Ademar 

kunnen echter geen eenduidige bewijzen gevonden worden die deze theorie bevestigen.  

De eerste regel van Ademars aantekeningen betreft namelijk een oorkonde die gedateerd 

wordt met “regnante radulfio rege”, dat wil zeggen, opgemaakt ten tijde van het koningschap 

van Raoul (923-936), die de nog levende, maar van de troon verstoten Karolinger Karel III de 

Eenvoudige (898-922) verving. Hoewel behorend tot het Bourgondische huis, moet Raoul als 

oom van Hugo van Capet tot het Capetingische geslacht gerekend worden. De oorkonde lijkt 

hier dus partij te kiezen voor de Capetingers. Anderzijds spreekt Ademar elders (aantekening 

24), over “Karolus minor” die ten tijde van abt Guigo van Angoulême († 994) regeerde. Met 

deze Karel moet de hertog van Neder-Lotharingen (953-ca. 993) bedoeld zijn, de rivaal van 

Hugo Capet voor de Franse troon. Feitelijk is Karel van Neder-Lotharingen nooit koning van 

Frankrijk geweest, maar in de aantekening van Ademar wordt hij wel als zodanig erkend. Uit 

deze datering spreekt dus een voorkeur voor de Karolingische machtsaanspraken en een 

afwijzing van de nieuwe dynastie.  

    Raadselachtig blijft het, waarom Ademar één en dezelfde oorkonde tweemaal excerpeert. 

Nr. 20 op fol. 140v en nr. 40 op fol. 144r bevatten nagenoeg dezelfde tekst. Het grootste 

verschil tussen beide is gelegen in de formulering van de datering: eenmaal is de oorkonde 

vrij nauwkeurig gedateerd in het negende jaar “regnante carolo rege”, dat wil zeggen van 

Karel III de Eenvoudige, omdat hij het was die Frankrijk regeerde tijdens de gezagstermijn 

van de eveneens vermelde abt Gunbaldus (897-940); de andere keer (nr. 40) wordt de datering 

veranderd in “regnante carolo rege magno”. Omdat alle personen die in de oorkonde 

voorkomen actief waren tijdens de regeerperiode van Karel III, kan hier onmogelijk Karel de 

Grote bedoeld zijn. Veeleer lijkt het een poging te zijn om de statuur van Karel III met het 

epitheton magnus te vergroten ten opzichte van zijn rivalen uit de Capetingische dynastie, de 

broers Odo (888-898) en Robert (922-923). Het is zeker mogelijk dat Ademar dit adjectief 

heeft overgenomen uit een akte opgesteld door redacteurs die bewust aanknoopten bij de 

keizerlijke uitstraling die Karel III in oorkonden weerspiegeld wilde zien.14 

                                                 
12 Vanwege de ongerijmdheden in deze synchronisaties acht André DEBORD, La société laïque, p. 100-101, het 

waarschijnlijk dat Ademar zelf soms een overeenstemming construeerde tussen gegevens die in werkelijkheid 

onverenigbaar met elkaar waren. 
13 Cf. LANDES, “L´accession des capétiens”, p. 159; voor een antropologische benadering van de strijd om het 

koningsschap, cf. Michel SOT, “Les élévations royales de 888 à 987 dans l’historiographie du Xe siècle”, p. 145-

150. 
14 Cf. Patrick GEARY, Phantoms of Remembrance, p. 147; voor de zelfrepresentatie van Karel de Eenvoudige in 

de oorkonden als een persoon met een keizerlijke bestemming, cf. Geoffrey KOZIOL, The Politics of Memory and 
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 Tegen een Karolingische voorkeur spreekt weer het feit dat de oorkonden de regeerperiode 

van Karel III niet laten beginnen met zijn zalving tot koning door de aartsbisschop van Reims 

in 893, maar pas nadat de troonstrijd tijdelijk in zijn voordeel was beslecht met de dood van 

zijn rivaal, de Robertinger Odo († 898).15     

    

  Maakte Ademar gebruik van afschriften van oorkonden in een cartularium of raadpleegde hij 

voor zijn uittreksels de oorkonden rechtstreeks? Ik vermoed het laatste omdat hij de 

oorspronkelijke tiroonse tekens overneemt die gebruikt werden bij de ondertekening van 

oorkonden. Deze symbolen zijn afgeleid van de tiroonse tekens voor “scripsit” en 

“subscripsit”. Op fol. 138v staat het teken    

 
dat met “scripsit” (CNT 6,97) overeenkomt, en op fol. 139 e.v. het teken  

 
dat equivalent is aan “subscripsit” (cf. CNT 7,7).16  

 

In de Karolingische oorkonden werden deze tiroonse tekens correct gebruikt, dat wil zeggen 

telkens gevolgd door een naam in de nominativus.17 Hier echter staan ze voor een algemeen 

grafisch symbool dat men standaard bij een ondertekening gebruikte: na het teken kan zowel 

de nominativus, de ablativus en de genitivus voorkomen. Wanneer dit teken gevolgd wordt 

door een nominativus staat het symbool voor (sub)scripsit: “heeft getekend ....”; indien echter 

de genitivus of ablativus volgt, dan is het woord signum op zijn plaats: “handtekening van…, 

getekend door…”. In mijn transcriptie wordt zonder onderscheid het teken S. gebruikt.18  

 

 

 

EDITIES 

 

     De bekendste edities van Ademars marginale aantekeningen werden al in de 19e eeuw 

bezorgd door, respectievelijk Otto Holder-Egger,19 en door Léopold Delisle.20
 Een nieuwe 

editie is om twee redenen op haar plaats. Ten eerste omdat genoemde auteurs op enkele 

                                                                                                                                                         
Identity in Carolingian Royal Diplomas. The West Frankish Kingdom (840-987), p. 479-492. In het later 

geschreven Chronicon (recensio α en β), III, 20, 8, betitelt Ademar dezelfde Karel III daarentegen als “Insipiens 

vel Minor”. 
15 Zie aantekening nr. 29: post obitum odonis regis carolis regis. 

In 922 zou Karel III afgezet worden door Robert, de broer van Odo. Nadat Robert door het leger van Karel III in 

923 was gedood, koos de adel voor Raoul van Bourgondië. Karel werd gevangen gezet en verbleef daar tot zijn 

dood in 929. De lotgevallen van Karel III worden gedetailleerd beschreven door G. KOZIOL, The Politics of 

Memory and Identity, p. 458-533, onder de tragische titel: “The Passion of Charles the Simple”. 
16 Zie ook KOPP¸ Lexicon tironianum, p. 365 en CHATELAIN, Introduction, p. 198-200. 
17 Cf. Peter RÜCK, Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden: Beiträge zur diplomatischen Semiotik 

(Sigmaringen, 1996). 
18 Holder-Egger gebruikt overal het teken S, terwijl Delisle S gebruikt samen met de nominativus en “Signum” 

wanneer een genitivus volgt. 
19 “Notizen von S. Eparch in Angoulême und S. Martial in Limoges” in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 

deutsche Geschichtskunde 7 (Hannover, 1882), p. 630-637. 
20 “Notice sur les manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes” in: Notices et extraits des manuscrits de la 

Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques (Parijs, 1896) tome 35, p. 314-317. 
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plaatsen niet volledig zijn in de transcriptie van de tekst, en ten tweede omdat hun toelichting 

bij de tekst vrij summier van karakter is.  

   Beide bezorgers hebben over het hoofd gezien dat de aantekeningen niet beginnen in de 

marge van fol. 139r, maar reeds in de marge van fol. 138v.21 Hoe is deze vergissing te 

verklaren? Voor Holder-Egger is dat vrij onbegrijpelijk want hij baseert zich in zijn editie op 

de handschriftbeschrijving van Bethmann uit 1843 en deze schrijft daar toch duidelijk: “Am 

Rande von f. 138’-144 stehen (…) allerlei historische Notizen, meist auf das Kloster 

bezüglich, und noch zu benutzen.”22   

Een begin van een verklaring kan gevonden worden in de wijze waarop ons handschrift eind 

19e eeuw werd bewaard. VLO 15 bestond namelijk sedert 1876 uit 28 losse katernen die, zo 

was de gewoonte van de Universiteitsbibliotheek Leiden in die dagen, op verzoek van 

geleerden, afzonderlijk aan hen werden toegestuurd. Zo kon het gebeuren dat de bibliothecaris 

een verzoek verkeerd uitlegde of dat een bepaald katern niet uitgeleend kon worden omdat het 

zich reeds elders bevond. Ik vermoed dat de bibliothecaris om een van deze redenen alleen 

katern 19 (fol. 139-146) naar Holder-Egger per koerier heeft verzonden. In ieder geval staat 

vast dat Holder-Egger katern 18 (fol. 131-138) niet in handen heeft gehad. Vervolgens is het 

voor te stellen dat Léopold Delisle, afgaande op de mededeling van Holder-Egger dat de 

aantekeningen zich in de marges van fol. 139-144 bevonden, op zijn beurt alleen het vierde 

katern bij de bibliotheek opvroeg en zo de fout van Holder-Egger kopieerde ‒ ook al is deze 

gang van zaken voor Delisle onwaarschijnlijk omdat hij in zijn handschriftbeschrijving 

noteert: “Fol. 138-144. In margine, historicae notae ad conventum pertinentes.”23 Hoe het ook 

zij, om deze omissie te verklaren moeten we ervan uitgaan dat Holder-Egger en Delisle niet 

over katern 18 hebben kunnen beschikken. Het is overigens wel navrant dat juist een passage 

op fol. 138v (nr. 4) in enigszins gewijzigde vorm in het Chronicon terecht is gekomen, een 

omstandigheid die door de bezorgers van het Chronicon (Bourgain en Landes), niet is 

opgemerkt omdat zij zich op hun beurt verlieten op de uitgave van Delisle, zonder de tekst in 

het bronhandschrift te controleren.24 

    Een tweede vergissing begaan Delisle en Holder-Egger wanneer zij een aantekening in de 

ondermarge van fol. 142v over het hoofd zien. Waarschijnlijk ging Holder-Egger er 

blindelings vanuit dat deze tekstregel deel uitmaakte van de aantekeningen bij de 

Etymologiae. Maar wanneer Delisle enkele jaren later het handschrift bestudeert, maakt hij, 

toeval of niet, dezelfde vergissing want ook hij merkt deze passage niet op.  

    Een derde omissie begaat Holder-Egger wanneer hij bovenaan op fol. 139v, blijkbaar onder 

invloed van een ‘Augensprung’, de duidelijk leesbare plaatsaanduiding “camelon uillam” 

overslaat. Ook deze misser wordt door Delisle gekopieerd.  

Ik weet zo snel geen verklaring te vinden voor het feit dat een groot handschriftenkenner als 

Holder-Egger dergelijke vergissingen pleegt. Vervolgens is het raadselachtig waarom een bij 

uitstek deskundig paleograaf als Delisle driemaal dezelfde fout begaat als zijn voorganger. 

Misschien had hij tijdens zijn transcriptie teveel de editie van Holder-Egger in het hoofd?   

    

   

  

 

                                                 
21 Fout overgenomen door BOURGAIN (éd.), Chronicon.  Introd., p. xii. 
22 BETHMANN, “Handschriften aus der Universitätsbibliothek in Leiden” in Archiv der Gesellschaft für ältere 

deutsche Geschichtskunde 8 (1843) 574-577, hier p. 576. HERVIEUX, Les fabulistes latins I, p. 263, heeft het over 

“les notes marginales qui, dans le manuscrit, occupent les feuillets 138a à 144a’. Weliswaar ook niet helemaal 

correct, maar men zou na het lezen van deze mededeling wel over de katerngrens heen hebben moeten kijken. 
23 DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 306; deze beschrijving werd hem toegestuurd door Du Rieu, de 

Leidse bibliothecaris. 
24 Zie hierboven, noot 21. 
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EDITIE 

 

De ablativus-uitgang bij plaatsnamen wordt door Ademar vaak afgekort. In die gevallen heb 

ik de afkorting opgelost met willekeurig −cense of –cinse, me daarbij aansluitend bij de 

afwisseling in schrijfwijzen die Ademar zelf toepast wanneer de plaatsnamen door hem voluit 

worden geschreven. 

 

Holder-Egger ed. Holder-Egger (zie noot 19) 

Delisle  ed. Delisle (zie noot 20) 

S.  signum, (sub)scripsit 

 

[fol. 138v, in marg.] 

 

1 godoruillam ademarus comes et sancia comitissa regnante radulfio rege.1  

                                                 
1 Ademarus († 930), graaf van Poitiers, en van Angoulême (916-926),  met zijn echtgenote Sancia, dochter van 

Willem I, graaf van Périgord en Agen, schenken Godorvilla (Gourville, c. Rouillac, arr. Angoulême) aan St.-

Cybard. In die tijd regeerde Radulfus (Raoul) als koning van Frankrijk (923-936). Hij was de zoon van hertog 

Richard van Bourgondië en opvolger van Robert I (922-923), die de Karolinger Karel III de Eenvoudige (898-

922) van de troon had verdreven. 
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2 ecclesia sanctę marię in lemouicino in uilla rouoredo. ainardus sacerdos.2  

 

3 ecclesia sancti petri. et ecclesia sancti mauricii in petragorico in uicaria rociacinse; 

iterius. et alaiz. mense iuliis. anno .ii. regnante lotario.3  

 

4 Ecclesia sancti hilarii in petragorico in uicaria piliacinse. Ecclesia sanctę eugenię in 

sanctonico in uicaria pedriacinse. et curtem fradoreuillam et uillam dairaco. et uillam 

aluiniaco et uillam romanoreuilla cum ipsa ecclesia et unum mansum in uilla 

godoruilla; uuillelmus comes. S. bernardi comitis. S. arnaldi filii sui comitis. S. 

odolrici uicecomitis. S. ademari uicecomitis. S. ademari filii uuillelmi.4  

 

5 Ecclesia sancti remedii in pago sanctonico in uilla uallis in uicaria carsotinse. ebulus 

leuita. mense maio. regnante lotario. S. arnaldi comitis. S. odolrici uicecomitis. 

tempore uuigonis abbatis.5 

 

[fol. 139r, in marg.] 

 

6 Tempore gunbaldi episcopi canonici in loco sancti eparchii erant.6  

 

                                                                                                                                                         
[Dit is een uittreksel van oorkonde 161 in Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard, éd. LEFRANCQ, p. 131-132; 

cf. Chronicon α (ed. LANDES), lin. 55-61;  Chronicon, III, 21, 29-34 (ed. BOURGAIN, note critique, p. 269 en 

272), waar Ademar niet alleen de schenking aan St.-Cybard vermeldt maar ook die aan andere kerken.] 
2 De geestelijke Ainardus schenkt de kerk van Sancta Maria, gelegen in het dorp Rovoredo (?), in het gebied van 

Limoges, aan  Saint-Cybard.  
3 De châtelain Iterius van Villebois en zijn vrouw Adelaïde (Alaiz) schenken twee kerken aan de abdij van St.- 

Cybard  in 955/956 (het tweede regeringsjaar van karolinger Lotharius IV, koning van Frankrijk 954-986): de 

kerken gewijd aan Sint Petrus en aan Sint Mauricius die zich in het rechtsgebied van Rociacinse (Ronsenac, cne 

Rougnac, arr. Angoulême) bevinden, in het district Périgord. 

[Dit uittreksel correspondeert met oorkonde nr. 187 in Le cartulaire de l’abbaye de Saint- Cybard, éd. P. 

LEFRANCQ, p. 159-160; cf. A. DEBORD, La société laïque, p. 191].  
4 Willem II Taillefer, graaf van Angoulême (ca. 926-ca. 945) schenkt aan St.-Cybard: de kerk St.-Hilarius in 

Pillac (Périgord); de kerk Sainte-Eugénie in Pérignac (Saintonge); de curtis Frédouville; het dorp Dairaco 

(Dirac?, ten zuiden van Angoulême); het dorp Le Vignac (cne Le Roullet-Saint-Estèphe, arr. Angoulême); het 

dorp Romanoreuilla (het gehucht Renorville, c. Segonzac) met kerk, en een huis in Gourville (zie nr. 1). 

Getuigen zijn: Bernardus graaf van Périgord en Agen; Arnaud Manzer, de (buitenechtelijke) zoon van Willem II 

Taillefer en de latere graaf van Angoulême (975-988); Odolricus, burggraaf van Marcillac (936-944); Ademar, 

burggraaf van Limoges († na 982); Ademar  II, graaf van Angoulême († na 945). De schenking vond plaats nadat 

het kloosterleven was hersteld (938, cf. Chronique, éds. CHAUVIN/PON, p. 228) en vóór het overlijden van 

Willem II Taillefer (ca. 945) 

  [Dit is een uittreksel van oorkonde  nr. 222 in Le cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard, éd. LEFRANCQ, p. 

198-199. In enigszins bewerkte vorm  werd dit uittreksel overgenomen  in het Chronicon, zowel in recensio α 

(ed. LANDES),  p. 6,  lin. 126-136, als in recensio βγ (éd. BOURGAIN), III, 24, 10-18: “Tunc domnus Wilhelmus 

(Sector Ferri) per testamentum concessit ad eundem locum Beati Eparchii hoc donum: …”.].  
5 Schenking van de kerk van St.-Remedius (Remigius?) in het dorp Vallis (Fleurac ?, zie hierna nr. 19) in het 

rechtsgebied van Carsotinse (Chassors, ten noorden van Jarnac), gelegen in het district van Saintonge, door de 

diaken Ebulus, ten tijde van Wigo (abt van Saint-Martial en van St.-Cybard, † 994, cf. Ademar, Commemoratio 

abbatum Lemovicensium basilicae s. Marcialis apostoli (ed. H. DUPLÈS-AGIER, Chroniques de Saint-Martial de 

Limoges (Parijs, 1874), p. 5) in de maand mei (…?) tijdens de regering van Lotharius IV (954-986). Getuigen 

zijn Arnaud Manzer, graaf van Angoulême (975-988) en burggraaf Odolricus (Odolricus II van Marcillac (na 

944),  oudste zoon van Odolricus I, cf. DEBORD, La société laïque, p. 79 ).   
6 Tijdens het bestuur van Gunbaldus, bisschop van Angoulême (897-940), werd de kerk van St.-Cybard verzorgd 

door kanunniken.  

  [De monniken waren gevlucht na de verwoesting van het klooster door de Noormannen, ca. 875, cf. Chronicon, 

III, 19, lin. 18-21].  
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7  Villa trilliaco pago sanctonico uicaria petracense dedit guogo et uxor eius noniana. 

anno xiio regnante carolo filio ludouici et tempore gunbaldi episcopi.7  

 

8 ¶ arnaldus auoltronus comes et aldealendis uxor eius decimam ex uenditione telonei8 

quæ omnibus comitibus illius urbis retro reddita est. et friscingas9 et porcos et pecora10 

quæ ex ipsa abbatia solebat comitibus reddi. tempore uuigonis abbatis.11  

 

9 ¶ mansum in uilla cotborno12 in pago egolismensi cum seruis. duos mansos in uilla 

cluziaco.13 uillam marcardo cum mancipiis dedit siguinus. anno vi regnante ludouico 

rege. et iam erant monachi ibi.14 

 

[fol. 139v] 

 

10 ¶ ad monachos sancti eparchii camelon uillam15 in pago egolismensi. unum mansum in 

uilla sosiago. mansum. unum in irciaco. uillam ilcio in uicaria sancti genesii. unum 

mansum in uilla rodelita super tolueram. uineas in uilla graciago in uicaria uosninse 

dedit Ademarus sacerdos ex canonia sancti eparchii.16  

 

                                                 
7 Het dorp Trilliaco (Triac ?, c. Jarnac?) in het district van Saintonge, behorend tot het rechtsgebied van Pérignac 

(Petracensis, Pedriacinsis), wordt aan St.-Cybard geschonken door Hugo en zijn vrouw Noniana, in het 12e  

regeringsjaar van Karel III (898-922), zoon van Lodewijk de Stamelaar. Dit jaar correspondeert  met het jaar   

909, indien gerekend  vanaf de troonsbestijging in 898. 

[Niet vermeld in het cartularium van Saint-Cybard] 
8 teloneum: tol-, marktgeld 
9 friskinga (ohd.), biggetje, lam (Niermeyer/Van de Kieft/Burgers, p. 595: “germ.”). 
10 pecora] coni. Holder-Egger     pecudes  Delisle      
11 De graaf van Angoulême, Arnaud Manzer (975-988, zoon van Willem II Taillefer), bijgenaamd Avultronus 

(“de nakomer”, door DEPOIN, “Les comtes héréditaires”, p. 14, n. 27, geïdentificeerd met Arnaud Voratio, zoon 

van Willem I graaf van Périgord), ontheft samen met zijn vrouw Aldealendis, de abdij van de verplichting tot het 

voldoen van de grafelijke tienden bij verkoop van goederen in Angoulême, en verleent vrijstelling van de 

betaling van goederen in natura welke de abdij gewoon was te voldoen aan de graven. Deze vrijstellingen 

werden verleend ten tijde van abt Wigo (973-† 994), vermoedelijk op het einde van het leven van de graaf († 

988), cf. DEPOIN, “Les comtes héréditaires”, p. 18. 

  [Het eerste deel van deze notitie is een uittreksel van oorkonde 223 in Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, 

éd. LEFRANCQ, p. 199-201. In deze oorkonde  draagt de vrouw van Arnaldus echter de variantnaam Hildegardis. 

Het tweede deel over de vrijstelling staat niet in deze oorkonde].  
12 <Fes>cobronno (?), ten zuiden van Angoulême, cf. J. NANGLARD, Cartulaire de l’église d’Angoulême,  p. 34-

35, nr. XXXIII. 
13 cluziaco] claziaco  Holder-Egger 
14 In 941, namelijk het zesde regeringsjaar van Lodewijk IV van Overzee (936-954), toen St.-Cybard reeds werd 

bevolkt door monniken, schonk Siguinus de volgende bezittingen aan de abdij van St.-Cybard: een huis met 

slaven in het dorp Cotborno (Bors (?), ten zuiden van  Angoulême), twee huizen in het dorp Cluziaco (?), en het 

dorp Marcardo (?) met inwoners.  

[Misschien kan Cluziaco geïdentificeerd worden met Cellettes (c. Mansle, ten noorden van Angoulême) dat ook 

wel “Celezia prope Buxiam”  of  “Celeziaco”genoemd werd, cf. J. NANGLARD, Cartulaire de l’église 

d’Angoulême,  p. 21, n.3; p. 70, nr. 75. Deze schenking wordt niet vermeld in het cartularium van Saint-Cybard]  
15 uillam   suprascr.  add.    //     camelon uillam] om.  Holder-Egger   Delisle 
16 Ademar, sacerdos,  schenkt uit het bezit van de kanunniken van St.-Cybard,  aan de monniken (van  St.-

Cybard): het dorp Camelon (Champmillon, ten westen van Angoulême); een huis in het dorp Sosiago (Cesseaux, 

cne Moulidars, canton Hiersac); een huis in Irciaco (Hiersac); het dorp Ilcio (Saint-Cybardeaux) in het 

rechtsgebied van St.-Genis-d’Hiersac (ten noorden van Angoulême); een huis in het dorp Rodelita aan de rivier 

de Touvre (Ruelle-sur-Touvre, even buiten Angoulême); wijngaarden in het dorp Graciago (Grassac),  in het 

gebied van Vouzan (ten zuidoosten van Angoulême).  

[Uittreksel van oorkonde nr. 105 in Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, éd. LEFRANCQ, p. 85-87; cf. 

DEBORD, La société laïque, p. 293-295] 
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11 ¶ ecclesiam narciaco dedit ramnulfus uicecomes et senegundis uxor eius. et uillam 

conciso. anno incarnationis domini dccclxxxviiio 17 

 

12 ¶ ecclesiam18 sanctæ mariæ in uilla cresiaco19 in pagos sanctonico cum terris20 in 

circuitu dederunt21 odo. bernardus. mainardus iosmarus. tempore mainardi abbatis.22  

 

13 ¶23 Alodum24 in uilla alamans in uicaria piliacense in pago petragoricense dedit ad 

monachos sancti eparchii amalgarius. regnante ludouico.25  

 

14 ¶ alodum suum in uilla nant26 in uicaria sancti genesii dedit  rotbertus cantor. regnante 

lothario ad monachos.27  

 

15 ¶ alodum in uilla cerlis28 in pago egolismensi in uicaria nouiacense. dedit ugo. 

regnante ludouico. monachis; S. odolricus uicecomes. S. rotberti legis docti.29  

 

[fol. 140r] 

 

16 ¶ duos mansos in uicaria iurniacense in pago egolismensi. in uilla quæ dicitur sancti 

stephani. dedit adraldus et uxor eius gadulina.30  

                                                 
17 Schenking van de kerk van Nersac-sur-Charente en het dorp Conciso (?) aan de abdij van St.-Cybard in het 

jaar 888 door Ramnulfus, burggraaf van Marcillac (879-888) en zijn vrouw Senegundis, de dochter van graaf 

Vulgrin I.  

[Dit is een uittreksel van oorkonde nr. 228 in Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, éd. LEFRANCQ, p. 206-

207. De datum werd door Ademar zelf toegevoegd op basis van een andere oorkonde die hij verderop onder nr. 

41 presenteert en volgens welke de wijding van de kerk in 887 is geschied.] 
18 ecclesiam corr. 
19 cresiaco] eresiaco legit Holder-Egger   
20 terries] terras a. c. 

21 dederunt] dedit a. c.  
22 Tijdens het abbatiaat van Mainardus (na 940)  wordt de Mariakerk, gelegen in het dorp Cresiaco (Cressac-

Saint-Genis?) in het gebied van Saintonge, met omliggende grond geschonken aan St.-Cybard door  Odo, 

Bernardus, Mainardus en Iosmarus.  
23 Amalgarius schenkt zijn bezit in het dorp Alamans (Allemans), gelegen in het rechtsgebied Pillac in het 

district Périgord, aan de monniken van St.-Cybard (dus ná 938), tijdens de regeringsjaren van Lodewijk IV van 

Overzee (936-954).  
24 Alodum heb ik vertaald met het algemene begrip ‘bezit’. Het kan bestaan uit roerende en onroerende goederen 

en rechten. Een alodum is niet gebonden aan een bepaalde sociale klasse, cf. Dominique BARTHÉLEMY, L’an mil 

et la paix de Dieu, p. 77.  
25 ludouico] luduuico ante corr.  (suprascr. o)  
26 nant of  nanc  (nanc<larsia>?,  cf. Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, éd. LEFRANCQ,  oorkonde nr. 31, p. 

2). 
27 Rotbertus cantor schenkt zijn bezit in het dorp Nant (Nanclars, ten noorden van Angoulême?) in het gebied 

van St.-Genis-d’Hiersac, aan de monniken van St.-Cybard, tijdens de regeringsjaren van Lotharius IV (954-986). 

[Voor Robbertus cantor, cf. Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard,  éd. LEFRANCQ , oorkonde nr. 217, anno 

942.] 
28 cerlis] siue terlis 
29 Hugo schenkt aan de monniken van St.-Cybard zijn bezit in het dorp Cerlis (Sers?), rechtsgebied Nouiacense 

(Neuvicq-le-Château (?),  arr. St.-Jean-d’Angély), in het district Angoulême, tijdens de regeringsjaren van 

Lodewijk IV van Overzee (936-954). De acte is ondertekend door burggraaf Odolricus van Marcillac (936-944) 

en de jurist Rotbertus.  

[André DEBORD, La société laïque, p. 80, meent dat hier sprake is van de zoon, burggraaf Odolricus II (vanaf 

944). In het Chronicon III, 19, 43-44, spreekt Ademar  ook van een “Rotbertum legis doctum”  die door graaf 

Vulgrinus (869-886) met een bestuursopdracht naar Marcillac wordt gestuurd, samen met Ramnulfus, burggraaf 

van Marcillac (879-888) en schoonzoon van Vulgrin. Ondanks dat de jurist Rotbertus in beide gevallen hetzelfde 

omschreven wordt, kan het chronologisch gezien niet over dezelfde persoon gaan.] 
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17 ¶ Ecclesiam sancti cirici cum omnibus pertinentiis in pago sanctonico in uicaria 

petriacense in uilla capdono. dedit rainaldus sacerdos. regnante lotario. tempore 

ramnulfi abbatis.31  

 

18 ¶ mansum unum in uilla ualle siue floriaco in pago sanctonico in uicaria capsorcinse32 

dedit benedictus diaconus tempore canonicorum et eliæ episcopi;33  

 

19 ¶ alodum in uilla monte cautio in uicaria petriacense in pago sanctonico. raius 

sacerdos et ostendus et rotbertus et ramnulfus. et unum mansum in uilla dariaco34 in 

ipsa uicaria.35  

 

[fol. 140v] 

 

20 Villam marendaco. guillelmus comes filius uulgrimni et uxor eius rigilindis. et teoto et 

ansbertus et est in pago egolismensi in uicaria uosinensi. anno viiii. regnante carolo 

rege. tempore gunbaldi episcopi et canonicorum.36  

 

21 ¶ Ecclesiam sancti petri in pago sanctonico. in uicaria iogunzazinse in uilla noclaco. 

ildegarius uicecomes. et uxor eius  tetberga37 S. Giraldi filii eius. S. aldeberti; 

monachi38 erant;39  

                                                                                                                                                         
30 Adraldus en zijn vrouw Gadulina schenken twee huizen in het dorp dat Sancti Stephani  wordt genoemd (nu 

Roullet-St.-Estèphe), in het gebied Jurignac, ten zuidwesten van Angoulême. [voor Adraldus zie ook nr. 42] 
31 De geestelijke Rainaldus schenkt aan St.-Cybard de kerk van Saint-Ciers met alle toebehoren,  in het dorp 

Capdono (Chapdenac, c. Pons ?), gelegen in het rechtsgebied Pérignac, in het district Saintonge; tijdens de 

regeringsjaren van Lotharius IV (954-986) en het abbatiaat van Ramnulfus (963/964-973). 
32 Cf. fol. 138v, nr. 5: “in uilla uallis in uicaria carsotinse” 
33 Schenking door de diaken Benedictus van een huis in het dorp Vallis (?), ook wel Floriaco (Fleurac, arr. 

Cognac) genoemd, in het rechtsgebied Capsorcinse (Chassors, arr. Cognac), in het district Saintonge; ten tijde 

van bisschop Helias Scotigena (862- ca. 875);  in die tijd waren kanunniken in St.-Cybard.  

[Cf. fol. 138v, nr. 5: “in uilla uallis in uicaria carsotinse”] 
34 dariaco] adariaco   Holder-Egger   
35 De geestelijke Raius, samen met Ostendus, Rotbertus en Ramnulfus, schenkt aan St.-Cybard: bezittingen in 

het dorp Monte Cautio (Montchaude, arr. Cognac) in het rechtsgebied van Pérignac, in het district Saintonge; en 

in hetzelfde rechtsgebied (Pérignac) een huis in het dorp Dariaco. (misschien is Dirac (Adiriaco) bedoeld, maar 

dat dorp ligt ten oosten van Perignac, juist onder Angoulême). 
36 Schenking van het dorp Marendaco (Marandat, cne Montbron, cf. DEBORD, La société laïque, p. 272, n. 8) 

gelegen in het rechtsgebied van Vouzan en in het district Angoulême, ten tijde van bisschop Gunbaldus (897-

940) en in het negende regeringsjaar van Karel III  de Eenvoudige (Carolo magno in nr. 40), dus 907/908. Op 

dat moment waren er kanunniken in St.-Cybard. De schenking werd gedaan door  graaf Willem I van Périgord 

en Agen († 920, zoon van Vulgrin I, graaf van Angoulême (ca. 830-886)), samen met zijn vrouw Rigilindis, en 

met Teoto en Ansbertus.  

    [Deze schenking lijkt te veronderstellen dat het graafschap Angoulême niet alleen bestuurd werd door 

Alduinus (886-916) maar ook door zijn broer Willem I van Périgord. Dit is in overeenstemming met de 

synchronisatie die Ademar noteert in nr. 24: “Tempore odonis regis. fuit uuillelmus comes egolismensis”. Dit 

wordt door  J. DEPOIN, Les comtes héréditaires d’Angoulême, p. 9-10, zo uitgelegd dat  tijdens het koningschap 

van Odo (888-898) de broer van Alduinus, Willem I van Périgord , het graafschap Angoulême – tijdelijk – 

bestuurd zou hebben wegens ziekte van laatstgenoemde; voor een kritisch commentaar hierop, cf.  DEBORD, La 

société laïque, p. 99 en n. 5. 

Nr. 20 is een uittreksel van oorkonde 221 in Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, éd. LEFRANCQ, p. 185-186, 

met slechts enkele kleine orthografische verschillen: Ansbertus wordt geschreven als Ausbertus  en Teoto als 

Theoto. Zie voor een doublure van dit uittreksel: nr. 40 hierna.]    
37 tetberga] terberga  legunt  Delisle  Holder-Egger  
38 monachi corr. m 
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22 ¶ mansum iohannis in uilla brocia in uicaria iorniacense in pago egolismensi. alium 

mansum40 in ipso loco ubi sancius manebat. et mansum adalgerii et mansum gauzberti 

in ipso loco. et in uilla brogaria. uineas terras siluas. et in uilla castellaria unum 

mansum. et in uilla monte profecto uineas terram pratum. super fluuium sclipeo.41 in 

uilla bassiaco in uicaria petriacense alodum. dedit abo clericus frater ramnulfi abbatis. 

tempore guigonis abbatis. anno xx. regnante Loterio.42 

 

[fol. 141r] 

 

23 Mansos in pago egolismensi uel sanctonico in uillas buciaco. aunrigo uilla. organe 

uilla. in patrigo<ricinse>43 dedit stradidius44 presbyter et reclausus. ad ecclesiam sancti 

aredii ad luminaria. ita ut nullus de rectoribus sancti eparchii non uendære nec donare 

nec alienare nec concambiare possit. anno xxvi. regnante carolo.45 

 

[fol. 141v] 

 

24 Tempore Karoli minoris fuit arnaldus comes filius bernardi Karolus regnauit tempore 

uuigonis abbatis. Tempore ludouici regis fuerunt monachi in loco sancti eparchii. 

Tempore loterii regis fuit mainardus abbatis sancti eparcii. Tempore odonis regis. fuit 

uuillelmus comes egolismensis.46  

                                                                                                                                                         
39 De burggraaf van Limoges, Hildegarius (na 910-† ca. 950) en zijn vrouw Thetberga, schenken de kerk van 

Saint-Pierre de Neuillac (Noclaco), in het rechtsgebied Jonzac (Iogunzazinse),  district Saintonge, aan het 

klooster van St.-Cybard; cf. Vincent ROBLIN, Recueil des actes des vicomtes de Limoges (Genève, 2009), p. 94-

95 (acte no 3). Op dat moment werd het klooster bevolkt door monniken (dus ná 938). Getuigen zijn Hildegarius’ 

zoon Giraldus en Aldebertus  
40 mensum  scripsit  Delisle 
41 Sclipeo: het riviertje L’Ecly stroomt tussen Mainfonds en Champagne-Vigny en mondt uit in de rivier Le Né 

(cant. Blanzac) 
42 Schenking aan St.-Cybard door de geestelijke Abo, broer van abt Ramnulfus (963/964-973),  in het twintigste 

regeringsjaar van Lotharius IV (954-986), dus in 974/975,  toen abt Guigo (Wigo, † 994) een jaar in functie was. 

De donatie omvat: het huis van Iohannis in het dorp Brocia (?), gelegen in het rechtsgebied van Jurignac, in het 

district Angoulême; in hetzelfde dorp nog een ander huis waar Sancius woont, het huis van Adalgerius en het 

huis van Gauzbertus; en in het dorp Brogaria (?), wijngaarden, akkers en bos; een huis in het dorp Castellaria 

(Le Châtelard, c. Vouzan?); en in het dorp Monte Profecto (?) wijngaarden, een akker en weidegrond langs de 

rivier L’Ecly; en bezittingen in het dorp Bassiaco (Bassac ?), gelegen in het rechtsgebied van Pérignac. 
43 patrigoricinse  coni.  ( Petragoricense: Périgord) 
44 stracudius  Holder-Egger  
45 Priester en kluizenaar Stradidius schenkt aan St.-Cybard de huizen die zich bevinden in de volgende dorpen uit 

de districten Angoulême, Saintonge en Périgord: Buciaco (Bunzac, noordoostelijk van Angoulême), Aunrigo 

(Auriaco (?): Auriac, ten zuiden van Angoulême in de Périgord) en Organevilla  (?). Deze huizen zijn bedoeld 

voor de aanschaf van waskaarsen ten behoeve van de kerk van Sancti Aredii (Saint-Yrieix-sur-Charente, even 

boven de stad Angoulême gelegen), en onder de voorwaarde dat niets uit dit bezit door de bestuurders van St.-

Cybard mag worden vervreemd; opgemaakt in het zestiende regeringsjaar van Karel III (898-922), dus in 913.  
46 Tijdens de regering van Karolus minor was Arnaldus graaf van Angoulême. Arnaldus is de zoon van 

Bernardus, graaf van Périgord en Agen. Karel regeerde ten tijde van abt Wigo (973-† 994).  

[Met Karolus minor kan niet Karel III de Eenvoudige (898-922) bedoeld zijn, al wordt deze in het Chronicon  

III, 20, 8, wel zo genoemd. Niet alleen de chronologie weerspreekt dit, maar ook het feit dat in excerpt nr. 40 

Karel III van het epitheton magnus wordt voorzien. In chronologisch opzicht is ook de obscure Carolus minor 

(ca. 847-866) uitgesloten. Zeer waarschijnlijk bedoelde Ademar met Carolus minor  Karel, hertog van 

Lotharingen (953-ca. 993), de zelfbenoemde koning van Frankrijk en laatste Karolinger. Deze was immers 

tijdgenoot van abt Wigo (cf. LANDES, “L’accession des Capétiens”, p. 159). Ademar vergist zich met Arnaldus, 

de zoon van graaf Bernardus van Périgord, omdat deze misschien wel enige tijd na 945 graaf van Angoulême is 

geweest, maar niet meer ten tijde van abt Wigo. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat hier Arnaud Manzer 

bedoeld is, de zoon van Willem II Taillefer, en graaf van Angoulême van 975 tot 988 ( cf. André DEBORD, La 
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25 ¶47 Cum resedisset uulgrimnus comes æqualisina cum rainburgis in mallo publico. 

austrulfus48 sacerdos canonicus sancti eparchii et prepositus ipsius. interpellauit 

auegonem quia mancipia49 sancti eparchii tulerat dodolinane. et aldane cum infantibus 

earum utriusque sexus et retro se tenebat contra legem et dei iustitiam. Interrogatas50 

eorum leges austrulfus se romanum. aueg<on>us salicum se dixit. Tunc rainburgi51 

interrogauerunt auegoni quid de hac re respondere haberet. Ipse dixit quia mancipia 

apud se retinebat de longo tempore. Illi interrogauerunt. si ualebat ipsa mancipia per 

iustitiam  uindicare. Ipse dixit nec per hereditatem nec per testimonium ualebat ea 

litigare. Tunc cum uuadio predicto preposito mancipia coram omnibus restituit cum 

sua lege et in omnibus uestituram dedit. S. ramnulfo uicecomite.52 xii testes 

firmauerunt cartam. Actum anno ii. regnante carlomanno;53  

 

[fol. 142r] 

 

26 ¶ Mansum unum in uilla baciaco in pago sanctonico Alium mansum iuxta terram 

sancti pauli et de alio latere terra54 arduini episcopi dedit gauzbertus;55  

                                                                                                                                                         
société laïque, p. 100-101 en het schema op p. 103); voor de vergissingen van Ademar m.b.t. Karel III de 

Eenvoudige, cf. Patrick GEARY, Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the end of the first 

Millennium (Princeton, 1994), p. 214]. 

Tijdens de regering van Lodewijk IV van Overzee (936-954) werd het klooster van St.-Cybard bevolkt door 

monniken [zie excerpt nr. 9]. 

Tijdens Lotharius IV, koning van Frankrijk 954-986, was Mainardus abt van Saint-Cybard (na 940-973/74?).  

Ten tijde van de Robertinger koning Odo (Eudes, 888-898) was Willem graaf van Angoulême.  

[Tijdens de regering van Odo was Alduinus  nominaal graaf van Angoulême (886-916). De broer van Alduinus 

was Willem I, graaf van Périgord en Agen, en mogelijk is hij het die hier bedoeld is, terwijl hij het bestuur van 

het graafschap Angoulême waarnam tijdens de ziekte van zijn broer, zoals gesuggereerd door DEPOIN, Les 

comtes héréditaires d’Angoulême, p. 9-10 en n. 56 hierboven . 
47 Voor deze akte, cf. J. DEPOIN, Les comtes héréditaires d’Angoulême de Vougrin Ier à Audoin II (869 – 1032), 

réimpr. Angoulême 1905 (oorspr. in: Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente, 4-5 

(1904-1905)), p. 3-27, hier p. 7.  
48 austrulfus    suprascr.add.  l 
49 corr. laatste a 
50 Interrogatas] Interrogatus  legit  Delisle 
51 rainburgi ] onderstreept 
52 ramnulfo uicec̅ ]  cod.   Holder-Egger    ramnulfo uicecomiti  Delisle 
53 Acte opgemaakt in 881, het tweede regeringsjaar van Carloman (hertog van Aquitanië (867-884) en 

vervolgens koning van Frankrijk, 880-884), inzake een publieke rechtszaak (mallus publicus) onder leiding van 

de graaf van Angoulême, Vulgrin I (869-886) en zijn raadslieden (rainburgi). Klager is Austrulfus, kanunnik en 

proost van Saint-Cybard, die Avegonus voor het gerecht brengt omdat deze onvrijen (mancipia) van Saint-

Cybard, namelijk Dodolinana en Aldana, met hun kinderen van beider geslacht, heeft weggevoerd en ze bij zich 

houdt in strijd met de wet en tegen Gods orde. Gevraagd naar hun wetten antwoordde Austrulfus  met Romeins 

recht en Avegonus met Salisch recht. Toen vroegen de raadslieden wat Avegonus op de beschuldiging te 

antwoorden heeft. Hij antwoordde dat de onvrijen al gedurende lange tijd bij hem verbleven. Zij vroegen hem of 

hij aan kon tonen dat deze onvrijen rechtens van hem waren. Hij zei dat hij niet in staat was om hen voor zich op 

te eisen, noch volgens het erfrecht, noch per testament. Toen werden aan voornoemde prepositus (Austrulfus), in 

aanwezigheid van allen, de onvrijen teruggegeven in wettig en volledig bezit. Dit gebeurde door overhandiging 

van een wadium (een voorwerp dat symbolisch het bezitsrecht over de personen vertegenwoordigt, cf. 

Niermeyer, p. 1458-1463). De acte werd getekend door Ramnulfus (burggraaf van Marcillac (879-888) en  zoon 

van Vulgrin I) en bevestigd door twaalf getuigen. 

[Ademar heeft deze notitie gebruikt voor de passage in het Chronicon, III, 19, 35. Merkwaardigerwijs maakt hij 

op die plaats graaf Vulgrinus tot tijdgenoot van Karel de Grote door Carloman (880-884), de zoon van Lodewijk 

de Stamelaar, aan te zien voor Carloman (768-771) de broer van Karel de Grote, cf. DEBORD, La société laïque, 

p. 95 en n. 213; Chronicon, éd. BOURGAIN, note critique, p. 265; GILLINGHAM, “Ademar of Chabannes”, p. 7]. 
54 terram   Delisle   Holder-Egger 
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[fol. 142v] 

 

27 Alodum in uilla monte mazino in uicaria rocinacinse. siguinus presbyter. tempore 

mainardi56 abbatis.57  

 

28 ¶ Vasnacum. gauscelmus58 et frater eius matheus.59  

 

29 ¶ post obitum odonis regis carolis regis. tempore lanberti uicecomitis.60  

 

30 ¶ Linars. dedit ranbaldus et uxor eius etolane regnante carlomando rege.61  

 

31 ¶ mansum rotlandi in uilla ulciaco in pago petragoricinse in uicaria piliacense. 

amalricus. regnante ludeuico rege.62  

 

32 ¶ Unum mansum in uilla guz in pago petrogorico in centena berciacense. leuterius 

sacerdos. S. fulcherius uicecomes anno iio. regnante ludouico rege.63  

 

33 64Loterius xxx annos regnauit; Tempore mainardi abbatis fuerunt decani rotbertus 

ainardus. guitbertus.65 

 

                                                                                                                                                         
55 Schenking van Gauzbertus: een huis in Baciaco (Bassac aan de Charente tussen Cognac en Angoulême), in het 

district Saintonge; een ander huis gelegen naast het terrein van de Pauluskerk (ecclesia Sancti Pauli in 

Angoulême) en, vanaf de andere zijde, grenzend aan het grondbezit van bisschop Arduinus [er is geen bisschop 

van Angoulême onder deze naam bekend]. 
56 mainardi abbatis] mainardus abbatis   Delisle 
57 Schenking door de priester Siguinus van bezittingen in het dorp Monte Mazino (?), in het rechtsgebied van 

Rocinacinse (Ronsenac) tijdens het abbatiaat van Mainardus (na 940-973/974). 
58 gauscelmus] gascelmus ante corr. (suprascr. u) 
59 Schenking van (bezittingen in) Vasnacum (Venat, c. Angoulême, cne Saint-Yrieix-sur-Charente) door 

Gauscelmus en zijn broer Matheus. 

[excerpt van Saint-Cybard, acte nr. 226, kort na 942, cf. Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard,  éd. 

LEFRANCQ, P. 204-205; DEBORD, La société laïque, p. 281] 
60 Na zijn dood wordt koning Odo († 898) opgevolgd door Karel III, de Eenvoudige (898-922). In die tijd was 

Lanbertus burggraaf (van Marcillac, † 918).  

[in de chronologie van Ademar wordt dus geen rekening gehouden met de eerste troonsbestijging, c.q. zalving 

van Karel III in 893]. 
61 Tijdens de regering van Carloman (879-884, aanvankelijk samen met zijn broer Lodewijk III, vanaf  882 

alleenheerser) schenken Ranbaldus en zijn vrouw Etolana het dorp Linars (juist ten westen van Angoulême) aan 

Saint-Cybard. 
62 Amalricus schenkt het huis van Rotlandus, in het dorp Ulciaco, gelegen in het rechtsgebied van Pillac en in het 

district Périgord; ten tijde van de regering van Lodewijk IV van Overzee (936-954). 

[Ulciaco wordt genoemd in een schenking aan de kathedraal van Angoulême in 868: “in Ulciaco uillam, super 

alueum Nisonna (= Nizonne) situm”, cf. NANGLARD, Cartulaire de l’église d’Angoulême, p. 38]. 
63 Schenking van een huis in het dorp Guz (Gout-Rossignol), gelegen in het rechtsgebied (centena) van 

Bersiacense (Petit-Bersac) en in het district Périgord, door de priester Leuterius aan de abdij van St.-Cybard; 

gedateerd in het tweede regeringsjaar van Lodewijk IV van Overzee, juli 937/38; getekend door burggraaf 

Fulcherius. 

[Uittreksel van akte nr. 218, Le cartulaire de l’abbaye de St.-Cybard, éd. LEFRANCQ,  p. 193-194. De burggraaf 

Fulcherius is niet bekend;  Ademar spreekt in Chronicon III, 20, 14, over een verder onbekende burggraaf 

Fulcherius van Limoges; misschien is er een verbinding met Aubusson, cf. Chronicon (éd. BOURGAIN), note 

critique, p. 266.] 
64 Loterius … guitbertus. ] om. Delisle  Holder-Egger    
65 Lotharius IV regeerde dertig jaren (van 954 tot 986). In de periode dat Mainardus als abt van Saint-Cybard 

fungeerde (vanaf 940), waren Ainardus, Rotbertus en Guitbertus decaan.  
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[fol. 143r] 

 

34 ¶ Odo regnauit anno .i. in aquitania et in francia .ii. anno. anno incarnationis 

dccclxxxviiii.66  

 

35 ¶ ebulus episcopus egolismensis fuit tempore lodoici. regis.67  

 

36 ¶ Oliba episcopus egolismensis fuit tempore arnulfi regis filii odonis. tunc erant 

canonici loco sancti eparchii. regnante carlomanno.68  

 

37 curtem narciaco cum capella sancti seuerino tres mansos uestitos et iiiior apsos. 

ramnulfus et senegundis uxor eius. S. uulgrimnus comes qui fuit tempore oliba 

episcopi. S. bernardo comite.69 S. Vuillelmo follo. Karolus filius ludoici regnauit.70  

 

38 ¶ Mansum unum in uilla genebrosa in uicaria piliacense. arnaldus comes filius 

bernardi;71  

 

39 ¶ Vnum mansum in uilla lupsalco in pago egolismensi. in uicaria pedriacense. 

matfredus et filius eius gauzfredus. S. bernardi comitis. S. odolrici uicecomitis.72   

 

[fol. 144r] 

 

                                                 
66 In het jaar 889 regeerde Odo een jaar in Aquitanië en (daarna) twee jaar in Frankrijk. 

[Odo (Eudes) was koning van Frankrijk van 888 tot 898. Waarschijnlijk heeft Ademar deze aantekening gebruikt 

als bron voor zijn onterechte bewering in het Chronicon, III, 20, 10 (en in recensio α, lin. 23) dat de oorsprong 

van Odo’s heerschappij in Aquitanië lag. Het is de vraag op welke bron Ademar zich hier verlaat. Voor deze 

discussie, cf. Chronicon (éd. BOURGAIN), note critique, p. 266, en Chronique (éds. CHAUVIN / PON), p. 219, n. 

184].   
67 Ebulus was bisschop van Angoulême (951-973) ten tijde van Lodewijk IV van Overzee, koning van Frankrijk 

(936-954). 
68 Oliba was bisschop van Angoulême (875-892) ten tijde van koning Arnulfus, zoon van Odo. Toen waren er 

kanunniken in Saint-Cybard, tijdens de regeringsjaren van Carloman (koning van Frankrijk, 880-884). 

[Met Arnulfus is waarschijnlijk de koning van Oost-Frankrijk (888-898) bedoeld, de latere keizer (896-899). 

Ademar maakt hier de vergissing door Arnulfus als zoon van de Robertinger Odo (888-898) te beschouwen. In 

werkelijkheid had Odo geen erfgenaam; Arnulfus was de bastaardzoon van Carloman. In het Chronicon, III, 22, 

8-9 (ook in recensio α, lin. 66-67), herhaalt Ademar deze misvatting, cf. Chronicon (éd. BOURGAIN), note 

critique, p. 269-270]  
69 Bernardo comite] Bernardo comitis  Holder-Egger   Delisle 
70 regnauit] regnabat   Delisle 

Ramnulfus en zijn vrouw Senegundis schenken aan Saint-Cybard de curtis Nersac-sur-Charente met de kapel 

van St. Severinus, drie huizen (gemeubileerd) en vier leeg (apsos, Gr.); ondertekend door: Vulgrin graaf van 

Angoulême (869- 886) ten tijde van bisschop Oliba (875-892); Bernardus, graaf van Périgord en Agen (? 890-

940); Willem de Domme (Willem II Taillefer?); tijdens de regering van Karel III (898-922), zoon van Lodewijk 

de Stamelaar. 

[Ramnulfus was de schoonzoon van graaf Vulgrin I en burggraaf van Marcillac (879-888), zie nrs. 11 en 25. Bij 

de ondertekening doen zich tegenstrijdigheden voor: tijdens het leven van graaf Vulgrin I was zijn kleinzoon 

Bernard, de latere graaf van Périgord en Agen, nog niet geboren en Karel III de Eenvoudige was 6 toen Vulgrin I 

stierf. Misschien heeft Ademar hier twee oorkonden in elkaar geschoven?]   
71 Graaf Arnaldus, zoon van Bernardus, schenkt een huis in het dorp Genebrosa (?), in het rechtsgebied Pillac. 

[Arnaldus Voratio, graaf van Angoulême (na 945 en vóór 952), zoon van Bernardus graaf van Périgord en Agen 

en na 945 graaf van Angoulême] 
72 Matfredus en zijn zoon Gauzfredus schenken aan Saint-Cybard een huis in het dorp Lupsalco (Lupsault, ten 

noorden van Angoulême), gelegen in het rechtsgebied Pérignac (?, ten zuiden van Angoulême); getekend door 

graaf Bernardus van Périgord (na 945 ook van Angoulême) en Odolricus II, burggraaf van Marcillac (na 944). 
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40 ¶ Villam marendaco in pago egolismensi. uuillelmus comes filius uulgrimni et uxor 

eius rigilindis. et theoto. et ansbertus. regnante carolo rege magno. tempore gonbaldi 

episcopi et canonicorum.73  

 

41 ¶ Dedicatio ecclesiæ narciaco .iiii. idus decembris. oliba episcopus dedicauit eam anno 

incarnationis dccclxxxvii. indictione .v. dedit ibi decimam ipsius uillæ. et alia uilla 

quæ dicitur lintiniacus. alia quoque floriusco74 mali75 siue paludis et campaniacus 

decimas harum uillarum concessit  ad ipsam ecclesiam quæ est in honore sancti petri;76  

 

42 ¶ Vnum mansum ubi uisus est manere adalardus77 in pago petrogoricinse in uilla 

uirtiliaco78 dedit adraldus.79

                                                 
73 Doublure van nr. 20, fol. 140v; regnante carolo rege magno (!), cf. Inleiding. 
74 floriusco] floriaco  Delisle    florico  Holder-Egger 
75 mali] incili  legit Holder-Egger 
76 Wijding van de Sint-Petruskerk in Nersac-sur-Charente op 10 dec. 887 door bisschop Oliba (875-892). Hij 

schenkt  aan deze kerk de tiende van genoemd dorp, en hij verleent aan deze kerk de tienden van het dorp 

Lintiniacus en ook van Floriusco mali ofwel Paludis en Campaniacus (Champagne-Vigny, zuidwestelijk van 

Angoulême) [Een jaar later werd de ecclesia Sancti Petri van Nersac geschonken aan St.-Cybard, zie nr. 11]. 
77 ad-  ex corr. 
78 ‘ti’ niet duidelijk. 
79 Adraldus schenkt een huis, waar Adalardus in heeft gewoond, in het dorp Uirciliaco (?) in het district 

Périgord. 
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52. EX LIBRIS SAINT-MARTIAL  

 

 fol. 141v (schriftje XII).  

 

 

LITERATUUR EN EDITIES 

 

  In vrijwel iedere studie die over Ademar verschijnt, wordt naar dit colofon verwezen. Onder 

de voornaamste edities, met interessante interpretaties, wil ik de volgende auteurs vermelden: 

L. DELISLE, Les manuscrits de Saint-Martial de Limoges, p. 7; 

ID., “Notice sur les manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes”, p. 302. 

R. LANDES, Relics, Apocalypse and the Deceits of History, p. 279-280; p. 353-355, afb. op  p. 

358. 

J. GRIER, The Musical World of a Medieval Monk, p. 296-299.  

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 141v] 

 

 Hic est liber sanctissimi domni nostri MARCIALIS Lemouicensis / 

 ex libris bonę memorię Ademari Grammatici; Nam post/ 

 quam1 multos annos peregit in domini seruicio. ac simul / 

 in monachico ordine in eiusdem patris coenobio: pro/ 

/5/ fecturus hierusalem ad sepulchrum2 domini nec inde reuer/ 

 surus multos libros in quibus sudauerat eidem suo / 

 pastori ac nutrito[  ]ri reliquid ex quibus hic est unus;3 

 

 

  

TOELICHTING 

 

    Dit ex libris en in memoriam voor Ademar, werd door een latere hand geschreven in de 

lege ruimte die Ademar in zijn excerpt van de Etymologiae had uitgespaard.4  

Volgens Richard Landes werd dit colofon kort ná 1052 geschreven door dezelfde monnik die 

op fol. 193v (schriftje XIII) de bisschopslijst van Limoges completeerde met de naam van 

bisschop Iterius (1052-1073).5 Hoewel deze identificatie op grond van een vergelijking van 

slechts enkele lettervormen moeilijk bevestigd of weersproken kan worden, denk ik dat de 

                                                 
1 postquam ... peregit] postquam idem ... peregit   Landes (Relics, p. 279)   idem] eras. 
2 sepulcrum ante corr. (suprascr.add. h)  Spiritus asper bovengeschreven toegevoegd  
3 Cf. LANDES, Relics, p. 279. Volgens Landes zijn deze regels geschreven door een monnik van St.-Martial kort 

na 1052, omdat deze monnik ook de bisschopslijst voor Limoges op fol. 193v bijwerkte met de naam van 

bisschop Iterius (1052-1073). Zie ook afbeeldingen 8 en 9 bij Landes, Relics 357-358. Van deze identificatie ben 

ik niet geheel zeker. Elders in het handschrift is wel een toevoeging aan te wijzen die paleografisch met het 

obituarium van Ademar in verband kan worden gebracht, zie....  
4 De ruimte was vermoedelijk bedoeld om het ontbrekende excerpt van Boek XIX, hoofdstuk 15-19, achteraf in 

te voegen. 
5 Relics, p. 279. 
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paleografische analyse van Landes correct is. De afbeeldingen hieronder laten zien waarom 

(let vooral op de doorzakkende r in Iterius):  

 

 
 

Afb. 52.1, fol. 193v, in margine: “Iterius episcopus” (“Iordanus” is in  de hand van Ademar) 

 

 
 

Afb. 52.2, fol. 141v: ex libris VLO 15. 

 

 

    Ook zonder het precieze tijdstip van invoeging te kennen, kunnen we enkele gegevens aan 

dit ex libris ontlenen: 

 

1. Men heeft gemeend uit dit colofon te kunnen concluderen dat Ademar bij zijn vertrek 

naar het Heilige Land, welbewust ‒ want zogenaamd in geordende toestand ‒ zijn 

boekenbezit in Saint-Martial deponeerde.6 De stilzwijgende veronderstelling luidt dan, 

dat de katernen vanVLO 15 door Ademar zelf reeds tot een eenheid waren gebonden. 

In die opvatting slaat “hic est liber” dus op VLO 15 als geheel, en niet op de libellus 

waarin zich het colofon bevind. Ik heb eerder aangetoond dat VLO 15 op het moment 

van Ademars vertrek, en feitelijk nog tot het moment van herbinding door Bernard 

Itier, bestond uit een losse verzameling katernen en libelli, voorzien van een 

voorlopige binding.7 Het feit dat Ademar talrijke katernen (niet alleen die van VLO 

15) in een dergelijke conditie in Limoges achterliet, geeft aan dat hij in deze 

                                                 
6 R. LANDES, Relics, p. 353-355. Klaarblijkelijk beschikte Ademar over een eigen bibliotheek, in weerwil van 

het bepaalde in de Benedictijner Regula 33: “neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem, neque 

codicem, neque tabulas, neque graphium, sed nihil omnino”. Hoewel hij met vele, vaak zelfgeschreven, 

handschriften een vrije omgang had, betekent dit nog niet dat hij ook andere katernen en libelli dan die van VLO 

15, tot zijn persoonlijk bezit rekende. 
7 Zie mijn “A Flexible Unity”, p. 52-58 en Deel I, p. 46 e.v. 

http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2C.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/3W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/K1.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/XP.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2X.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/UB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/1/5A.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/RR.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/1/1J.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/G.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2K.HTM
http://www.intratext.com/IXT/LAT0011/2X.HTM
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handschriften tot op het laatst werkzaam is geweest en waarschijnlijk ook in de 

toekomst nog werkzaam wilde blijven.   

2. Ademar, voorheen verbonden aan Saint-Cybard, wordt hier een monnik van Saint-

Martial genoemd. Het is mogelijk dat Ademar op het laatst van zijn leven verhuisd is 

naar Saint-Martial. Van hem is één apostolische liturgietekst bekend die hij 

ondertekende met “Ademarus monachus sci marcialis”.8 De bewering in het colofon 

dat Ademar de vele boeken waarin hij gewerkt had aan het klooster van Saint-Martial 

naliet, kan gezien worden als een toeëigening achteraf door de monniken van Saint-

Martial; ook, en vooral, van die handschriften waarin duidelijk Angoulême als 

herkomst stond vermeld. De frase “multos libros in quibus sudaverat eidem suo 

pastori ac nutritori reliquid” stelt het zo voor, alsof Ademar reeds bij vertrek naar 

Jeruzalem zijn testament had opgemaakt. Men moet echter wel bedenken dat dit 

colofon niet bedoeld is om de plannen en verlangens bloot te leggen die Ademar 

koesterde bij aanvang van zijn pelgrimstocht. Het is een opportunistische formulering 

achteraf, die erop gericht is om de uitkomst van een toevallige samenloop van 

omstandigheden ten eigen bate aan te wenden.  

3. Het feit dat Ademar in dit colofon als een respectabele geleerde (“grammaticus bonę 

memorię”) wordt herdacht, betekent in ieder geval dat korte tijd na zijn vertrek zijn 

reputatie in Limoges weer was hersteld, tenminste indien we de mening zijn toegedaan 

dat zijn aanzien door het ‘mislukte’ apostolische avontuur in 1029, ernstige schade had 

opgelopen. Ik ga er echter vooralsnog vanuit dat Ademars reputatie in Limoges tijdens 

en na zijn leven, relatief ongeschonden is gebleven.9 Aan het epitheton “grammaticus” 

kan nog een extra betekenis worden toegekend omdat het voorkomt in een libellus met 

onderwijskundige teksten: Ademar wordt hierdoor als het ware in de context geplaatst 

van de Etymologiae, een bijbel van geleerdheid, en in het rijtje van illustere 

voorgangers, wier genealogie enkele bladzijden verder (fol. 147v-148r) door Ademar 

zelf werd gepresenteerd (zie tekst nr. 48).  

4. Het colofon zegt dat Ademar naar Jeruzalem is vertrokken zonder van die reis terug te 

zijn gekeerd. Er staat niet bij wanneer hij Frankrijk verliet en ook niet wanneer hij in 

Palestina gestorven zou zijn. Uit een aantekening van Ademar in de marge van MS 

Rome BAV, Reg. lat. 1332, fol. 43v, blijkt dat hij in ieder geval ná 29 juni 1033 zijn 

pelgrimage aanving.10 Een concreet sterfjaar ontlenen we aan een notitie van de 

bibliothecaris Bernard Itier (1163-1225): “Anno gracie MoXXXoIIIIo obiit Ademarus 

monacus qui iussit fieri uitam sancti Marcialis cum litteris aureis et multos alios 

libros et in Iherusalem migrauit ad Christum”.11 Waarop baseerde Bernard Itier zijn 

kennis dat Ademar in 1034 in Jeruzalem zou zijn gestorven, waarbij we tevens moeten 

bedenken dat Bernard Itier het systeem hanteerde om het jaar met 25 maart te laten 

beginnen?12 Wanneer Ademars sterfjaar bekend was bij Bernard Itier, die bijna 200 

jaar nadien schreef, waarom stelde de colofonschrijver, een bijna-tijdgenoot van 

Ademar, zich dan tevreden met de vage omschrijving “profecturus Hierusalem ad 

sepulchrum domini nec inde reversurus”? Het is goed mogelijk dat Bernard Itier 

beschikte over ons onbekende, exacte informatie omtrent Ademars sterfdatum, maar 

het is even zo goed voorstelbaar dat hij dit colofon zó heeft geïnterpreteerd dat hij het 

                                                 
8 BnF lat. 1121, fol. 58r. 
9 Anders is zijn vrije omgang met het boekenbezit van de abdij, ook nog in juni 1033, niet te verklaren.  
10 Cf. G. d’ONOFRIO (ed.), Excerpta Isagogarum et Categoriarum (Turnhout, 1995: CCCM 120), p. XLIX, n. 

113,  en Plate X. 
11 MS Parijs, BnF lat 1338, fol. 36r. De tekst is volgens de editie LEWIS, The Chronicle, p. 32; met kleine 

varianten, cf. LEMAITRE (éd. et trad.), Bernard Itier. Chronique, p. 13.  
12 Cf. LEWIS (ed.), The Chronicle, p. xxvii.  
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jaar waarin niets meer van Ademar werd vernomen, dus het jaar ná zijn vertrek, óók 

als zijn sterfjaar is gaan beschouwen?  Afgaande op het feit dat men in, of na 1052 

constateerde dat Ademar niet was teruggekeerd, kan niet uitgesloten worden dat 

Ademar zelfs al op de heenreis, dus vermoedelijk in 1033, al het leven heeft gelaten. 

Daarom lijkt het me verstandig om aan het tot nu toe gehanteerde sterfjaar 1034, het 

woordje circa toe te voegen.
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53. NEUMEN ZONDER TEKST 

 

fol. 6v (II), 129v (XII), 135v-136r (XII), 194r (XIII): in margine 

 

    Onderstaande muzikale notities moeten, gezien hun marginale positie in het handschrift, 

Ademar te binnen geschoten zijn terwijl hij met ander werk bezig was. Ook in de marge van 

fol. 185v noteerde Ademar neumen maar daar wordt de identificatie vergemakkelijkt door de 

toevoeging van de bijbehorende tekstregels van Sacerdotes dei (zie tekst nr. 63). De 

muzieksnippers uit VLO 15 krijgen geen vermelding in de recente editie van Ademars 

muzikale werken,1 maar ze zijn toch niet helemaal van alle belang ontbloot, omdat ze 

aantonen dat Ademar naast en tijdens zijn lesactiviteiten in beslag genomen werd door 

gedachten aan een of ander muzikaal project. En dat hij dus naar alle waarschijnlijkheid de 

functies van leraar en componist in het klooster met elkaar combineerde.2 

   Het muziekschrift van Ademar is geïdentificeerd door James Grier, vooral aan de hand van 

de composities die worden aangetroffen in Parijs BnF lat. 909 en 1121.3 De marginale 

neumen in VLO 15, hoe fragmentarisch ook, vertonen een grote overeenkomst met het 

muziekschrift in genoemde handschriften. Hiervoor hoeven we de neumen in deze 

fragmenten, inclusief Sacerdotes dei, alleen maar te vergelijken met het slot van het Alleluia 

op fol. 72v van BnF lat. 1121.4 

 

  

 

 
 

 
 

Afb. 53.1. Schriftje II, fol. 6v: neumen in linkermarge en in ondermarge (Avianus, Fabulae). 

 

                                                 
1 Cf. James GRIER (ed.), Ademarus Cabannensis, Opera liturgica et poetica. Musica cum textibus (Turnhout, 

2013: CCCM 245A) 
2 In vergelijkbare gevallen denkt John CONTRENI, “The Pursuit of Knowledge”, p. 116, aan studenten die in 

gedachte bij hun koorlessen verkeren.  
3 James GRIER, “Scriptio interrupta: Adémar de Chabannes and the Production of Paris, Bibliothèque nationale 

de France, Ms latin 909”, in: Scriptorium 51 (1997), p. 234-250, Pls. 17-24; ID., The Musical Autographs of 

Adémar de Chabannes (989-1034)”, in: Early Music History 24 (2005), p. 125-168; zie ook M. HUGLO, 

“Codicologie et musicologie” in: P. COCKSHAW, M.-C. GARAND, P. JODONGE (eds.), Miscellanea codicologica 

F. Masai dicata (2 vols.) (Gent 1979) I, p. 76-81. 
4 Zie afbeelding 17b in J. GRIER, “Scriptio interrupta”.  
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Afb. 53.2. Schriftje XII, fol. 129v: neumen in ondermarge (Etymologiae) 

 

 
 

Afb. 53.3. Schriftje XII, fol. 135v-136r: neumen in ondermarge (Etymologiae) 

 

 

 
 

Afb. 53.4 Schriftje XIII, fol. 194r: Neumen, rechtsonder in de marge van de Cyclus 

decemnovenalis 1045-1063. 
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54. HYGINUS, De astronomia (met illustraties) 

 

fol. 155-188r med. (schriftje XIII). 

 

 

INLEIDING 

 

    Met het kopiëren van De astronomia van Hyginus, opent Ademar een libellus (schriftje 

XIII) dat verder gevuld is met teksten en tabellen die gewijd zijn aan astronomie, 

computistiek, prognostica (lunaria) en geschiedenis (bisschopslijsten).1  

Direct aansluitend op De astronomia volgen namelijk fragmenten uit Beda’s De natura 

rerum, ineengevlochten met gedeelten uit de Aratus latinus en uit de Recensio interpolata. 

Nadat Ademar ruimte had gereserveerd voor een toekomstige kopie van het Excerptum de 

astrologia, besloot hij om een aantal computistische hulpteksten in te voegen, die weer 

gevolgd worden door drie 19-jarige cycli voor de berekening van de paasdatum. Temidden 

van deze cycli werden een drietal prognostische teksten opgenomen.   

Tezelfdertijd, of mogelijk enige tijd later, werden de lege ruimtes, naast en na de 19-jarige 

cycli, gedeeltelijk opgevuld met bisschopslijsten van Limoges en Tours door Ademar zelf. 

Tenslotte was het Bernard Itier die in de 13e eeuw een lijst van dépendances van Saint-Martial 

invoegde in de ruimte die Ademar oorspronkelijk gereserveerd had voor het Excerptum de 

astrologia.2 

     De bijdragen in dit schriftje vormen een samenhangend geheel, bijeengehouden door de 

elementen tijd en ruimte, en hun betekenis voor het verloop van het aardse bestaan. Bij de 

inrichting van het kloosterleven, bijvoorbeeld in de liturgieviering, richtten de monniken zich 

naar de cyclische beweging van de hemellichamen, vooral naar die van de zon en de maan en 

hun positie in de Dierenriem. En om het verleden te structureren en zichzelf in de tijd te 

plaatsen maakte de monnik/historicus gebruik van dezelfde, steeds weerkerende patronen aan 

het hemelgewelf die vertaald werden in kalenders. Het leven van de mens in heden en 

verleden verliep dus parallel aan, en in harmonie met, de beweging van de macrokosmos. 

Vanwege het cyclische karakter van de astronomische verschijnselen kon men echter ook 

berekeningen doen voor toekomstige tijden. Dat is het thema van de prognostica die Ademar 

in zijn computus opneemt. Anders dan bij de beschrijving van het verleden en bij de 

dagindeling, waar de tijd als een soort objectieve, neutrale mal fungeert, hebben de 

bewegingen aan het uitspansel een normatief karakter voor toekomstige gebeurtenissen. 

Gezondheid, voorspoed en dergelijke, kunnen bijvoorbeeld bevorderd worden door bij een 

zekere stand van de maan, bepaalde dingen te ondernemen of juist achterwege te laten. Aan 

deze handelwijze ligt de overtuiging ten grondslag dat de macrokosmos van invloed is op de 

microkosmos (melothesie). In die gedachtengang had men met kennis van de astronomie een 

machtig middel in handen om het toekomstig leven van de mens te beïnvloeden.  

   In veel middeleeuwse handschriften treft men dergelijke samengestelde verzamelingen aan 

waarbij astronomie en computus een verbinding met elkaar zijn aangegaan, zij het in steeds 

wisselende configuraties. Hoewel de verzameling van Ademar in schriftje XIII qua omvang 

                                                 
1 Zie de tabel in Ad van ELS, “A Flexible Unity”, Appendix II, p. 64. 
2 Daarnaast nog enkele marginalia van Ademars hand.  
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de grote computistische encyclopedieën niet kan evenaren,3 is zij toch bijzonder in die zin, dat 

hier op een praktisch niveau getoond wordt op welke gebieden van het menselijk leven de 

kennis van astronomie en tijdrekening hun toepassing vinden.   

 

PALEOGRAFIE  

 

      In de monografie die zij wijdde aan de tekeningen van Ademar van Chabannes, heeft 

Danielle Gaborit-Chopin na een comparatieve analyse van de afbeeldingen in VLO 15, 

geconcludeerd dat de mythologische sterrenbeelden in De astronomia door dezelfde tekenaar 

zijn gemaakt die ook verantwoordelijk was voor de afbeeldingen bij de Psychomachia en bij 

de Fabels van Phaedrus in dit handschrift. Ondanks de verschillen in formaat en levendigheid 

tussen deze drie werken is telkens de hand van Ademar duidelijk herkenbaar.4 Ook het schrift 

is volgens haar, ondanks de verschillen, ook weer onmiskenbaar dat van de auteur van de 

Psychomachia en van de Fabels. Alleen is Ademar in De astronomia niet door tijdgebrek of 

perkamenttekort gedwongen om haastig en slordig te werken:  

 

... l’écriture (…) est d’un module constant, régulière, aerée; mais bien qu’elle soit plus 

soignée, c’est indéniablement celle de la “Psychomachie” et des fables, donc celle 

d’Adémar: on retrouve, en effet, dans les trois cas, les mêmes abréviations, les mêmes 

ligatures, les mêmes A majuscules ornés à leur partie supérieure d’un crochet 

revenant vers la gauche, les F à la barre transversale oblique, les S dont la bouche 

s’applatit.5  

 

   Alhoewel de hand van Ademar telkens herkenbaar blijft, treden er gedurende het 

schrijfproces toch kleine veranderingen in schrijfstijl op, zoals de volgende afbeeldingen laten 

zien: 

 

 
 

Afb. 54.1, fol. 158r 

                                                 
3 Zie bijv. MSS Sankt Gallen, Stiftsbibliothek 250 (s. IXex, St. Gallen: http://www.e-

codices.unifr.ch/en/description/csg/0250), Parijs, BnF lat 5239 (s. X, Limoges), Straatsburg, 326 (s. X/XI, 

Angoulême ?) en BAV Vat. Reg. lat. 123 (1056, Ripoll). 
4 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 187; zie ook K. WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex, p. 

188: “…all three cycles (i. e. Psychomachia, Phaedrus, De astronomia, vE) are assimilated in their style, being 

apparently drawn by the same hand.”  
5 GABORIT-CHOPIN, “Les desssins d’Adémar”, p. 186. Spatiëring na een woordeinde vindt zeer onregelmatig 

plaats; woordblokken van twintig lettertekens en meer zijn geen uitzondering.  

http://www.e-codices.unifr.ch/en/description/csg/0250
http://www.e-codices.unifr.ch/en/description/csg/0250
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Afb. 54.2, fol. 168r. 

 

 
 

Afb. 54.3, fol. 178r. 

 

 
 

Afb. 54.4, fol. 188r. 

 

    De neiging van Ademar om de, weliswaar golvende, regellijn te verlaten, kan geïllustreerd 

worden met het woord “apparet” in de volgende regel: de letter a danst ver boven de regel 

terwijl de stokken van de dubbele p eindigen op de regellijn. 
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Afb. 54.5, fol. 186r, r.26.  

 

De letter a wordt soms op opvallende wijze geschreven als at, zie bijvoorbeeld de eerste a in 

“parentauit”, fol. 159v. lin. 22; evenzo in “uirgulam”, fol. 161v. lin. 14; en ook in “hostia”, 

fol. 171r, lin. 20 (zie afb. 54.6). Het gaat hier om het steeds terugkerende fenomeen van een 

dichtgelopen spitse a, die door toevoeging van het letterteken t, omgezet wordt in een open a 

met een dakje. 

 

  
 

Afb. 54.6, fol. 171r, r. 20: “cum hostia quam…”. 

 

Opmerkelijk is ook de ligatuur et met cauda in “ȩthiopum”, fol. 162r. lin. 10: 

 

 
 

Afb. 54.7 

 

 

CODICOLOGIE 

 

  Ademar schrijft gemiddeld 30 regels per bladzijde. Incidenteel 29 regels (bv. fol. 163v en 

165rv), waarschijnlijk veroorzaakt door de onregelmatige afstanden tussen de prikjes. Soms 

nog minder regels wanneer de aanwezigheid van velranden hiertoe dwingt (bv. fol. 168, 26 

regels; fol. 169r, 26 regels; fol. 169v, 23 regels; fol. 175v telt slechts 28 regels terwijl er wel 

30 prikjes zijn gemaakt). Ter hoogte van de tekening zijn er vanuit prikje 8 en 12 geen lijnen 

getrokken. Ook op fol. 178v zijn er minder regels dan gebruikelijk door de invoeging van 

tekeningen. Vanaf fol. 182, dus na de tekeningen, tellen we 31 prikjes en ook 31 regels.  

  Prikjes: 30 prikjes aan weerszijden (met mesje) en vier prikjes voor een dubbele kantlijn 

vóór en vier prikjes voor een dubbele kantlijn achter. Bij velranden wordt met de rand mee 

geprikt (fol. 174r).  

   Liniëring: droge punt; de kantlijnen zijn doorgetrokken tot de bladrand, evenzo de twee 

bovenste regellijnen en de twee onderste regellijnen. De bovenste zes regellijnen kennen een 

grotere onderlinge afstand dan de overige regellijnen. Dit verschijnsel waarbij de bovenste 

regels meer ruimte bieden dan de onderste regels, werd ook al gedemonstreerd in de 

Etymologiae, schriftje XII. Op grond hiervan zou men kunnen denken aan een model met 

onregelmatige regelafstanden dat gebruikt werd om de katernen van schriftjes XII en XIII te 

prikken. 

De overeenkomsten tussen schriftjes XII en XIII betreffen ook de afmetingen en de kwaliteit 

van het perkament. 

   Er wordt geschreven above top line; Ademar schrijft gewoontegetrouw met sepiakleurige 

ijzergallus-inkt die in het begin, dat wil zeggen tot fol. 156v, is verbleekt. 

Rubricering: De titel, de beginletter en de eerste zes paragraaftitels van Boek I zijn 

gerubriceerd.  
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   De tekst is geschreven nádat de afbeelding aan het perkament was toevertrouwd omdat de 

tekst de tekeningen precies omsluit. Het katern was op dat moment (voorlopig) gebonden, 

hetgeen blijkt uit de waarneming dat de vleugels van de zwaan (Olor) zich via de 

middenvouw over het naastliggende blad uitstrekken (fol. 173v-174r). 

   Foliëring met potlood; op fol. 163 en 179 daarnaast ook foliëring met zwarte inkt. De 

naastliggende tekening van de kreeft op fol. 178v heeft een bijkleuring gekregen met dezelfde 

zwarte inkt. Is dit de hand van een latere gebruiker die op meerdere plaatsen met zwarte inkt 

streepjes heeft gezet en tekeningen heeft opgehaald, o.a. in de Psychomachia? 

 

Katernopbouw: 

De eerste vier katernen zijn regelmatige quaternio’s waarop de regel van Gregory van 

toepassing is (H/VV/HH). Het vijfde katern is een onregelmatig quaternio met fol. 192 en fol. 

189 als twee ingenaaide enkelbladen met kim. 

De oude foliëring is alleen zichtbaar onder nieuwe foliëring op fol.155, 163, 187 en 190. 

Katernsignaturen in bruine inkt door de eerste hand: 

-fol. 162v, in het midden van de ondermarge katernsignatuur “ΓQ .i.” 

-fol.170v, midden ondermarge katernsignatuur “9 ii.” 

-fol. 178v, midden ondermarge katernsignatuur “Γiii.” 

-fol. 186v, midden ondermarge katernsign. “Γiiii.” 

-fol. 187r, midden ondermarge “Γv.” (laatste katern dus op eerste rectozijde gesigneerd) 

 

 

 

 

DE TEKST: HYGINUS’ De astronomia 

 

   In vrijwel alle handschriften van De astronomia wordt in het incipit Hyginus als de auteur 

genoemd. Alhoewel over de identiteit van deze Hyginus enige discussie is ontstaan, kan met 

een grote mate van waarschijnlijkheid Gaius Iulius Hyginus (ca. 64 v. Chr.-ca. 17 n. Chr.), de 

bibliothecaris van keizer Augustus, als auteur/samensteller van De astronomia aangemerkt 

worden.6 De tekst is dus rond het begin van onze jaartelling ontstaan, en bestaat uit een 

verzameling excerpten die uitleg geven over de mythologische sterrenbeelden. Als 

voornaamste bronnen die Hyginus voor deze compilatie gebruikte, kunnen, onder veel andere, 

de Phaenomena van Aratus (geschreven tussen 276 en 274 v. Chr.) en vooral de Catasterismi 

van Erathostenes (ca. 275-ca. 195 v. Chr.) worden beschouwd. Het is de uitdrukkelijke 

bedoeling van Hyginus om een ‘verbeterde’ versie van met name Aratus te presenteren als 

inleiding tot een kosmografie voor de geletterde lezer. Bovendien zou het als handleiding 

voor het gebruik van een schaalmodel van het hemelgewelf kunnen dienen.7 Wanneer 

Hyginus spreekt over sphaera schijnt hij niet de hemel zelf te bedoelen maar een model 

daarvan, in de vorm van een armillarium (met ringen) of een hemelglobe (met een glad 

oppervlak).8  

    De tekst wordt ingedeeld in vier boeken, voorafgegaan door een Praefatio. Boek I geeft een 

beschrijving van het universum; het tweede boek behandelt de mythologieën die met de 

                                                 
6 Cf. LE BOEUFFLE (éd.), Hygin, L’astronomie, p. xxxii-xxxviii. 
7 Hyginus, De astronomia, praefatio (fol. 155v, lin. 15 e.v.); Ibid., IV, 1 (fol. 181v, lin. 12 e.v.), cf. éd. LE 

BOEUFFLE, resp. p. 4 en p. 112. Voor het doel van De astronomia en haar bronnen, cf. LE BOEUFFLE, p. ix-xviii. 
8 Cf. Elly DEKKER, Illustrating the Phaenomena, p. 80-84, en Kristen LIPPINCOTT, The textual tradition of the 

De astronomia of Hyginus, p. 4 e.v; THIELE, Antike Himmelsbilder, p. 49. Voor het werk van Kirsten LIPPINCOTT 

citeer ik uit haar publicaties die in het kader van het The Saxl project op internet zijn verschenen: 

www.kristenlippincott.com/the-saxl-project (versie 2012/2013).  

http://www.kristenlippincott.com/the-saxl-project
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sterrenstelsels worden geïdentificeerd; in het derde boek (fol. 172v-181v) worden dezelfde 

sterrenstelsels als in boek II beschreven, maar nu vooral met betrekking tot hun relatieve 

positie ten opzichte van elkaar en met een opgave van het aantal sterren dat ze bevatten en 

met een indicatie van de plaats die elke ster binnen een bepaalde constellatie inneemt;9 boek 

IV tenslotte behandelt diverse astronomische verschijnselen.  

    In boek III heeft Ademar bij de volgende sterrenstelsels een afbeelding toegevoegd:10 

 

1. Ursa maior (Arctus maximus) 

2. Ursa minor (Arctus minor) 

3. Draco inter arctos 

4. Bootes (Arctophylax) 

5. Corona borealis 

6. Hercules (Engonasin) 

7. Lyra 

8. Cygnus (Olor) 

9. Cepheus 

10. Cassiopeia 

11. Andromeda 

12. Perseus 

13. Auriga 

14. Ophiuchus (Anguitenens) + Scorpio 

15. Sagitta 

16. Aquila 

17. Delphinus 

18. Pegasus 

19. Triangulum (Deltoton) 

20. Aries* 

21. Taurus*  

22. Gemini* + Cancer*  

23. Leo*  

24. Virgo* + Libra*   

25. Scorpio*   

26. Saggitarius*  

27. Capricornus*  

28. Aquarius* 

29. Pisces* 

30. Cetus 

31. Eridanus + Canopus 

32. Lepus 

33. Orion 

34. Canis maior 

35. Canis minor (Procyon) 

36. Argo  

37. Centaurus 

38. Ara 

39. Hydra, Crater en Corvus 

40. Piscis Notius (Piscis austrinus) 

                                                 
9 Zoals ook in de Sterrencatalogi en in de Aratus latinus recensio interpolata gebeurt. 
10 De met een asterisk gemerkte sterrenstelsels komen voor in het excerpt van  de Aratus latinus recensio 

interpolata welke opgenomen is in de tekst die volgt op Hyginus’ De astronomia (zie hierna tekst 55).  
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    Ademar plaatste eerst een lijntekening op het perkament en daarna kopieerde hij de tekst 

met de beschrijving van het betreffende sterrenstelsel rond de eerder gemaakte tekening.  

Soms liep de beschrijving wat vooruit op de voorstelling,11 maar over het algemeen slaagt 

Ademar erin om tekst en tekening synchroon met elkaar op te laten lopen. De tekst beweegt 

zich rond de grillige contouren van de figuren (fol. 180r) zodat een zodanige symbiose tussen 

beide optreedt waarvan moeilijk is voor te stellen dat deze reeds in het gekopieerde model 

aanwezig was. De uitzonderlijke materiële vervlechting van tekeningen en tekst moet dus wel 

het werk van Ademar zelf geweest zijn, namelijk door de tekeningen van elders in het werk 

van Hyginus te incorporeren. Ademar had de niet geringe taak om de volgorde en de lay-out 

van de oorspronkelijke tekstillustraties aan te passen aan de volgorde in Hyginus’ tekst en aan 

de materiële vereisten die het perkament van VLO 15 aan hem stelde.12  

 

VERHOUDING VAN TEKST EN TEKENINGEN IN DE ASTRONOMIA 

 

    De tekst van Ademar is de vroegst bekende versie van De astronomia waarin tekeningen 

zijn opgenomen.13 De vraag of Hyginus’ tekst in de Oudheid van afbeeldingen was voorzien 

is niet gemakkelijk te beantwoorden. Byvanck is vrij duidelijk in zijn oordeel: “Het boekje 

(i.c. De astronomia, vE) is bestemd om met gebruik van een hemelglobe te worden 

bestudeerd. Illustraties zijn dus overbodig…”.14 Deze opvatting wordt bevestigd door het 

anonieme gedicht, Versus de spera caeli, dat zich ook in VLO 15 bevindt (nr. 37) en waarin 

de schrijver zegt dat hij ter verduidelijking een hemelkaart gebruikt, daar waar Hyginus de 

sterrenbeelden uitlegt met behulp van een hemelglobe.15 

Lippincott wijst in Hyginus’ tekst talrijke passages aan waarin gealludeerd wordt op een 

tekening, dus volgens haar bestaan er geen principiële bezwaren tegen de aanname dat er een 

geïllustreerde De astronomia in de Oudheid zou hebben bestaan. Maar omdat er geen echos 

van deze eventuele afbeeldingen zijn overgeleverd, zagen middeleeuwse auteurs zich 

gedwongen om voor illustraties uit te kijken naar ándere astronomische teksten.16  In 

verscheidene 9e eeuwse handschriften wordt De astronomia namelijk omgeven door 

astrologische teksten die wél geïllustreerd zijn: de Aratus latinus recensio interpolata, De 

ordine ac positione stellarum en Cicero’s Aratea.17 Een mogelijk scenario verloopt dan als 

                                                 
11 Fol. 172v en 173r: Draco inter arctos en Arctophylax. 
12 Cf. LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 132:  “…one is prompted to admire this level of skill and 

resilience of this bookish monk.” 
13 Sinds kort kunnen we beschikken over twee standaardwerken om de afbeeldingen van de sterrenstelsels in de 

Middeleeuwen te bestuderen. Het eerste instrument werd gepubliceerd door BLUME /HAFFNER/METZGER, 

Sternbilder des Mittelalters 2 dln. (2012): deel I bevat een historische inleiding en een zeer uitgebreide 

handschriftencatalogus, deel II bestaat uit goede opnames van afbeeldingencycli uit de in deel I genoemde 

handschriften. Het tweede onmisbare instrument is een “work in progress” uitgevoerd in het kader van “The Saxl 

Project” door Kristen Lippincott m.m.v. Elly Dekker, met de bedoeling om alle geïllustreerde astronomische en 

astrologische handschriften uit Middeleeuwen en Renaissance digitaal ter beschikking te stellen. Naast deze 

digitale opnamen, waarvan ik hoop dat deze uiteindelijk rechtstreeks van de handschriften zelf zullen worden 

gemaakt, geeft Lippincott een overstelpende hoeveelheid informatie: over iconografie, verwantschapsrelaties 

tussen afbeeldingencycli, tekstgeschiedenis en de verhouding tussen tekst en afbeelding, catalogisering van 

afbeeldingen van individuele sterrenbeelden, etc., een ware Fundgrube, cf. www.kristenlippincott.com/the-saxl-

project.   
14 BYVANCK, “De platen in de Aratea van Hugo de Groot”, p. 22; cf. Le BOEUFFLE, p. ix. 
15 Cf. Elly DEKKER, Illustrating the Phaenomena, p. 190. 
16 De theorie dat de tekeningen geen deel hebben uitgemaakt van de overleveringsgeschiedenis van De 

astronomia, betekent dus nog niet automatisch dat Hyginus zelf geen tekeningen voor zijn beschrijvingen heeft 

gebruikt, cf. LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 100-107. 
17 Cf. LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 34-35; in het gezelschap van De astronomia bevond zich ook vaak 

het Excerptum de astrologia.  
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volgt: de kopiist die een niet-geïllustreerde De astronomia begrijpelijker wil maken zonder 

dat hij de beschikking heeft over een globe, zal op zoek gaan naar afbeeldingen die 

overgeleverd zijn in verwante astronomische teksten, om deze voorstellingen vervolgens los 

te maken uit hun oorspronkelijke context en deze daarna op de geëigende plaatsen toe te 

voegen aan de tekst van Hyginus. Een dergelijk proces moet zich voltrokken hebben toen 

Ademar besloot om zijn Hyginustekst te illustreren. Maar bij welke teksttraditie behoort de 

cyclus van 40 afbeeldingen die Ademar aan Boek III van De astronomia toevoegt? Hier raken 

we een complex probleem dat pas behandeld kan worden nadat eerst een korte uitleg gegeven 

is over het corpus van astronomische teksten waarover men in de vroege middeleeuwen kon 

beschikken.18 Bijzondere aandacht gaat daarbij natuurlijk uit naar die teksten die begeleid 

werden door tekeningen. 

    Centraal in de overlevering van astronomische teksten staat het gedicht van Aratus van 

Soloi, de Phaenomena (276-274 v. Chr).19 Alle andere astronomische werken die in de 

Middeleeuwen bekend waren voordat Ptolomaeus en de Arabieren hun intrede deden, zijn van 

de Phaenomena afgeleid: soms in de vorm van een letterlijke vertaling, dan weer als een 

uitgebreid commentaar of  gereduceerd tot een opsomming van de sterren en hun posities. 

Met de verzamelterm Aratea worden alle teksten aangeduid die in een of andere relatie staan 

tot de Phaenomena van Aratus. Een schematische voorstelling van de receptiegeschiedenis 

van Aratus’ Phaenomena ziet er als volgt uit:20  

 

1. In Alexandrië ontstond in het begin van onze jaartelling een corpus van teksten in de 

Griekse taal, dat bestond uit de Phaenomena van Aratus met de commentaren hierop 

van Eratosthenes (de zg. Catasterismi) en van Hipparchus (ca. 190-ca. 120 v. Chr.).  

2. Het werk van Aratus werd vanaf de eerste eeuw voor Chr. ook populair in Rome. Er 

ontstonden verschillende Latijnse vertalingen van de Phaenomena waaronder eerst 

(89/86 v. Chr.) die van Cicero onder de naam Aratea en vervolgens de invloedrijke 

versie van Claudius Germanicus (15 v. Chr.-19 n. Chr.), die later, in de derde eeuw, 

van commentaar werd voorzien, de zg. Scholia Basileensia.21  

3.  De belangstelling bij de Romeinen voor Aratus blijkt ook uit de publicatie van De 

astronomia van Hyginus. Dit geschrift behoort tot de Aratea omdat het een 

systematische poging is om het werk van Aratus te verduidelijken met behulp van 

astronomische kennis waarover Hyginus in zijn dagen kon beschikken (o.a. 

Eratosthenes). 

4. Het in Alexandrië samengestelde handboek met Aratusteksten kwam, via een laat-

antieke bewerking (φ in de literatuur),22 aan het begin van de 8e eeuw in Corbie terecht 

waar het uit het Grieks in het Latijn werd vertaald. Deze tekst werd bekend onder de 

naam Aratus latinus, berucht om zijn onbegrijpelijkheid.23 

                                                 
18 Een beknopt overzicht van de tekstgeschiedenis der Aratea in: BLUME et al., Sternbilder des Mittelalters I, p. 

23-36. 
19 Jean MARTIN (éd. et trad.), Aratos.  Phénomènes (Parijs, 1998), 2 dln. 
20 Zie ook het diagram in LE BOURDELLÈS, L’Aratus latinus, p. 15. 
21 Cf. André LE BOEUFFLE (éd. et trad.), Germanicus. Les Phénomènes d’Aratos (Parijs, 1975). 
22 Voor een reconstructie van de totstandkoming van deze editie φ, cf. Jean MARTIN, Histoire du texte des 

Phénomènes d’Aratos (Parijs, 1956), p. 69-73. 
23 Terwijl Jean MARTIN, Histoire du texte, p. 42, spreekt van een tekst die “n’était qu’un tissu indéchiffrable 

d’erreurs”, wil LE BOURDELLÈS, L’Aratus latinus, p. 71, wel instemmen met de onleesbaarheid van  deze 

Latijnse vertaling van de Griekse tekst, zonder echter de grote culturele betekenis van de Aratus latinus te 

ontkennen (p. 12). De Aratus latinus werd uitgegeven door Ernst MAASS, Commentariorum in Aratum reliquiae 

(Berlijn, 1898), p. 102-312 (boven). Het geheel bestaat uit acht onderscheiden teksten, cf. LE BOURDELLÈS, 

L’Aratus latinus, p. 19.  
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5. Kort na 750 ontstond er, ook weer in Corbie, een bewerking van de Aratus latinus die 

gericht was op verduidelijking van duistere passages met behulp van Plinius, Hyginus, 

Isidorus en de scholia Basileensia, en op ‘verbetering’ van het Latijn in een meer 

klassieke richting. Deze omwerking wordt aangeduid als Aratus latinus recensio 

interpolata (soms ook als Scholia Sangermanensia).24 In de moderne literatuur is de 

recensio interpolata ook bekend onder de naam Revised Aratus latinus of Aratus 

révisé. 

6. Uit de aantekeningen bij de Aratus latinus werd een sterrencatalogus afgeleid onder de 

titel De signis caeli. Zo’n catalogus bevatte niet veel meer dan een plaatsbepaling van 

het betreffende sterrenstelsel, een opsomming van het aantal sterren waaruit de 

constellatie bestond, en een aanduiding van de positie van de afzonderlijke sterren in 

de mythologische figuur die het betreffende sterrenstelsel representeerde. Als 

samensteller van de catalogus werd lange tijd Beda aangemerkt; ten onrechte naar 

later bleek, zodat nu vaak Pseudo-Beda in de titel wordt vermeld.25  

7. Kort na 800 werd op basis van de Scholia Basileensia bij Germanicus, een andere 

sterrencatalogus samengesteld: De ordine ac positione stellarum in signis.26 

8. Tenslotte ontwikkelde zich aan het begin van de 9e eeuw uit de recensio interpolata 

het Excerptum de astrologia.27 

     

   De tekst van De astronomia die door Ademar is gekopieerd, behoort tot groep α van de 

Hyginushandschriften, en binnen deze groep vormt VLO 15 samen met MS BAV Reg. lat. 

123 (1056, Santa-Maria de Ripoll) een aparte ondergroep met een nauwe onderlinge 

verwantschap.28 De fragmenten uit De astronomia in Reg. lat. 123 zijn niet rechtstreeks 

afgeleid van VLO 15 maar uit parallelle lezingen blijkt dat de tekst in beide handschriften van 

een gemeenschappelijk model afstamt.29 Anders dan Reg. lat. 123 geeft VLO 15 wél een 

volledige kopie van de vier boeken van De astronomia en in de juiste tekstvolgorde.30  

Het handschrift uit Ripoll werd rond 1056 geschreven door, of in opdracht van Oliva, de abt 

van Ripoll. In dit keurig verzorgde, (natuur)wetenschappelijke handboek werden excerpten uit 

De astronomia opgenomen, afgewisseld door fragmenten uit onder anderen, Isidorus, 

Fulgentius en Beda. Deze tekstfragmenten gingen vergezeld van een reeks afbeeldingen van 

                                                 
24 Cf. Ernst MAASS (ed.), Commentariorum in Aratum reliquiae, p. 181-306; de recensio interpolata wordt door 

Maass in het benedengedeelte van de pagina afgedrukt als begeleiding van de in het bovengedeelte gedrukte 

Aratus latinus. Voor deze recensio interpolata laat Maass bepaalde passages uit MS Parijs BnF lat. 12957 

(voorheen Sangermanensis 778, or. Corbie, s. IX) achterwege (non omnia enotavi). Om een beeld te krijgen van 

de volledige tekst van de recensio interpolata moet men daarom ook de versie van de scholia Sangermanensia  

raadplegen in Alfred BREYSIG (ed.), Germanici Caesaris Aratea cum scholiis (Berlijn, 1867), in het bijzonder 

pp. 105-109 en 221-226; deel VIII van Maass met het commentaar van Eratosthenes op Aratus, heeft een andere 

volgorde bij Breysig, p. 111-202, cf. Kristen LIPPINCOTT, Revised Aratus latinus, p. 5-9.  
25 Cf. Antonio DELL’ERA (ed.), “Una rielaborazione dell’Arato latino”, in: Studi Medievali 20 (1979), p. 269-

298.  
26 Antonio DELL ERA (ed.), Una ‘caeli descriptio’ d’eta carolingia (Palermo, 1974). 
27 Deze tekst werd gepubliceerd door DELL’ERA (1974) samen met De ordine ac positione stellarum in signis; 

eerder door MAASS (1898), p. 309-312, en door Max MANITIUS in het Rheinisches Museum fùr Philologie 53 

(1898), p. 393-398, onder de titel “Das sogenannte Fragment Hyginus”. 
28 Cf. VIRÉ (éd.), Hygini De astronomia, p. XXXIII-XXXIV; LeBoeuffle en Viré maken in hun edities van De 

astronomia geen gebruik van VLO 15 en BAV Vat. Reg. lat. 123, wel van het tot handschriftengroep α 

behorende MS BAV Vat. Reg. lat. 1260 (Fleury, s. IX). In het kritisch apparaat van mijn editie van Ademars De 

astronomia wordt duidelijk hoeveel varianten VLO 15 en Vat. Reg. lat. 1260 (R) gemeenschappelijk hebben. 
29 Ghislaine VIRÉ, “La transmission du De astronomia d’Hygin jusqu’au XIIIe siècle” in: Revue d’Histoire des 

Textes 11 (1981), p. 203-206. In twee gevallen blijkt de overeenkomst echter niet zo volledig te zijn als Viré 

veronderstelt: de lezingen “maxima re scripsimus” en “in fonte puero” komen zo niet voor in VLO 15. 
30 Volgens LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 112-113, weerspiegelt deze benadering “the interests of a 

scribe whose primary aim is to create an appropriately conscientious copy of a classical text”.  
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de Dierenriem (fol. 174v-182r), gevolgd door een serie van 31 afbeeldingen van de 

sterrenstelsels (fol. 184v-204v).31   

   Wanneer de stijl van de tekeningen die in beide teksten voorkomen, met elkaar wordt 

vergeleken, dan vertoont het Leidse handschrift minder pseudo-antieke kenmerken dan Vat. 

Reg. lat. 123 ‒ zoals bijvoorbeeld de inkadering van de tekeningen ‒ maar wanneer we 

spreken over de iconografische getrouwheid aan het model (waarover zodadelijk meer), dan 

steekt de Hyginus van Ademar er bovenuit.32 De tekeningen sluiten goed aan bij de tekst en 

hebben een hoog en adequaat informatiegehalte: “at least as far as his illustrations to the De 

astronomia are concerned, Adémar actually shows himself to be unusually adept at 

understanding, interpreting and recreating pictorial formulae”.33 

    De iconografische overeenkomsten tussen beide handschriften maken het desalniettemin 

waarschijnlijk dat aan de afbeeldingen één of meer gemeenschappelijke modellen ten 

grondslag hebben gelegen. Vermoedelijk ontleenden Ademar en Oliva hun voorbeeld(en) aan 

geïllustreerde astronomische teksten die zij naast de tekst van Hyginus’ De astronomia, en 

misschien wel in hetzelfde handschrift, tot hun beschikking hadden. Opvallend is nu dat de 

tekeningen van Ademar en Oliva weinig verwantschap vertonen met de afbeeldingencycli die 

normaal gesproken in het gezelschap van De astronomia voorkomen (d.w.z. de afbeeldingen 

bij de Aratus latinus recensio interpolata, De ordine ac positione stellarum en Cicero’s 

Aratea), maar wel met de afbeeldingen die in sommige handschriften de sterrencatalogus van 

Ps.-Beda, De signis caeli, begeleiden.34 

    Byvanck aarzelde tussen een handschrift met De signis caeli en de Aratus latinus recensio 

interpolata als bron voor de afbeeldingen in Ademars Hyginus.35 De traditie van de 

afbeeldingen bij De signis caeli wordt onder andere vertegenwoordigd door de handschriften 

                                                 
31 Voor een gedetailleerde inhoudsopgave, zie Fritz SAXL, Verzeichniss astrologischer und mythologischer 

illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters in römischen Bibliotheken (Heidelberg, 1915), p. 50-59; 

een beschrijving van de afbeeldingen in BLUME et al., Sternbilder des Mittelalters I, p. 488-495; een selectie van 

de afbeeldingen in deel II, p. 319-331. 
32 De iconografische nauwkeurigheid had ook te maken met het medium van de lijntekening, LIPPINCOTT, 

Hyginus De astronomia, p.118-119: “... the transition from paint to pen has allowed, or maybe even encouraged, 

Adémar to focus on the details of each figure. As a result, his pictures provide a keener insight into the 

individual pictorial components of their model. It is the sort of attention to detail that one might expect of a 

careful and talented scribe , but one would not normally expect a man primarily interested in texts to have been 

quite so skilled a draughtsman. While Adémar may not be known primarily for his great artistic skill, his 

illustrated Hyginus proves that he was really several steps beyond being merely a competent artist. Further, if 

one compares the costumes that the human figures wear in each manuscript, one sees that Adémar has infused 

his figures with a slightly more ‘modern’ (i.e.: 11th-century) feel. For example, he shows more interest in the 

decorative aspects of the clothing, often detailing patterned belts, shoes and hats with great enthusiasm. Making 

broad and somewhat unsubstantiated assumptions about the life of an 11th-century monk, one feels that 

Adémar’s pictures are rather surprisingly worldly.” Deze hedendaagsheid hangt mogelijk samen met het feit dat 

Ademar de tekeningen van de ene tekst mét beeldtraditie heeft overgebracht naar een andere tekst zonder 

beeldtraditie. Tijdens dit transitieproces was hij gedwongen om de volgorde van de afbeeldingen aan te passen 

aan de volgorde waarin de sterrenstelsels in Boek III van De astronomia besproken werden. Wellicht dat hij deze 

gelegenheid van hercontextualisering te baat nam om de afbeeldingen te ‘moderniseren’. Recent heeft Kristen 

Lippincott een artikel gepubliceerd waarin het wetenschappelijk gehalte van Ademars tekeningen, in vergelijking 

met die in Vat Reg. lat. 123, wordt geprezen (cf. “Exploring differing notions of scholarship”, in: Source, 

XXXIII, 3 (2014), p. 11-18). 
33 LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 117; THIELE, Antike Himmelsbilder, p. 153, is meer ingehouden in 

zijn lof: “Der Zeichnungen sind ...nicht ohne eine gewisse Eleganz angefertigt.” 
34 LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 34-35; ID., De signis caeli, p. 24. Onlangs heeft Elizabeth O’CONNOR,  

“Some Peculiarities in the Revised Aratus Latinus Illustrations”, in: Source. Notes in the History of Art 33 

(2014), p. 9, echter vastgesteld dat de afbeeldingen bij de recensio interpolata “...have been cobbled together 

from very different sources.  
35 BYVANCK, “De platen in de Aratea”, p. 230. Eerder, op p. 191, stelt Byvanck dat aan de Hyginus van Ademar, 

de De signis caeli en de Recensio interpolata dezelfde afbeeldingencyclus ten grondslag ligt. 
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Parijs BnF lat. 5239 (Limoges, ca. 950) en Parijs BnF lat. 5543 (Fleury, s. X1/2).36 Ademar 

heeft BnF lat. 5239 zeker gekend omdat dit handschrift uit Saint-Martial afkomstig is, terwijl 

het bovendien aantekeningen van zijn hand bevat.37 Desondanks is het onwaarschijnlijk dat 

dit handschrift het directe model voor zijn illustraties in De astronomia is geweest omdat de 

tekeningen in VLO 15 stilisitisch en iconografisch aanzienlijk afwijken van die in BnF lat. 

5239.38 Wat dat betreft is de verwantschap met het handschrift uit Fleury groter. Maar ook 

BnF lat. 5543 kan niet het model, of tenminste niet het enige model, voor Ademar geweest 

zijn. Om de verschillen te kunnen verklaren die er, ondanks de vele overeenkomsten, bestaan 

tussen VLO 15 en BnF lat. 5239 enerzijds en tussen VLO 15 en BnF lat. 5543 anderzijds, zou 

men moeten veronderstellen dat Ademar beide handschriften complementair heeft gebruikt 

om tot zijn afbeeldingen bij De astronomia te komen.39 Het probleem is echter dat, naast deze 

verschillen die door een aanvullend gebruik van genoemde twee handschriften opgelost 

kunnen worden, de tekeningen van Ademar kenmerken bevatten die in géén van beide 

handschriften teruggevonden worden, zoals bijvoorbeeld de zeldzame afbeelding waarop het 

sterrenstelsel Cancer (Kreeft) zich tussen Gemini (Tweeling) bevindt. Er zijn slechts vijf 

andere handschriften bekend met deze zelfde compositie, namelijk Aberystwyth 735C 

(Limoges, s. XIin), Vaticaanstad BAV, Vat. lat. 643 (Melk, s. XII, or. Auxerre?), Zwettl, 

Stiftskirche 296, Klosterneuburg, Augustiner Chorherrenstift 685 en Siena, Biblioteca 

municipale L. IV. 25. In het Vaticaanse handschrift, Zwettl 296 en Klosterneuburg 685 

begeleiden de tekeningen de sterrencatalogus De signis caeli, in Aberystwyth 735C dienen de 

afbeeldingen ter illustratie van de Aratea van Germanicus Caesar,40 terwijl Siena L.IV. 25 (s. 

XIVex) tot de beeldtraditie behoort van de Aratus latinus recensio interpolata.41 Op grond van 

de overeenkomsten tussen de tekeningen in Aberystwyth 753C en de illustraties van Ademar 

bij Hyginus, vermoedde Patrick McGurk dat Ademar voor zijn Hyginus, niet alleen BnF lat. 

5543 en BnF lat. 5239 heeft geraadpleegd, maar ook gebruik heeft gemaakt van het 

Germanicushandschrift.42 De hypothese dat Ademar verschillende handschriften voor zich 

had liggen om zijn geïllustreerde Hyginus samen te stellen wordt zo steeds 

onwaarschijnlijker. In de praktijk zou dit betekenen dat hij (minstens) drie handschriften, 

waarvan één uit Fleury, nodig had voor de illustraties, plus nog een handschrift voor de tekst 

                                                 
36 Voor deze handschriften zie BLUME et al., Sternbilder de Mittelalters I, p. 414-421 en II, p. 272-278 (BnF lat. 

5239), en Ibid., I, p. 422-429 en II, p. 279-285 (BnF lat. 5543).  
37 Althans volgens LANDES, Relics, p, 347, met afbeelding. 
38 LANDES, Relics, p. 99, schijnt te denken dat Ademar de tekst van Hyginus kopieert uit BnF lat 5239 (dit 

handschrift bevat echter geen De astronomia), terwijl naar zijn mening de tekeningen in VLO 15 samengesteld 

zijn uit een combinatie van de illustraties uit BnF lat. 5239 met die uit BnF lat 5543; LIPPINCOTT, Hyginus De 

astronomia, p. 125, n. 209, geeft een opsomming van de details waarin VLO 15 en BnF lat 5543 met elkaar 

overeenstemmen tegenover BnF lat 5239. 
39 Bijvoorbeeld in het geval van afbeelding 31 is Canopus aanwezig in BnF lat. 5239 waar BnF lat. 5543 

Canopus weglaat,  en omgekeerd in afbeelding 7 is Cygnus met twee vleugels afgebeeld zoals in BnF lat 5543, 

terwijl BnF lat 5239 volstaat met één vleugel.  
40 Uit de gedetailleerde overeenkomsten tussen de fragmentarisch overgeleverde cyclus in Aberystwyth 735C en 

de afbeeldingen in BnF lat 5543, volgt dat de afbeeldingen bij de Germanicustekst in een eerder stadium werden 

ontleend aan de tekeningen bij de De signis caeli. 
41 De aan elkaar verwante afbeeldingen in  BnF lat 5543, BnF lat 5239, Vat. lat. 643, Zwettl 296 en 

Klosterneuburg 685 vormen een aparte groep en staan allemaal bij de tekst van Ps.-Beda, De signis caeli; de 

afbeeldingen in Aberystwyth 735C en die in VLO 15 staan weliswaar bij teksten van Germanicus en Hyginus, 

maar gelijken qua stijl en iconografie sterk op de figuren in bovengenoemde handschriften, cf. LIPPINCOTT, De 

signis caeli, p. 24-34.  Men kan ook Vat. Reg. lat. 123 tot deze verwantschapsgroep rekenen.  
42 Toewijzing aan de omgeving van Limoges op grond van paleografische overeenkomsten met BnF lat 5301 

(Saint-Martial) en met BnF lat 3784 (Saint-Cybard, Angoulême); dit laatste handschrift bevat een autograaf van 

Ademar ( LANDES, Relics, p. 349-351, met afbeelding), cf. MCGURK, “Germanici Caesaris Aratea cum scholiis”, 

p. 207; op grond van tekstvarianten bestaan er sterke aanwijzingen dat Ademar De est et non van Ausonius heeft 

gekopieerd uit Aberystwyth 735C, fol. 3r, zie tekst nr. 25.   
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van De astronomia. Bovendien: zelfs met behulp van Aberystwyth 735C kunnen niet alle 

varianten in Ademars Hyginustekeningen verklaard worden.43 Opvallend is bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van een separate afbeelding van Sagitta in VLO 15 én in Reg. lat. 123, een 

zelfstandig element dat verder afwezig is in alle andere De signis caeli-handschriften of dat 

alleen voorkomt in één kader samen met Aquila.44    

   Daarom moeten we veronderstellen dat Ademar óf zelfstandig allerlei veranderingen in de 

afbeeldingen heeft aangebracht, óf dat hij een aan ons onbekend model ‘X’ tot zijn 

beschikking heeft gehad waarin alle gemeenschappelijke kenmerken van de vier 

handschriften, plus alle afwijkingen van VLO 15 ten opzichte van BnF lat. 5543, BnF lat. 

5239 en Aberystwyth 735C aanwezig waren. In dit model ‘X’ moeten de posities van de 

sterren ook ingetekend zijn geweest omdat de sterrenstelsels in Vat. Reg. lat. 123, die 

eveneens tot de cyclus van De signis caeli-afbeeldingen behoren, en in Aberystwyth 735C 

gemarkeerde sterren bevatten. Naar mijn overtuiging was het model van Ademar ook 

voorzien van ingetekende sterrenposities omdat Ademar in VLO 15 aanvankelijk gepoogd 

heeft om met open rondjes de plaats van de sterren aan te geven: Engonasin telt 19 sterren, 

Lyra 7, Cygnus 13 en Deltoton 3.45 Opmerkelijk is het aantal van zeven sterren in de tekening 

van Lyra, terwijl dat getal volgens de standaardtekst van De astronomia negen bedraagt.46 

Deze afwijking is te verklaren uit een kopieerfout van Ademar waardoor de sterrencatalogus 

bij Lyra slechts zeven sterrenposities opsomt.47 Waarschijnlijk zijn het de incongruenties 

geweest die optraden tussen de stermarkeringen in zijn afbeeldingenmodel, en de posities en 

de aantallen die werden opgegeven in de tekst van Hyginus, welke Ademar ertoe noopten om 

van verdere invulling van de sterposities in zijn eigen, samengestelde exemplaar af te zien.48   

   

     Tot zover hebben we geconstateerd dat de iconografie van Ademars tekeningen zekere 

overeenkomsten vertoont met de afbeeldingen in BnF lat. 5543 (Fleury), BnF lat. 5239 

(Limoges), Vat. Reg. lat. 123 (Ripoll), Aberystwyth 735C (Limoges?), Vat. lat. 643 

(Auxerre?), Zwettl 296, Klosterneuburg 685 en Siena L. IV 25. Deze cycli worden tot de Ps.-

Beda, De signis caeli-groep gerekend, behalve Siena L. IV 25, dat tot de Revised Aratus 

latinus traditie behoort.  

  Aan al deze sterk op elkaar gelijkende, maar toch verschillende afbeeldingencycli, moet dus 

een hypothetisch handschrift ‘X’ ten grondslag hebben gelegen, dat volgens Lippincott het 

dichtst benaderd wordt door Vat. lat. 643, De signis caeli, omdat dit handschrift – bijna − alle 

varianten in zich verenigt (alleen Bootes en Sagitta ontbreken).49 Vat. lat. 643 stamt uit de 12e 

                                                 
43 Indien de toewijzing van Aberystwyth 735C aan Limoges terecht is, dan betekent dit dat er zich begin 11e 

eeuw in Limoges drie verschillende astronomische teksten bevonden waaraan afbeeldingen uit één en dezelfde 

traditie waren toegevoegd: Ps.-Beda, De signis caeli (BnF lat. 5239), de Aratea van Germanicus Caesar 

(Aberystwyth 735C) en Hyginus’ De astronomia (VLO 15). Het betekent ook dat men over drie exemplaren van 

de Aratea van Germanicus beschikte: Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 326 (s. X-XI, 

Angoulême/Limoges), Parijs, BnF lat 5239 en Aberystwyth 735C.  Alle drie exemplaren breken hun tekst af met 

regel 146 en alle drie behoren ze tot dezelfde handschriftenfamilie B, cf. LE BOEUFFLE (éd.), Germanicus. Les 

Phénomènes d’Aratos, p. XXXVII, n. 4 en XLV. Voor Straatsburg 326, cf. tekst 59, p. 4, n. 13.  
44 In Pseudo-Beda wordt het sterrenbeeld Iaculus/Sagitta in eenheid met Sagittarius beschreven, juist vóór 

Aquila, cf. MAASS (ed.), Commentariorum in Aratum, p. 589-590. 
45 De posities bij Engonasin (Hercules), Cygnus en Deltoton  zijn overeenkomstig de tekst van Hyginus; de open 

rondjes die bij Cepheus zijn ingetekend hebben alleen een decoratieve functie zoals ook het geval is bij 

Cassiopeia en Auriga.  
46 Hyg., De astronomia III, 6; cf. ed. LeBoeuffle, p. 90-91; zie het aantal dat ingetekend is in BAV Vat. lat. 643. 
47 Cf. fol. 173v, lin. 26 – fol. 174r, lin. 1.  
48 Overigens laat het kritisch apparaat bij de tekst van De astronomia zien, dat de aantallen die Ademar uit zijn 

voorbeeldtekst overnam op vele plaatsen afweken van die in andere handschriften. Dit gegeven zal de poging om 

de sterrenposities in afbeeldingen en tekst synchroon te laten lopen, zeker niet bevorderd hebben. 
49 Zie ook Tabel I. van Elly Dekker in Lippincott, Hyginus De astronomia, p. 142; GABORIT-CHOPIN, “Les 

dessins”, p. 190, meent dat dit model X een Karolingisch handschrift uit de negende eeuw geweest moet zijn op 
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eeuw en het bevat geannoteerde tekstgedeelten met werken van Beda die een nauwe relatie 

met Heiric van Auxerre (841-876) doen vermoeden.50  

Vanwege de vele overeenkomsten tussen individuele afbeeldingen uit de Pseudo-Beda cyclus 

en de illustraties bij de Aratus latinus recensio interpolata ligt het volgens Lippincott voor de 

hand om te veronderstellen dat dit model ‘X’ − met Vat. lat. 643 als beste vertegenwoordiger 

−  is afgeleid van afbeeldingen die de Recensio interpolata vergezelden.51 Het bezwaar tegen 

zulk een hypothese wordt gevormd door het feit dat er geen enkele Recensio interpolata-tekst 

bestaat met afbeeldingen waarin de sterren ingetekend zijn, een belangrijke variant die 

kenmerkend is voor Vat. lat. 643, Zwettl 296, Klosterneuburg 685,Vat. Reg. lat. 123, 

Aberystwyth 735C en wellicht ook voor het model van Ademar. Haar conclusie luidt dan ook: 

“…the proposal of a missing Revised Aratus latinus illustrated archetype, from which the 

pictures of the De signis caeli — and, by extension, the Group II (sic, vE) Hyginus 

illustrations— have been drawn cannot be proven either way”.52 We zijn dus op zoek naar 

een Aratus latinus recensio interpolata met afbeeldingen waarop de sterren in de figuren zijn 

ingetekend en waar bovendien Sagitta en Aquila apart worden afgebeeld.  

   Om duidelijk te zijn: bij mijn weten bestaat een dergelijk handschrift niet (meer). Maar ik 

denk dat er in VLO 15, en meer speciaal in de tekst die onmiddellijk op De astronomia volgt, 

voldoende aanwijzingen gevonden kunnen worden, die ten eerste aannemelijk maken dat 

Ademar voor zijn afbeeldingen bij Hyginus gebruik heeft gemaakt van een geïllustreerde 

Revised Aratus latinus, en, ten tweede, dat dit model niet alleen afbeeldingen bevatte met 

ingetekende sterren, maar ook met een afzonderlijke afbeelding voor Sagitta.  

     De bedoelde tekst begint op fol. 188r met enige hoofdstukken uit Beda, De natura rerum, 

wat in feite bewerkingen zijn door Beda van gedeelten uit Plinius’ Naturalis Historia.53 Op 

het moment dat Ademar is aanbeland bij hoofdstuk XVII van De natura rerum, een hoofdstuk 

dat handelt over de twaalf tekens van de Dierenriem (De duodecim signis), verandert de 

letterlijke kopie van Beda in een samengestelde tekst met passages uit de Aratus latinus 

recensio interpolata. Telkens wanneer een sterrenbeeld aan de orde komt dan wordt geopend 

met een inleidende regel uit Beda, De duodecim signis, onmiddellijk gevolgd door de 

betreffende mythologie (catasterisme) uit de recensio interpolata met de opgave van de 

positie en het aantal van de sterren. Omdat deze tekst direct aansluit op De astronomia en 

bovendien geschreven is in precies dezelfde hand, is het plausibel om aan te nemen dat 

Ademar beide teksten op hetzelfde tijdstip kopieerde en misschien zelfs wel uit hetzelfde 

handschrift genomen heeft. In dat geval bevond zich dus in het handschriftelijke model De 

astronomia van Hyginus en een (bewerkte vorm van de) Aratus latinus recensio interpolata. 

Wat de zaak, in verband met de herkomst van Ademars Hyginustekeningen, nog interessanter 

maakt, is de inleidende tekst die als een commentaar aan de excerpten uit de recensio 

interpolata voorafgaat:  

 

Signa xii. uel a causis annalibus uel a gentilium fabulis nomina sumpserunt. Quas ideo 

strictim ac breuiter subter notare curauimus. Non quod eorum ineptissimis 

opinionibus assensum prebeamus. sed ut lectoris animus his cognitis melius carmina 

poetarum intelligat. quę plerumque his sunt compaginata mendaciis. Idcirco igitur et 

                                                                                                                                                         
basis van de overeenkomsten in stijl met de afbeeldingencyclus in BnF lat 5543 (Fleury, s. IX) en op grond van 

de gelijkenis met de afbeeldingen bij de Psychomachia in VLO 15 (zie tekst nr. 30); zij was, evenmin als 

Byvanck, bekend met de mogelijke invloed van MS Aberystwyth 735C op iconografie en stijl van VLO 15. 
50 Cf. BLUME et al., Sternbilder des Mittelalters, p. 477-481. 
51 Zie ook DUITS, “Celestial Transmissions”, p. 154: “...the first group of  Pseudo-Beda cycles (i.e. BnF lat. 5543 

en lat. 5239, vE) is clearly derived from the Revised Aratus Latinus”. 
52 LIPPINCOTT, Hyginus De astronomia, p. 126-128, het citaat op p. 128; op p. 111 behandelt Lippincott Reg. lat. 

123 en VLO 15 als een aparte groep III (en niet II), die haar afbeeldingen ontleent aan Ps.-Beda, De signis caeli. 
53 Deze tekst wordt in de editie als tekst nr. 55 afgedrukt, aldaar ook meer gedetailleerde informatie.  
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figuris ea depingere studuimus. ut stellarum ordo uel numerus quasi quibusdam 

membris infixus euidentius a discente cernatur.54 

 

    De eerste regel (door mij onderstreept) is afkomstig uit Beda, De duodecim signis. Het 

daaropvolgende commentaar bevat een soort verantwoording, waarin gezegd wordt dat  de 

heidense mythologie (die zal volgen) verwerpelijk is, maar dat desondanks kennisneming 

ervan geoorloofd is uit didactische overwegingen: het leidt namelijk tot een beter begrip van 

de klassieke gedichten. Eenzelfde soort raison d’être geldt voor de tekeningen van de 

sterrenbeelden die aan de tekst zijn toegevoegd. De astronomische informatie, zo gaat de 

auteur verder, zal beter beklijven bij de leerling wanneer het behandelde aanschouwelijk 

wordt gemaakt middels tekeningen waarin de positie van de sterren is gemarkeerd.   

    In alle geïllustreerde handschriften van de Aratus latinus recensio interpolata dienen de 

tekeningen ter begeleiding van een tekst die begint met “Helice autem dicit Hesiodus lycaonis 

filiam fuisse” en die eindigt met “ad capiendos lepores sive in omni studio venandi exercitatus 

extiterit. Habet quidem stellas”.55 Voor zijn samengestelde tekst heeft Ademar excerpten 

genomen die verspreid in deze Aratus latinus recensio interpolata voorkomen,56 wat tot de 

vaststelling leidt dat de fragmenten van Ademar afkomstig moeten zijn geweest uit een 

complete versie van de Aratus latinus recensio interpolata, die bovendien, gelet op de 

bovengeciteerde inleiding, met illustraties was verlucht. Het opmerkelijke is nu dat de 

afbeeldingen die in deze geïllustreerde recensio interpolata te zien waren, nog steeds volgens 

dezelfde inleiding, sterrenbeelden moeten hebben vertoond waarop de positie en het aantal 

van de sterren was ingetekend.  

    Verder valt aan de tekst nog op dat het sterrenbeeld Iaculus/Sagitta − hoewel het niet 

behoort tot de twaalf tekens van de Dierenriem − wel apart beschreven wordt tussen 

Sagittarius en Capricornus, in een cyclus van sterrenstelsels die door een afbeelding werden 

gerepresenteerd. Op grond hiervan kan men ervan uitgaan dat Ademar zijn afbeelding van 

Sagitta in De astronomia baseerde op een afbeeldingenreeks met Sagitta als separaat 

element.57  

    Wellicht dat we in deze tekst een echo kunnen opvangen van een verloren gegane 

geïllustreerde Aratus latinus recensio interpolata met afbeeldingen van mythologische figuren 

waarin de sterrenposities waren ingetekend. Ik vermoed dat Ademar de tekeningen waarmee 

hij Hyginus’ De astronomia illustreerde, heeft ontleend aan dit model dat misschien wel het 

                                                 
54 “De twaalf tekens (van de Dierenriem) hebben hun namen ontleend hetzij aan de jaargetijden, hetzij aan de 

fabels van de heidenen. Wij hebben deze fabels hier kortheidshalve opgenomen, niet om van onze toestemming 

te getuigen voor hun zeer ongepaste meningen, maar opdat de geest van de lezer met deze kennis beter de 

gedichten van de poëten begrijpen kan, die vaak uit deze leugens zijn samengesteld. Daarom hebben wij er ook 

naar gestreefd om hen (de fabels) door middel van tekeningen te veraanschouwelijken zodat de positie (ordo) en 

aantal van de sterren, alsof zij aan de betreffende lichaamsdelen worden vastgemaakt, duidelijker door de 

leerling kunnen worden waargenomen.”  

Deze passage kan men ook aantreffen als marginale glosse bij een kalender (!), tussen uittreksels uit de recensio 

interpolata, in MS München CLM 10270 (Mannheim, s. XII), fol. 9r; op fol. 1r-4r bevinden zich afbeeldingen 

van sterrenstelsels, begeleid door excerpten uit Hyginus, cf. BLUME et al., Sternbilder des mittelalters I, p. 383-

388, het citaat op p. 386. In dit Münchener handschrift lijken de verklarende regels losgemaakt te zijn uit hun 

oorspronkelijke verband, een verband dat in tekst nr. 55 van Ademar makkelijker herkenbaar is.  
55 LIPPINCOTT, Aratus latinus recensio interpolata, p. 10; cf. MAASS (ed.), Commentariorum in Aratum 

reliquiae, p. 181-271 (deel VIII), afgedrukt op het onderste gedeelte van de bladzijde. 
56 De excerpten beslaan p. 195 tot 241 van de Recensio interpolata in de editie van Maass.   
57 Zoals in VLO 15 komt de geïsoleerde afbeelding van Sagitta ook voor in Reg. lat. 123 (fol. 197v), in beide 

handschriften ter illustratie van Hyg., De astronomia 3, 14. Een verband met de Recensio interpolata kan voor 

Reg. lat. 123 echter niet gelegd worden. Dat geldt ook voor de teksten van Bedas  De absidibus earum, Quare 

mutent colores en De duodecim signis die in beide handschriften voorkomen, maar alleen in VLO 15 in 

combinatie met uittreksels uit de Recensio interpolata. 
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model ‘X’ benaderde waar kunsthistorici als Byvanck, Gaborit-Chopin en Lippincott naar op 

zoek waren.58   
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EDITIE 

 

Orthografie: 

Ademar gebruikt in zijn kopie herhaaldelijk het woord “nothus” (“notus”, Zuidenwind, 

zuidelijk), in plaats van het gebruikelijke “notius”. Voor woorden als “centrum” en 

“zodiacum” neemt Ademar de graecismen “centron” en “zodiacon”. 

In plaats van “Callisto” wordt “Calisto” geschreven en “iupiter” in plaats van “iuppiter”; in 

plaats van “adulescens” “adolescens”; “intelligere” in plaats van “intellegere”. 

 

De varianten in VLO 15 zijn gecollationeerd met de editie van LeBoeuffle; op enkele plaatsen 

ook met ed. Viré. 

 

SIGLA 

 

Voor de handschriften worden de sigla gebruikt die voorkomen in de edities van Viré (p. 

LVIII) en van LeBoeuffle (p. LXXIV). 

 

<   >  addendum 

[   ]  delendum 

(III,18,1) hoofdstukindeling volgens ed. LeBoeuffle 

‖Deltoton‖ positie van de tekening in de tekst 

vetgedrukt oplossing van tiroonse noot 

 

Viré  ed. Viré 

Leboeu  ed. LeBoeuffle 

edd.  Viré + LeBoeuffle 

cod.  VLO 15 

R  BAV Reg. lat. 1260 

cett.  ceteri (overige handschriften) 

a.c.  ante correctionem 

post corr. post correctionem 

corr.  correxit 

suprascr. suprascripsit 

om.  omittit 

add.  addidit 

eras.  erasit 
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fol. 155r 

[Praefatio] 

HIGINVS. M. FABIO PLVRIMAM  SALUTEM 
 

(1) Etsi te studio grammaticę artis inductum. non solum uersuum mode/ 

ratione quam pauci peruiderunt sed historiarum quoque uarietate qua sci/ 

entia rerum perspicitur prestare uideo. quę facilius etiam scriptis tuis perspici / 

/5/ potest. desiderans potius scientem quam liberalem iudicem. tamen quo magis exerci/ 

 tatus et nonnullis etiam sepius in his1 rebus occupatus esse uideor. ne nihil in ad/ 

 olescentia2 laborasse dicerer. et imperitorum iudicio desidię subirem crimen; / 

 hoc uelut rudimento scientię nisus. scripsi ad te non ut imperito monstrans. / 

 sed ut scientissimum commonens: (2) Sperę3 figurationem circulorumque qui in ea sunt / 

/10/ notationem. et quę ratio fuerit. ut non ęquis partibus diuiderentur. Pręterea terrę ma/ 

 risque definitionem et quę partes eius non habitantur. ut multis iustisque de causis / 

 hominibus carere uideantur. ordine exposuimus: Et rursus redeuntes ad / 

 speram. duo et xxx signa4 nominatim pernumerauimus; Exinde. uniuscuiusque sig/ 

 ni historias. causamque ad sidera perlationis ostendimus. Eodem loco nobis utile / 

/15/ uisum est persequi eorum corporum deformationes. et in his numerum stellarum; Nec / 

 pretermisimus ostendere ad vii circulorum notationem quę5 corpora aut partes / 

 corporum peruenirent. et quemadmodum ab his uiderentur.6 (3) Dicimus etiam in ęstiui cir/ 

 culi definitione.quęrentes quare non idem hiemalis uocaretur.7 et quid eos fefel/ 

                                                 
1 in his] inbris  scripsit 
2 adulescentia  Viré  LeBoeu. 
3 Sphrę   ante corr. (suprascr. e) 
4 xl signa   edd. 
5 quę] quae  Viré    quo  LeBoeu. 
6 uiderentur] R     diuiderentur   edd. 
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 lerit qui ita senserint. et quid in ea parte sperę solis efficiat cursus. Preterea quare circulos / 

/20/ in octo partes diuideremus. ordine exposuimus. Scripsimus etiam quo loco circulus ęquinoc/ 

 tialis foret constitutus. et quid efficeret ad eum perueniens sol. in eiusdem circuli demon/ 

 stratione ostendimus. quare aries inter sidera celerrimus diceretur. Pauca preterea de hiema/ 

 li circulo diximus. Exinde zoadicon8 circulum definiuimus et eius effectus. et quare potius xii signa / 

quam xi numerarentur. Quid etiam nobis de reliquis circulis uideretur. (4) his propositis9 rebus ad id / 

/25/ loci uenimus. ut exponeremus utrum mundus ipse cum stellis uerteretur an mundo stante / 

 uagę stellę ferrentur.10 et quid de eo nobis et compluribus uideretur et qua ratione ipse mundus / 

 uerteretur. Pręterea quare nonnulla signa celerius11 exorta serius occiderent. nonnulla etiam ce/ 

 teris tardius exorta citius ad occasum peruenirent. Quare etiam signa quę pariter exori/ 

 antur.12 non simul occidant; Eodem loco diximus quare non essent in spera superiora interioribus / 

/30/ hemicicli13 equalia. et quot modis stellas uidere non possumus.14 Pręterea scri(psi)mus15 in xii / 

 

fol. 155v 

 

 signorum ortu; quę de reliquis corpora exoriri et quę eodem tempore occidere uiderentur. / 

Deinde ordine perscripsimus. sol utrum cum mundo fixus uerteretur an ipse perse moueretur / 

et contra xii signorum ortus eat. quare uideatur cum mundo exoriri et occidere. (5) Deinde protinus / 

de lunę cursu pauca proposuimus. et utrum suo an alieno lumine uteretur. Eclipsis / 

/5/ solis et lunę quomodo fieret quare luna per eundem circulum iter faciens. celerius sole currere / 

 uideatur. Et quid eos fefellerit qui ita senserint. v. stellę quantum habeant interuallum. / 

 et utrum .v. sint an vii. et utrum v. certe errent an omnes. et v. quomodo currant. Diximus / 

 etiam qua ratione astrologi priores non eodem tempore signa et reliquas stellas reuerti di/ 

 erint. et quare metron16 diligentissime obseruasse uideatur. et quid reliquos fefel/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
7 corr. uocaretur 
8 zoadicon] zodiacum   edd. 
9 propisitis a.c.  (suprascr. o) 
10 ferentur  ante corr.  (suprascr.  r) 
11 suprascr. e 
12 exoriantur] oriantur   edd. 
13 hemicyclis  edd. 
14 possumus] F D P     possimus    edd. 
15 onleesbaar  
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/10/ lerit in eadem causa. (6) In his igitur tam multis et uariis rebus; non erit mirum aut pertimes/ 

 cendum. quod tanta numerum uersuum scripserimus. Neque enim magnitudinem uo/ 

 luminis; sed rerum multitudinem peritos conuenit spectare. Quod si longior / 

 in sermone uisus fuero; non mea facunditate sed rei necessitate factum existimato. / 

 nec si breuius aliquid dixero minus idem ualere confidito. quam si pluribus esset audien/ 

/15/ dum uerbis. Etenim pręter nostram scriptionem sperę quę fuerunt ab arato obscurius / 

 dicta persecuti. planius ostendimus. u penitus id quod coepimus exqui[si]sisse17 uideremur. /  

 Quod si uel optimis usus auctoribus effeci. ut neque breuius neque uerius diceret quisquam. / 

 non inmerito fuerim laudari dignus a uobis. quę uel amplissima laus hominibus est / 

 doctis. Si minus; non deprecamur in hac confectione nostram scientiam ponderari. ideoque / 

/20/ maioribus etiam niti laboribus cogitamus. in quibus et ipsi exerceamur18 et quibus uolumus / 

 nos probare possimus. Etenim necessariis nostris hominibus scientissimis maximas / 

 res <s>cripsimus19 non leuibus occupati rebus populi captamus existimationem. Sed ne20 diutius / 

 de eo quod negligimus loquamur.ad propositum ueniemus et initia21 rerum demonstrabimus;. / 

 Mundus appellatur is qui constat ex sole et luna et terra et omnibus stellis; (I, 1,1) DE MUNDO .I. / 

/25/ (1,2) Spera est species quędam in rotundo conformata omnibus ex par   DE SPERA .II. / 

 tibus æqualis apparens. unde reliqui circuli finiuntur. Huius autem neque exitus neque initium po/ 

 test definiri. ideo quod in rotundo omnes tactus22 et initia et exitus significare possunt. DE CEN/ 

(2) Centron23 est cuius  ab initio circumductio sperę terminatur ac terrę positio con        TRO .III / 

 stituta declaratur. DE DIMENSIONE .IIII / 

/30/ (3) Dimensio quę24 totius ostenditur sperę cum ex utrisque partibus eius ad extremam circumductionem rectę aut25 uirgulę perdu26/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
16 metron] meton  metom  edd.  
17 exquisisisse] exquisisse   edd. 
18 exercemur  ante corr. (suprascr.  a) 
19 re scripsimus] res scripsimus   LeBoeu.  

Cf. Viré, “La transmission”, p. 203, die meent dat Ademar “maxima re scripsimus” schreef. Omdat Ademar echter onmiskenbaar “maximas” noteerde, is het waarschijnlijker 

dat hij per vergissing de letter s van “res” vergat omdat het daaropvolgende woord met een s begon. 
20 corr. ex  Sine (?) 
21 initia] RF    initium     LeBoeu. 
22 tactus]  RNFL     tractus  cett.  LeBoeu. 
23 Centron ] Centrum   cett.  LeBoeu. 
24 Dimensio quę] RNMOFZBL     Dimensioque  cett.  LeBoeu. 
25 ut  ante corr. (suprascr.  a)   aut AFLMC  ut  NZPWBRM 
26 circumductionem rectę aut uirgulę perdu  suprascripsit 
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fol. 156r 

 

 cuntur. Quę dimensio. a compluribus axis est appellata. Huius autem cacumine quibus maxime spera ni/ 

titur. poli appellantur. Quorum alter ad aquilonem spectans boreus. alter oppositus austro. not<i>us est / 

 dictus. DE SIGNIFICATIONE .V. / 

 (4,1) Significationes quędam in circumductione sperę. circuli appellantur. E quibus paralleloe27 dicuntur. qui ad eundem polum constituti finiuntur.28 / 

/5/ Maximi autem sunt. qui eodem centro quo spera continentur. (4,2) Horizon appellatur is qui terminat ea/ 

 quę perspici aut non uideri possunt. Hic autem incerta ratione definitur. quo29 modo poloque subiectus. / 

 a30 circulis his qui parallæloe dicuntur. modo duobus extremis et ęquali31 nixus. modo aliis par/ 

 tibus adiectus terrę peruidetur ita utcumque  fuerit spera collocata. DE POLO .VI. / 

 (5) Polus is qui boreus appellatur. peruideri otest semper. Not<i>us autem ratione dissimili. semper32 a con/ 

/10/ spectu remotus. Naturalis autem mundi statio. phisice dicitur. Ea est in boreo polo finita / 

 ut omnia a dextris partibus exoriri. in sinistris occidere uideantur. Exortus est enim subita quędam / 

 species obiecta. nostro conspectui. Occasus autem. pari de causa ut erepta ab ocu/ 

 lis uisa. (6,1) In finitione mundi circuli sunt paralleloe33 quinque. in quibus tota ratio sperę / 

 consistit. pręter eum qui zodiacus appellatur qui quod non ut cęteri circuli certa dimensione finitur/ 

/15/ et inclinatior aliis uidetur. Loxos34 a grecis est dictus. Quinque autem quos supra dixi/ 

 mus. sic in spera metiuntur. Initio sumpto a polo qui boreus appellatur. ad eum qui nothus35 / 

 et antarcticos36 uocatur. In xxx partes unumquodque hemisperium diuiditur ita. uti / 

 dimensio significare uideatur. in tota spera lx partes factas. (6,2) Deinde ab eo/ 

 dem principio boreo sex partibus ex utraque finitione sumptis circulus ducitur. Cuius / 

/20/ centron37 ipse polus finitus circulus ar<c>ticos38 ap<p>ellatur. quod intra eum arcturum39 si/ 

                                                 
27 paralleloe] paralelli  cett.  LeBoeu. 
28 dicuntur … finiuntur.    suprascr.   
29 quo] DA B    quod   cett.  LeBoeu. 
30 a] et  cett.  LeBoeu. 
31 ęquali] aequalibus  cett.  LeBoeu. 
32 semper] semper est  cett.  LeBoeu. 
33 paralleli  cett.    LeBoeu. 
34 λοξός  cett. LeBoeu. 
35 nothus] notius  cett.  LeBoeu. 
36 antarcticos] antarcticus  cett.   LeBoeu. 
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 mulacra ut inclusa perspiciuntur. Quę signa a nostris ursarum specie ficta / 

 septentriones appellantur. Ab hoc circulo de reliquis partibus v. sumptis. eodem / 

 centro quo supra diximus circulus ducitur. qui therinos tropicos40 appellatur; ideo / 

 quod sol cum ad eum circulum peruenit. ęstatem efficit eis qui in aquilonis finibus sunt. Hy/ 

/25/ emem autem eis. quos austri flatibus oppositos ante diximus. Preterea quod ultra / 

 eum circulum sol non transit. et41 statim reuertitur tropicos est appellatus; Ab hoc / 

 circuli significatione iiii.or de reliquis partibus sumptis; ducitur circulus ęquinoc/ 

 tialis. a grecis isemerinos42 appellatus ideo quod sol cum ad eum orbem perue/ 

 nit ęquinoctium conficit. (6,3) Hoc circulo facto. dimidia sperę pars constitu/ 

/30/ ta perspicitur. E contrario item simili ratione a notho43 polo sex partibus sumptis. / 

 

fol. 156v 

 

 ut supra de boreo diximus circulus ductus antar<c>ticos uocatur. quod contrarius est ei quem / 

 ar<c>ticon44 supra definiuimus. Hac definitione sperę centroque polo qui nothus45 dicitur .v. par/ 

 tibus sumptis. circulus chimerinos tropicos instituitur. a nobis hiemalis. a nonnullis / 

 etiam brumalis appellatus. ideo quod sol cum ad eum circulum peruenit. hiemem efficit his qui / 

/5/ aquilonem expectant. æstatem autem his qui in austri partibus domicilia constituerunt. Quan/ 

 to enim abest longius ab his qui in aquilonis habitant finibus. hoc hieme maiore conflic/ 

 tantur. æstate autem hi quibus sol oppositus46 peruidetur.
 Itaque ęthiopes sub utroque or/ 

 be. necessario fiunt. Ab hoc circulo ad æquinoctialem circulum; reliquę fiunt par/ 

 tes .iiii. ita uti sol per octo partes sperę currere uideatur. Zodiacus autem circulus sic uel / 

/10/ optime definiri poterit. ut signis factis sicut postea dicemus. ex ordine circulus perdu/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
37 centron] centrum  cett.  LeBoeu. 
38 articos] arcticus   cett. LeBoeu. 
39 arcturum] DANL     arctorum   LeBoeu. 
40 therinos tropicos] θερινος τροπιχός  cett.  LeBoeu. 
41 et] ANUL    sed   cett.   LeBoeu. 
42 ἰσημερινός  cett. LeBoeu. 
43 notho] notio  cett.  LeBoeu. 
44 articon] arcticum   cett.  LeBoeu..    Zie hierboven fol. 156r, lin. 20: articos.   
45 nothus] notius  cett.  LeBoeu. 
46 oppositus]  appositus  ante corr. (supra a)     adpositus  cett.  LeBoeu. 
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 catur. Qui autem lacteus uocatur contrarius æquinoctiali. ibi oportet ut eum medium diuidere / 

 et bis ad eum peruenire uideatur. semel in eo loco ubi aquilo47 constituitur. Iterum autem ad / 

 eius signi regionem. quod prochion48 uocatur. (6,4) Duodecim signorum partes sic diuiduntur; / 

 v. circuli de quibus supra diximus ita finiuntur. ut unusquisque eorum diuidatur in partes xii. / 

/15/ et ita ex eorum punctis lineę perducantur. quę circulos significent factos. in quibus xii / 

 signa describantur. Sed a nonnullis imperitioribus quęritur. quare non ęquis partibus / 

 circuli finiantur. hoc est ut de xxx partibus quinę partes diuidantur. et ita cir/ 

 culi pari ratione ducantur; Id facillime defendi posse confidimus. Cum enim / 

 media spera diuisa est. eius circuli nullus potest æqualis esse. qui quamuis proxime / 

/20/ eum accedat. tamen minor esse uideatur. Itaque qui primum49 speram fecerunt. cum uellent / 

 omnium circulorum æquas rationes esse. pro rata parte uoluerunt significare. / 

 ut quanto magis a polo discederetur. hoc minorem numerum partium sume/ 

 rent in circulis metiendis. quo necesse his50 erat maiorem circulum definire. / 

 Quod etiam ex ipsa spera licet intelligere. Quanto magis a polo discedes / 

/25/ hoc maiores51 circulos fieri. et hac re minorem numerum duci. ut pares / 

eorum uideantur effectus. Et si non in xxx partes unum quodque hemispherium diuidatur / 

 sed in alias quodlibet finitiones. tamen eo ratio peruenit eius ac si xxx partes fecisset. / 

 (7,1) Zodiacus circulus tribus his subiectus de quibus supra diximus ex quadam parte contingit æstiuum /  

 et hiemalem circulum. ęquinoctialem autem medium diuidit. Itaque sol per zodiacon52 cir/ 

/30/ culum currens. neque extra eum transiens. necessario cum signis his quibus / 

 

fol. 157r 

 

 innixus iter conficere uidetur. peruenit ad eos quos supra diximus orbes. et ita iiii. tempora / 

 definit. Nam ab ariete incipiens uer ostendit. et taurum et geminos transiens. idem / 

 significat. Sed iam capitibus geminorum circulum æstiuum tangere uidetur. et per cancrum / 

                                                 
47 aquilo] Aquila  cett.  LeBoeu. 
48 prochion] Procyon  LeBoeu. 
49 primam  ante corr. 
50 his  supra add. 
51 a] scripsit at 
52 zodiacon] zodiacum   cett.  LeBoeu. 
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 et leonem transiens et uirginem. æstatem efficit. Et rursus a uirginis extrema parte. / 

/5/ transire ad æquinoctialem circulum perspicitur. In libra autem æquinoctium conficit. et autumnum / 

 significare incipit. Ab hoc signo transiens ad scorpium et sagittarium; deinde protinus incur/ 

 rit in hiemalem circulum. et capricorno aquario piscibus hiemem transigit. Itaque / 

 ostenditur non per iii. ipsos circulos currere. sed zodiacon53 transiens ad eos perue/ 

 nire. (7,2) Sed quoniam de his rebus diximus. nunc terrę positionem definiemus et mare quibus locis in/ 

/10/ terfusum uideatur. ordine exponemus. (8,1) Terra mundi media regione locata. omnibus par/ 

 tibus æquali dissidens interuallo centron54 optinet55 sperę56 profusus oceanus prope tocius / 

 orbis alluit fines. Itaque et signa occidentia. in eum decidere existimantur. / 

 Sic igitur et terras contineri poterimus explanare. Nam quęcumque regio est quę inter arcticum / 

 et ęstiuum finem collocata est. ea diuiditur trifariam. E quibus una pars europa. / 

/15/ altera asia. tercia africa uocatur. Europam igitur ab africa diuidit mare ab ex/ 

 tremis oceani finibus et herculis columnis. Asiam autem et libiam cum egipto dis/ 

 terminat ostium57 nili fluminis quod canopicon58 appellatur. Asiam59 ab europa / 

 tanais diuidit. bifariam se conficiens60 in paludem quę meotis appellatur. Hac igitur / 

 definitione facile peruidetur mare. omnibus obiectum61 finibus terrę. (8,2) Sed ne uidea/ 

/20/ tur nonnullis mirum cum spera in lx partes diuidatur ut ante diximus quare de/ 

 finiuimus ab estiuo circulo ad arcticum finem dumtaxat habitari. sic uel / 

 optime defendimus. Sol enim per mediam regionem sperę currens. nimium his / 

 locis efficit feruorem. Itaque quę finis est ab estiuo circulo ad hiemalem. ea terra / 

 a grecis dicecaumene62 uocatur. quod neque fruges propter exustam terram nasci. / 

/25/ neque homines propter nimium ardorem durare possunt. Extremę autem regio/ 

                                                 
53 zodiacon] Zodiacum   cett.  LeBoeu. 
54 centron] centrum  cett.  LeBoeu. 
55 obtinet    cett.  LeBoeu. 
56 optinet sperȩ profusus oceanus prope tocius orbis alluit fines.]  cf. Ra.c.Oa.c.    optinet sphaerae. Hanc mediam diuidit axis in  

dimensione totius terrae. Oceanus autem  regione circumductionis sphaerae profusus, prope totius orbis adluit   edd. 
57 ostium] os  cett.  LeBoeu. 
58 canopicon] Canopicum  cett.   LeBoeu. 
59 Asiam] Africam  in marg. add. Ademar      Alleen R (Reginensis latinus 1260 uit Fleury) heeft de variant  Africam  
60 conficiens] codd.    coniciens  edd. 
61 obiectum] DRMOW    adiectum   cett.  LeBoeu. 
62 dicecaumene] διαχεχαυμένη   cett.  LeBoeu 
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 nes sperę duorum circulorum. quorum alter boreus alter nothus63 uocatur. fine arc/ 

 tici circuli et eius qui antarcticos64 uocatur non habitatur. ideo quod sol ab his cir/ 

 culis semper est longe. uentique assiduos habent flatus. Quamuis enim sol perue65/ 

 niat ad estiuum circulum. tunc66 longe ab arctico fine uidebitur. (8,3) Id ita / 

/30/ esse. hinc quoque licet intelligere. Cum enim sol peruenit ad eum circulum qui hie/ 

 

fol. 157v 

 

 malis uocatur et efficiat nobis qui prope eum sumus constituti nimium frigus. quid arbitramur eis locis frigo/ 

ris esse. qui longius etiam absunt a nobis? quod cum in hac parte sperę fiat idem in altera parte defi/ 

nitum putauimus. ideoque quod similes eius sunt effectus. Preterea hinc quoque intelligimus illic maximum / 

frigus. et in æstiuo circulo calorem esse. quod que67 terra habitatur. Eos tamen uidemus qui proxime sunt arc/             

/5/ ticum finem uti bracis. et eiusmodi uestitu uestium. Qui autem proximi sunt ęstiuo circulo. eos /  

æthiopas et perusto corpore esse. Habitatur autem sic temperantissimo68 cęlo. cum inter ęs/ 

tiuum circulum et arcticum finem hęc perueniat temperatio. quod ab arctico circulo frigus / 

ab estiuo feruor exortus in unum concurrens efficit. mediam finem temperatam quæ habita/ 

ri possit. Itaque cum sol ab eo loco discessit. hieme necessario conflictamur. quod uen/ 

/10/ tum exorientem non reuerberat sol. Quod cum ueniat in hac definitione illud quoque fieri pos/ 

 se uidemus. ut hiemali circulo nobis ad antarcticum finem habitari possit; quod / 

 pares eosdem69 perueniant casus. certum quidem esse nemo contendit; neque peruenire eo / 

 potest quisquam propter interiectum terrę. quę propter ardorem non habitatur. Sed cum uidemus / 

hanc regionem sperę habitari. illam quoque in simili causa posse constitui susipicamur. / 

/15/        (II, Pr. 1)70 Sed quoniam quę nobis de terrę positione dicenda fuerunt et speram totam definiuimus. nunc quę in / 

 ea signa sunt71 singillatim nominabimus. E quibus igitur primum duos arctos et draco/ 

                                                 
63 nothus] notius   cett.  LeBoeu. 
64 antarcticos] antarcticus  cett.  LeBoeu. 
65 afkortingsteken? 
66 tunc] ROa.c.       tamen   cett.  LeBoeu. 
67 que] ANOL    quae  cett.  LeBoeu. 
68 temperantissimo] temperatissimo  cett.  LeBoeu. 
69 eosdem] eodem  cett.   LeBoeu. 
70 Liber II] addidit in margine (Petau, Vossius?) 
71 sunt] BL   sint  cett.  LeBoeu. 
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 nem. deinde arctophilca cum corona dicimus. et eum qui engonasin uocatur. / 

 Exinde liram cum olore et cepheo. et eius uxore cassiepia filiaque andromeda. / 

 et genero perseo. Dicimus etiam protinus aurigam a grecis eniochum72 appellatum. / 

/20/ Ophiucum73 preterea cum aquila et sagitta paruoque delphine. Inde equum di/ 

 cimus. cum eo sidere quod deltoton uocatur. (Pr. 2) His corporibus enumeratis. ad xii / 

 signa peruenimus. Ea sunt hęc. Aries. taurus. gemini. Deinde cancer cum leone uir/ 

 gine.74 Preterea libra. dimidia pars scorpionis et ipse scorpius cum sagittario. / 

 et capricorno. Aquarius autem cum piscibus reliquas habet partes. (Pr. 3) His enumera/ 

/25/ tis. suo ordine est coetus cum heridano75 flumine et lepore. Deinde orion cum / 

 cane. et eo signo quod prochion76 uocatur. Preterea est argo cum centauro et ara. / 

 Deinde hydracum pisce qui nothius77 uocatur. Horum omnium non inutile uidetur / 

 historias proponere quę certe aut utilitatem aut scientiam78 aut iucundi/ 

 tatem aut delectationem afferant79 lectori. (1,1) Igitur ut supra diximus initium est / 

/30/ nobis arctos maxima. Hanc autem hesiodus ait esse calisto80 nomine licaonis / 

 

fol. 158r 

 

 filiam eius qui in archadia regnauit. eamque studio uenationis inductam ad dianam se / 

 applicuisse. A qua non in mediocriter esse dilectam. propter utriusque consimilem naturam. / 

 Postea autem ab ioue compressam. ueritam dianę suum dicere euentum. quod diutius celare / 

 non potuit. Nam iam utero ingrauescente prope diem partus in flumine corpus exerci/ 

/5/ tatione defessum uim81 recrearet. a diana cognita est non conseruasse uirginitatem.82 / 

                                                 
72 eniolhum   ante corr. 
73 Ophiuchum   cett.  LeBoeu. 
74 uirgine EARNL] et uirgine  cett.  LeBoeu. 
75 Eridano  cett.  LeBoeu. 
76 Prochyon   cett.  LeBoeu. 
77 nothius] notius   cett.  LeBoeu.   (Vergelijk de schrijfwijze nothus  hiervoor). 
78 aut scientiam] ad scientiam  cett.  LeBoeu.  Vgl. Viré, “La transmission”, p. 203. 
79 afferant  (of: adf-)] adferrent  B    adfert  A    adferent   cett.  LeBoeu. 
80 Callisto   cett.  LeBoeu. 
81 uim] cum   cett.  LeBoeu. 
82 uim]  aandachtstreepje in margine  (Voss.?) 



 

1057 

 

 Cui dea pro magnitudine suspitionis. non minorem retribuit poenam. Erepta / 

 enim facie uirginali. in ursę specie83 est conuersa. Quę grece arctos appellata / 

 in ea figura corporis archada procreauit. (1,2) Sed ut ait amphis comoediarum / 

 scriptor. iuppiter simulatus effigiem dianę. cum uirginem uenantem ut adiutans / 

/10/ persequeretur. amotam a conspectu ceterorum conpressit. Quæ rogata a diana / 

 quid ei accidisset quod tam grandi utero uideretur. illius peccato id euenisse / 

 dixit. Itaque propter eius responsum in quam figuram supra diximus eam diana conuertit. / 

 Quæ cum in silua ut fera uagaretur. a quibusdam æctolorum84 capta. ad licaonem / 

 pro munere in archadiam cum filio est deducta. Ibi dicitur inscia legis in iouis licęi / 

/15/ templumse coniecisse. quam confestim filius est secutus. Itaque cum eos arcades insecuti / 

 interficere conarentur. iuppiter memor peccati ereptam calisto85 cum filio / 

 inter sidera collocauit. eamque arctum. filium autem arctophilaca nominauit. / 

 De quo posterius dicemus. (1,3) Nonnulli etiam dixerunt cum calisto ab ioue esset conpres/ 

 sa iunonem indignatam in ursam eam conuertisse. Quam dianę uenanti obuiam / 

/20/ factam ab ea interfectam et postea cognitam inter sidera collocata. (1,4) Sed alii dicunt / 

 cum calisto iuppiter esset in siluam persecutus. iunonem suspicatam id quod euenit contendis/ 

 se ut eum manifesto diceret deprehendisse;86 iouem autem quo facilius suum peccatum / 

 tegeretur in ursę speciem conuersam reliquisse. Iunonem autem in eo loco pro uirgine / 

 ursam inuenisse. quam dianę uenanti ut eam interficeret demonstrasse. Quod / 

/25/ factum ut perspiceretur iouem egre tulisse. effigiem ursæ stellis figuratam con/ 

 stituisse. (1,5) Hoc signum ut complures dixerunt non occidit. At qui uolunt aliqua / 

 de causa esse institutum. negant tethyn87 oceani uxorem id recipere. cum / 

 reliqua88 sidera eo perueniant in occasum. quod tethys iunonis sit89 nutrix / 

 cui calisto succubuerit ut pelex.90 (1,6) Ariethus91 autem tegeates histori/ 

                                                 
83 specie] speciem    cett.   LeBoeu. 
84 aectolorum] Aetolorum   cett.  LeBoeu (zie ook LeBoeuffle, Introduction, xxxv) 
85 callisto   cett. 
86 Interpunctie supra toegevoegd. 
87 thetyn  ante corr. (del. h) 
88 corr. 
89 sit  supra add.  
90 corr. 
91 Ariethus] Araethus  cett.  LeBoeu. 
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/30/ arum scriptor. non calisto sed megisto dicit appellatam.92 et non lycaonis sed / 

 

fol. 158v 

 

 et cetei93 filiam licaonis neptem. Pręterea cethea ipsum engonasim94 nominari. / 

 Reliqua autem. superioribus conueniunt. Quæ res. in nonacri monte arcadię gesta / 

 demonstratur. (2,1) ¶ Arctus minor hanc glostenes qui naxica95 conscripsit. ait. Cy/ 

 nosuram esse unam de iouis nutricibus ex ideis nimphis ab eius quoque nomine et urbem. quę / 

/5/ histoe uocatur a nicostrato et sodalibus eius constitutam. et portum qui ibi est. et agri maio/ 

 rem partem cynosuram appellatam. Hanc autem inter curetas fuisse. qui iouis fuerant96 / 

 ministri.97 Nonnulli etiam helicen et cynosuram nymphas fuisse98 iouis nutri/ 

 ces dicunt. et hac re etiam pro beneficio in mundo collocatas. et utrasque arctos / 

 appellatas esse. quas nostri septemtriones dixerunt. (2,2) Sed maiorem arctum complures / 

/10/ plaustri similem dixerunt. et amaxan greci appellauerunt. Cuius hęc memoriæ pro/ 

 dita est causa initio qui sidera peruiderunt. et numerum stellarum in unaquæque99 spe/ 

 tie corporis constituerunt. et non arctum sed plaustrum nominauerunt. hęc100 septem / 

 stellis duę que101 partes102 et ex103 maxime in uno loco uiderentur. pro bubus haberentur. / 

 Reliquę autem quinque. figuram plaustri simularent.104 Itaque et quod proximum huic est / 

/15/ signum. booten nominari uoluerunt. de quo posterius plura dicemus. / 

 Aratus quidem non hac re booten nec illud plaustrum dicit appellari105 sed quod / 

                                                 
92 apellatam  ante corr. (supra p) 
93 et cetei] cetei  cett.   LeBoeu. 
94 engonasim] Engonasin   cett.  LeBoeu. 
95 naxia  ante corr. (supra c) 
96 fuerant] fuerunt   cett.  LeBoeu. 
97 ministri] Rp.c.Pp.c.Lp.c.  administri   codd.  LeBoeu. 
98 fuisse] Bunte    esse   cett.  LeBoeu. 
99 unaquæque] unaquaque   cett.   LeBoeu. 
100 hęc] ut ex   K LeBoeu.     ex  cett. 
101 que] quae  codd.  LeBoeu. 
102 partes]  ROPW (ante corr.)     pares  cett.  LeBoeu. 
103 et ex] et eius  EAP     et ex his   L     et   cett.  LeBoeu. 
104 similarent  ante corr. (suprascr. v) 
105 corr. appellari 
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 arctus uideatur ut plaustrum circum polum qui boreus appellatur uersari. et boo/ 

 tes eam agitare dicatur. in quo non inmediocriter106 uidetur errare. Postea enim de vii. / 

 stellis ut parmeniscus ait. v. et xx sunt a quibusdam astrologis constitutę. ut ursæ / 

/20/ species non septem stellarum perficeretur. Itaque et ille qui antea plaustrum sequens / 

 bootes appellabatur. arctophilax est dictus. et isdem temporibus quibus homerus fuit / 

 hęc arctus est appellata. De septem trionibus ille enim dicit hanc utroque no/ 

 mine et arctum et plaustrum appellari. Bootes107 autem nusquam meminit arcto/ 

 philaca nominari. (2,3) Incidit etiam compluribus erratio. quibus de causis mi/ 

/25/ nor arctos phenice appelletur. Et illi qui hanc obseruant. uerius et diligen/ 

 tius nauigare dicantur. Quare si hęc sit certior quam maior. non omnes / 

 hanc obseruent qui non intellegere uidentur. De qua historia sit profecta ratio / 

 ut phoenice appellaretur. Tales enim qui diligentur de his rebus exquisi/ 

 uit. et hanc primus arctum appellauit. Natione fuit phoenix. ut herodo/ 

/30/ tus milesius dicit. Igitur omnes qui peloponensum108 incolunt; priore utuntur / 

 

fol. 159r 

 

 arcto. Phoenices autem quam a suo inuentore acceperunt obseruant. Et hanc / 

 studiosius perspiciendo diligentius nauigare existimantur. et uere eam ab inuen/ 

 toris genere phoenicen appellant. (3,1) ¶ Serpens hic uasto corpore os/ 

 tenditur inter duas arctos collocatus109 qui dicitur aurea mala hesperidum / 

/5/ custodisse. et ab hercule interfectus ab iunone inter sidera collocatus. quod illius / 

 opera hercules ad eum est perfectus. qui hortum iunonis tueri solitus existimatur. / 

 Ait enim pherecides iunonem cum duceret iuppiter uxorem terram uenisse. fe/ 

 rentem aurea mala cum ramis. Quæ iunonem admiratam petisse a terra. / 

 ut in suis hortis sereret. qui erant usque ad athlantem montem. Cuius filiæ / 

/10/ cum sepius de arboribus mala decerperent. iuno dicitur hunc ibi custodem posu/ 

 isse. Hoc etiam signi erit quod in sideribus supra eum draconem herculis simu/ 

                                                 
106 inmediocriter] mediocriter  cett.   LeBoeu     cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
107 Bootes] MOC    Booten   LeBoeu. 
108 peloponensum] peloponnesum   cett.  LeBoeu. 
109 collocatos   ante corr. (suprascr. v) 
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 lacrum ostenditur. ut eratostenes demonstrat.110 Quare quoduis licet in/ 

 telligere hunc maxime draconem dici. (3,2) Nonnulli etiam dixerunt hunc draconem / 

 agitantibus111 mineruæ obiectum esse. cum eos oppugnaret. Mineruam autem / 

/15/ arreptum draconem contortum ad sidera iecisse. et ad ipsum axem cęli fixisse. / 

 Itaque adhuc eum implicato corpore uideri. et nuper ad112 sidera perlatum. / 

 (4,1) Arctophilax113 de hoc fertur ut sit arcas114 nomine calistus et iouis filius / 

 quem dicitur licaon cum iuppiter ad eum in hospitium uenisset. cum alia carne / 

 concisum pro epulis apposuisse. Studebat enim scire si deus esset. qui suum hos/ 

/20/ pitium desideraret. Quo facto. non minori115 pena est affectus. Nam statim iup/ 

 piter mensa proiecta domum eius fulmine incendit. ipsum autem in lupi figu/ 

 ram conuertit. At pueri membra collecta et composita in unum. dedit cui/ 

 dam ætholorum116 alendum. Qui adolescens factus in siluis cum uenaretur. inscius / 

 uidit matrem in ursæ speciem conuersam. Quam interficere cogitans. per/ 

/25/ secutus est in iouis lycei templum quo et117 qui accusasset118 mors pena erat / 

 archadum lege. Itaque cum utrumque necesse esset interfici. iuppit/ 

 er autem119 eorum misertus. ereptos inter sidera collocauit ut ante diximus. / 

 Hic autem e facto sequens ursam perspicitur et arctum seruans. arc/ 

 tophilax est appellatus. (4,2) Nonnulli hunc icarum erigonis120 patrem dixerunt. / 

/30/ Cui propter iustitiam et pietatem existimatur pater liber uinum et uitem et uuam / 

  

fol. 159v 

 

                                                 
110 demonstrat] monstrat  cett.   LeBoeu 
111 agitantibus] a Gigantibus  cett.  LeBoeu 
112 ad    add. supra 
113 In de rechtermarge heeft Vossius (?) op deze hoogte Arctophylax geschreven. 
114 tarcas  scripsit 
115 minori] ROUP     minore   cett.  LeBoeu. 
116 Vgl. fol. 158r, lin. 13. 
117 et] Ra.c.NMOZPetc.    ei   AWGB   LeBoeu. 
118 accusasset] Ra.c.      accesisset  cett.  LeBoeu. 
119 autem  om. cett.  LeBoeu. 
120 erigonis] erigones   cett.   LeBoeu. 
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 tradidisse. ut ostenderet hominibus quomodo sereretur. et quid ex eo nasceretur et esset121 na/ 

 tum quomodo id uti oporteret. Qui cum seuisset uitem et diligentissime administrando floridam / 

 facile fecisset. dicitur hircus in uineam se coniecisse. et quę ibi tenerrima folia uideret decerpsisse. / 

 Quo facto. icarum animo irato tulisse eumque interfecisse et ex pelle eius utrem fecisse. ac uento plenum / 

/5/ preligasse et in medium proiecisse suosque sodales circum eum saltare coegisse. Itaque eratostenes ait. / 

 CIKAPIO ITO EΠPIC TAΠE PICTPATON OEXHCANTO. (4,3) Alii dicunt icarum cum a libero patre ui/  

               num accepisset. statim utres plenos in plaustrum imposuisse. hac re etiam booten appellatum. Qui cum peram/ 

 bulans arcticorum122 fines pastoribus ostenderet.123 nonnulli eorum auiditate pleni nouo genere potio/ 

 nis inducti. somno consopiuntur. Atque alius aliam se in partem reiciunt. ut semimortua membra124 iactan/ 

/10/ tes alia ac decebat loquebantur. Reliqui eorum arbitrati uenenum ab icaro datum pastoribus ut e/ 

 orum pecora abigeret in suos fines. icarum interfectum in puteum deiecerunt. Sed ut alii demonstrant / 

 eum sub arborem quandam125 defoederunt.126 Qui autem obdormierant experrecti cum se numquam melius quiescere / 

 faterentur ac requirerent icarium.127 ut pro beneficio muneraretur.128 interfectores eius animi conscien/ 

 tia permoti. statim se fuge mandauerunt et in insulam ceorum129 peruenerunt. A quibus ut hospites recepti / 

/15/ domicilia sibi constituerunt. (4,4) At erigone icarii filia permota desiderio parentis cum eum non redire / 

 uideret ac persequi conaretur. canis icarii cui mera fuerat nomen ululans ut uideretur obi/ 

 tum domini lacrimare rediit ad erigonem. Cui non minimam cogitatę mortis suspitionem os/ 

 tendit. Neque enim puella timida suspicari debebat. nisi patrem interfectum; qui tot dies ac / 

 menses abesset. At canis uestem eius tenens dentibus. perduxit ad cadauer. Quod filia simul ut130 / 

/20/ uidit desperata spe solitudine ac pauperie oppressa multis miserata lacrimis. in eadem / 

 arbore qua parens sepultus uidebatur. suspendio sibi mortem consciuit. cui canis mor/ 

 tuę spiritu suo parentauit;131 Nonnulli enim hunc in puteum se deiecisse dixerunt anhigrum / 

                                                 
121 esset] Ra.c.DNUL        cum esset  cett.   LeBoeu. 
122 arcticorum] Atticorum   cett.   LeBoeu. 
123 ostendisset  ante corr. (supra scripsit  -deret) 
124 suprascr.  a 
125 eum sub arborem quandam] sub arbore quadam   R   secundum arborem quandam   cett.   LeBoeu. 
126 corr. -foederunt 
127 icarium] icarum   Voorheen gebruikte Ademar de schrijfwijze  Icarus terwijl hij nu verder gaat met Icarius (handschriften NMZBL). 
128 muneraretur] RZPBL        munerarentur  cett.   LeBoeu. 
129 eosum  ante corr. (suprascr. c; s in r  mutauit) 
130 simul ut]  DRLBu        simul ac   cett.  LeBoeu. 
131 Hier zien we de bij Ademar vaker voorkomende letter a die gevormd is door a en t samen te voegen. 
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 nomine. Quare. postea neminem ex eo puteo bibisse memorię tradiderunt. Quorum / 

 casum iuppiter miseratus.132 in astris corpora eorum deformauit. Itaque complures icarium boo/ 

/25/ ten. erigonem uirginem nominauerunt. de qua posterius dicemus. Canem autem133 sua appel/ 

 latione et specie caniculam dixerunt. quę a grecis quod ante maiorem canem exoritur prochyon134 / 

 appellatur. Alii hos a libero patre figuratos inter sidera dicunt. (4,5) Interim cum in finibus a/ 

 theniensium multę uirgines sine causa suspendio sibi mortem consciscerent. quod / 

 erigon135 moriens erat precata. ut eodem loeto filię atheniensium afficerentur. quo / 

/30/ ipsa foret obitura nisi icarii mortem persecuti et eum forent ulti. Itaque cum id eue/ 

 

fol. 160r 

 

 nisset ut ante diximus petentibus eis. apollo dedit responsum. Si uellent euentu liberari. si sa/ 

 tisfacerent erigoni.136 qui quod ea se suspenderat instituerunt uti tabula interposita pendente funibus sec/ 

 tarentur.137 ut qui pendens uento mouetur138 quod solempne139 sacrificium instituerunt. Itaque et priuatim et pub/ 

 lice faciunt. et id aletidas appellant quod eam patrem persequentem cum cane ut ignotam et solitariam / 

/5/ oportebat mendicam appellabant. quas greci aletidas nominant. (4,6) Preterea canicula exori/ 

 ens ęstu <c>eorum loca et agros fructibus orbabat. et ipsos morbo affectos penas icario cum / 

 dolore suffere cogebat. quod latrones recepissent. Quorum rex aristeus apollinis140 et cire/ 

 nes filius acteonis pater petit a parente; Quo facto calamitate ciuitatem posset liberare. / 

 Quem deus iubet multis hostiis expiare icarii mortem et ab ioue petere ut quo tempore ca/ 

/10/ nicula exoriretur dies xl. uentum daret. qui estu141 caniculę mederetur. Quod iussum aris/ 

 teus confecit. et ab ioue impetrauit ut ethesiæ flarent. Quas nonnulli ethesias dixerunt. quot142 quot/ 

                                                 
132 corr. ex  misertus (?) 
133 autem   corr. (suprascr. v) 
134 prochyon] suprascr. h 
135 erigon] erigone   cett.  LeBoeu 
136 erigoni] EARP     erigonae  cett.  LeBoeu. 
137 sectarentur]  Rcorr.    se iactarent  cett.  LeBoeu 
138 post mouetur erasit * 
139 solempne] sollem(p)ne   cett.  LeBoeu 
140 Dichtgelopen letter a wordt opgehaald door toevoeging t. 
141 estu]  N     aestui  ARPL  LeBoeu   aestum  cett. 
142 quot] quod   cett.   LeBoeu. 
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 annis certo tempore exoriuntur. Heniauctos enim grece. annus est latine; Nonnulli enim ęthesias / 

 appellauerunt quod expostulatę sunt ab ioue et ita concesse. Sed de hoc in medio relinquetur. ne nos / 

 omnia preripuisse existimemur. (4,7) Sed ut ad propositum reuertamur. hermippus qui de sideribus / 

/15/ scripsit ait cererem cum iasone lethis143 filio concubuisse. Quam ob rem fulmine percussum / 

 complures cum homero dixerunt ex his ut phetellidas144 gnosius historiarum scriptor de/ 

 monstrat. nascuntur filii duo.145 Nam plautum146 qui ditior fuerit. nihil de bonis147 fratri suo concessisse. / 

 Philomelum autem necessario adductum quodcumque habuerit ex eo boues duos emisse. / 

 et ipsum primum plaustrum fabricatum esse. Itaque arando et colendo agros.148 ex eo se / 

/20/ aluisse. Cuius matrem inuentam iratam149 ut arantem eum inter sidera constituisse et booten ap/ 

 pellasse. Ex hoc autem pareanta demonstrant natum. qui de suo nomine pareos.150 et op/ 

 pidum paron appellauit. (5,1) ¶ Corona151 hęc existimatur ariadnes fuisse a libero patre inter si/ 

 dera collocata. Dicitur enim in insula dia cum ariadne libero nuberet. hanc pri/ 

 mum coronam muneri accepisse a uenere toris.152 cum omnes dii in eius nuptiis dona / 

/25/ conferrent. Sed ut ait qui cretica conscripsit quo tempore liber ad minoia153 uenit cogi/ 

 tans ariadnen conprimere. hanc coronam ei munere dedit. Qua delectata. non recu/ 

 sauit conditionem. Dicitur enim a uulcano facta ex auro et indicis gemmis quas154 theseus existimatur / 

 de tenebris laberinti155 ad lucem uenisse. quod aurum et gemmę in obscuro fulgorem lu/ 

 minis efficiebant. (5,2) Qui autem argolica conscripserunt. hanc afferunt causam quod liber cum / 

/30/ impetrasset a parente ut semelam matrem ab inferis reduceret. et quęrens ad eos156 / 

 

                                                 
143 letis  ante corr. (suprascr. h)    letis  codd. 
144 phetellidas] pethellidas   codd. 
145 filii duo] filii duo, Philomelus et Plutus; quos negant inter se conuenisse.   edd. 
146 plautum] Plutum  cett.  LeBoeu 
147 bonis   add. supra 
148 a  geschreven als  at 
149 inuentam iratam] DRNMPCL        inuenta miratam  cett.   LeBoeu 
150 pareos] uel parios suprascr.   paros   codd.   parios  edd. 
151 In rechtermarge heeft Vossius (?) genoteerd: Corona 
152 toris] NMOP    et horis   cett.  LeBoeu. 
153 minoia] minoa  cett.  LeBoeu. 
154 quas] OW      per quas   cett.  LeBoeu 
155 laberinti  post  corr. ] labyrinthi  cett.   LeBoeu 
156 ad eos post corr. (supra add.  ad;  corr. eos) 
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fol. 160v 

 

 descensionem ad argiuorum fines peruenisset. obuiam ei quendam factum nomine ipolimnum157 hominem / 

 dignum huius seculi. qui petenti libero descensionem monstraret. Hunc autem cum uidisset puerum ętate. / 

 miranda corporis pulchritudine reliquis prestantem. mercedem petisse ab eo quę sine detrimen/ 

 to eius158 daretur. Liberum autem matris cupidum. si eam reduxisset iurasset quod uellet se facturum / 

/5/ ita tamen quod deus homini non pudenti iuraret quo ipolimnus descensum monstrauit. Igitur cum liber ad / 

 eum locum uenisset et uellet descendere. coronam quam a uenere muneri acceperat deposuit / 

 in eo loco qui stephanus est e facto appellatus. Noluit enim secum ferre. ne inmortale donum / 

 mortuorum tactu coinquinaretur. Qui cum matrem incolumen reduxisset. coronam dicitur inter / 

 astra collocasse. ut æterna memoria nominis efficeretur. (5,3) Alii dicunt hanc coro/ 

/10/ nam thesei esse. et hac re propter eum collocata. Nam qui dicitur in astris engonasin. is theseus esse exis/ 

 timatur. De quo posterius plura dicemus. Dicitur enim cum theseus cretam ad minoa cum vii. uir/ 

 ginibus et vi. pueris uenisset. minoa de uirginibus eriboeam quandam nomine159 / 

 candore corporis inductum conprimere uoluisse. Quod cum160 theseus161 se passurum negaret. ut / 

 qui neptuni filius esset non ualeret contra tirannum pro uirginis incolumitate decertare. / 

/15/ Itaque cum iam non de puella sed de genere thesei controuersia facta esset. uerum is si162 / 

 neptuni filius esset necne; dicitur minos aureum anulum de digito sibi detraxisse. / 

 et in mare proiecisse. quam163 referre iubet164 thesea si uellet credi se neptuni filium / 

 esse. Se enim ex ioue procreatum. facile posse declarare. Itaque cum precatus patrem petit. / 

 aliquid signi ut satisfaceret se ex eo natum. statimque tonitrui165 et fulgore cę/ 

/20/ li inditium significationis fecisse. Simili de causa theseus sine ulla precatione / 

 aut religione parentis in mare se proiecit. Quem confestim delphinum magna mul/ 

 titudo mari prouoluta. lenissimis fluctibus ad nereidas perduxit. A quibus anu/ 

                                                 
157 i(y)poli(y)mnum] RMOW     polymnum  N  LeBoeu 
158 eius] ei a.c. 
159 nomne   ante corr. (suprascr. i) 
160 cum] R      om. cett.    LeBoeu 
161 supra h add. 
162 uerum is si] utrum is   cett.   LeBoeu. 
163 quam] quem  cett.   LeBoeu. 
164 illbet  scripsit 
165 tonitrui] tonitrum  DMOL  tonitruum  N   tonitru   cett.   LeBoeu. 
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 lum minois et a theside166 coronam quam nuptiis a uenere muneri acceperat. / 

 retulit; compluribus lucentem gemmis. (5,4) Alii autem a neptuni uxore accepisse di/ 

/25/ cunt coronam ariadne theseus dono dicitur dedisse. cum ei propter uirtutem et a/ 

 nimi magnitudinem uxor esset concessa; hanc autem post ariadnes mortem liberum / 

 inter sidera collocasse; (6,1) ¶ Engonasin hunc eratostenes herculem dicit supra draconem / 

 collocatum de quo ante diximus eumque paratum ut ad decertandum sinistra manu / 

 pellem leonis dextra clauam tenentem conaretur167 interficere draconem hesperidum / 

/30/ custodem qui numquam oculos operuisse somno coactus existimatur. quo magis custos apposi/ 

 

fol. 161r 

 

 tus eum demonstratur. De hoc etiam paniastis in heraclea dicit. Horum igitur pugnam iuppiter / 

 admiratus. inter astra constituit. Habet enim draco caput erectum. Hercules autem dextro / 

 genu nixus sinistro pede capitis eius dextram partem opprimere conatur. dextra manu sub/ 

 lata ut feriens. sinistra proiecta cum pelle leonis ut cum maxime dimicans appareret.168 / 

/5/ Etsi qui sit hic negat aratus. quemquam posse demonstrare. tamen conabimur ut aliquid ue/ 

 risimile dicamus. (6,2) Ariethus autem ut ante diximus hunc cethea lycaonis filium. magistus169 / 

 patrem dicit. qui uidetur ut lamentans filiam in ursæ figuram conuersam. genu nixum.170 pal/ 

 mas diuersas tendere ad cęlum ut eam sibi restituant. Hegeslenax171 autem thesea / 

 dixit esse. qui troezene saxum extollere uidetur. quod existimatur ęgeus sub eo saxo ello/ 

/10/ pii mensem172 posuisse et æthræ thesei matri predixisse ne ante eum173 athenas mitteret. / 

 quam sua uirtute lapide sublato potuisset174 gladium patri referre. Itaque niti / 

 uidetur quam altissime possit extollat. Hac etiam de causa nonnulli <lyram>175 quę proxima ei sig/ 

                                                 
166 theside] thetide  cett.  LeBoeu 
167 conaretur]  RNOL      conatur  cett.  LeBoeu. 
168 appareret]  ARp.c.      apparet  cett.  LeBoeu. 
169 magistus] megistus  cett.  LeBoeu. 
170 nixum] ARNMO       nixus cett.  LeBoeu 
171 Hegesianax  edd. 
172 ellopii mensem] ello(e)pium ensem  cett.  LeBoeu. 
173 eum ante  ante corr.  
174 posuisset  ante corr. (exp. s; suprascr. t) 
175 lyram]  edd.    om. cod. 
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 no est collocata. tesei esse dixerunt. Quod ut erodotus176 omni genere artium lira177 quoque didicis/ 

 se uidebatur. idque et anacreon dicit. ΑΤΧΟΥΑΛΙΤΕΙ ΛΕωθΕCΟC ΕCΤΙ / 

/15/ ΛΥΡΗ. (6,3) Alii autem thamirim a musis ex cęcatum ut supplicem ad genua iacentem / 

 dicunt. Alii orphea a thraciis mulieribus interfici quod uiderit liberi patris ini/ 

 tia. Aeschilus autem in fabula quę inscribitur prometheus hyomenos. herculem ait esse / 

 non cum dracone sed cum liguribus depugnantem. Dicit enim quo tempore hercules a ge/ 

 rione boues abduxerit iter fecisse per ligurium178 fines quos conatos ab eo / 

/20/ pecus abducere manus contulisse. et complures eorum sagittis confixisse. Sed postquam hercu/ 

 lem tela defecerint. multitudine barbarorum et inopia armorum defessum se ingeni/ 

 culasse multis iam uulneribus acceptis. Iouem autem misertum filii curasse ut circum / 

 eum magna lapidum copia esset. quibus herculem defendisse et hostes fugasse. Itaque io/ 

 uem similitudinem pugnantis.179 inter sidera constituisse. (6,4) Hunc etiam nonnulli ixiona / 

/25/ brachiis uinctis esse dixerunt quod uim iunoni uoluerit180 afferre. Alii promethea in / 

 monte caucaso uinctum. (7,1) ¶ Lira inter sidera constituta est hac ut erathostenes / 

 ait de causa quod initio a mercurio facta de testudine orpheo est tradita. / 

 Qui calliopes et oeagri filius. eius rei maxime studiosus. Itaque existimatur / 

 suo artificio feras etiam ad se audiendum allicuisse. Qui quęrens uxoris / 

/30/ euridicis181 mortem. ad inferos descendisse existimatur. et ibi deorum progeniem / 

 

fol. 161v 

 

 suo carmine laudasse preter182 liberum patrem. Hunc enim obliuione ductus pretermisit. ut oeneus / 

 in sacrifitio dianam. Postea igitur orpheus ut complures dixerunt in olimpo monte qui macedoniam diuidit a tra/ 

 cia sed ut eratosthenes183 ait in pancoei184 sedens cum cantu delectaretur dicitur ei liber obiecisse baccas185 quę / 

                                                 
176 eruditus ante corr.]  codd.  LeBoeu.    erodotus post corr. 

177 lira] liram   cett.  LeBoeu 
178 ligurium] ligurum  cett.  LeBoeu. 
179 pugnatis  ante corr. (suprascr. n) 
180 corr. 
181 euridyces   LeBoeu 
182 corr. r ex a 
183 corr. supra h 
184 pancoei] pangaeo  edd.   panc(hae)o  codd. 
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 corpus eius discerperent interfecti. Sed alii dicunt quod initia liber sit speculatus. et ob id ei accidisse. / 

/5/ Musa186 autem collecta membra sepulturę mandasse et liram quo maxime potuerant beneficio. il/ 

 lius memorię causa figuratam stellis inter sidera constituisse. apollinis et iouis uoluntate quorum or/ 

 pheus apollinem maxime laudaret. iuppiter autem filię benefitium concessit. (7,2) Alii item187 dicunt mer/ 

 curium cum primum lyram fecisset in cyllene monte archadię vii. cordas instituisse ex athlan/ 

 tum188 numero quod maia una ex illarum numero esset quę mercurii est mater. Deinde postea cum a/ 

/10/ pollinis boues abegisset deprehensus ab eo quo sibi facilius ignosceret petenti apollini ut dice/ 

 re se liceret inuenisse liram. concessit et ab eo uirgulam quandam muneri accepit.189 / 

 Quam manu tenens mercurius cum proficisceretur in archadiam et uidisset duo dracones in/ 

 ter se coniuncto corpore alii alium190 appetere. ut qui dimicare inter se uiderentur. uirgulam in / 

 utrumque subiecit. Itaque discesserunt. Quo facto. eam uirgulam pacis causa dixit esse constitutam./ 

/15/ Nonnulli etiam cum faciunt caduceos. duo191 dracones implicatos uirgula faciunt / 

 quod initium mercurio fuerat pacis. eius exemplo et athletis et in reliquis eiusmodi certamini/ 

 bus192 uirgula utuntur. (7,3) Sed ut ad propositum reuertamur apollo lyra accepta dicitur orphea do/ 

 cuisse. et postquam ipse citharam inuenerit illi liram concessisse. Nonnulli etiam dixerunt cum proserpina / 

 ad iuditium iouis uenisset cui earum adonin concederet quibus calliopen ab ioue da/ 

/20/ tam iudicem quę musa orphei est mater itaque iudicasse uti dimidiam partem anni earum / 

 unaquęque possideret. Uenerem autem indignatam quod non sibi proprium concessisset. obie/ 

 cisse omnibus quę in traciam essent mulieribus ut orphea amore inductę. ita sibi quęque / 

 appeterent ut membra eius discerperent. Cuius caput in mare de monte perlatum. fluc/ 

 tibus in insulam lesbum est reiectum. Quod ab his sublatum. et sepulturę est mandatum. / 

/25/ Pro quo beneficio ad musicam artem. ingeniosissimi existimantur esse. Lira autem ut / 

 ante diximus a musis. inter astra constituta est. Nonnulli aiunt quod orpheus primus / 

 puerilem amorem induxerit mulieribus uisum contumeliam fecisse. hac re ab his interfectum.193 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
185 bacas ante corr. (suprascr. c) ] Bacchas  edd. 
186 Musa] Musas   cett.   LeBoeu. 
187 item] N Ma.c.     autem  cett.  LeBoeu. 
188 athlantum ] Atlantidum  cett.   LeBoeu 
189 Ademar gaat iets groter schrijven zodat er minder letters op een regel passen.  
190 alii alium] alium alium   cett.   LeBoeu. 
191 duo]  DNMOa.c.     duos   cett.  LeBoeu. 
192 uel cerationibus  add. in margine ] certationibus  cett.  LeBoeu. 
193 corr. interfectum 
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 (8) ¶194 Olor hunc cignum greci appellant quem complures propter ignotam illis historiam commu/ 

 ni genere auium ornin appellauerunt. De quo hęc memorię prodita est causa. Iuppiter / 

/30/ cum amore inductus nemesin diligere coepisset. neque ab ea ut secum concumberet / 

 

fol. 162r 

 

 impetrare potuisset. hac cogitatione ab195 amore est liberatus. Iubet enim uenerem aquilę si/ 

 mulatam seseque196 ipse in olorem conuersus. ut aquilam fugiens ad nemesin confugit. et in eius / 

 gremio se collocauit. Quem nemesis non aspernata amplexum tenens somno est consopita. / 

 Quam dormientem iuppiter compressit. Ipse autem auolauit et quod ab omnibus197 alte uolans cę/ 

/5/ lo uideretur.198 inter sidera dictus est esse constitutus. Quod ne falsum diceretur iuppiter e facto eam199 uolantem / 

 et aquilam sequentem collocauit in mundo. Nemesis autem ut quę auium generi esset iuncta / 

 mensibus actis ouum procreauit. Quod mercurius auferens detulit spartam. et ledę sedenti in  

 gremium proiecit. Ex quo nascitur helena ceteras specie corporis prestans quam leda suam filiam / 

 nominauit. Alii autem cum leda iouem concubuisse in olorem conuersum dixerunt. de quo in medio / 

/10/ relinquemus. (9) ¶ Cepheus200 hunc euripides cum ceteris phoenicis filium ęthiopum regem esse / 

 demonstrauit. andromedę patrem quam ceto propositam notissimę historię dixerunt. Hanc autem / 

 perseum a periculo liberatum201 uxorem duxisse. Itaque ut totum genus eorum perpetuo maneret. ipsum quoque / 

 cephea inter sidera superiorem numerasse. (10) ¶ Casiepia de hac euripides et sophocles et alii / 

 complures dixerunt ut gloriata sit se forma nereidas prestare. pro quo facto inter sidera sedens / 

/15/ in siliquastro constituta202 est. Quę propter impietatem uertente se mundo. resupinato capi/ 

 te ferri uidetur. (11) ¶ Andromeda hęc dicitur mineruę beneficio inter astra collocata propter per/ 

 sei uirtutem. quod eam cito203 propositam periculo liberarat;204 Nec enim ab ea minorem animi / 

                                                 
194 paragraafteken later toegevoegd 
195 ab amore] R      amore   cett.   LeBoeu. 
196 se sequi]  ARP   LeBoeu.      seseque  cett. 
197 ab omnibus] MOWL      ab hominibus  cett.  LeBoeu. 
198 uideretur a.c. ] uidebatur post corr. (suprascr. ba add.)       uidebatur  cett.   LeBoeu. 
199 eam] RNML     eum   cett. LeBoeu. 
200 corr. Cepheus 
201 liberatum] liberatam  cett.  LeBoeu. 
202 supra add.  s 
203 cito] ceto  cett.   LeBoeu. 
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 beniuolentiam205 pro benefitio accepit. Nam neque pater cepheus neque casiepia mater / 

 ab ea potuerunt impetrare quin parentes ac patriam relinquens persea sequeretur. / 

/20/ Sed de hac euripides hoc eodem nomine fabulam commodissime scribit. (12,1) ¶ Perseus hic no/ 

 bilitatis causa et quod inusitato genere concubitionis esset natus ad sidera dicitur peruenisse / 

 Qui missus a polidectę magnetis filio ad gorgonas. a mercurio qui eum dilexisse existi/ 

 matur. talaria et petasum accepit. Preterea galeam qua indutus ex aduerso non poterat uideri. / 

 Itaque greci AHIΔOC206 galeam dixerunt esse. non ut quidam inscientissime interpretantur. / 

/25/ eum orci galea usum. quę res nemini docto potest probari. Fertur etiam a207 uulcano / 

 falcem accepisse ex adamante factam. qua medusam gorgona interfecit. Quod factum / 

 nemo conscripsit. (12,2) Sed ut ait æschilus tragoediarum scriptor in porchisi greæ208 / 

 fuerunt gorgonum custodes. In quibus209 in primo libro genealogiarum scripsimus. quæ u/ 

 tręque uno oculo usæ existimatur. et ita suo quoque tempore210 accepto oculo uigili/ 

/30/ as egisse. Hunc perseus unam earum tridente211 exceptam. in paludem tritonidam proiecit. Itaque / 

                                                                                                                          custodibus excecatis /   

 

fol. 162v 

 

 facile gorgona somno consopitam interfecit. Caput cuius minerua in pectore dicitur habere collocatum. / 

 Euhemerus quidem gorgonam a minerua dicit interfectam. De qua alio tempore plura dicemus. / 

 (13,1) ¶ Eniochus hunc nos aurigam latine dicimus nomine ericthonium ut erathostenes mons/ 

 trat. Quem iuppiter cum uidisset primum inter homines equos quadrigis iunxisse admiratus est. / 

/5/ ingenium hominis ad solis inuenta accessisse quod is principes212 quadrigis inter / 

 deos est usus. Sed ericthonius et quadrigas ut ante diximus et sacrificia minerue et / 

 templum in arce atheniensium primus instituit. De cuius progenie euripides ita dicit / 

                                                                                                                                                                                                                                           
204 liberarat] liberaret ante corr. (exp. e; suprascr. a) 
205 beneuolentiam  cett.   LeBoeu. 
206 ΔHIΔOC   scripsit 
207 denuo  a  suprascripsit 
208 porchis igreæ  scripsit ] phorcis igreæ  Rp.c.     Phorcisi, Greæ  LeBoeu. 
209 in quibus]  ARa.c.NMa.c.     de quo  LeBoeu. 
210 corr. (ras.) 
211 tridente] tradente   cett.   LeBoeu. 
212 principes] princeps  cett.  LeBoeu   lees: princeps 
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 uulcanum mineruæ pulchritudine corporis inductum petisse ab ea ut sibi / 

 nuberet neque impetrasse et coepisse mineruam sese occultare in eo loco / 

/10/ qui propter uulcani amorem ephestius est appellatus. Quo persecutum uulcanum ferunt / 

 coepisse. ei uim afferre. Et cum plenus cupiditatis ad eam ut complexui se appli/ 

 caret repulsus effudit in terram uoluptatem. Quo minerua pudore permota. pede pulue/ 

 rem iniecit. Ex hoc autem nascitur ericthonius anguis qui ex terra et eorum dissensione nomen pos/ 

 sedit. Eum dicitur minerua in cistula quadam ut misteria contectum ad erecthei filias detulisse / 

/15/ et his dedisse seruandum. Quibus interdixit ne cistulam aperirent. Sed ut hominum est natura / 

 cupida ut eo magis appetant quo interdicitur.213 sepius uirgines cistam aperuerunt et anguem / 

 uiderunt. Quo facto insania minerua iniecta. de arce atheniensium se precipita/ 

 uerunt. Anguis autem ad mineruę clipeum confugit. et ab ea est educatus. (13,2) Alii autem an/ 

 guina tantum crura habuisse ericthonium dixerunt. eumque primo tempore adoles/ 

/20/ centiæ suæ214 ludos mineruę panthenea215 fecisse et ipsum quadrigis cucurrisse / 

 pro quibus factis inter sidera dicitur collocatus. Nonnulli etiam qui de sideribus scripserunt hunc natione / 

 argeum orsilochum nomine primum quadrigarum inuentorem esse dixerunt. et pro inuen/ 

 tione siderum locum216 posuisse.217 Alii autem hunc mercurii218 filium ex clitia natum. no/ 

 mine mirtilum oenamai aurigam definierunt. Cuius post natum219 omnibus hominibus220 / 

/25/ mortem parens corpus in mundo constituisse existimatur. (13,3) Huius in humero sinis/ 

 tro capra instare et in manu sinistra hedi uidentur deformati.221 De quibus nonnul/ 

 li dicunt222 olenum quendam223 fuisse nomine uulcani filium. ex hoc duas nimphas / 

 aega224 et helicen natas quę iouis fuerunt nutrices. Alii autem etiam ab his urbes / 

                                                 
213 interdicitur ] RUL     interdicatur  cett.   LeBoeu. 
214 suæ] om.  cett.   LeBoeu. 
215 panathenea] Rcorr.Bcorr.    panathenaea  Viré    panatheneae  cett.  LeBoeu. 
216 loco  ante corr. (supra  -um) 
217 posuisse] uel possedisse. suprascr.     possedisse   cett.   LeBoeu. 
218 mercurii] Mercuri  cett.  LeBoeu. 
219 natum] RN Oa.c.    notam   cett.  LeBoeu. 
220 hominibus ] om.  cett.  LeBoeu. 
221 deformati] formati   cett.   LeBoeu. 
222 dicunt] R     ita dicunt   cett.  LeBoeu.         
223 quendam] quemdam   cett.  LeBoeu. 
224 corr. ex  uega 



 

1071 

 

 quasdam appellari dicunt.225 et elenon in aulidem.226 helicen autem in pelopo/ 

/30/ nesso227 et aemonia228 ibi nominari. De quibus homerus in iliadis secundo dicit. /229 

 

fol. 163r 

 

 Parmeniscus autem ait melissea quendam fuisse cretę regem ad eius filias iouem nutrien/ 

 dum esse delatum. Quæ quod lac non habuerint capram ei admisisse amalteam nomine / 

 quę eum dicitur educasse. Hanc autem geminos hedos solitam esse procreare et fere eo tempore / 

 peperisse quo iuppiter nutriendus est delatus. Itaque propter beneficium matris et hedos quoque / 

/5/ dicitur inter sidera collocasse; Hos autem hedos cleostratus teneus230 dicitur primo231 inter sidera os/ 

tendisse. (13,4) Museus autem dicit iouem nutritum a themide et amaltea nympha quibus mater / 

 ops tradidisse232 existimatur. Amalteam autem habuisse capram quandam ut in delitiis / 

 quę iouem dicitur aluisse; Nonnulli etiam ega solis filiam dixerunt multis candore corporis / 

 prestantem. cui contrarius pulchritudinis horribilis aspectus existebat. Quo titanes per/ 

/10/ territi. petierunt a terra ut eius corpus obscuraretur. Quam terra specu quodam celasse dicitur in / 

 insula creta quę postea iouis fuisse nutrix ut ante ostendimus demonstratur.  

 Sed cum iuppiter fidens adolescentia bellum contra tytanas appararet. responsum / 

 est ei si uincere uellet ut ęgos pelle tectus et capite gorgonis bellum adminis/ 

 traret quam ęgida greci appellauerunt. Itaque facto eo quod supra declarauimus / 

/15/ iuppiter titanas superans regnum est adeptus. et reliqua ossa ęgos caprina pelle / 

 contecta anima233 donauit. et stellis figurata memorię commendauit. et postea / 

 quibus ipse uicerat tectus mineruę concessit. Eumerus234 ait aega quandam fuisse / 

 panos uxorem. eam ab ioue compressam peperisse. quem uiri sui panos diceret filium. / 

                                                 
225 dicunt] dixerunt  cett.  LeBoeu. 
226 elenon in aulidem] olenon in aulide  cett.     Alide  LeBoeu. 
227 peloponneso  cett. 
228 emonia   ante corr. (suprascr. a)  
229 in het midden van de ondermarge katernsignatuur: ¶ Q .i. 
230 teneus] Tenedius   cett.   LeBoeu. 
231 primo] primus  cett.   LeBoeu. 
232 mater ops tradidisse] eum mater Ops tradidisse   cett.  LeBoeu 
233 corr. 
234 eumerus] Euhemerus   cett.  LeBoeu. 
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 Itaque puerum ægipan. iouem autem ægiochum appellatum. Cui235 quod eam diligebat / 

/20/ plurimum. inter astra caprę figura236 memorię causa collocauit. / 

 (14,1) ¶ Ophiuchus qui apud nostros scriptores anguitenens est dictus supra scorpionem constitutus / 

 tenens manibus anguem medium corpus eius implicantem. Hunc complures carnabonta / 

 nomine dixerunt getarum qui sunt in tracia regem fuisse. qui eodem tempore rerum est potitus / 

 quo primum semina frugum mortalibus tradita esse existimantur. Ceres enim cum sua / 

/25/ beneficia largiretur hominibus. triptolemum cuius ipsa fuerat nutrix in curru237 / 

 draconem238 collocatum. qui primus omnium una rota dicitur usus ne curru239 moraretur / 

 iussit omnium nationum agros circumeuntem semina partiri. quo facilius / 

 ipsi posterique eorum a fero uictu segregarentur. Qui cum peruenisset ad eum / 

 quem supra diximus getarum regem ab eo primum hospitaliter acceptus non ut beneficus / 

/30/ aduena240 et innocens sed ut crudelissimus hostis insidiis captus aliorum paratus / 

 

fol. 163v 

 

 producere. suam pene perdidit uitam. Charnabontis enim iussu. cum draco unus eorum esset inter/ 

 fectus. ne cum triptolemus sensisset insidias parari curru presidium sibi constituere speraret. ceres / 

 eo uenisse et erepto adolescenti currum dracone altero subiecto reddidisse. regem pro / 

 maleficio241 pena nioni mediocri affecisse; Hegesianax enim dicit cererem memorię hominum / 

/5/ causa ita charnabonta sideribus figurasse manibus tenentem ut interficere draconem / 

 existimetur. Qui ita uixerat acerbe. ut iocondissimam242 sibi conscisceret mortem. (14,2) Alii autem / 

 herculem esse demonstrant in lydia apud flumen sagarim anguem interficientem qui et homines / 

 complures interficiebat et aripa243 frugibus orbabat. Pro quo facto ab omphala quę ibi reg/ 

 nabat multis ornatum muneribus argos remissum. Ab ioue autem propter fortitudinem inter / 

                                                 
235 Cui ] EARNP        Qui   cett.  LeBoeu. 
236 figura] NZU    figuram   cett.  LeBoeu. 
237 curru] Rp.c. Op.c. ZC  LeBoeu     cursu(m)  cett. 
238 draconem] Oa.c. R      draconum   cett.  LeBoeu. 
239 curru] cursu   cett.   LeBoeu 
240 corr.  (verduidelijking) 
241 pro maleficio] pro coepto maleficio   cett.   LeBoeu. 
242 iocondissimam] iucundissimam   cett.   LeBoeu. 
243 aripa] Da.c. RNP     ripam  cett.  LeBoeu. 
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/10/ sidera collocatum. (14,3) Nonnulli etiam triopan thesalorum244 regem dixerunt eum.245 Qui cum suum domici/ 

 lium tegere conaretur. cereris ab antiquis collocatum diruit templum.246 Pro quo facto a cerere / 

 fame obiecta. numquam postea frugibus ullis saturari potuisse existimatur. Nouissi/ 

 me prope ad terminum tute247 draconi248 obiecto mala plurima perpessus aliquando / 

 mortem adeptus inter astra cereris uoluntate est constitutus. Itaque adhuc uidetur eum draco cir/ 

/15/ cumplexus. æterna merentem249 afficere poena. (14,4) Polizeus autem250 rodius hunc phorbanta / 

 nomine demonstrat. qui rhodiis auxilio maximo fuisse demonstratur. Nam / 

 cum eorum insulam serpentium251 multitudine occupatam ciues ophiussam appellassent / 

 et in ea multitudine ferarum draco fuisset ingenti magnitudine qui plurimos / 

 eorum interfecisset. et patria denique deserta carere coegisset. dicitur phorbas triopę / 

/20/ filius ex hischela mirmidonis filia natus ea252 tempestate delatus omnes feras et eum draconem / 

 interfecisse. Qui cum maxime apollini dilectus esset. locatus253 interficiens draconem laudis et / 

 memorię causa uideretur. itaque rhodii quotienscumque longius a litore prodeunt. / 

 classe prius sacrificant phorbantis aduentu. ut aliis254 euentus inopinatę uirtu/ 

 tis accidat ciuibus. qualis inscium phorbanta futuræ laudis ad sidera glorię pertulit / 

/25/ casus. (14,5) Complures etiam astrologi hunc aesculapium finxerunt. quem iuppiter apollinis / 

 causa inter astra collocauit. Aesculapius enim cum esset inter homines et tantum medicina / 

 ceteris prestaret ut non satis ei uideretur hominum dolores leuare nisi etiam mortu/ 

 os reuocaret ad uitam. nouissime fertur hypolitum quod iniquitate et inscientia pa/ 

 rentis erat interfectus sanasse. ita uti erathostenes dicit. Nonnulli glaucum / 

 

fol. 164r 

                                                 
244 Thessalorum   cett.  LeBoeu. 
245 dixerunt eum (?)] dixerunt esse   cett.  LeBoeu. 
246 suprascr. p (?) 
247 tute] uitae   cett.  LeBoeu. 
248 draconi] Rp.c. N     dracone (-is)   cett.  LeBoeu. 
249 morentem  ante corr. 
250 corr. 
251 corr.  
252 ea] RZWL      eo  cett.  LeBoeu. 
253 locatus interficiens] RNZPC     inter sidera locatus (ut  LeBoeu) interficiens   edd. 
254 ut aliis] Ma.c.     ut talis  cett.   LeBoeu. 
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 minoos filium eius opera reuixisse dixerunt. pro quo peccato255 iouem domum eius fulmine / 

 incendisse. ipsum autem propter artificium et apollinem eius patrem inter sidera anguem te/ 

 nentem constituisse. Nonnulli256 dixerunt hac de causa anguem dicitur tenere. quod cum glaucum / 

 cogeretur sanare. conclusus quodam loco secreto. bacillum tenens manu. cum quid age/ 

/5/ ret cogitaret. dicitur anguis ad bacillum eius arrepsisse. quem æsculapius mente commotus / 

 interfecit bacillo. fugientem feriens sepius. Postea fertur alter anguis eodem uenisse / 

 ore ferens herbam et in caput eius imposuisse. Quo facto. utrosque loco fugisse. / 

 Quare æsculapium usum ex eadem257 herba et glaucum reuixisse. Itaque anguis et / 

 æsculapius258 tutela. et in astris dicitur collocatus. Qua consuetudine ducti posteri / 

/10/ eius tradiderunt reliquis ut medici anguibus uterentur. (15,1) ¶ Sagitta259 hanc unam / 

 de herculis telis esse demonstrant. qua aquilam dicitur interfecisse. quę promethei ioci/ 

 nera fertur exedisse. De quo pluribus dicere non inutile uidetur. Antiqui260 cum maxima / 

 cerimonia deorum inmortalium sacrificia administrarent. soliti sunt totas hostias / 

 in sacrorum consumere flamma. Itaque cum propter sumptus magnitudinem sacrifitia pau/ 

/15/ peribus non optingerent. prometheus qui propter excellentiam ingenii mira<m> homines finxisse / 

 existimatur. recusatione dicitur ab ioue impetrasse ut partem hostię in ignem coi/ 

 cerent. partem in suo consumerent uictu. id quod postea consuetudo261 firmauit. / 

 Qui262 quod cum facile a deo non ut homine auaro impetrasset. ipse prometheus immolat / 

 tauros duos. Quorum primum iocinera cum in ara posuisset. reliquam carnem263 ex / 

/20/ utroque tauro  in unum compositam. corio bubulo texit. Ossa autem quæcumque / 

 fuerunt reliqua pelle contecta in medio collocauit. et ioui fecit potestatem ut quam / 

 uellet eorum sumeret partem. Iuppiter autem etsi non pro diuina fecit cogitatione. ne/ 

 que ut deum licebat omnia qui debuit ante prouidere. sed quoniam credere instituimus his/ 

                                                 
255 peccato] RUPWL      ut peccato   cett.   LeBoeu. 
256 Nonnulli ] RMZPBL     Vt quidam   cett.   LeBoeu. 
257 ex eadem] La.c.     et eadem  cett.   LeBoeu. 
258 æsculapius]  N    (in) aesculapii   cett.  LeBoeu. 
259 onderstreping door teksthand 
260 A corr. ex a 
261 consueto  ante corr. 
262 Qui] om. cett.  LeBoeu.   
263 n  corr. ex c 
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 toriis deceptus a prometheo. utrumque putans esse taurum delegit ossa pro sua di/ 

/25/ midia parte. Itaque postea in solempnibus264 et religiosis sacrificiis carne hos/ 

 tiarum consumpta reliquias quę pars fuit deorum eodem igni comburunt. (15,2) Sed ut ad pro/ 

 positum reuertamur iuppiter cum factum rescisset. animo permoto265 mortalibus / 

 eripuit ignem ne promethei gratia ius deorum potestate ualeret neue carnis / 

 usus utilis hominibus uideretur cum coqui non posset. Prometheus autem consuetus insidiari / 

/30/ suum opera ereptum ignem mortalibus restituere cogitabat. Itaque / 

 

fol. 164v 

 

 ceteris remotis. deuenit ad iouis ignem. Quo deminuto et in ferulam coniecto lętus ut uolare / 

 non currere uideretur ferulam iactans ne spiritus interclusus uaporis extingueret in angustia lumen. / 

Itaque homines adhuc plerumque qui lætitiæ fiunt nuntii celerum eueniunt.266 Preterea in certatione lu/ 

 dorum cursoribus instituerunt ex promethei consuetudine ut currerent lampadem iactantes. / 

/5/ (15,3) Pro quo facto iuppiter mortalibus parem gratiam referens mulierem tradidit his. Quam a uulca/ 

 no factam deorum uoluntas. omni munere donauit. Itaque pandora est appellata. Promethea267 / 

 autem in monte scythię nomine caucaso. ferrea catena uinxit.268 Quem alligatum x̅x̅x̅ milia269 / 

 annorum æschilus tragoediarum scriptor dicit. Preterea admisit ei aquilam quę assidue noc/ 

 tu renascentia iocinera exesset. Hanc autem aquilam nonnulli ex tiphone et echiona na/ 

/10/ tam. alii ex terra et tartaro. Complures uulcani factam manibus demonstrant. animamque / 

 ei ab ioue traditam dicunt. (15, 4) Sed de eius solutione hęc memoriæ prodita est causa. Cum iupiter theti/ 

 dis270 pulchritudine271 corporis inductus peteret neque a timida uirgine impetraret. / 

 neque ea re minus efficere cogitaret. illo tempore parcæ feruntur cecinisse fata. quę perfi/ 

 ci natura uoluit rerum. Dixerunt enim. Quicumque thetidis fuisset maritus. eius filium patria / 

/15/ fore laude clariorem. Quod prometheus non uoluntate sed necessitudine uigilans. auditum. / 

                                                 
264 solempnibus] sollemnibus   cett.  LeBoeu. 
265 corr. 
266 celerum eueniunt] N Ma.c.     celerrime ueniunt   cett.   LeBoeu. 
267 Promethea] Prometheum   cett.   LeBoeu. 
268 corr. 
269 in Romeinse cijfers staat er 3000 (xxx met een bovenliggende streep), maar ter verduidelijking wordt bovengeschreven nog eens milia vermeld.  
270 post thetidis add. conubium    Leboeu 
271 suprascr. h 
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 ioui nuntiauit. Qui ueritus id quod ipse saturno patri fecisset in simili causa ne patris reg/ 

 no priuatus cogeretur. destitit thetin uelle ducere uxorem et prometheo pro beneficio meritam / 

 retulit gratiam eumque uinculis liberauit. Neque id quod fuerat iuratus remisit uacuum omni al/ 

 ligatione futurum. Sed memoriæ causa ex utraque re hoc est lapide et ferro digitum sibi uin/ 

/20/ cire272 iussit. Qua consuetudine homines usi. quo satisfacere prometheo uiderentur. anu/ 

 los lapide et ferro conclusos habere coeperunt.273 Nonnulli etiam coronam habuisse dixerunt. / 

 ut se uictorem impune peccasse diceret. Itaque homines in maxima lętitia uicto/ 

riisque coronas habere instituerunt. Id exercitationibus et conuiuiis perspicere licebit. / 

 (15,5) Sed opinor ad initium causæ et interitum aquilę reuertar. Hercules missus ab eu/ 

/25/ risteo ad hesperidum poma.274 nescius uiæ deuenit ad promethea. quem in caucaso / 

 monte uinctum fuisse supra diximus. A quo uia demonstrata uictoria dum iter / 

 facere contendit. ut et draconem de quo ante diximus interfectum diceret. et pro benefi/ 

 tio gratiam referret. Nam confestim275 honorem quem potuit reddidit merenti. / 

 Qua demissa homines instituerunt ut hostiis immolatis iocinera consume/ 

/30/ rent in deorum altaribus ut exsaturare eos pro uisceribus promethei / 

 

fol. 165r 

 

 uiderentur. (15,6) Vt erathostenes276 autem de sagitta demonstrat. hac apollo cyclopas in/ 

 terfecit. qui fulmen ioui fecerunt quo aesculapium interfectum complures dixerunt. Hanc autem / 

 sagittam in hyperboreo monte apollinem defodisse. Cum autem iupiter ignorauerit / 

 filio ipsam sagittam uento ad apollinem perlatam cum frugibus quę277 eo tempore nascebantur / 

/5/ Hac igitur causa. eam278 inter sidera demonstrant. (16,1) ¶ Aquila279 hęc est quę ganimedem rapuisse280 / 

 dicitur. et amanti ioui tradidisse. Hanc etiam iupiter primus ex auium genere sibi dele/ 

                                                 
272 uincire] MOPBZL     uinciri    cett.   LeBoeu. 
273 ceperunt   ante corr.  (suprscr. o) 
274 poma] RNMZUPBL   mala    cett. 
275 confectim   ante corr. 
276 suprascr. h 
277 corr. ex  qui 
278 Hac igitur causa eam] Hanc igitur ob causam   cett.   LeBoeu. 
279 eind –a geschreven als  -at 
280 corr. 
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 gisse existimatur. Quæ sola tradita est memoriæ contra solis exorientis radios conten/ 

 dere ualere.281 Iaque supra aquarium uolare uidetur. Hunc enim complures ganimeden esse / 

 finxerunt. Nonnulli etiam dixerunt meropem quendam fuisse. qui coum insulam tenuerit / 

/10/ regno. Ea filia282 nomine coon. et homines ipsos a se meropas apellaret. Hunc autem ha/ 

 buisse uxorem quandam nomine ethemeam. genere nimpharum procreatam. Quę cum desisset283 / 

 colere dianam. ab ea sagittis figi coepit. tam284 a proserpina uiuam ad inferos arreptam / 

 esse. Meropam285 autem desiderio uxoris permotum. mortem sibi consciscere uoluisse. Iuno/ 

 nem autem misertam eius. in aquilam corpus eius conuertisse et inter sidera constituisse. ne si hominis effigie / 

/15/ eum collocaret. nihilominus memoria tenens coniugis desiderio commoueretur.286 / 

 (16,2) Aglostenes autem qui naxica conscripsit; ait iouem cretæ subruptum287 naxum delatum / 

 et ibi esse nutritum. Qui postquam peruenit ad uirilem ętatem et uoluerit bello lacessere ti/ 

 tanas. ad sacrificandum ei288 aquilam auspicatam. quo hospitio usum esse. et eam inter astra / 

 collocasse; Nonnulli etiam dixerunt mercurium. alii autem anapladen289 pulchritu/ 

/20/ dine ueneris inductum in amorem incidisse. Et cum ei copia non fieret. animum / 

 ut contumelia accepta defecisse. iouem autem misertum eius cum uenus in achelod290 / 

 flumine corpus ablueret. missam291 aquilam quę socium292 eius in amythonea ęgiptiorum / 

 delatum. mercurio traderet. Quem persequens uenus ad cupientem sui peruenit. / 

 Qui copia facta pro beneficio aquilam in mundo collocauit (17, 1) ¶ Delphin hic qua de / 

/25/ causa sit inter astra collocatus. eratostenes ita cum ceteris dicit. Neptu/ 

 num quo tempore uoluerit amphitriten ducere uxorem et illa cupiens con/ 

 seruare uirginitatem fugeret ad athlantia.293 complures eam quęsitam294 dimi/ 

                                                 
281 ualere] Ra.c. Mp.c. OPW     uolare   cett.   LeBoeu 
282 Ea filia post corr.] filiæ a.c.    eam filiae  R    et a filiae   cett.  LeBoeu. 
283 desisset] R    desierit   cett.   LeBoeu. 
284 tam] tandem  cett. LeBoeu.  tamen  R   tum  N 
285 Meropam] Meropem   cett.   LeBoeu. 
286 commoueretur] moueretur   cett.  LeBoeu. 
287 subruptum] subreptum  cett.  LeBoeu. 
288 ad sacrificandum ei] uel sacrificanti ei   supra add.      ad sacrificandum ei  R     sacrificanti ei   cett.   LeBoeu. 
289 anapladen] Anapladem  cett.  LeBoeu. 
290 achelod] Acheloo   cett.  LeBoeu. 
291 missam] R Oa.c La.c.      misisse   cett.   LeBoeu. 
292 socium] P Bs.l.     soccum  cett.   LeBoeu. 
293 athlantia] Atlanta   cett.   LeBoeu. 
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 sisse in his et delphina quandam295 nomine. Qui peruagatus in296 insulas aliquan/ 

 do ad uirginem peruenit. eique persuasit ut nuberet neptuno et ipse / 

 

fol. 165v 

 

 nuptias eorum administrauit. Pro quo facto inter sidera delphini effigiem collocauit. et hoc / 

 amplius qui neptuno simulacra faciunt delphinum aut in manu297 aut sub pede eius constituere / 

 uidemus. quod neptuno gratissimum esse arbitrantur. (17,2) Aglostenes autem qui naxica conscripsit. tir/ 

 renos298 ait fuisse quosdam nauicularios qui puerum etiam liberum patrem receptum ut naxum cum / 

/5/ suis comitibus trauectum redderent nutricibus nymhis. A quibus eum nutritum et nostri299 in proge/ 

 nie deorum et complures greci dixerunt. Sed ut ad propositum reuertamur nauicularii spe predę inducti. na/ 

 uem auertere uoluerunt. Quod liber suspicatus300 comites suos iubet symphonia301 canere quo sonitu / 

 inaudito tyrreni cum usque eo delectarentur ut etiam in saltationibus302 essent occupati. cu/ 

 piditate se in mare proiecerunt inscii. et ibi delphini sunt facti. Quorum cogitationem cum liber memorię / 

/10/ hominum tradere uoluisset. unius effigiem inter sidera collocauit. (17,3) Alii autem dicunt hunc esse delphi/ 

 na qui ariona citharedum ex siculo mari thenarium303 transuexit. Qui cum ceteros artificio / 

 prestaret et circum insulas questus causa uagaretur. seruuli eius arbitrati plus in perfidiosa / 

 libertate commodi quam in placida seruitute esse. cogitare coeperunt ut domino in pelagus proiecto / 

 bona eius304 inter se partirentur. Qui cum cogitationem eorum sensisset petit305 non ut dominus a seruis et in/ 

/15/ nocens ab improbis. sed ut parens a filiis ut se liceret ornatum qua sępe uicerat ueste. / 

 quoniam neo esset alius ut ipse suum questu prosequeretur euentum. Quod cum impetrasset. cythara / 

                                                                                                                                                                                                                                           
294 quęsitam] NMOZPL      quęsitum   cett.   LeBoeu. 
295 quandam] quemdam   cett.  LeBoeu. 
296 in] NMUL     om.   cett.  LeBoeu. 
297 corr. 
298 thirenos   suprascr. corr. 
299 nostram   ante corr. 
300 picatus   ante corr. (suprascr.) 
301 symphonia] RNOP     symphoniam  cett.  LeBoeu. 
302 corr. 
303 thenarium] Taenarum   cett.   LeBoeu. 
304 eius] om.   cett.   LeBoeu. 
305 petit] petiit   cett.   LeBoeu. 
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 sumpta suam coepit deflere mortem. Quo sonitu ducti delphines. se toto mari306 pronatant / 

 ad arionis cantum. Itaque deorum inmortalium potestate inuocata. super eos se deiecit. Quorum / 

 unus ariona exceptum pertulit ad thanarium307 litus. cuius memoriæ causa quę ibi statuta est.308 / 

/20/ arionis in ea delphini simulacrum affixum uidetur. Pro qua re inter sidera ab antiquis / 

 astrologis est figuratum. Serui autem qui se putarant seruitute elapsos. tempestate thena/ 

 rum ducti309 a domino conprehensi non mediocri supplitio sunt affecti. (18,1) ¶ Equus hunc aratus et alii com/ 

 plures pegasum neptuni et medusæ gorgonis filium dixerunt qui in elicone boetię monte / 

 ungula feriens saxum. fontem aperuit. qui ex eius nomine hippocrene est appellatus. Alii / 

/25/ dicunt quo tempore bellorophons310 ad proetum abantis filium argiuorum regem deueni/ 

 ret.311 antiam regis uxorem hospitis amore inductam petisse ab eo uti sibi copiam face/ 

 ret promittens ei coniugis regnum. Quæ cum impetrare non potuisset. uerita ne se ad / 

 regem criminaretur. occupat eum sibi uim afferre uoluisse. Proeto dicit qui quod eum dile/ 

 xerat312 noluit ipse supplicium sumere. sed quod ęquum esse sciebat. Mittit eum ad ioba/ 

 

fol. 166r 

 

 then313 antię patrem quam alii thenoboeam314 dixerunt. ut ille filię pudicitiam defendens / 

 bellorofontem315 abiceret316 chimerę. quę eo tempore lyciorum agros flamma uastabat. / 

 Vnde uictor profugiens. post fontis inuentionem cum ad cęlum contenderet euolare neque longe / 

 iam317 abesset. respiciens318 ad terram timore permotus decidit. ibique perisse dicitur. Equus autem sub/ 

/5/ uolasse et inter sidera ab ioue constitutus existimatur. Alii non criminatum ab antia. sed ne sæ/ 

                                                 
306 delphines se toto mari] M O     delphines e toto mari   ZWB   LeBoeu. 
307 vgl. hierboven r. 11: thenarium 
308 statua statuta est   LeBoeu 
309 ducti] perducti    cett.  LeBoeu. 
310 bellorophons] Bellerophons   RMZCWB     Bellerophontes  cett.   LeBoeu. 
311 deueniret] deuenerit   cett.   LeBoeu. 
312 dilexerit   ante corr. (expung. i; suprascr. a)  
313 iobathen] iobatem   cett.  LeBoeu. 
314 thenoboeam] uel thenabam   supra add. in cod.     Sthenoboeam  cett.  LeBoeu. 
315 Bellerophontem  cett.  LeBoeu.   vgl. hierboven  fol. 165v, r.25 
316 abiceret] obiceret   cett.  LeBoeu. 
317 iam] om.  cett.  LeBoeu. 
318 respiciens] despiciens   cett.   LeBoeu. 
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 pius audiret quod nollet aut precibus eius moueretur. profugisse argis dixerunt. (18,2) Euripides autem in / 

 melanippa hippen chironis centauri filiam theantea appellatam319 dicit. Quæ cum ale/ 

 retur in monte pelio et studium in uenando maximum haberet. quodam tempore ab eolo / 

 hellenis filio iouis nepote persuasam concepisse. Cumque iam partus adpropinquaret profugisse in / 

/10/ siluam ne patri cum uirginem speraret. et320 nepotem procreasse uideretur. Itaque cum parens eam / 

 persequeretur. dicitur petisse321 ab eorum potestate322 ne pariens a parente conspiceretur. Quæ / 

 deorum uoluntate postquam peperit in equam conuersa inter astra est constituta.323  (18,3) Nonnulli eam uatem / 

 dixerunt fuisse. Sed quod deorum consilia hominibus sit enuntiare solita. in equam esse conuersam. / 

 Callimachus autem ait quod desierit uenari et colere dianam. in quam supra speciem diximus / 

/15/ eam dianam conuertisse. Hæc dicitur eam hac re non esse in conspectu centauri. quem chirona esse.324 / 

 nonnulli dixerunt etiam325 dimidiam apparere. quod noluerit sciri se feminam esse. / 

 (19) ¶ Deltoton hoc sidus quod ut littera est greca in triangulo posita. Itaque appellatur326 / 

 quod mercurius supra caput arietis statuisse existimatur. ideo ut obscuritas arietis huius splen/ 

 dore quo loco esset significaretur. et iouis nomine grece dios. primam litteram deformaret. / 

/20/ Nonnulli ægipti positionem alii qua327 nilus terminaret ęthiopiam et ęgiptum dixerunt. Alii / 

 siciliam figuratam putauerunt. alii quod orbem terrarum superiores trifariam diuiserint. tres angu/ 

 los. esse. constitutos dixerunt. (20,1) ¶ Aries hic existimatur esse qui phrysum328 transtulisse et hellen dic/ 

 tus est per hellespontum quem hesiodus et pherecides ait habuisse et329 auream pellem. de qua alibi plura / 

 dicemus. Sed hellen decidisse in hellespontum et a neptuno compressam poeona.330 procreasse com/ 

/25/ plures. Nonnulli hedonum dixerunt Preterea phrexum331 incolomem332 ad oetam333 peruenisse. / 

                                                 
319 theantea appellatam] t(h)ean antea appellatam    cett.   Thetin  LeBoeu. 
320 et] NMOP    om.  cett.  LeBoeu. 
321 supra  corr. 
322 ab eorum potestate] a deorum potestate   cett.   LeBoeu. 
323 est]  om.  cett.  LeBoeu. 
324 afwijkende interpunctie 
325 etiam] et etiam   cett.  LeBoeu. 
326 afwijkende interpunctie 
327 qua] uel quod   supra  add. in cod.     quod  Dp.c R Oa.c.   qua   cett.  LeBoeu. 
328 phrysum] Phrixum  cett.  LeBoeu. 
329 et]  om.   cett.  LeBoeu. 
330 poeona] Paeona  cett.  LeBoeu. 
331 vgl. hierboven r. 22. 
332 incolomem] incolumem  cett.  LeBoeu. 
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 Arietem ioui immolasse pellem in templo fixisse. et arietis ipsius effigiem ab nube inter / 

 sidera constituta habere tempus anni quo frumentum seritur. ideo quod ortum seuerit ante quæ / 

 maxime fugae fuit causa. Erathostenes ait arietem ipsum sibi pellem auream de/ 

 traxisse. et phryxo334 memorię causa dedisse. ipsum ad sidera peruenisse. Quare ut supra / 

/30/ diximus. obscurius uideatur. (20,2) Hunc autem nonnulli dixerunt in oppido othomeno335 quod est in boetia. natum. / 

 

fol. 166v 

 

 Alii in salonum thes<s>alię finibus procreatum. Alii dicunt cretea et athamantem336 filium salmo/ 

 ne aelio nepotem337 dixerunt. Cretea autem habuisse demodicen uxorem. quam alii biadicen di/ 

 xerunt. Hanc autem phryxi athamantis filii corpore inductam. in amorem incidisse neque ab eo / 

 ut sibi copiam faceret impetrare potuisse. Itaque necessario coactam criminari eum / 

/5/ ad cretea coepisse quod diceret ab eo uim sibi pene allatam et horum similia mulierum consuetudi/ 

 ne dixisse. Quo facto. cretea ut uxoris athamantem338 et regem dicebat339 permotum athamanti / 

 ut de eo supplicium sumeret persuasisse. nubem autem interuenisse et ereptum phryxum et eius hellen / 

 sororem in arietem imposuisse et per hellespontum quam longissime posset profugere iussisse. hel/ 

 len decidisse et ibi debitum naturę reddidisse. et ex eius nomine appellatam340 hellespontum. phry/ 

/10/ xum colchos341 peruenisse et ut ante diximus arietis interfecti pellem in templo fixisse. ipsum autem a mer/ 

 curio ad athamantem esse reductum qui patri eius satisfecerit eum innocentia confisum profugisse. / 

 (20,3) Hermippus autem dicit quo tempore liber africam oppugnauerit deuenisse cum exercitu in eum / 

 locum qui propter multitudinem pulueris hammodes342 est appellatus. Itaque cum in maximum / 

 periculum deuenisset. quod iter faciendum esse necessario uidebat. accessit eo ut a/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
333 oetam] (a)et(h)am   cett. 
334 vgl. hierboven r. 22 en 25. 
335 othomeno]  uel orchomeno  supra  add. in cod.       orchomeno    cett.  LeBoeu. 
336 Hier is onze tekst corrupt: na athamantem wordt de passage cum aliis…athamantis weggelaten. De handschriften R en Oa.c. vertonen dezelfde lacune. In O is deze passage 

in de marge toegevoegd. 
337 aelio nepotem] aeoli nepotem  cett.   LeBoeu.  
338 athamantem] R     adamantem  Dp.c Oa.c.    amantem  cett.  LeBoeu. 
339 dicebat] RNMOB      decebat   cett.  LeBoeu. 
340 appellatam] appellatum   cett.   LeBoeu. 
341 colcos  ante corr. (suprascr. h) 
342 hammodes] ammodes   cett.   LeBoeu. 
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/15/ quæ maxima penuria esset. Quo facto. exercitus ad defectionem uenire cogebatur. / 

 Qui quid agerent dum cogitant; aries quidam fortuitu ad milites eorum errans peruenit. / 

 Quos cum uidisset. fugæ343 presidium sibi parauit. Milites autem qui eum fuerant conspicati etsi pul/ 

 uere et ęstu pressi uix progrediebantur. tamen ut predam ex flamma petentes arietem sequi coeperunt / 

 usque ad eum locum qui iouis ammonis postea templo constituto est appellatus. Quo cum peruenissent / 

/20/ arietem quem secuti fuerant nusquam inuenire potuerunt. Sed quod magis his fuerat optandum. / 

 aquæ magnam copiam in eo loco nacti corpora recuperauerunt. et libero statim nuntia/ 

 uerunt. Qui gauisus. ad eos fines exercitum deduxit. et iouis ammonis templum cum arietinis / 

 cornibus simulacro facto constituit. Arietem autem344 inter sidera figurauit. ita ut cum sol / 

 in eius foret signo omnia nascentia recrearentur quę fere345 ueris tempore confiunt. / 

/25/ Hac re maxime. quod illius fuga liberi recreauit exercitum. Preterea xii. signorum principem uo/ 

 luit esse. quod illius optimus exercitui fuerit ductor. (20,4) Sed de ammonis simulacro. leon qui / 

 res ęgiptias conscripsit. ait. Cum liber ęgiptum et reliquos fines regno teneret et omnia primus / 

 hominibus ostendisse diceretur. ammonem quendam ex africa uenisse et pecoris multitudi/ 

 nem ad liberum adduxisse quo facilius et eius gratia uteretur. et aliquid primus inuenisse diceretur. / 

/30/ Itaque pro benefitio et liber existimatur agrum dedisse. qui est contra thebas ægiptias. / 

 

fol. 167r 

 

 et qui simulacra faciunt ammonis. capite cornuto instituunt ut homines memoriae / 

 teneant eum primum pecus ostendisse. Qui autem libero factum uoluerunt adsignare quod non pe/ 

 tierit ab ammone. sed ultro ad eum sit adductum liberi simulacra cornuta fecerunt / 

 et arietem memorię causa inter sidera fixum346 dixerunt. (21,1) ¶ Taurus hic dicitur inter astra esse consti/ 

/5/ tutus quod europam incolumem tran<s>uexerit cretam. et347 euripides dicit Nonnulli aiunt cum in bouem / 

 sit conuersa ut iupiter ei satisfacere uideretur inter sidera constituisse quod eius prior pars appareat / 

 ut tauri sed reliquum corpus obscurius uideatur. Exspectat348 autem ad exortum solem. cuius oris / 

                                                 
343 fugæ] fuga   cett.   LeBoeu. 
344 autem] RW    om.   cett.  LeBoeu. 
345 fere] ARNMBL    om.    cett.  LeBoeu. 
346 post fixum eras. 
347 et] ut   cett.  LeBoeu. 
348 exspectat] DARN      spectat  cett. 
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 effigiem quę continent stellę hyades uocantur. Has autem pherecides atheniensis liberi / 

 nutrices esse demonstrat numero vii. quas etiam antea nimphas dodonidas appella/ 

/10/ tas. Harum nomina sunt hęc. Ambrosia. eudora. ptidile.349 coronis. Polyxo. Phieto. tiene / 

 Hę dicuntur a ligurco350 fugatę351 et preter ambrosiam omnes ad thetim profugisse ut ait asclepiades. / 

 Sed ut pherecides dicit ad thebas liberum perlatum inoni tradiderunt. Quam ob causam ab / 

 ioue his gratia est relata;352 quod inter sidera sunt constitutę. (21,2) Hyades353 autem appellatę sunt ut ait museus/ 

 quod ex athlante354 et ęthra oceani filia sint filię xv. procreatę. Quarum .v. hyadas / 

/15/ appellatas demonstrat. quod earum hyas fuerit frater a sororibus plurimum dilectus. Qui cum / 

uenans a leone esset interfectus .v. de quibus supra diximus lamentationibus assiduis permotę / 

 dicuntur interisse. Quare eas355 quod plurimum de eius morte laborarent. hyadas appella/ 

 tas. Reliquas autem x. sorores deliberasse de sororum morte et earum vii. mortem sibi / 

 conscisse. Quare quod plures idem senserint. plyadas dictas. (21,3) Alexander autem hyadas / 

/20/ ait dictas. quod hyses et boetiæ sunt natę.356 Hę numero vii. dicuntur. sed nemo amplius sex potest / 

 uidere. cuius causa proditur hęc. quod de .vii. sex quod357 inmortalibus concubuerint. tres cum / 

 ioue. duę cum neptuno. una cum marte. Reliqua autem sisyphy fuisse uxor demons/ 

 tratur. Quarum358 ex electra359 et ioue dardanum ex maia mercurium. ex augete360 lacede/ 

 mona procreatum. Ex alcione autem et neptuno. yrea. Ex celeno. lycum et nictea / 

/25/ natum. Martem autem ex sterope oenomaum361 procreasse quam alii eonoma362 uxorem dixerunt. / 

 Meropen autem sysip<h>o nuptam glaucum genuisse. quem complures bellorofontis pa/ 

 trem esse dixerunt. Quare propter reliquas eius sorores inter sidera constitutam. sed quod homini / 

                                                 
349 ptidile (leest als padile)] RMO     pedile   edd.     
350 ligurco] lycurgo   cett.   LeBoeu. 
351 corr.  
352 relata] suprascr. (rel)ic(ta) 
353 Pliades  edd. 
354 supra corr. a 
355 eas post corr. 
356 quod hyses et boetiæ sunt natę] cod.   R Oa.c.W    quod Hyantis et Boeotiae sint filiæ, Pliadas autem quod ex Plione Oceani et Atlante sint natae   cett.  edd.  
357 quod] RNM      cum   cett.   LeBoeu. 
358 uel quare  supra add. in cod.    
359 quarum ex electra] quare cum electra   R Oa.c. 

360 augete] taygete    cett.  LeBoeu. 
361 De woordscheiding is als volgt: steropeo enomaum 
362 eonoma (?)] oenomai   cett.  LeBoeu. 
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 nupserit stellam eius obscuratam. Alii dicunt electram non apparere ideo quod pillades363 / 

 existamentur choream ducere stellis. sed postquam troia sit capta et progenies eius quę a dar/ 

/30/ dano fuerit sit euersa dolore permota ab his se remouisse. et in circulo qui ar<c>ticus364 / 

 

fol. 167v 

 

 dicitur constitisse et quodam longo tempore lamentantem capillo parso365 uideri. Itaque e facto come/ 

 ten; esse appellatam. (21,4) Sed has pliadas (!) antiqui astrologi seorsum a tauro deformauerunt ut ante / 

 diximus plesiones366 et athlantis filias. Quę cum per boetiam cum puellis iter faceret. orio/ 

 na contionatum367 uoluisse368 ei uim afferre illam fugere coepisse. Orion369 autem secutum esse / 

/5/ annos vii. nec inuenire potuisse. Iouem autem puellarum misertum inter astra consti/ 

 tuisse. et postea a nonnullis astrologis370 caudam tauri appellatam. Itaque adhuc / 

 orion fugientes eas ad occasum sequi uidetur. Eas stellas nostri uergilias ap/ 

 pellauerunt quod post uer exoriuntur. Et hę quidem ampliorem ceteris habent honorem. / 

 quod in earum signo exoriente aestas significatur. occidente autem hiemps / 

/10/ ostenditur quod aliis non est traditum signis. (22) ¶ Gemini hos complures astrologi / 

 castorem et pollucem esse dixerunt. quos demonstrant omnium fratrum inter se amantis/ 

 simos fuisse quod neque de principatu contenderint. neque ullam rem sine communi con/ 

 silio gesserint. Pro quibus officiis eorum iupiter inter notissima sidera eos constituisse ex/ 

 istimatur; Neptunum pari371 consilio munerasse. Nam equos his quibus utuntur donauit. / 

/15/ et dedit potestatem naufragis saluti372 esse. Alii dixerunt herculem esse et apollinem. non/ 

 nulli etiam triptolemum quem supra diximus373 et iasona a cerere dilectos et ad sidera / 

                                                 
363 pillades] Pliades   cett.  LeBoeu. 
364 articus] arcticus   cett.   LeBoeu. 
365 uel passo  supra add. in  cod.     passo   cett.   LeBoeu. 
366 plesiones] RNMa.c.P      Pliones   LeBoeu. 
367 contionatum] DARNMOL       concitatum   ZWB   LeBoeu. 
368 uoluisse post corr.] ei ui*** a.c. 

369 Orion] Orion   cett.  LeBoeu. 
370 Dubbel haaltje aan de lus van de letter –g. Een kenmerk van Ademars hand. 
371 Neptunum] Neptunum autem  edd. 
372 saluti post corr. ] salutus a.c.  
373 diximus] dimus ante corr. (suprascr. xi) 
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 perlatos. Sed qui de castore et pollice dicunt. hoc amplius aridum374 ut castor in oppido / 

 aridnis375 sit occisus; quo tempore lacedemona376 cum atheniensibus bellum gesserunt. / 

 Alii autem cum oppugnarent spartam lynicenis377 et idas ibi perisse dixerunt. Pollu/ 

/20/ cem ait homerus concessisse fratri dimidiam uitam. Itaque alternis diebus eorum quemque lucere. / 

 (23,1) ¶ Cancer hic dicitur iunonis benefitio inter astra collocatus. quod cum hercules contra / 

 hidram lerneam constitisset. ex palude pedem eius mordicus arripuisse. Quare hercu/ 

 lem permotum interfecisse. Iunonem autem inter sidera <constituisse> ut esset cum xii. signis. quę maxime / 

 solis cursu continentur. (23,2) In eius deformationis parte sunt quidam qui asini appellantur a libero / 

/25/ in testa cancri duobus378 stellis omnino figurari.379 Liber enim ab iunone furore obiecto / 

 dicitur fugisse380 per thesprotiam. cogitans ab381 iouis dodonei oraculum peruenire unde382 peteret / 

 responsum quo facilius ad pristinum statum mentis perueniret. Sed cum uenisset ad quan/ 

 dam paludem magnam quam transire non posset. de quibusdam asellis duobus obuiis fac/ 

 tis dicitur unum eorum deprehendisse. et ita eam esset transuectus383 ut omnino aquam non te/ 

/30/ tigerit. Itaque cum uenisset ad templum iouis dedonei. statim dicitur furore liberatus / 

 

fol. 168r 

 

 asellis gratiam retulisse et inter astra collocasse. Nonnulli etiam dixerunt asino illi quo fue/ 

 rit uectus. uocem humanam dedisse. Itaque eum postea cum priapo contendisse de na/ 

 tura et uictum ab eo interfectum. pro quo liberum eius misertum in syderibus annumerasse. / 

 Et ut sciretur id pro deo non pro homine timido quia iunonem fugerit fecisse. supra cancrum cons<ti>/ 

/5/ tuit qui deę beneficio affixus fuerat384 astris. (23,3) Dicitur etiam alia historia de asellis. ut ait e/ 

                                                 
374 aridum] ar(r)idunt  AN  addunt  MOP  aiunt  RUL 
375 ar(h)idnis] RN      Aphidnis  LeBoeu. 
376 lacedemona]  N      lacedaemones  cett.   LeBoeu. 
377 uel liceus   supra add. in cod.    Lynceus   cett.  LeBoeu. 
378 duobus] RNMP     duabus   cett.  LeBoeu. 
379 figurari] fugurati   cett.  LeBoeu. 
380 mente captus  add. post  dicitur]  ARNL   LeBoeu     fugisse] fuisse R 
381 ab] ad  cett.   LeBoeu. 
382 unde] supra add. in cod. 
383 ita eam esset transuectus ] ita esse transuectus   cett.  LeBoeu. 
384 fuerat] fuat a. c. 
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 ratosthenes.385 Quo tempore iupiter bello gigantibus indicto ad eos oppugnandos omnes / 

 deos conuocauit. uenisse liberum patrem. uulcanum. satiros. sylenos. asellis uectos. / 

 Qui cum non longe ab hostibus essent.386 dicuntur aselli pertimuisse. et ita pro se quisque magnum cla/ 

 morem et inauditum gigantibus fecisse. ut omnes hostes eorum clamore in fugam se conuer/ 

/10/ terint.387 et ita sint superati. Huius similis est historia de bucino388 tritonis. Nam is quoque fertur / 

 cum concam inuentam excauasset secum ad gigantas tulisse. et ibi sonitum quendam inau/ 

 ditum per concam misisse. Hostes autem ueritos ne qua esset inmanis fera ab aduersariis ad/ 

 ducta cuius esset ille mugitus fugę se mandasse. et ita uictos in hostium potestate389 peruenisse. / 

 (24,1) Leo hic dicitur ab ioue constitutus quod omnium ferarum princeps esse existimatur. Nonnulli etiam hoc / 

/15/ amplius dicunt. quod herculis prima fuerit hęc certatio et quod eum inermis interfecerit. / 

 De hoc et pisandrus et complures alii scripserunt. Cuius supra simulacrum proxime uirginem. sunt / 

 alię vii. stellę ad caudam leonis in triangulo collocatę. quas crinem berenices / 

 esse. conon samius mathematicus et callimachus dicit. Cum ptolomeus berenicen ptolo/ 

 mei et aristonis filiam sororem suam duxisset uxorem. et paucis post diebus asiam oppugna/ 

/20/ tam390 prouectus391 esset. uouisse berenicen si uictor ptholomeus redisset se crinem detonsu/ 

 ram. Quo uoto damnatam crinem. in ueneris arsinoes zepheritidis posuisse templo / 

 eosque postera die392 non comparuisse. Quod factum cum rex egre ferret ut ante diximus. co/ 

 non mathematicus cupiens mire393 gratiam regis dixit crinem uideri inter sidera collo/ 

 catum. et quasdam uacuas a figura vii. stellas ostendit quas esse fingeret crinem. / 

/25/ (24,2) Hanc berenicen nonnulli cum callimacho dixerunt equos alere. et ad olimpia mitte/ 

 re consuetam fuisse. Alii dicunt hoc amplius ptolomeum berenices patrem multitudine / 

 

 

fol. 168v 

                                                 
385 supra  add.  h  in cod. 
386 essent] abessent   cett.  LeBoeu. 
387 se conuerterint] coniecerint   supra add. in cod.    se coniecerint   RNMOZWB  Leboeu     se conuerterint  UKL  
388 bucino]  ARMa.c.     bucina  cett.  LeBoeu. 
389 potestate]  DAPGL     potestatem  cett.   LeBoeu. 
390 oppugnatam]  AUBPL    oppugnatum  R cett.   LeBoeu. 
391 profectus   cett.  LeBoeu. 
392 postera die] B    postero die    cett.   LeBoeu. 
393 mire] lees inire  cett. edd. 
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 hostium perterritum fuga394 salutem petisse. Filiam autem sepe consuetam insiluisse in equum. et reli/ 

 quam copiam exercitus constituisse et complures hostium interfecisse. reliquos in fugam conie/ 

 cisse. Pro quo etiam callimachus eam magnanimam dixit. Erathostenes autem dicit et / 

 uirginibus lesbiis dotem quam cuique relictam a parente nemo solueret iussisse / 

/5/ reddi et inter eas constituisse petitionem. (25,1) ¶ Virgo hanc hesiodus iouis et themidis / 

 filiam dixit. Aratus autem astrę395 et aurore filiam existimari. quę eodem tempore fuerit cum / 

 aurea secula hominum et eorum principem fuisse demonstrat. Quam propter diligentiam et ęquita/ 

 tem. iusticiam appellatam. Neque illo tempore ab396 hominibus exteras nationes bello lacessi/ 

 tas esse. neque nauigio quemquam usum. sed agris colendis uitam agere consuesse.397 / 

/10/ Sed post eorum obitum qui sint nati eos minus officiosos. magis auaros coepisse fieri. / 

 Quare. minus iustitiam inter homines esse uersatam. Denique causam peruenisse usque / 

 eo dum diceretur. æneum genus hominus natum. Itaque iam non potuisse pati amplius. et ad sidera / 

 euolasse. (25,2) Sed hanc alii fortunam. alii cererem dixerunt. et hoc magis non conuenit inter eos. / 

 quod caput eius nimium obscurum uidetur. Nonnulli etiam erigonem398 icarii399 filiam dixerunt. / 

/15/ de qua supra diximus. Alii autem apollinis filiam ex chrisotemi natam et infantem parthe/ 

 non nomine appellatam. ea<m>que400 quod parua interierit ab apolline inter sidera col/ 

 locatam. (26) ¶ Scorpius hic propter magnitudinem membrorum. in duo signa diuiditur. / 

 Quarum401 effigiem nostri libram dixerunt. sed omnino totum402 signum hac de causa statutum existi/ 

 matur. quod orion cum uenaretur et in eo exercitatissimum esse403 confideret. dixisse / 

/20/ etiam dianæ et latone se404 omnia qua ex terra oriuntur405 interficere ualere. Quare terram / 

                                                 
394 fuga post corr.] fuis** a .c.  
395 astr(a)e]  ARNPL     astr(a)ei   cett. 
396 ab] supra  add. in cod. 
397 consuesse]  RMLa.c.   consueuisse   cett.  LeBoeu. 
398 erigonem]  RZL    erigonen  cett.   LeBoeu. 
399 icarii] icari   cett.   LeBoeu. 
400 eaque] eamque  cett.  LeBoeu. 
401 quarum]  ARMOUL    quorum   cett.  LeBoeu. 
402 totum]  supra  add. in cod. 
403 esse] Ra.c.NMO   se esse  edd. 
404 se] om. R 
405 oriuntur] oriantur   cett.  LeBoeu. 
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 permotam scorpionem misisse qui eum interficeret demonstratur. Iouem autem utrius/ 

 que animum admiratum. scorpionem inter astra collocasse. ut species eius hominibus / 

 documento esset. ne quis eorum aliqua re sibi confideret. Dianam autem propter stu/ 

 dium orionis petisse ab ioue ut idem illi benefitium daret petenti. quod ter/ 

/25/ ræ ultro tribuisset. Itaque eum constitutum ut cum scorpius exoriatur.406 occidat / 

 orion; (27) ¶ Sagitarius hunc complures centaurum esse dixerunt. Alii autem / 

 

fol. 169r 

 

 hac de causa negauerunt. quod nemo centaurus sagittis sit usus. Hic autem quęritur cur / 

 equinis cruribus sit deformatus et caudam habeat ut satyri. Dicunt enim non/ 

 nulli. hunc esse crotum nomine. Euphemes murum407 nutricis filium ut ait sostheus408 / 

 tragoediarum scriptor. eum domicilium in monte helicone habuisse. et cum / 

/5/ musis solitum delectari. Nonnumquam etiam studio uenationis exerceri. Itaque pro / 

 merita diligentia. magnam laudem assecutum. Nam et celerrimum insiluis et acu/ 

 tissimum in musis factum esse. Pro quo studio illius petisse musas ab ioue409 ut in a/ 

 liquo astrorum numero deformaret.410 Itaque iouem fecisse ut cum omnia illius arti/ 

 ficia corpore411 uellet significare. crura eius equina fecisse quod equo multum / 

/10/ sit usus. et sagittas adiunxisse ut ex his acumen et celeritas esse uideretur. / 

 Caudam satyricam in corpore fixisse. quod iam non minus hoc musæ quam liber satiris / 

 sit delectatus. Ante huius pedes stellę sunt pauci412 in rotundo deformatę. quam co/ 

 ronam eius ut ludentis abiectam nonnulli dixerunt. (28) ¶ Capricornus huius effigies similis est / 

 egypani quem iupiter quod cum eo erat nutritus in sideribus esse uoluit ut capram / 

/15/ nutricem de qua ante diximus. Hic etiam dicitur cum iupiter titanas oppugnaret. / 

 primus obiecisse hostibus timorem qui paniscos appellatur ut ait erathostenes. / 

 Hac etiam de causa eius inferiorem partem piscis esse formatione. et quod nutricibus413 / 

                                                 
406 exoriatur] oriatur ante corr.  (supra  add.  ex) 
407 murum] musarum   cett.  LeBoeu.   cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
408 sostheus] Ra.cNML  sotheus Rp.c. EAP 
409 ioue] ione a. c. 
410 deformaret] NMOZB     deformaretur   cett. (R)  LeBoeu 
411 corpore] uno corpore   cett.  LeBoeu.    cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
412 pauci] paucae  cett.   LeBoeu. 
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 hostes sit iaculatus pro lapidum iactione.414 Ægiptii autem sacerdotes et nonnulli di/ 

 cunt poetæ cum complures de egipto conuenissent. repente peruenisse eodem / 

/20/ tiphona acerrimum giganta et maxime deorum hostem. Quo timore permo/ 

 tos in alias figuras se conuertisse mercurium factum esse ibim. Apollinem / 

 autem que treci auis415 uocatur dianam. heluro simulatam.416 Quibus de causis ægip/ 

 tios ea genera uiolari417 non sinere demonstrant / 

 quod eorum418 imagines dicantur. / 

/25/ Eodem tempore pana di/ 

 cunt in flumen / 

 

fol. 169v 

 

 se deos iecisse419 et posteriorem partem corporis effigiem piscis. alteram autem hyrci fecis/ 

 se. et ita a tiphone profugisse. cuius cogitatum iouem admiratum inter sidera effi/ 

 giem eius fixisse. (29) ¶ Aquarius hunc complures ganimedem esse dixerunt quem iupiter / 

 propter pulchritudinem corporis parentibus420 deorum ministrum fecisse existimatur. / 

/5/ Itaque ostenditur ut aquam aliquo infundens. Hegesianax autem deucalion / 

 dicit esse quod eo regnante tanta uis aquæ se de cęlo profuderit. ut cataclismus / 

 factus esse diceretur. Eubulus autem cecropem demonstrat esse antiquitatem gene/ 

 ris commemorans. et ostendens antequam uinum traditum sit hominibus. aqua / 

 in sacrificiis deorum usos esse et ante cecropem regnasse quam uinum sit inuentum. / 

/10/ (30) ¶ Pisces diognetus erithracus421 ait. quodam tempore uenerem cum cupidine / 

 filio in syriam ad flumen eufraten uenisse. eodem loco repente typho/ 

 na de quo supra diximus aparuisse. Venerem autem cum filio in flumen se proie/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
413 nutricibus] UL       muricibus  R cett.  LeBoeu. 
414 iactatione]  EAPL  LeBoeu. 
415 treci auis] Threicia auis  Viré  LeBoeu. 
416 que treci auis... heluro simulatam] quae Threicia auis uocatur, Dianam aeluro simulatam    edd. 
417 uiolari] uioalari ante corr.  (expungit a) 
418 eorum] deorum  RNUL  edd.    eorum  cett. 
419 se deos iecisse] se deiecisse   cett.  LeBoeu. 
420 ereptum parentibus]  cett.  LeBoeu        om.  ereptum   Ra.c Oa.c. 

421 erithracus] erythraeus  cett.   LeBoeu. 
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 cisse. et ibi figuram piscium forma mutasse.422 Quo facto. periculo esse / 

 liberatos. Itaque postea syros qui in his locis sunt proximi destitisse pisces. / 

/15/ hęsitare quod uereantur eos capere. ne simili causa aut deorum presidia im/ 

 pugnare uideantur aut eos ipsos captare. Erathostenes autem ex eo / 

 pisce natos hos dicit. de quo posterius dicemus. (31) ¶ Coetos de hoc dicitur / 

 ut a neptuno sit missum423 et424 andromedam interficeret de qua ante diximus / 

 sed quod a perseo sit interfectum425 propter inmanitatem corporis et illius uirtutem / 

/20/ inter sydera collocatum.426 (32) ¶ Heridanus alii nilum uolunt427 uocari428 propter / 

 magnitudinem eius et utilitatem ęquissimum esse demonstrant. Preterea / 

 quod infra eum quędam stella sit clarius ceteris lucens nomine canopos / 

                                                                         appellata. Canopos autem / 

 

fol. 170r 

 

 insula flumine alluitur nilo. (33,1) ¶ Lepus hic dicitur orionis canem fugere uenantis. / 

 Nam cum ut oportebat eum uenatorem finxissent. uoluerunt etiam significare alia429 / 

 de causa. Itaque leporem ad pedes430 fugientem fixerunt.431 quem nonnulli a mercurio cons/ 

 titutum432 dixerunt. eique datum esse preter cetera genera quadrupedum ut alios pareret / 

/5/ alios haberet in uentre. Qui autem ab hac causa dissentiunt. negant oportere tam no/ 

 bilem et tam magnum uenatorem de quo et ante in scorpionis signo diximus oportere fingi / 

 leporem Uenari.433 Callimachum quoque accusari quod cum dianę scriberet laudes. eam leporum / 

                                                 
422 mutasse post corr. (suprascr.)  
423 missum] RNML        missus   cett.   LeBoeu. 
424 et] ut  cett.  LeBoeu. 
425 interfectum] interfectus  cett.  LeBoeu. 
426 conlocatus] ROZWB      conlocatum   EANMUPL 
427 uocant a. c.  

428  alii nilum uolunt uocari] alii Nilum, complures etiam Oceanum esse dixerunt. Qui autem Nilum uolunt uocari   cett.   edd. 
429 alia] aliqua   cett.  LeBoeu. 
430 ad pedes eius    cett.  LeBoeu. 
431 fixerunt post  corr. (expung. n)] RNO      finxerunt ante corr.   cett.  LeBoeu. 
432 a-typisch afgekort 
433 lees: uenari 
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 sanguine gaudere434 et eos uenari dixisset. Itaque oriona cum tauro decertantem / 

 fecerunt. (33,2) Leporis autem hanc historiam memoriæ prodiderunt; Apud antiquos In insula / 

/10/ lero. nullum leporem fuisse se eorum ciuitate adolescentium quendam studio ge/ 

 neris inductum ab exteris finibus leporem feminam pregnantem attulisse. et ad eius / 

 partum ministrasse.435 Itaque cum peperisset compluribus eis436 ciuitatis studium inci/ 

 disse. et partim pretio partim benefitio mercatos omnes lepores alere coepisse. / 

 Ita non longo interuallo tantam multitudinem leporum procreatam. ut tota insula ab / 

/15/ his occupata diceretur. Quibus cum ad hominis437 nihil daretur. in semina eorum impe/ 

 tu facto omnia comederunt. Quo facto incolę calamitate affecti cum fame fo/ 

 rent oppressi. communi consilio totius ciuitatis uix denique eos ex insula abegisse. / 

 Dicuntur itaque postea leporis figuram in astris constituisse. ut homines meminissent / 

 nihil esse tam exoptandum in uita quin ex eo plus doloris quam lętitiæ capere / 

/20/ posterius cogerentur. (34,1) ¶ Orion hunc hesiodus neptuni filium dicit ex euriale minois fi/ 

 lia natum. Concessum autem ei ut supra fluctus curreret. ut in terra quemadmodum phiclo da/ 

 tum dicitur ut supra aristas curreret. neque eas infringeret. Aristhomacus autem dicit quen/ 

 dam catrea438 fuisse thebis. Pindarus autem in insula chio. Hunc autem cum iouem et mercu/ 

 rium hospitio recepisset. petisse ab his ut sibi aliquid439 liberorum nasceretur. Itaque / 

/25/ quo facilius petitum impetraret bouem immolasse et his pro epulis apposu/ 

 isse. Quod cum fecisset poposcisse iouem et mercurium quod corium de boue foret / 

 detractum. et quod fecerant urinę in corium infudisse et id sub terra poni iussisse. / 

 Ex quo postea natum puerum quem catreus e facto oriona440 nomine appellaret. / 

 Sed uenustate et consuetudine factum esse. ut orion uocaretur. (34,2) Hic dicitur thebis chium / 

/30/ uenisse. et ibi oenopionis filiam merope per uinum cupiditate incensus / 

 

fol. 170v 

 

                                                 
434 gaudere] gadere ante corr. (suprascr. v) 
435 ministrasse] R Oa.c.     diligentissime administrasse  cett.  LeBoeu. 
436 eis] eius   cett.  LeBoeu. 
437 ad hominis]  N Oa.c.     a dominis  Rmg   ab hominibus  EARmg.   cett.   LeBoeu.     . 

438 catrea] DRNMU      chatrea   cratea   cett 
439 aliquis]  RMOP     aliquid   cett.  LeBoeu. 
440 oriona ] Vriona   cett.   LeBoeu. 
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 compressisse. Pro quo facto ab oenopione excecatus441 et de insula eiectus existimatur lemnum / 

 ad uulcanum peruenisse. et ab eo quendam ducem cedaliona nomine accepisse. / 

 Quem collo ferens dicitur ad solem uenisse. et ab eo sanatus ut se ulcisceretur chium / 

 reuertisse. Oenopiona autem a ciuibus sub terra custoditum esse. quem postquam se inue/ 

/5/ nire posse desperaret. orion in insulam cretam peruenisse.442 Nonnulli autem aiunt orio/ 

 na cum oenopione prope nimia coniunctum amicitia uixisse. et quod ei uoluerit suum / 

 studium in uenando probare. dianę quoque pollicitum quę supra diximus et ita interfectum. / 

 Alii dicunt cum callimacho cum dianę uim uoluerit afferre. ab ea sagittis esse con/ 

 fixum et ad sidera propter uenandi consimile studium <deformatum>.443 (34,3) Histrius autem dicit oriona a dia/ 

/10/ na esse dilectum et pene factum ut ei nupsisse existimaretur. Quod cum apollo hęc re/ 

ferret444 et sępe eam obiurgans nihil egisset. natantis orionis longe caput / 

 uideri solum conspicatus. contendit cum diana eam non posse sagittam <mittere>445 ad id quod ni/ 

 grum in mari uideretur. Quæ se cum uellet in eo studio maxime artificem dici / 

 sagitta missa caput orionis traiecit. Itaque eum cum fluctus interfectum ad / 

/15/ litus eiecisset. et se eum diana percussisse plurimum doleret. multis eius obi/ 

 tum prosecuta lacrimis inter sidera statuisse existimatur. Sed quę post mortem / 

 eius diana fecerit. in eius historiis dicemus. (35,1) ¶ Canis hic dicitur ab ioue custos eu/ 

 ropę appositus esse. et ad minoa peruenisse. Quem procris cepali uxor labo/ 

 rantem dicitur sanasse. et pro eo beneficio canem munere accepisse. quod illa studio/ 

/20/ sa fuerit uenationis. et quod cani fuerat datum ne ulla fera preterire eum pos/ 

 set. post eius obitum canis ad cephalum peruenit. quod procris eius446 fuerat uxor. / 

 Quem ille secum ducens.447 thebas peruenit. Ibi erat uulpes cui datum dicebatur. ut / 

 omnes canes effugere posset. Itaque cum in unum peruenissent. iupiter nescius quid faceret / 

 ut hystrius ait. utrosque in lapidem conuertit. Nonnulli hunc canem orionis esse dixerunt. / 

/25/ et quod studiosus fuerit uenandi cum eo. canem quoque inter astra448 collocatum. Alii autem / 

                                                 
441 excecatus] excatus ante corr. (suprascr. ce) 
442 post peruenisse  om.  et ibi uenari coepisse cum Diana et ei polliceri quae supra diximus, et ita ad sidera peruenisse] cod.  R Oa.c.    cf. De astronomia II, 26 
443 deformatum] om.  cod. 
444 hęc referret] EARN etc.      aegre ferret    MOZWB   LeBoeu.   
445 mittere] om. cod.  Oa.c. 
446 eius] eus a. c. 

447 secum ducens] RMO       ducens secum   cett.   LeBoeu. 
448 sidera] Ra.c.      astra  cett.  Rp.c. 
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 hicarii449 canem esse dixerunt. de quo ante diximus. quę multa proposita suas450 habent / 

 auctores. (35,2) Sed canis habet in lingua stellam unam quę ipsa canis appellatur. In ca/ 

 pite autem alteram. quam isis suo nomine statuisse existimatur. et syrion appel/ 

 lasse propter flammę candorem quod eiusmodi sit ut preter ceteras lucere uideatur. / 

/30/ Itaque quo magis eam cognoscerent. siriona appellasse. / 

 

fol. 171r 
 (36) ¶ Prochion hic ante maiorem canem exoriri uidetur. sed a nonnullis orionis esse existimatur. / 

 Hac etiam de causa procione est appellatus. Sed isdem omnibus historiis quibus superior / 

 canis adnumeratur. (37) ¶ Argo hanc nonnulli propter celeritatem argo dixerunt grece / 

 appellatam. Alii quod argus eius fuerit inuentor. Hanc autem primam in mari fuisse / 

/5/ complures dixerunt. et hac re maxime stellis esse. figuratam. Hanc nauem factam pindarus / 

 ait. in magnesia oppido cui demetrias est nomen. Callimachus autem in hisdem fi/ 

nibus ad apollinis actii templum quod argonautę451 proficiscentes statuisse existi/ 

 mant452 in eo loco qui pegase uocatur. ideo quod nauis argo ibi primum compacta dicitur / 

 quod est grece pegase. Homerus hunc eundem locum. in thesalię finibus esse demonstrat. / 

/10/ Scilus453 autem et nonnulli aiunt a minerua quandam materiam loquentem eodem. esse. / 

 coniunctam. Sed huius non tota effigies inter astra uidetur. Diuisa est enim a puppi usque / 

 ad malum. significans ne homines nauibus fractis pertimescerent. (38,1) ¶ Centaurus / 

 hic dicitur nomine cyron saturni et philure filius esse. qui non modo ceteros centauros / 

 sed homines quoque iustitia superasse. æsculapium et achillem nutrisse existimatur. Pie/ 

/15/ tate igitur et diligentia effecit. ut inter astra numeraretur. Apud hunc hercules / 

 cum diuerteretur et simul cum chirone sedens sagittas consideraret. fertur una earum / 

 decidisse supra pedem chyronis. et ita eum interfecisse. (38,2) Alii autem dicunt centaurum / 

 miratum quod tam breuibus sagittis tam magna corpora centaurorum interfecerit. / 

 ipsum contendere arcum conatum. Itaque ex eius manu sagittam prolapsam in pedem eius incidisse. / 

/20/ Pro qua re iupiter eius misertus inter sidera eum constituit cum hostia quam supra aram tenens im/ 

                                                 
449 hicarii ] Icari   cett.   LeBoeu. 
450 suas ] suos   cett.  LeBoeu. 
451 scripsit  argo nautę 
452 existimant] existimantur   cett.   LeBoeu. 
453 Scilus] Aeschylus  cett.  LeBoeu. 
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 molare uidetur. Hunc alii pholon esse. centaurum dixerunt eum qui aruspitio preter cę/ 

 teros plurimum ualuisset. itaque ad aram cum hostia uenire iouis uoluntate fi/ 

 guratum. (39) ¶ Ara in hac primum di454 existimantur sacra et coniurationem fecisse cum tita/ 

 nas oppugnare conarentur. Eam autem ciclopas fecisse ab ea consuetudine homines / 

/25/ dicuntur instituisse sibi ut cum aliquam rem efficere cogitarent prius sacrificarent / 

 quam agere incepissent. (40,1) ¶ Hidra in qua coruus insidere et crater positus existimatur / 

 de qua hanc habemus memorię proditam causam. Coruus apollinis tutela usus eo sacri/ 

 ficante missus a fonte aquam puram petitum uidit arbores complures ficorum in/ 

 maturas eas expectans dum maturescerent in arbore quadam earum consedit. / 

 Itaque post aliquot dies coctis ficis et a coruo compluribus earum comesis. / 

 

fol. 171v 
 Expectans apollo coruum. uidit cum cratere pleno uolare festinantem. pro quo misso455 eius dicitur / 

 quod diu moratus sit apollinem. qui coactus mora corui alia aqua est usus hac ignominia fecisse456 / 

 ut quamdiu fici coquerentur coruus bibere non possit ideoque quod guttur habeat pertusum illis diebus. / 

 Itaque cum uellet significare sitim corui inter sidera constituit cratera et supposuit hydram quę coruum / 

/5/ sitientem moraretur. Videtur enim rostro caudam eius extremam uerberare ut tamquam sinat se ad cra/ 

 teram transire. (40,2) Histrius autem et complures dixerunt coronida phlegę filiam fuisse. Hanc autem ex a/ 

 polline æsculapium procreasse. sed postea nelati457 filium cum ea concubuisse. Quod cum uideret coruus / 

 apollini nuntiasse. Qui cum fuerit antea candidus. pro incommodo nuntio eum nigrum fecisse. / 

 et scin458 sagittis confixisse. (40,3) De cratera autem hanc historiam philarcus scribit. in chersones/ 

/10/ so quę confinis est troię ubi protesilai sepulchrum statutum complures dixerunt urbs flaglusa459 / 

 nomine dicitur. in qua demiphon quidam cum regnaret incidit eorum finibus repentina uas/ 

 titas et ciuium460 interitio miranda. Qua re demiphonta permotum. ferunt misisse ad a/ 

 pollinis oraculum querentis remedium uastitatis.461 Responso autem dato ut quotannis / 

                                                 
454 di] dii   cett.  LeBoeu. 
455 misso] admisso   cett.   LeBoeu.     cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
456 fecisse] eum adfecisse    RMOZWB    LeBoeu. 
457 nelati ] cynelati  RNU  scinealti   cett. 
458 scin] scyn   EARNM   Ischyn   LeBoeu. 
459 flaglusa] EP     flagusa  cett.    Elaeusa   edd. 
460 corr. 
461 uastitatis] uastantis ante corr. (suprascr.  –it;  exp. –n) 
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 una de nobilium genere uirgo diis penatibus eorum immoletur.462 Demiphon omnium filias preter / 

/15/ suas sorte ductas interficiebat. usque dum cuidam ciuium loco nobilissimo eorum nato per/ 

 doluit inceptum demiphontis. Qui negare coepit de sua filia se passurum463 sortiri. nisi e/ 

 odem regis filiæ essent coniectę. Quo facto rex permotus. illius filiam sine sorte ductam interfecit. / 

 Quod matusius nomine uirginis pater instanti tempore simulauit se patrię causa non ferre hac / 

re factum464 potuisse enim postea465 sorte ducta nihilominus interire quod paulatim dies regi in ob/ 

/20/ liuionem perduxit. Itaque cum se prope amicissimum uirginis pater regi ostendisset. solem/ 

 ne sacrifitium se habere dixit. eumque et filias eius ad id conficiendum inuitauit. Qui nihil aliter fu/ 

 turum suspicatus filias ante misit. ut ipse occupatus in re ciuili postea ueniret. Quod cum / 

 exoptanti matusio accidisset filias eius interfecit. et sanguine eorum466 cum uino cratere / 

 mixtum aduenienti regi pro potione dari iussit. Qui cum filias desideraret et quid his / 

/25/ factum esset rescisset. matusium cum cratere in mare proici iussit. Quo facto. ma/ 

 re quo ille est proiectus memoriæ causa matusium. Portus autem adhuc crater appella/ 

 tus.467 quem antiqui astrologi stellis deformarunt. ut homines meminissent maleficium ne/ 

 minem temere lucrari posse. neque obliuionem inimicitiarum fieri solere. (40,4) Nonnulli / 

 cum erathostene dicunt eum cratera esse quo icarii468 sit usus cum hominibus ostenderet ui/ 

/30/ num. Alii aiunt delium469 esse quo mars ab oto et ephialte. sit coniectus.470 / 

 

fol. 172r 

 

 (41) ¶ Piscis qui notius appellatur. hic uidetur ore aquam excipere a signo aquarii. qui laboran/  

               tem quondam isim seruasse existimatur. Pro quo beneficio simulacrum piscis et eius fili/  

               orum de quibus ante diximus inter astris471 constituit. Itaque syri complures pisces non hesitant. et eorum / 

                                                 
462 immoletur] RN Ma.c.  immolaretur  cett. 
463 passurum] parsurum a. c. 

464 ferre hac re factum] Dp.c. ER     ferre haec re factum  AN    ferre aegre factum   cett.  edd. 
465 postea    supra  add. in cod. 
466 eorum] R Ma.c. L       earum   cett.  LeBoeu. 
467 appellatus] appellatur   cett.   LeBoeu. 
468 icarii] icarus    OZWB    LeBoeu.    icarius   cett. 
469 delium] R     dolium  cett.  LeBoeu. 
470 coniectus]  corr. in ras. 
471 inter astris post corr.] in astris a. c.     inter astra   cett.   Leboeu. 
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 simulacra inaurata pro diis penatibus colunt. De hoc et hesiasscribit. (42,1) ¶ Reliquum est nobis / 

/5/ de stellis472 .v. quę complures ut erraticas. ita greci planetas dixerunt. Quarum una est iouis / 

 nomine phoeton. quem heraclides ponticus ait quo tempore metheus473 homines finxerit. inis/ 

 set474 hunc pulchritudine corporis reliquis475 prestantem fecis<se>. eumque supprimere cogita/ 

 re. neque iouis476 ut ceteros redderet cupidinem ioui nuntiasse. Quo facto. / 

 missum mercurium ad phoetonta persuasisse ut ad iouem ueniret et immortalis fieret. / 

/10/ Itaque eum inter astra collocatum. (42,2) ¶ Secunda stella dicitur solis. quę alii saturni dixerunt. Hanc a/ 

 it477 erathostenes a solis filio phoenontam appellatam. De quo complures scripserunt. ut / 

 patris inscienter curru uectus incenderet terras. Quo facto ab ioue fulmine percussum / 

 in eridanum deiecerit. et a sole inter sidera sit perlatus. (42,3) ¶ Tertia est stella martis quam alii / 

 herculis dixerunt. Veneris sequens stellam., hac478 erathostenes ait de causa quod / 

/15/ uulcanus cum uxorem uenerem duxisset. propter eius obseruantiam marti copia non fieret / 

 ut nihil aliud assequi uideretur nisi stella sua ueneris sidus persequi a uenere im/ 

 petrauit. Itaque cum uehementer eum amor incenderet. significans e facto stellam py/ 

 riona appellauit. (42,4) ¶ Quarta stella est ueneris lucifer nomine quam nonnulli iuno/ 

 nis esse dixerunt. Hunc eundem hesperum appellari multis traditum est historiis. Hic autem / 

/20/ omnium siderum maximus esse uidetur. Nonnulli hunc aurorę et cephali filium dixerunt pul/ 

 chritudine multos prestantem. Ex qua re etiam cum uenere dicitur certasse. ut etiam era/ 

 thostenes dicit eum hac de causa ueneris appellari. Exoriente sole et occidente / 

 uideri. Quare ut ante diximus iure hunc et hedum et hesperum nominatum. (42,5) ¶ Quinta479 / 

 stella est mercurii nomine stilbon sed480 est breuis et clara. Hęc autem mercurio data ex/ 

/25/ istimatur quod primus menses instituerit. et peruiderit siderum cursus. Euhemerus autem / 

 uenerem primam ait sidera constituisse et mercurio demonstrasse. (43) Preterea os/ 

 tenditur circulus quidam in sideribus candido colore. quem lacteum esse nonnulli dixerunt. / 

                                                 
472 stellis] stellas a. c. 

473 metheus ] prometheus   cett.   LeBoeu. 
474 inisset] EANMa.c. Oa.c.     om.  cett.  LeBoeu     in his et  Viré 
475 reliquis] R Oa.c.U    reliquos  cett.   LeBoeu. 
476 iouis] R Oa.c.   ioui   cett. 
477 ait] Z    dicit  edd. 
478 hac] hac ut   cett. 
479 corr. 
480 sed] sed haec  cett.  LeBoeu. 
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 Erathostenes autem481 in mercurio dicit infanti puro482 insciam iunonem dedisse / 

 lacte.483 sed postquam rescierit eum maię filium esse reiecisse eum ab se. ita lactis profusi / 

/30/ splendorem inter sidera apparere. Alii dixerunt dormienti iunoni herculem / 

 

fol. 172v 

 

 suppositum et experrectam id quod supra diximus fecisse. Alii autem herculem propter nimiam auidi/ 

 tatem multitudinem lactis appetisse. neque in ore continere potuisse. quod ex ore eius pro/ 

 fusum circulum significasse. Alii dicunt quo tempore ops saturno lapidem pro partu / 

 attulit. iussisse ei lacte prebere. Quę cum pressisset mammam. profuso lacte circulum / 

/5/ deformatum quem supra demonstrauimus. Nos autem omnium corporum deformationem / 

 dicere instituimus. (III,1,1)484 ¶ Igitur incipiemus a polo boreo protinus dicere quo utręque arctos485 / 

 nixæ uehuntur arctico circulo clausæ et ita collocatę. ut alternis unaquęque ea/ 

 rum resupinata. caput alterius tegere uideatur. Ita tamen ut caput eius quę superior fuerit. ad / 

 caudam inferioris contendat. Harum maior in extremo circulo pedes habet fixos. Pre/ 

/10/ terea habet in capite stellas vii. omnes obscuras. In utrisque auribus binas. In humero / 

 claram .i. In pede nouissimo .duas. In summo interscapilio unam. In crure de posterio/ 

 ribus primo .unam. In pede priore .duas. In cauda ipsa. tres. Ita totius sideris stellæ. sunt / 

 omnino xxi; / 

 

               ‖Arctus maximus‖ 

 

/19/ (1,2) Minor autem in stationis unoquoque stellas singulas clare lucen/ 

 tes. et supra caudam .iii. omnino vii. Sed in prioribus caudæ stellis una est infima quę / 

 polus appellatus. et erathostenes dicit per quem locum ipse mundus existimatur / 

 uersari. Reliqui autem duo choreutæ dicuntur quod circum polum uersantur. / 

                                                 (2) ¶ Draco inter duas arctos collocatus uidetur / 

                                                 
481 autem] enim   cett.   LeBoeu. 
482 infanti puro] in fonte puro ante corr.      infanti puero   LeBoeu.    cf. Viré, “La transmission”, p. 203. 
483 lacte (met karakteristieke a)] DEAN     lac  RMOPZ etc.  Leboeu. 
484 Lib. III  add. in margine (Vossius ?) 
485 arctos] arctoe  cett.   LeBoeu. 
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                                                       corporis sinu facto. arctum minorem ita con/ 

/25/    ‖Arctus minor‖                            cludere. ut pene pedes eius tangere / 

                                                       uideatur. Cauda autem flexa. caput / 

                                                       maioris attingere et suo capite tamquam / 

                                                       reducto circulum arcticum tangens. corpus ut in / 

                                                       speram complicari. Et si quis diligentius attenderit / 

/30/                                                       uidere poterit caput draconis ad maioris / 

 

fol. 173r 

 

 ursæ regionem caudę collocatum. Hic habet in utroque tempore stellas in ocu/ 

 lis singulas. in mento unam. et toto corpore reliquo passim dispositas x. Ita / 

 omnino est stellarum .xv; (3) ¶ Arctophilax huius manum sinistram circulus arcticus includit / 

                                           ita ut neque occidere neque exoriri uideatur. Ipse autem positus / 

/5/                                           ab arctico circulo ad ęstiuum definitur inclinatus in / 

                                           longitudinem dextro pede æstiuo circulo nixus. / 

                                           Huius humeros et pectus a reliquo corpore diuidit / 

                                           circulus qui per utrosque polos transiens tan/ 

   ‖Draco‖                           git arietem  et chelas. Hic cum tauro et gemi/ 

/10/                                           nis et cancro et leone occidit. Ideo sero occi/ 

                                           dere dicitur quo magis erectus a pedibus peruenit ad / 

                                           terram. At plagius exoriens citius quam che/ 

                                           laus486 uidetur. Habet autem in manu sinistra / 

                                             stellas iiii. quę numquam occidere487 dicuntur. In capite / 

/15/                                           stellam. In utroque humero singulas. In u/ 

 traque mamma singulas. Sed duriorem488 dextram et sub ea alteram obscuram. et in               

 cubito dextro claram unam. In zona unam clarius ceteris lucentem; Hęc stella arctu/ 

 rus489 appellatur. In utrisque pedibus singulas. Quæ omnino sunt xiiii.; / 

                                                 
486 chelaus] chelis  -las  -lus  -lae  cett. 
487 accidere a. c. 
488 duriorem] clariorem  cett.  LeBoeu. 
489 arcturus post  corr.(suprascr.) 
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                                                                                                    (4) ¶ Coronam hu/ 

/20/                                                                                                          mero sinistro / 

                                                             prope contingere arctophilax uidetur. Qui / 

                                                             autem engonasin dextri pedis calce con/ 

                                                             iungit. Hęc cancro et leone exoriente / 

                                                             occidere cum scorpione exoriri prospicitur.490 / 

/25/ ‖Arctophylax/Bootes‖                         habet autem stellas .viiii. in / 

                                                             rotundo dispo/ 

                                                                       sitis. / 

                                                                    Sed ex / 

                                                                    his / 

/30/                                                             clarius /                  ‖Corona‖ 

                                                               cete/ 

                                                               ris lu/ 

                                                          centes .iii; / 

 

fol. 173v 

 

                                                                             (5,1) ¶ Engonasin hic positus / 

                                                                                      inter duos circulos arcti/ 

                                                                                      con et ęstiuum utrisque pe/ 

                                                                                      dibus et dextro genu quem / 

/5/        ‖Hercules/Engonasin‖                                            ante diximus arcticum / 

                                                                                      circulum finit. Ita / 

                                                                                                    tamen ut / 

                                                                                                    dextro / 

                                                                                            pede pri/ 

/10/                                                                     moribus491 digitis circulum terminet. sinis/ 

                                                                                   tro autem toto caput draconis opprimere co/ 

 netur. Humeris autem uelut sustinens circulum æstiuum <et> manu dextra proiecta tan/ 

                                                 
490 prospicitur] perspicitur   cett.   LeBoeu. 
491 primoribus] EARNMPCB      prioribus   cett.   LeBoeu. 
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 gens. Leua492 autem e regione sinistra493 genu porrigens. æquali interuallo circuli æsti/ 

 ui et genu sinistro.494 Hic occidens capite prius quam reliquo corpore deuenit / 

/15/ ad terram. Qui cum totus occidit ut pendere pedibus ex arctico circulo uideatur.495 / 

 exoriens ante pedibus quam reliquis membris. (5,2) Habet autem in capite stellam unam. In si/ 

 nistro brachio unam. In utroque humero singulas clare lucentes. In manu / 

 sinistra unam. In dextro cubito alteram. In utroque latere singulas. Sed clari/ 

 orem in sinistro. In dextro femine duas. In genu unam. In poplite unam. In cru/ 

/20/ re duas. In pede unam quę dicitur clara. In sinistra manu .iiii. quas pellem leo/ 

 nis esse nonnulli dixerunt. (6) ¶ Lira hęc posita est contra regionem eius loci qui locus est inter genu / 

                                               et manum sinistram eius qui engonasin uocatur. Cuius ipsa tes/ 

                                               tudo spectat ad arcticum circulum. Summum autem / 

                                               cacumen. ad polum notium contendere uidetur. / 

/25/ ‖Lyra‖                                    Hęc lira uirgine exoriente occidere cum sagit/ 

                                               tario exoriri perspicitur. Habet autem in ipsis / 

                                               testudinis lateribus singulas stellas. In sum/ 

                                               mis cacuminibus eorum quę in testudinem ut496 brachia sunt / 

                                               coniecta. singulas. In scapulis ipsius testudinis. e/ 

/30/                                               rathostenes singulas finit. 497 In scapulis ipsius testudi/ 

 

fol. 174r 

 

 nis. unam; In ima lira quę ut498 basis totius uidetur. unam; (7) ¶ Olor huius ala una est ad circum/ 

                                                                ductionem huius circuli qui arcticus uocatur contin/  

                                                                gens extremum <pedem> sinistrum eius qui engonasin / 

                                                                uocatur. Sinistram autem alam habet paululum / 

/5/                                                                extra circulum aestiuum pene coniungens / 

                                                 
492 leua] DEARNL       laeuam   cett.   LeBoeu. 
493 sinistra] DEARNM    ad sinistrum   cett.  LeBoeu. 
494 genu sinistro] genus sinistro  ERMO   genus sinistri   cett.   LeBoeu. 
495 uideatur]  EOZCWGB      uidetur  R cett.   LeBoeu. 
496 ut] u ante corr. (suprascr. t) (waarschijnlijk gekopieerd uit een handschrift met tiroons teken voor ut) 
497 In scapulis ipsius testudinis. erathostenes singulas finit] in mediis isdem quos humeros Eratosthenes fingit, singulas   edd.   in mediis ... singulas  om.   R Oa.c.   finit  N Ma.c.     
498 ut] u ante corr.  (suprascr. t) 
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        ‖Cygnus/Olor‖                                 pedibus pegasi. Aestiuus autem circulus / 

                                                                rostrum eius a reliquo corpore diuidit. / 

                                                                Cauda iungitur extrema cum capite ce/ 

                                                                phei. Hic autem499 uirgine et chelis occidens / 

/10/                                                                prius capite quam reliquis membris aduenit500 ad terram. / 

                                                                Exoritur autem cum capricorno. Hic habet in capite / 

 stellam clare lucentem unam. In collo alteram pari fulgore. In utrisque pennis quinas. / 

 Supra caudam. unam; omnino habet stellas xiii.501 (8) ¶ Cepheus a tergo minoris arcti constitutus /  

                                                                                   includitur arctico circulo a pedi/ 

/15/                                                                                   bus ad pectus ut preter humeros et ca/ 

                                                                                   put eius nihil / 

                                                                                   occidere / 

                                                                                   uideatur. / 

                                                                                   Neque longe / 

/20/                     ‖Cepheus‖                                              abest a fle/ 

                                                                                   xu draco/ 

                                                                                   nis. quem ca/ 

                                                                                   pite pri<mum>/ 

                                                                                   reficere502 uidetur. / 

/25/                                                                                   Cepheus / 

                                                                                    autem / 

 

fol. 174v 

 

 manibus utrisque proiectis figuratus. tanto dissidet interuallo a pedibus arcti / 

 minoris. quantum spatium inter pedes cephei uidetur. Huius corpus scorpione / 

 exorto occidere cum sagittario exoriri perspicitur. Hic autem habet in capite stellas / 

 duas. In manu dextra unam. Item in cubito obscuram unam. in sinistra manu / 

                                                 
499 autem] cum   cett.  LeBoeu. 
500 aduenit] Ma.c.   deuenit   cett.   LeBoeu. 
501 xiii.] xii.  R 
502 reficere] efficere   LeBoeu.     cf. Viré, “La transmission”, p. 203. 
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/5/ et humero singulas. In dextro humero unam. In zona quę medium eius diuidit / 

 corpus. tres stellę clare uidentur. In latere dextro obscuram unam.503 In sinis/ 

 tro genu duæ. utrisque pedibus singulę. Supra pedes. stellę iiii. Hic totus / 

 omnino stellarum est xviiii; (9) ¶ Cassiepia sedens in siliquastro collocata est cuius se/ 

 dilis et ipsius casiepiæ pedes positi sunt in ipsam circumductionem circuli qui arcticos uo/ 

/10/ catur. Effigies autem corporis ad ęstiuum circulum peruenit. quem capite et dextra ma/ 

 manu tangit. Hanc prope mediam diuidit circulus is qui lacteus ap/ 

 pellatur./ 

 Proxime                                                                                             stella osten/ 

 cephei signum                                                                                    ditur. una. /     

/15/ collocatum. Hęc occidens                                                                  In utroque hu/ 

 cum scorpione capite.                                                                        mero una. / 

 cum sedili resupi                                                                                In papilla dex/ 

 na ferri perspi                              ‖Cassiopeia‖                                   tra clara una. / 

 citur. Exori                                                                                         In lumbis. / 

/20/ ri autem cum                                                                                       magna / 

 sa                                                                                                        una. /  

 git                                                                                                       In sinistro / 

 tario;                                                                                                   femine. / 

 huius in capite                                                                            duæ. In / 

/25/                                                                                                             genu. una. / 

                                                                                                             In pede pri/ 

                                                                                                             mori dex/ 

 

fol. 175r 

 

 tro. una. In quadrato quo stella504 deformatur. In angulis utrisque singulae / 

 clarius ceteris505 lucentes. Hęc igitur est omnino stellarum xiiii; (10,1) ¶ Andromeda proxime cassiepiam / 

 supra caput persei breui interuallo dissidente collocata. perspicitur manibus diuersis / 

                                                 
503 obscuram unam] ERMOPL     obscura una  cett.  LeBoeu. 
504 stella] ENMO       sella   RZPWBL   LeBoeu. 
505 ceteris   supra add. in cod. 
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 uincta. ut antiquis historiis est traditum. Cuius caput equi pegasi uentre coniungitur. / 

/5/ Eadem enim stella506 et umbilicus pegasi. et andromedę caput appellatur.507 Huius me/ 

 dium pectus et manum sinistram circulus æstiuus diuidit. Occidit autem cum pisce de duo/ 

 bus secundo. quem andromedę subiectum brachio supra diximus. Exoriente libra et scor/ 

 pione capite priusquam reliquo corpore perueniens ad terram. Exoritur autem cum piscibus / 

 et ariete. (10,2) Hęc508 supra diximus. habet in capite stellam clare lucentem unam. In utroque / 

/10/ humero unam. In cubito dextro unam. In ipsa manu unam. In sinistro cubito / 

 unam. In brachio unam. In manu alteram. In zona .iii. Supra zonam .iiii. In utro/ 

 que genu unam. In pedibus autem binas. Ita omnino est stellarum xx. / 

 

                                                   ‖Andromeda‖ 

 

 

fol. 175v 

 

                                                              (11,1) ¶ Perseus huius sinistrum crus et hu/ 

                                                                     merum leuum circulus æstiuus a re/ 

                                                                         liquo corpore diuidit. Ipse / 

                                                                         manu dextra arctoum509 / 

/5/                         ‖Perseus‖                                 circulum tangit. dex/ 

                                                                         tro pede caput ariete510 / 

                                                                         premere uelut currens / 

                                                                         uidetur. Idem occidens sa/ 

                                                                         gittario et capricorno exor/ 

/10/                                                                         to inclinatus ad caput uersus / 

                                                              cum ariete511 et tauro rectus exoritur. Habet / 

                                                 
506 scripsit  stellæ 
507 appellatur post corr. 

508 haec ut    cett.   LeBoeu. 
509 arctoum] Oa.c.   arcticum  cett.   LeBoeu. 
510 ariete] aurigę ante corr. (expung.)    aurigae   cett.   LeBoeu. 
511 ariete] auriete a. c. (exp.) 
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         in utroque humero stellam unam. in manu dextra clare lucentem unam qua falcem tenere dicitur / 

 quo telo gorgona interfecit. In sinistra alteram qua caput gorgonis tenere existimatur. Habet pre/ 

 terea in uentre stellam unam. in lumbis alteram. in dextro femine <unam>512 ad genu unam. In tibia unam. / 

/15/ In pede unam obscuram. In sinistro femine unam et in genu alteram. In tibia duas. In sinistra / 

 manu quod gorgonis513 uocatur stellas .iiii. Omnino stellarum iiii.514 Caput eius et falx sine sideribus / 

 apparet. (11,2) Hunc aratus cum dicere inter sidera ceconis me<n>on515 figuratum acceperunt complures eum / 

 puluerulentum dicere quod minime conuenit posse inter sidera etiam puluerulentum appa/ 

 rere. Quod si esset dignior erat orion cui idem ascriberetur. primum quod assidue est et semper in ter/ 

/20/ ra fuit. Deinde quod adhuc inter sidera uenari uidetur. Perseus autem qui assidue uolaret. non po/ 

 test puluerem habere. Quid igitur est? cum uellet aratus eum obscure significare. usus / 

 ætolorum516 consuetudine eum ceconis menon517 dixit. Aetoli518 enim cum uolunt aliquem decur/ 

 rere significare apoconisse519 dicunt id quod aratus uult demonstrare non ut ullum520 uolan/ 

 tem assidue puluerulentum dicat. quod a multis est perperam intellectum. (12) ¶ Heniochus autem / 

/25/ circulo ęstiuo genuum fine. Preterea ab humero sinistro usque ad zonam diuiditur ab eo / 

 quem supra lacteum orbem diximus. Huius dexter pes. tauri sinistro cornu stellę521 coniungitur. / 

 una manibus ut labora tenens figuratur.522 Cuius in humero sinistro capra in manu. / 

 In manibus523 autem .ii. hedi stellis formati dicuntur. Totus autem pedibus persei subiectus. caput / 

 

fol. 176r 

 

                                                                  habens contra ursæ maioris aspectum. Hic occi/ 

                                                 
512 unam] edd.     om. ERNMOUPL 
513 gorgonis caput   cett.   LeBoeu. 
514 iiii.] xiiii  R   undeuiginti (uel xviiii)   cett.   LeBoeu. 
515 χεχονισ-μένον   LeBoeu. 
516 ætholorum ante corr. (exp.)       Aeoliorum  LeBoeu. 
517 zie hierboven r.17 
518 aetholi ante corr.  (exp.) 
519 ἀποχόνισσε   cett. 
520 ullum] illum   cett.  LeBoeu. 
521 stellę] stella   cett.   LeBoeu. 
522 stellę coniungitur. una manibus ut labora tenens figuratur ] stella coniungitur una. manibus ut lora tenens figuratur    cett.    LeBoeu. 
523 in manu. In manibus]  in manu  edd.   in manibus  R 
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                                                          dere sagitarii et capricor/ 

      ‖Heniochus/Auriga‖                            ni exortu uidetur. /  

                                                                  Exoriri autem cum / 

/5/                                                                  ophiuco et engonasi / 

                                                                  uidetur.524 Habet preterea in capite stellam unam. / 

                                                                  In utroque humero unam. Sed in sinistro cla/ 

                                                                  riorem quæ capra uocatur. In utroque / 

                                                                  cubito unam. In manu duas quę / 

/10/                                                                                                         hedi ap/ 

                                                                                                         pellantur. / 

                                                                                                         stellis prope / 

                                                                                                         occidentibus.525 / 

                 (13,1) ¶ Ophiuchus inclinatus a capite ut qui resupinari uidetur manibius / 

/15/                             anguem tenere figuratus.526 Huius autem humeri æstiuo527 circulo. / 

                            diuiduntur a reliquo corpore ipse genuum fine ab ęquinocti/ 

                            ali circulo terminatur. pede sinistro premens oculos. / 

                            dextro autem testudine scorpionis innixus. Anguis autem / 

                            qui ab eo tenetur prope extremo ore coronam contingit. me/ 

/20/  ‖Ophiuchus‖      dium ut precingens ophiuchum a cauda breuior / 

                            quam superiore corpore. qua manus sinistra ipsius / 

                            signi figuratur. Ita tamen ut extrema cauda / 

                            circulum æquinoctialem cum aquilę cauda iungat. / 

                            Occidens exortu geminorum cancri. / 

/25/                            leonis. peruenit ad terram. Exoriens / 

                            autem cum scorpione et sagittario apparet. Hic habet in ca/ 

                            pite stellam unam. In utroque humero singulas. In si/ 

                            nistra manu .iii. In dextra iiii; In lumbis .ii. In utroque / 

                            genu singulas. In dextro crure. unam. In utroque / 

                                                 
524 uidetur] NMP    om. cett.  
525 stellis prope occidentibus] stellis prope occidentibus ficti   edd.     cf. Viré, “La transmission”, p. 203 
526 supra add. a 
527 supra add. e 
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/30/                                                       pede singulas. sed clariorem / 

 

fol. 176v 

 

 in dextro. Itaque est omnino stellarum xvii. (13,2) Anguis autem habet in summo capite duas sub ca/ 

 pite .iiii. uno loco omnes ad manum ipsius ophiuchi sinistram duas. sed que maxi/ 

 me ad corpus eius accedit528 clariorem. et in dorso anguis ad ipsam corporis coniuncti/ 

 onem .v. et in prima curuatur<a> caudę .iiii. In secunda caput uersus habet stellas .vi. / 

/5/ Ita est omnino trium. et xx. stellarum. (14) ¶ Sagitta inter duas circulos æstiuum et ęqui/ 

                                                                                                          noctialem supra aqui/ 

                                         ‖Sagitta‖                                            læ signum posita. Diuiditur / 

 ab eo circulo qui utro529 polo subiectus ad cancrum et capricornum peruenit. Huius acumen / 

 ad equi pedum regionem exspectat.530 Altera pars. ad humeros ophiuchi tendit. / 

/10/ Hęc occidit uirginis ortu. Oritur autem cum scorpione. Habet omnino stellas .iiii. / 

 Quarum una in principio materiæ. altera in medio. duę reliquę in eo loco / 

 quo ferrum solet affigi. diuerse uidentur. (15) ¶ Aquila ala dextra non multum extra / 

                                                    circulum æquinoctialem prodire. sinistra autem531  non longe / 

                                                    capite ophiuchi figurata uidetur. Preterea rostrum eius / 

/15/              ‖Aquila‖                        a reliquo corpore diuidit circulus. quem supra di/ 

                                                    ximus a cancro ad capricornum peruenire. / 

                                                    Media autem finitur ab eo quem supra lacteum orbem / 

                                                    demonstrauimus esse. Hęc occidit exorto leo/ 

             ne. exoritur532 cum capricorno. habens in capite stellam unam. / 

/20/             In utraque penna unam.533 In cauda unam. (16) ¶ Delphin non longe / 

                                                                                                   ab aquilę signo / 

                                                                                                   figuratur534 incurua/ 

                                                 
528 let op de vorming van de letter d 
529 utro] utroque   cett.   LeBoeu. 
530 exspectat] spectat   cett.  LeBoeu. 
531 autem post  corr. 
532 exoritur] exoritur autem     edd. 
533 unam] singulas   cett.   LeBoeu. 
534 figuratur]  RNCW Oa.c.  figuratus   cett.   LeBoeu. 
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                                                                                                   tione caudę nouis/ 

          ‖Delphinus‖                                                                     simę. tangit æquinocti/ 

/25/                                                                                                   alis circuli circumductionem ca/ 

                                                                                                   pite prope coniungens æqui pegasi / 

 rostrum. Hic exoritur cum sagittarii posteriori535 parte. occidit autem cum uirgo exorta est / 

 a capite finem.536 Habet autem in capite duas.537 supra caput ad ceruicem conuersus538 duas. Ad / 

 ea quæ in uentre uelut pennę uidentur. habet stellas .iii. In scapulis autem539 unam. / 

/30/ In cauda .ii. Est omnino540 viiii;541 (17) ¶ Equus arcticum circulum expec/ 

 

fol. 177r 

 

                                                                                                       tans.542 æstiui orbe niti543 / 

                                                                                                       extremo ore caput del/ 

             ‖Pegasus/Equus‖                                                                phini tangere uidetur. / 

                                                                                                       Aquarii manum dextram cer/ 

/5/                                                                                                       uice sua coniungens et utrisque / 

 piscibus clausus quos in xii. signis postea demonstrabimus. / 

 Huius in stellis corpus apparet usque ad umbilicum deformatum. Qui occidit / 

 cum pisce de duobus primo qui supra tergum544 est fictus.545 Exoritur cum aquario toto et cum / 

 pisce cum quo occidit et manus aquarii dextra. Hic habet in rostro stellas duas / 

/10/ obscuras. In capite unam. In maxilla unam. In utrisque auribus singulas. In cer/ 

 uicibus iiii. obscuras. Sed maxime lucet quę capite proxima apparet. In humero / 

                                                 
535 posteriori] posteriore  cett.   LeBoeu. 
536 finem] Da.c. Ma.c. NO     om. cett.   LeBoeu. 
537 duas] stellas  duas  cett.       cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
538 conuersus] uersus   cett.  LeBoeu. 
539 autem] R M O    om. cett.   LeBoeu. 
540 est omnino] O     omnino est   cett.   LeBoeu. 
541 scripsit  viiiI 
542 ex(s)pectans] DN     spectans   cett.   LeBoeu.       
543 æastiui orbe niti] pedibus æstiuo orbe niti   edd.       cf. Viré, “La transmission”, p. 204. 
544 tergum] DNM     tergum eius   edd. 
545 factus a. c.     
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 claram unam. In pectore unam. Interscapilio unam. In umbilico nouissimam unam. / 

 quę andromedę caput uocatur. In genibus utrisque singulas. In utrisque poplitibus / 

 singulas.546 (18) ¶ Deltoton autem ut triangulum deformatur æquis lateribus duobus uno / 

/15/                      breuiore. Sed prope æquali; Reliquis547 inter æstiuum et æquinoctialem  cir/ 

                      culum supra caput arietis non longe ab andromedę dextro crure / 

‖Triangulum/   et persei manu sinistra collocatum cum ariete toto occidens. exo/ 

            Deltoton‖         riens autem cum eiusdem dimidia priore parte. Habet stellam / 

                      unoquoque angulo unam:548 (19) ¶549 Nunc protinus duodecim signorum / 

/20/                      figurationem dicemus. Quorum est princeps aries in æqui/ 

                      noctiali circulo consistens. caput ad exortum habens conuersum.550 / 

                      pedibus prope coniungens caput pistricis. Habet autem in capi/ 

 ‖Aries‖          te stellam unam. In cornibus .iii. In ceruice duas. / 

                      In pede priore de primis unam. Interscapilio iiii. In / 

/25/                      cauda. unam. Sub uentre unam; III. in lumbis. Unam in pede / 

 posteriore.551 Omnino est stellarum xviii;552 (20) ¶ Taurus ad ortum553 signorum dimi/ 

 dia parte collocatus ut incipere genua. deficere ad terram uidetur. Caput eodem / 

 habens attentum. Genua eius a reliquo corpore diuidit circulus æquinoctialis. / 

 Cornu sinistrum <ut>554 supra diximus coniungitur cum sinistro pede eius qui auriga appellatur. / 

/30/ Inter huius finitionem corporis et arietis caudam. stellę sunt vii. quas uergilias / 

 

fol. 177v 

 

                                                                                   sabini555 nostri greci autem pliadas ap/ 

                                                 
546 Ita est omnino stellarum duodeuiginti   add. post  singulas  cett.  edd. 
547 Ademar heeft hier een afwijkende interpunctie. In de editie hoort reliquis bij aequali.  
548 Ademar heeft op iedere hoek van de driehoek een ster getekend (d.w.z. een rondje) 
549 Het paragraafteken staat elders vóór Aries, het eerste van de twaalf constellaties van de Dierenriem. 
550 caput ad exortum habens conuersum, occidens a primis pedibus, et exoriens caput infra Triangulum, quod supra diximus, tenens conlocatum, pedibus prope coniungens 

caput Pistricis    edd.       cf. De Astronomia III, 18. 
551 sub uentre unam tres in lumbis unam in pede] NMZCW     sub uentre tres, in lumbis unam, in pede unam    LeBoeu. 
552 xviii] RNMOUPL     septemdecim (xvii)   cett.  LeBoeu. 
553 ortum] exortum  cett.  LeBoeu. 
554 ut] om. cod. 
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                                                                                   pellauerunt. Hic aduersus556 occidit / 

                                                                                   et exoritur. Habet autem in cornibus singulas / 

              ‖Taurus‖                                                        stellas. sed in sinistro clariorem. Vtrisque o/ 

/5/                                                                                   culis singulas. in fronte media / 

                                                                                   unam. Ex quibus locis cornua / 

                                                                                   nascuntur. singulasque557 vii. / 

 stellę pliades558 appellantur. Etsi nonnulli quos ?559 duas diximus nouis/ 

 sime stellas negauerunt esse. ut omnino hyades essent .v. Preterea in si/ 

/10/ nistro genu priore habet stellam unam. et supra ungulam unam. In dextro genu / 

 unam. uacuum et ceruicem560 et interscapilio .iii. Nouissimam earum ceteris cla/ 

 riorem in pectore unam. quę sunt omnino preter uergilias xviii. (21) ¶ Gemini ab au/ 

 riga561 dextra parte supra oriona collocati ui/ 

 dentur. ita tamen ut orion inter taurum et ge/ 

/15/ minos sit constitutus capita562 eorum diui/ 

                                                                duntur a reliquo / 

                                                                corpore circulo / 

                                                                eo qui æstatem defi/ 

                                                                nire supra est dictus / 

/20/                                                                ut complexa corpo/ 

      ‖Gemini + Cancer‖                    ra inter se tenentes. / 

                                                               Occidun<t> directi a pe/ 

                                                                dibus exoriantur563 autem in/ 

                                                                clinati ut iacentes. / 

/25/                                                                Sed de his qui cancro est / 

                                                                                                                                                                                                                                           
555 sabini] M  del. M2     om.   cett.  LeBoeu. 
556 aduersus] NL    auersus   cett.  LeBoeu. 
557 nascuntur. singulasque] nascuntur singulas. Quae   cett.   LeBoeu. 
558 pliades] hyades supra add. in cod.       cett.   LeBoeu.      
559 quos] quas   cett.   LeBoeu. 
560 uacuum et ceruicem] DNMO    om.  cett.   LeBoeu. 
561 auriga] aurigae   cett.   LeBoeu. 
562 capite a. c. 
563 exoriantur] exoriuntur   cett.   LeBoeu. 
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                                                                proximus habet in capite / 

 stellam unam claram. In utrisque humeris singulas claras. / 

 In dextro cubito unam. In genibus utrisque singulas. In pedibus utrisque primoribus singulas. / 

 Alter autem in capite unam. In sinistro humero alteram.564 In utrisque mammis singulas. In sinistro hu/ 

/30/ mero unam.565 In sinistro genu unam. In pedibus utrisque singulas. Et infra sinistrum pedem unam / 

                                                                                                            quę tropus appellatur; / 

 

fol. 178r 

 

 (22) ¶ Cancer hunc medium diuidit circulus æstiuus ad leonem. et exortus expectantem566 paululum supra / 

 caput hydrę collocatum. occidentem et exorientem posteriore corporis parte. Hic autem / 

 habet in ipsa testa stellas duas quę asini uocantur de quibus ante diximus. In dextris pedibus singulas / 

 obscuras. In sinistro pede567 duas. et in secundo duas obscuras. In tercio unam. In quarto primo. / 

/5/ unam obscuram. In ore unam in ea quę de chela568 dexterior dicitur. iii. similes non grandes. In si/ 

 nistra similes duas. Omnino est stellarum xvii. (23) ¶ Leo exspectans569 ad occasum supra cor/ 

                             pus hidræ a570 capite qua cancer instat usque ad mediam partem571 constitutus / 

                                                                            medius æstiuo circulo diuiditur. ut sub / 

                                                                            ipso orbe priores pedes habeat collo/ 

/10/                                                                                   catos. occidens a capite et exoriens. / 

          ‖Leo‖                                                         Hic habet in capite stellas .iii. In cerui/ 

                                                                            cibus duas. in pectore unam. Intersca/ 

                                                                            pilio unam.572 In media cauda unam. / 

 In extrema alteram. Sub pectore duas. In pede priore unam claram. In uentre claram unam. / 

/15/ et infra alteram magnam. In lumbis unam. In posteriore genu unam. In pede posteriore unam / 

                                                 
564 alteram] unam   cett.  LeBoeu. 
565 in sinistro humero unam] NMOmg    in dextro genu unam   cett.  LeBoeu. 
566 ex(s)pectantem RMOa.c. U ] spectantem  cett.  LeBoeu. 
567 primo pede   edd.        cf. Viré, “La transmission”, p. 204. 
568 de chela] chela  cett.   Leboeu. 
569 spectans   cett.  LeBoeu. 
570 a supra add.        om. UL 
571 partem] partem eius  cett.  LeBoeu. 
572 interscapilio unam] interscapilio tres   cett.   Leboeu    duas    L     cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
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 claram. Omnino sunt .xviiii.573 (24) ¶ Virgo infra pedes bootis collocata capite posteriorem / 

                                                                    partem leonis dextra manu circulum æqui/ 

                                                                    noctialem tangit. ad inferiorem corporis / 

                                                                    partem supra coruum et hydrę caudam ha/ 

/20/        ‖Virgo + Libra‖                                   bere perspicitur. occidens capite prius / 

                                                                    quam ceteris membris. Huius in/ 

                                                                    capite <est> stella obscura / 

                                                                    una utrisque in hume/ 

                                                                    ris singulę. utrisque / 

/25/                                                                    pennis binę. Quarum / 

 una stella quę est in dextra penna ad humerum de/ 

 fixa protrigeter uocatur. Preterea habet in utrisque manibus / 

 singulas stellas. quarum una quę est in dextra manu maior et clarior. / 

 ea conspicis574 esse dicitur. In ueste autem habet passim dispositas stellas / 

/30/ sex.575 In utrisque pedibus singulas. Ita omnino est stellarum xviiii. / 

 

fol. 178v 

 

                                     ‖Scorpius‖ 

 (25) ¶ Scorpius huius prior pars quę chelę dicuntur ita premuntur ab æquinoctiali circulo. ut eum / 

 sustinere uideantur. Ipse autem pedibus ophiuchi de quo supra diximus subditus. extrema / 

 cauda circulum hiemale contingere uidetur. neque longe est ab eo signo quod pro hos/ 

 tia centaurus figere576 perspicitur. Occidit autem inclinato corpore. exoritur / 

/5/ erectus a chelis. Hic habet stellas in his quę chelę dicuntur. in unaquaque earum binas. / 

 E quibus primę sunt clariores. Preterea habet in fronte stellas .iii. Quarum media est claris/ 

 sima. Interscapilio .iii. In uentre duas. In cauda .v. In cacumine ipso quo / 

 percutere existimatur. duas. Ita est omnino stellarum xviiii; (26) ¶ Sagittarius autem ex/ 

 spectans577 ad occasum centauri corpore figuratur uelut mittere incipiens sagittam / 

                                                 
573 sunt xviiii] P    est stellarum xviiii  DRUCWL    LeBoeu. 
574 conspicis] N Ma.c. Oa.c.     cum spicis   cett.   LeBoeu. 
575 sex (vi)] R    quinque  L   decem  LeBoeu        vii    cett. 
576 figere p. c.] ficere a. c.        ferre   cett.   LeBoeu. 
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/10/ a pedibus usque ad humeros in hiemali circulo collocatus. ita / 

                                   ut caput solum eius extra eum circulum quem supra diximus ap/ 

                                                                                                                               parere uide/ 

                                                                                                                               atur. / 

                                                                                                                               Cuius ar/ 

/15/                ‖Sagittarius‖                                                                                           cus lacteo / 

                                                                                                                          circulo medius / 

                                                                                                               diuiditur. Ante pedes huius / 

                                                                                                               est. quędam corona stellis / 

                                                                                                               effecta. de qua prius / 

/20/ diximus hic preceps occidit. Exoritur directus. habet autem / 

 stellas duas578 in arcu. duas in sagittam. unam in dextro cubito. / 

 unam in manu priori .i. In uentre unam. Interscapilio duas. In cauda .unam. / 

 In priore genu unam. In pede unam. Inferiore genu. unam. In poplite unam. / 

 omnino xvi.579 Corona autem centauri. est stellarum vii; / 

 

fol. 179r 

 

                                                (27) ¶  Capricornus ad occasum exspectans580 / 

                  ‖Capricornus‖                et totus in zodiaco circulo deformatus / 

                                                        cauda toto corpore medius. diuidi/ 

                                                        tur ab hiemali circulo suppositus / 

/5/                                                        aquarii manu sinistra. Occidit / 

 preceps. exoritur autem directus. Sed habet in naso stellam unam. Infra ceruices unam / 

In pectore duas. In priore pede unam. In priore eodem alteram. Interscapilio vii. In / 

 uentre .v; In cauda duas. Omnino est stellarum xxvi. (28) ¶ Aquarius pedes habet in hiemali / 

 circulo defixos manum sinistram usque ad capricorni porrigens tergus. / 

/10/ dextram581 iubam pegasi prope coniungens exspectat ad exortus.582 Qui cum / 

                                                                                                                                                                                                                                           
577 exspectans] NDP    spectans   cett.   LeBoeu. 
578 lees: in capite stellas duas. in arcu duas. in sagitta unam. in dextro cubito unam. in manu priore .i.]  edd. 
579 xvi]  Viré    quindecim   LeBoeu 
580 exspectans] DN    spectans    cett.   LeBoeu. 
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                                                                                                          ita sit figuratus. / 

                                                                                                          necesse est corpo/ 

                                                                                                          reum583 prope resu/ 

                                                                                                          pinatio uideri. / 

/15/           ‖Aquarius‖                                                                             Effusio / 

                                                                                                          aqua per/ 

                                                                                                          uenit584 ad / 

                                                                                                          eum piscem / 

                                                                                                          qui solitarius figuratur. / 

/20/                                                                                                          de quo posterius dicemus. / 

                                                                                            Sed aquarius et occidit et exoritur / 

 capite prius quam reliquis membris. Hic habet in capite stellas duas obscuras. / 

 In utrisque humeris singulas magnas. In sinistro cubito u/ 

 nam grandem. In manu priori unam. In utrisque membris.585 singulas obscuras. Infra mammas / 

/25/ singulas. In lumbo interiore. unam. In utrisque genibus singulas. In dextro crure unam. / 

 In utrisque pedibus singulas. Omnino xxii.586 Effusio aquæ cum aquali ipso. stellarum / 

 xxx. Sed in his omnibus prima et nouissima clara. (29) ¶ Pisces. horum alter notius alter boreus ap/ 

 pellatur. ideo quod unus eorum qui boreus dicitur inter æquinoctialem et ęstiuum circulum sub androme/ 

 dæ brachio collocatus. et arcticum polum exspectans constituitur. Alter autem est in zodiaco / 

/30/ circulo extremo sub scapulis equi. non longe ab ęquinoctiali circulo collocatus. / 

 

fol. 179v 

 

                                                                    exspectans587 ad occasum. Hi pisces quibusdam stellis / 

                                                                    ut lineola ab arietis pede primo coniun/ 

                                                                    guntur. Quorum inferior ante occidere / 

                                                                                                                                                                                                                                           
581 dextram] DRNL     dextra   cett.  LeBoeu. 
582 exspectat ad exortus] NMO      spectat ad ortum  Dp.c. R    LeBoeu. 
583 corporeum] corpore eum    cett.   LeBoeu. 
584 peruenit] peruent a. c. (suprascr.) 

585 membris] DNMUL     mammis  cett.  LeBoeu. 
586 xxii] Da.c. RN Oa.c.      xiiii (xiii xii)    cett. 
587 exspectans] DNM     spectans     cett.    LeBoeu. 
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                                                                    et exoriri uidetur. Habet autem stellas xvii. et boreus / 

/5/          ‖Pisces‖                                             omnino xii. Coniunctio eorum habet ad aquilonem / 

                                                                    exspectans stellas .iii. ad alteram partem / 

                                                                    iii. ad extrum588 .iii. In commissura .iii. / 

                                                                    omnino xii. Horum conunctionem quę a pede arie/ 

 tis primo notatur aratus grece CYNΔETMONYITOYPANION.589 cicero nodum cęlestem / 

/10/ dicit. Qui utrique uolunt significare eum nodum non solum piscium sed iam590 et totius sperę esse. / 

 Quo enim loco circulus ab arietis pede mesembrinos dicitur qui meridiem significet. / 

 et quo loco is circulus mesembri<n>os coniungitur. et transit æquinoctialem circulum. in ipsa coniun/ 

 ctione circulorum nodus piscium significatur. Quare. eum non modo piscium. sed etiam cęlestium591 / 

nodum uerum appellauerunt. (30) ¶ Pistrix a cauda media diuiditur ab hiemali circulo. ex/ 

/15/                                                                                spectans ad exortus rostro prope pos/ 

                                                                                teriorem arietis pedem coniungens.592 / 

                                                                                Huius priorem partem corporis quę exspec/ 

                                                                                tat ad exortus prope abluere593 flumen heri/ 

     ‖Pistrix/Cetus‖                                                    dianus594 uidetur. Hęc occidit exorto cancro / 

/20/                                                                                et leone. Exoritur autem. cum tauro et geminis. / 

                                                                                Sed habet in extrema cauda stellas duas / 

                                                                                obscuras. ab eo loco usque ad reliqui / 

                                                                                corporis curuaturam .v. Sub uentre / 

                                                                                vi; omnino xiii; (31) ¶ Heridianus595 a sinis/ 

/25/                                              tro pede profectus orionis et perueniens usque ad pistricem. rursus / 

   ‖Heridianus‖                       diffunditur ad leporis pedes. et protinus ad arcticum596 circulum / 

                                              tendit; Huius figurationem hiemalis circulus diuidit ab eo / 

                                                 
588 ad extrum] ad exortum     cett.    LeBoeu.      cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
589 σύνδεσμον ὑπουράνιον   cett.   LeBoeu. 
590 sed iam] sed etiam   cett.   LeBoeu. 
591 cęlestum a. c. 
592 coniungens] iungens   cett.   LeBoeu. 
593 abluere] adluere    cett.   LeBoeu. 
594 heridianus] eridanus   cett.   LeBoeu. 
595 Heridianus] Eridanus   cett.  LeBoeu. 
596 arcticum] Ra.c. N Ma.c. Oa.c. P    antarcticum    cett.   LeBoeu. 
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                                              loco qui597 prope coniungitur coeto. Hic scorpione et sagittario / 

                                              exorto occidere. exoriri autem cum cancro et geminis ui/ 

/30/                                              detur. Habet stellas in prima curuatura iii. In secunda .iii. / 

 

fol. 180r 

 

 Item in tercia usque ad nouissimum .vii. Omnino est stellarum .xiii. (32) ¶ Lepus autem infra sinis/ 

                                  trum pedem orionis per hiemalem circulum fugiens. et ab eo infe/ 

 ‖Lepus‖                     riore parte corporis diuisus. occidit sagittario / 

                                  exoritur. oritur cum leone. Habet autem stellas in / 

/5/ utrisque auribus singulas. In corpore passim dispositas duas. In pedibus / 

 prioribus singulas. Ita sunt omnino .vi; (33) ¶ Orion hunc a zona et reliquo corpore ęquinoc/ 

 tialis circulus diuidit cum tauro decertantem collo/ 

 catum. dextra manu clauem598 tenentem et incinctum ense exspectantem / 

 ad occasum et occidentem. exortu scorpionis / 

/10/ posteriore parte et sagittario exoriente. cum can/ 

 cro autem toto corpore pariter exsurgentem. Hic / 

 habet in capite stellas tres claras. In utris/ 

                                                que humeris singulas. In dextro cubi/ 

                                                 to obscuram unam. In manu similem unam. / 

/15/                                                 In zona .iii. In eo quod599 gladius eius deformatur .iii. / 

  ‖Orion‖                                   obscuras. In utrisque600 genibus singulas / 

                                                 claras. In pedibus singulas / 

                                                 Omnino xviii; (34) ¶ Canis lepo/ 

                                                 rem fugientem consequens posteriori/ 

/20/                                                 bus pedibus diuiditur ab hiemali / 

 circulo. pedem dextrum orionis pene suo ca/ 

 pite coniungens. capite ad occasum exspectans. Sed caput ad æquinoc/ 

                                                 
597 qui] quo  cett. LeBoeu. 
598 clauem] NW    cvlauam (-um)    cett.   LeBoeu. 
599 quod] NMOPL     quo    cett.   LeBoeu. 
600 utrique a. c. (supra add.)    
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 tialem circulum tendit. Occidens oriente sagittario. exoriens autem cum can/ 

 cro. Hic canis habet in lingua stellam unam. quę stella canis appellatur. / 

/25/                                                                   In capite autem alteram. quam / 

                                                                   nonnulli sirion appellant. / 

                                                                   De quo prius diximus. Preterea / 

  ‖Canis maior‖                                           habet in utrisque auribus / 

                                                                   singulas stellas obscu/ 

/30/ ras. In pectore .ii. In pede priore .iii. Interscapilio .iii. In sinistro lumbo .i. / 

 

fol. 180v 

 

 In pede posteriore unam. In pede dextro unam. In cauda .iiii; omnino .xx; (35) ¶ Procion hic/ 

                                                                                in lacteo circulo defixus pe/ 

  ‖Canis minor‖                                                        dibus æquinoctialem circulum tan/ 

                                                                                git. spectat ad occasum ut / 

/5/ inter geminos et cancrum constitutus. Qui quod ante maiorem canem / 

 exoritur. procyon est appellatus. Hix autem occidit exorto capricorno. exoritur / 

 cum leone. Sed omnino est stellarum .iii. (36) ¶ Argo huius puppis hiemalem circulum et / 

                                                                   maioris canis caudam contingens. in/ 

                                                                   feriore parte nouissimę601 nauis. inclinata an/ 

/10/ ‖Argo‖                                                       tarctici602 circulum tangit. / 

                                                                   Occidens sagittario et capricorno exorto. / 

                                                                   ut in mari collocata. exoriens autem cum / 

                                                                   uirgine et chelis. Hęc habet in puppi ad / 

                                                                   singula gubernacula ad primum stellas .v. / 

/15/ ad alterum .iiii; Circum carinam .v; et sub reiectu .v; Ad malum .iii. Ita tota est stellarum / 

 xvi. Quæ quare non sit tota in mundo collocata. prius diximus; (37,1) ¶ Centaurus hic ita figuratur /  

   ut in antarctico603 circulo niti pedibus. humeris hiemalem sustinere uideatur. capite pro/ 

                                                                                          pe caudam hydræ coniungens. Hostiam /  

                                                 
601 nouissimę   supra add. in cod. 
602 ante arctici ante corr. (exp. e)   antarcticum  cett.  LeBoeu. 
603 antartico ante corr. (suprascr. c) 
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                                                                                          dextra manu tenens. supinam que pedi/ 

/20/                                                                            bus extremo ore604 circulum hyemalem / 

                                                                                                             tanit. inter eum / 

                                                                                                             et antarcticum / 

           ‖Centaurus‖                                                                               orbem collocata. /   

          

fol. 181r 

 

 Centauri autem crura a reliquo corpore diuidit circulus qui lacteus uocatur. / 

 Hic exspectans605 ad ortus signorum totus occidit. aquario piscibus606 exortis. / 

 Oritur autem cum scorpione et sagittario. Habet autem stellas supra caput .iii. obscuras. In utrisque hu/  

 meris singulas claras. In cubito sinistro607 unam. In manu unam. In medio pectore / 

/5/ equino unam. In prioribus poplitibus utrisque. singulas. Interscapilio .iiii. In uentre du/ 

 as claras. In cauda .iii. In lumbo equino. unam. In genibus posterioribus <singulas> poplitibus <singulas> / 

 omnino xxvi; (37,2) Hostia autem in cauda stellas duas. In pede de posterioribus primo. unam. / 

 Et inter utrosque pedes. unam. Interscapilio. unam claram. Et in priore parte pedum. unam. Infra / 

 alteram. in capite iii. dispositas; omnino .x. (38) ¶ Ara propter608 antarcticum circulum tan/ 

/10/                       gens inter hostiæ caput et scorpionis caudam extremam col/ 

                       locatur. Occidens arietis exortu. exoriens cum capri<cor>no. / 

                       Hęc habet in summo cacumine circuli quod formatur. stellas duas. / 

                       et uno609 alteras duas. Omnino .iiii; (39,1) ¶ Hydra trium signorum lon/ 

 ‖Ara‖             gitudinem occupans. cancri. leonis uirginis. inter æquinoctialem et hiema/ 

/15/                       lem circulum collocatur. Ita tamen ut caput eius contendens ad id signum quod proci/  

                       on uocatur et tocius hidrę prope quarta pars inter æstiuum et æquinocti/ 

                       alem circulum uideatur. Caudam autem extrema pene centauri / 

                       caput tegens sustinet coruum rostro. corpus eius tantun/ 

                                                 
604 extremo ore] ROZWB      et extremo ore   cett.  LeBoeu. 
605 exspectans]  DNM     spectans   cett. 
606 aquario piscibus] N Ma.c.     aquario et piscibus   cett. 
607 sinistro p.c.(suprascr. o) 
608 propter]  L     prope   cett.  LeBoeu. 
609 uno] in imo   cett.   LeBoeu. 
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                       dem toto corpora610 ad cratera tendentem. / 

/20/                       Qui satis longo dissidente interuallo. prope inter / 

                       leonem et uirginem constitutus uidetur inclinatior ad / 

                       caput hydrę. quę occidit aquario et piscibus ortis. / 

 Oritur autem cum his signis. de quibus supra diximus. Habet autem in capite stellas. iii. / 

 In prima a capite curuatura .iii.611 sed earum nouissimam claram. / 

/25/ In secunda curuatura iii; In tercia .iii.612 / 

  

      ‖Hydra, Crater, Corvus‖ 

  

 In quarta duo.613 In quinta usque ad caudam .viiii. / 

 omnes obscuras. Numero xxvii; (39,2) ¶ Coruus autem habet in gutture stellam unam. / 

 

fol. 181v 

 

 In penna duas. Infra pennam .ii. Infra pennam ad caudam uersus. duas. In utrisque pedi/ 

 bus singulas. Omnino vii; ¶ Supra primam a capite curuaturam crater positus. habet in labris stellas du/ 

 as. Infra autem alas614 duas obscuras. In medio cratere duas. Ad fundum duas. Ita fi/ 

 unt omnino x;. (40) ¶ Piscis autem qui notius dicitur. inter hiemalem et antarcticon615 circulum me/ 

/5/ dia regione collocatus. exspectare616 ad exortum617 uidetur. inter aquarium et capricornum. ore /  

 excipiens aquam quæ funditur ab aquario. Hic occidit exoriente618 cancro. / 

                                  exoritur autem cum piscibus. Sed est stellarum omnino .xii. / 

   ‖Piscis‖                   ¶ Quæ ad figurationem siderum pertinent / 

                                  ad hanc619 finem nobis erunt dicta. reliqua protinus / 

                                                 
610 corpora] corpore  cett.   LeBoeu. 
611 iii.] sex    cett.   LeBoeu. 
612 iii.] RMU L (litt.)    quattuor     cett.   LeBoeu. 
613 duo] duas   cett.   LeBoeu. 
614 alas] DRMO     ansas   cett.   LeBoeu 
615 antarcticon] antarcticum   cett.   LeBoeu. 
616 exspectare] DN     spectare  cett. 
617 ortum ante corr. (suprascr. ex) 
618 exoriente] orientem    cett.   LeBoeu. 
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/10/                                  dicemus. (IV, 1,1)620 Quoniam initio sperę621 circuli .v. quomodo / 

 efficerentur ostendimus. neque eos corpore siderum notauimus. et si duo622 nihil ad solis cur/ 

 sum pertinent. hoc est arcticos et antarcticos.623 de mediis tribus dicemus. Sed quoniam aratus / 

 iiii. circulis speram plurimum ualere dicit. neque eorum aperte quemquam demonstrat uolun/ 

 tatem. apertius ostendemus et quemadmodum initio fecimus a boreo polo dicemus. (1,2) Igitur aes/ 

/15/ tiuum circulum unum de iiii.or esse dicemus qui therinos tropicos uocatur. quo circulo æs/ 

 tatem confieri demonstrauimus. et si nonnemo dubitat quare non utrique circuli hoc est / 

 æstiuus et hiemalis uno nomine appellentur. Ideo quod cum624 nos æstiuum diximus. nonnullis / 

 hiemalis fiat. Et quo circulo hiemem effici diximus. eo circulo aliis æstas sit. / 

 Qui si uoluerint intelligere id quod ad nostram collocationem mundi esse. demons/ 

/20/ tratum. qui inter æstiuum circulum et arcticon625 sumus constituti. non ad illorum speram qui ab / 

 hiemali circulo antarcticum habitantes. nobis antipodes dicuntur facilius ad nostram ac/ 

 cesseri<n>t uoluntatem. Si quis uoluerit eorum quos antipodas diximus quod inferiore a nobis cir/ 

 culo constituti uidentur. speram facere;626 non inmerito nostrum hiemalem sibi æstiuum / 

 circulum finxerit. Aut si quis scriptor eorum mentionem faciens obscure uoluerit anti/ 

/25/ podas demonstrare. et dixerit quibus in capricorno æstas summa. aut in cancro hi/ 

 emps maxima fiat. nec627 imperita ratione acutissime dixisse uidebitur. Quod/ 

 cumque enim nostris circulis contrarium dixerit. id illis erit rectum. Sed ne longiore ser/ 

 mone preter consuetudinem utamur. ad inceptum reuertamur. (2,1) In æstiuo circulo de quo pri/ 

 mum dicere instituimus; hęc signa siue partes eorum perspiciuntur. Capita geminorum. / 

/30/ aurigę genu utrumque.628 Persei crus. et humerus sinister. Andromeda autem / 

 

fol. 182r 

                                                                                                                                                                                                                                           
619 hanc] hunc   cett.  LeBoeu. 
620 Lib. IV]  add. in marg. (Vossius?) 
621 spherę ante corr.  (exp.) 
622 duo] duo nouissimi   cett.   LeBoeu. 
623 arcticos et antarcticos] arcticus et antarcticus    cett.  LeBoeu. 
624 cum] quem   cett.   LeBoeu. 
625 arcticon] arcticum   cett.   LeBoeu. 
626 interpunctie bovengeschreven toegevoegd 
627 nec] non    cett.   LeBoeu. 
628 aurigę genu utrumque.]  RNMOPL  Viré      aurigę genua, sinistrumque   LeBoeu. 
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 a pectore sed sinistra manu diuiditur. Atque ita euenit. ut caput eius cum toto pectore / 

 et manu dextra uideatur esse. inter æstiuum629 et arcticum finem. Preterea in eodem æstiuo cir/ 

 culo pedes equi pegasi positi uidentur. et caput a reliquo corpore diuiditur oloris / 

 et alę sinisterioris ut uolantis pars non magna. Ophiuchus humeris et circulum / 

/5/ sustinere uidetur.630 Virgo prope coniungens631 capite. inter hunc et æquinoctialem circulum col/ 

 locata est ut fulgens ad austrum. ¶ Leo a pectore ad lumbos diuiditur. ut caput eius et corpo/ 

 ris superior a cruribus. pars inter hunc et arcticum circulum uideatur. Inferior autem pars. / 

 inter æstiuum et æquinoctialem. ¶ Cancer autem sic diuiditur medius. ut inter oculos eius circu/ 

 lus traiectus existimetur. (2,2) In his signis et hoc ut ante diximus circulo. uehitur632 sol; euenit / 

/10/ ut nobis qui hac inclinatione mundi633 utimur. sint diei de partibus viii. partes v; noctis autem / 

 iii; Neque ita tamen ut ex horologiis. sed ex speræ ratione. Cum enim speram ita constitueris / 

 ut circulus is qui arcticus uocatur semper appareat. antarcticos autem numquam exoriatur. / 

 atque ita spera constituta. si uoles circulum æstiuum diuidere in partes viii. ex his in/ 

 uenies partes .v. in spera apparere. Tres autem infra tamquam sub terra esse. (2,3) Ait aliquis634 / 

/15/ cur sperę circulos diuidamus in partes viii. potius quam xii. aut quod liberit635 alias partes. / 

 hic non speram sed se fallere hac ratione inuenietur foro; Si enim fecerit ex æstiuo circulo par/ 

 tes xii. ex his partes vii. et dimidium partis apparere; iiiior. autem et dimidium sub terra in/ 

 ueniet esse. Itaque euenit ut cum ad viii. partes addita dimidia. sint xii; simi/ 

 li ratione ad partes .v. accedat pars dimidia. et fiant supra terram partes .vii. et dimi/ 

/20/ dium partis. Reliquum autem sub terra quod est partes iiii. et dimidium.  Igitur oportet in/ 

 telligere ut non imminutis partibus et dimidiis fiat. sed certis numeris conficiat / 

 ut euenit636 in partibus viii. Pręterea quoniam spera diuisa in partes xxx. euenit ut ab / 

 æstiuo circulo ad hiemalem sint viii. Nimirum certe eos circulos diuidemus in partes / 

 viii. Preterea quoniam ab æstiuo circulo ad æquinoctialem sunt partes .iiii. de xxx. Et rursus / 

                                                 
629 inter æstiuum et arcticum finem] R Ma.c. Oa.c.      inter æstium et æquinoctialem circulum, reliquum autem corpus inter æstiuum et arcticum finem   cett.  edd.   

630 sustinere uidetur. Virgo...] sustinere uidetur ex una parte, id est ab aequinoctiali, ex altera parte Hercules pari ratione. Virgo...  cett.  edd. 
631 coniungens] Bursian (?)  contingens  cett.  edd. 
632 uehitur] cum uehitur   cett.  edd. 
633 mudi ante corr. (suprascr. n) 
634 ait aliquis] at (aut) aliquis dixerit   cett.  LeBoeu. 
635 liberit] libuerit  cett.    LeBoeu. 
636 euenit p. c. 
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/25/ ab æquinoctiali circulo ad hiemalem de partibus xxx partes iiii. Et ita nihil/ 

 ominus æquinoctialis ipse per se circulus medius diuiditur. ut dimidia pars eius sit sub terra / 

 de partibus viii. partes iiii. et totidem supra et tota ratio ad octauam partem perue/ 

 niat. non dubium est quin recte diuidatur in partes .viii. Preterea cum sol per hos circulos / 

 currens iter annuum conficere uideatur. et ab omnium signorum octaua parte ut / 

/30/ posterius dicemus incipiat exoriri. ut ad aliud signum transire neque ulla alia par/ 

 te signi utatur.637 recte ipsi quoque circuli diuiduntur in partes viii. Preterea cum / 

 

fol. 182v 

 

 octauo sidera ad eundem statum se uertantur.638 ut quibusdam placuit ut cuiusmodi di/ 

 es hodiernus fuerit in solis aut lunę tempestate. eiusdem modi octauo anno sit futurus / 

 uere. Spera quoque diuiditur. in partes .viii. Preterea cum uideam639 octauo quoque die eiusdem side/ 

 ris horam primam aut quamlibet denique esse. et cuius hodie fuerit hora prima. eiusdem octa/ 

/5/ uam quoque futuram. uerissimum est ipsam quoque speram mundi ore sumuntur diuidi in par/ 

 tes .viii. Sed ne reliqua pretermittamus in hoc occupati. ad propositum reuertamur. (3,1) Secundus / 

 ab ęstiuo ęquinoctialis est circulus. in quo hęc signa et partes eorum perspici possunt. Aries totus / 

 omnibus pedibus innixus uidetur. Hunc autem aratus640 omnium siderum celerrimum esse demonstrat.641 /                        

 etiam minore arcto quę breui spatio uertitur. Prestare id quod642 uelit esse sic poterimus uel facil/ 

/10/ lime intelligere. Cum sit enim maximus circulus equinoctialis in spera. inque eo aries ut af/ 

 fixus uideatur. quomodocumque fuerint figurę corporum collocatę ut ad eundem locum perueni/ 

 ant. necesse est. semel uero643 speram. Quod cum fiat. et aries in maximo circulo et eodem tempore / 

 ad locum quo reliqua sidera perueniant. necesse est eum celerrimum dici. (3,2) Sed nos ad circuli / 

 definitionem ueniemus. et reliqua dicemus. In eodem tauri genua ut fixa perspiciuntur . et / 

/15/ si nonnulli ita finxerunt ut uno genu hoc est dextro nixus. sinistro prope contingere uideatur. / 

 De hoc in medio relinquamus.644 Sed in eodem circulo zona orionis ut ipso circulo precinctus exis/ 

                                                 
637 utatur p. c. 
638 se uertantur] reuertantur   cett.   LeBoeu. 
639 uideam] uideamus   cett.   LeBoeu. 
640 aratus p. c.  
641 suprascr.  (demonstra)t 
642 quod] quid   cett.   LeBoeu. 
643 uero] uerti  
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 timetur; hidra flexu a capite primo ut ceruicibus erectis cancrum contingere uideatur. / 

 et ex inferiore corpore hydrę. crater cum coruo uelut fixus esse circulo conspicitur. / 

 Item paucę stellę chelarum eodem adiunguntur. Ophiuchi genua eodem645 circulo / 

/20/ a reliquo diuiduntur. ¶ Aquila sinisteriore penna pene contingens figurata est eodem/ 

 que circulo caput pegasi cum ceruicibus nititur. (3,3) His corporibus signorum. ęquinoctia/ 

 lis circulus finitur. Quo sol cum peruenit bis uno anno efficit646 ęquinoctium. hoc est in a/ 

 riete et chelis.647 In hac enim parte sperę et uer et autumnus confieri existimatur. ita ut uer / 

 sit in ariete. Autumnus in priore parte scorpionis. Quod signum nonnulli libram dixerunt. Per hunc / 

/25/ circulum transiens sol ab ariete ad chelas. efficit sex mensium diem. his locis qui intra arcticum / 

 orbem uidentur. Noctem autem his qui antarctico circulo sunt clausi. Quare magis his locis / 

 nemo potest durare. Et rursus ab autumno usque ad uer. hoc est a chelis usque ad arietem perueni/ 

 ens efficit his locis sex mensibus perpetuis.648 in quibus ante noctem demonstrauimus. E contrario autem /  

 noctem649 his qui boreo polo sunt proximi. Sed de hoc ante diximus. Neque enim mirum est hac collocatione spe/ 

/30/ rę id euenire. Erecto enim boreo polo neque umquam occidente. euenit ut corpora. quoque quę / 

 ei proxima sunt circulo. sero occidere uideantur. Id ex hoc intelligere licebit. cum in his parti/ 

 

fol. 183r 

 

 bus sperę habitetur. quę pars est ab ęstiuo circulo ad orbem qui arcticos uocatur. / 

 et de arctico650 hoc est de duobus651 ursis et dracone. caput draconis maxime niti ipso / 

 circulo uideatur. ita ut is qui engonasin uocatur inter ęstiuum et arcticon652 locatus. / 

 caput draconis premat653 intelligatur. quicumque ut ante diximus ad ipsum caput draconis / 

/5/ habitant longo ita die utuntur. ut ne tercia[que]654 quidem horę pars in unaquaque / 

                                                                                                                                                                                                                                           
644 relinquamus] ML   relinquemus   cett.   LeBoeu. 
645 eodem p. c.  
646 efficit] conficit   cett.   LeBoeu. 
647 celis ante corr. (suprascr. h) 
648 perpetuis]  RN Ma.c. Oa.c.       perpetuis diem  edd.     

649 noctem  add. in marg. 
650 arctico] arctico circulo  cett.   edd. 
651 duobus] duabus   cett.   LeBoeu. 
652 arcticon] arcticum   cett. edd. 
653 premat] premere   cett.   LeBoeu. 
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 nocte. His itaque aratus ait.655 ΚΕΙΝΚΙΤΟΥΚ ΦΑΛΗΗΙΝΕΙCΕΤΑΙ / 

 ΚΙΧΜΕΡΑ. ΚΡΑΙΜΙCΤΟΝΤΑΑ. ΙCΙΕCΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΟΛΑ ΑΜΑ/ 

 ΚΙCΙ.656 Idem cicero dicit. Quo caput hic paulum sese subitoque recondit. / 

 ortus ubi atque obitus parte admiscentur in una. De hoc homerus quoque in odissia / 

/10/ ita breuem noctem esse dicit ut pastores cum alii exigant alii reducant pecus possent / 

 alius alium audire. cum unus propter noctem pecus reducat. alter propter lucem exigat. Sed nos / 

 ad propositum reuertamus. (4) Tercius ab ęstiuo circulo qui hiemalis uocatur. his corporibus et eorum / 

 partibus finitur. Nam medium capricornum diuidens et pedes aquarii per caudam pistricis / 

 ut traiectus uidetur. Diuidit etiam leporem fugientem a cruribus et quadam parte corporis. / 

/15/ et canis sequentis pedes. et nauis ipsius puppim. centaurique ceruices a reliquo corpore di/ 

 uidit. scorpionis extrema cauda quod acumen uocatur eodem circulo coniungitur. ¶ Sagit/ 

 tarii arcus. eodem orbe deformatur; Huius orbis infra terram. sunt de partibus viii. partes / 

 v; Supra terram autem .iii. Itaque fit breuior dies nocte. ut ante demonstrauimus. (5) Qua/ 

 r<t>um circulum zodiacum esse aratus demonstrat. de quo ante diximus et posterius dice/ 

/20/ mus. Sed aratus non ut reliqui astrologi ab ariete xii. signa demonstrat. Hoc est uere incipi/ 

 ente sed a cancro hoc est ipsa ęstate. Nos autem quoniam ab ariete incipimus. ita protinus dicemus. /  

 In hoc enim circulo. sic xii. signa figurantur. Aries. taurus. gemini. In his tribus signis / 

 uer demonstratur et ęquinoctium uernum. Cancer. leo. uirgo. In his signis maxi/ 

 me ęstas conficitur. Sed sol incipit a uirgine iam transire. ad ęquinoctium autumnale. / 

/25/ Chelę. scorpius. Sagittarius. In his tribus signis autumnus efficitur. et ęquinoctium autumnale. / 

 Capricornus. aquarius. pisces. In his tribus signis sol hiemem transigere657 demonstratur. /  

 etsi nonnulla sunt xii. signa sed xi. Ideo quod scorpio magnitudine sui corporis duorum locum / 

 occupat signorum. E quibus prior pars chelę. reliqua autem scorpio uocatur. Priores enim astrolo/ 

 gi. cum omnes res ad xii. partes reuocarent. ut menses et horas et latitudinem signorum. / 

/30/ itaque et signa per quę res omnes significantur .xii. uoluerunt esse. (6,1) Sed quoniam vii. circulis in pro/ 

 emio propositis de .iiii. circulis mentionem fecimus. ne .vii. ex ordine demonstratis / 

 

fol. 183v 

                                                                                                                                                                                                                                           
654 terciaque] tertia  edd. 
655 nocte. His itaque Aratus ait] nocte his obtingat. Itaque Aratus ait    cett.   LeBoeu. 
656 C staat voor de griekse Σ. Het is overigens een fantasie-weergave van het vers van Aratus. Zie ed. Le Boeuffle, p. 121. 
657 transigere] R Ma.c. P Dp.c.    conficere   cett.   LeBoeu. 
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 aliquid a nobis obscurius uideatur. Sed de vii. superant .iii. Arcticos. antarcticos. / 

 et ille qui lacteus uocatur. Itaque de his incipiemus dicere. (6,2) Arcticon658 igitur orbis sustinet caput / 

 draconis cum reliqua corporis parte. Cepheus autem pectore suo circulum iungit. Eodem or/ 

 be nituntur. et pedes maioris ursæ. Preterea sedile casiepię cum pedibus eius et de dextro pla/ 

/5/ no genuque sinistro et pedes prioribus659 digitis eius qui engonasin uocatur. et manu sinistra / 

 booti660 exteriore parte circuli peruenit coniuncta. (6,3) Ad antarcticon autem circulum perue/ 

 nit extrena nauis argo. pedesque centauri posterioris adiunguntur priores autem / 

 pene contingere. et ara uidetur prope affixa. et heridani fluminis extrema signi/ 

 ficatio. (7) ¶ Reliquum est nobis definire quem supra lacteum orbem demonstrauimus. / 

/10/ Is enim diuidit oloris extremi sinistram pennam. quę extra ęstiuum peruenit finem. / 

 Preterea transit manum dextram persei. et ab humero sinistro aurigę perueniens / 

 sub manum eius dextram et geminorum genua et pedes eius signi quod procyon uocatur. Hinc / 

 diuidens æquinoctialem et ęstiuum circulum tangit extremum finem mali qui argo / 

 naue661 defixus uidetur. Deinde reuertens662 rursus. genua centauri diuidit a reliquo / 

/15/ corpore. et extremam caudam terminat scorpionis et arcum sagittarii et aquilę / 

 dimidiam partem. per eius transiens pennas. (8,1) Quoniam de huiusce rebus exposuimus ordine / 

 mundi rationem. et quemadmodum moueatur protinus dicemus. et in xii. signorum exortu / 

 quę deinde corpora consequantur. et quę perueniant ad occasum663 uerti. ideo quod uide/ 

 mus stellas exorientes ad occidentem conuerti. Sic enim primum poterimus scire. / 

/20/ qui sint exortus et qui occasus. Simul enim nostrum aliquis astiterit contra exoriente. / 

 necesse est  nobis664 a sinistris partibus esse. Cum id ita fiat. illud quoque necesse est ut om/ 

 nia a dextris partibus exorta in sinistris occidere uideantur. de quo et ante dixi/ 

 mus. Igitur cum uideamus stellas exoriri et occidere. necesse est mundum quoque cum stel/ 

 lis uerti. (8,2) Sed nonnulli aiunt nihilominus id euenire posse si stante mundo665 stellę / 

                                                 
658 arcticon] arcticum   cett.  LeBoeu. 
659 dextro plano ….pedes prioribus] NMO    dextra planta genuque sinistro et pedis prioribus  edd. 
660 booti] bootis   cett.   LeBoeu. 
661 argo naue] in argo naui    cett.    LeBoeu. 
662 exp. -us 
663 et quȩ perueniant ad occasum uerti] et quae perueniant ad occasum. Conuenit nobis mundum ab exortu ad occasum uerti   cett.  edd. 
664 necesse est nobis]  R Oa.c.   necesse est Arctos nobis  cett.  edd. 
665 mundo p.c. 
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/25/ exoriantur et occidant. quod fieri non potest. Si enim stellę uagę feruntur neque mundus / 

 ipse uertitur non possunt corpora stellis figurata incolomia aut certa permanere. / 

 Illud enim uidemus in toto mundo stellas erraticas esse .v. neque horum666 cursum quem/ 

 quam posse definire. Aratum ipsum negare se difficiles eorum cursus interpretari posse / 

 Quomodo igitur cum .v. stellas nemo possit obseruare. tot milia quisquam possit peruidere / 

/30/ nisi qui permittit hoc cursu stellarum posse. nihilominus figuras corporum permanere. / 

 Quod si non est. tota spera ad irritum reuocabitur. Quicumque enim speram fecerit. non po/ 

 

fol. 184r 

 

 terit efficere ut spera stantem nihilominus stellę uersentur. Illud etiam uidemus in extre/ 

 ma cauda draconis stellam esse. quę in se uertatur et in eodem loco constet. Quod si omnes / 

 stellę uagę feruntur. hanc quoque loco moueri necesse est. quod non euenit. Igitur neces/ 

 se est mundum quoque. non stellas uerti. (9) ¶ Quoniam ostendimus mundum cum stellis quam potius / 

/5/ stellas per se uerti. nunc reliqua dicemus. Cum enim traditum sit nobis prius noctem quam di/ 

 em fieri. noctem dicemus umbram terrę esse. eamque obstare lumini solis. Etsi nonnulli dixerunt / 

 in solis cursum euenire. ut cum peruenerit ad eum  locum ubi occidere dicatur.667 ubi668 montium / 

 magnitudine a nobis lumen auerti solis etiam noctem uideri. Quod si ita sit. nimirum / 

 eclipsin solis uerius quam noctem dixerimus. Sed aliter esse ex ipsa spera intelligere licebit. / 

/10/ (10,1) Horizon enim diuidens ea quę uidentur et quę non apparent ita definit speram ut semper vi. signa / 

 de xii. in emisperio uideantur. hoc est ut supra terram. vi. autem signa sint infra quod sub terra. / 

 Igitur cum in uno eorum sol nixus ferri uideatur ab eo circulo qui orizon uocatur exoritur. / 

 Itaque incipit lucere. cumque nihilominus ipse mundus uertatur cum reliquis signis. sed quo facilius669 / 

 solem esse in ariete670 a quo xii. signa instituimus numerare. Igitur cum sol sit in ariete exorien/ 

/15/ te dies est quod671 uertente se mundo peruenit ad eum circulum qui mesembrinus uocatur. efficit diei /   

 partem dimidiam. Sed sic etiam facilius intelligitur. et rursus ab eodem ariete incipiemus. Cum / 

                                                 
666 horum] RNM     harum    cett.    LeBoeu. 
667 dicit a. c. 

668 ubi] R      ibi   cett.  LeBoeu. 
669 sed quo facilius] DRN Ma.c. Oa.c.    sed quo facilius intellegatur  cett.    edd.   
670 solem esse in ariete] Oa.c. DRN Ma.c.    solem esse in Ariete ponamus   edd. 

671 quod] DRN Ma.c. Oa.c.     qui cum    cett.  LeBoeu. 
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 aries est exortus. preter eum signa672 sunt in superiore hemisperio. pisces. aquarius. capricornus. sa/ 

 gittarius. scorpio;673 Horum cum .iii. signa occiderint hoc est scorpius. sagittarius. capricornus. / 

 et exorta sunt tria signa quę arietem sequuntur. hoc est taurus. gemini. cancer. Tum fieri dimidium674 diem / 

/20/ necesse est. et arietem peruenire ad eum quem mesembrinum esse supra diximus. Cum autem reliquis signis / 

 ipse aries occidit . et exortus est leo. uirgo. chelę transire.675 Tum chelę exoriuntur. et in superiore / 

 hemisperio uehuntur. Quæ cum occiderint. rursus exortus aries efficiet lucem. (10,2) Sed ne in / 

 dubium ueniat cum arie[n]te occidente dixerimus676 chelas exoriri. quid de reliquis signis / 

 sine spera possit intelligi. sic inuenietur. In quocumque signo sol fuerit exoriens. quodcumque / 

/25/ ab eo signo septimo loco fuerit. id noctu primum exorietur et ita conficiet cursum. Mundus / 

 enim ipse semel in die ac nocte uerti uidetur. Itaque euenit ut ipsa signa xii. semel / 

 in die ac nocte uideri possint. Sed ne solis cursus de quibus postea sumus dicturi potius quam / 

 quod ante coepimus enumeremus; ad inceptum reuertamur. Diximus principium esse. mundi / 

 noctem. deinde diem. Inter noctem et diem preter umbram terrę. nihil arbitramur interesse. Sed quoniam supra / 

/30/ signorum et corporum exortus instituimus; ad hoc perueniemus. (11,1) Igitur uertente se mundo677 per / 

 

fol. 184v 

 

 utrosque polos et axem quem supra dimensionem sperę diximus esse. et ita spera collocata / 

 ut unus polus semper sit supra terram alter numquam exoriatur necesse est. Arctus quoque et reliqua / 

 corpora quę sunt in arctico circulo numquam occidere. Reliqua autem omnia exoriri et / 

 occidere quod inferiora sunt ab eo circulo quem numquam occidere diximus. Id enim pos/ 

/5/ se fieri hęc docet678 causa. Videmus caput extremum draconis quod maxime arcticon / 

 extra circulum prominet. quodam tempore ita occidere existimatur. ut exortus cum occa/ 

 su permisceatur ut et ante diximus. Si autem pars aliqua occidere de summo circulo / 

 uidetur. necesse est omnia quę sunt inferiora exoriri et occidere. Igitur conuenit nobis sidera / 

 uertente mundo occidere et exoriri. (11,2) Preterea hac inclinatione cæli. cum unus cir/ 

                                                 
672 signam ante corr. ( exp.)    signa] RM Oa.c.  haec signa  cett.  edd. 
673 scorpio p. c. 
674 didium ante corr. (suprascr.) 
675 chelę transire] DN Ma.c. Oa.c.   om. edd. 
676 dixerimus p. c.  
677 mundo corr. supra N 
678 docet] P    edocet   cett.   LeBoeu. 
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/10/ culus ita sit erectus ut numquam occidat. alter ita sit terrę subiectus ut numquam exoriatur. / 

 quicumque circuli fuerint in spera hoc est ab ęquinoctiali ad polum qui boreus appella/ 

 tur. nullus erit eorum qui non maiorem partem circumductionis habeat supra terram. / 

 Qui autem ab ęquinoctiali fuerint circulo. ad eum polum qui notius appellatur. omnes / 

 inferiorem partem maiorem habebunt quam superiorem. Et quanto magis ad po/ 

/15/ lum notium accesserint. hoc maiorem partem sub terra habere perspicientur.679 / 

 Et quanto magis ad boreum finem uenerint. hoc maiorem partem circuli supra ter/ 

 ram tenere debentur.680 Quo enim erectior ipse polus fuerit. hoc magis et cir/ 

 culi eius erectiores uidebuntur. Quod cum ita sit si duo sidera simul fuerint orta. / 

 unum ab arctico alterum ab antarctico circulo. serius occidet ad681 sidus quod ab / 

/20/ arctico circulo fuerit exortum. ideo quod maiorem habet circumductionem spere. / 

  quam quod a notio polo est ortum. Si autem simul occiderit682 serius exorietur id / 

 signum quod ab antarctico fuerit exortum. ideo quod tota illa collocatio mundi / 

 maiorem partem683 habet. et sub terra quam illa pars quę in boreo polo est finita. (11,3) et / 

 non modo signa quę sunt ad arcticum finem collocata684 prestantis685 corporibus / 

/25/ aut serius occidunt et ante exoriuntur quam ea quę notio po( )lo686 depin/ 

 ximus. Sed ipsa quoque corpora inter se dissentiunt. ut si quod inferius sit signum / 

 et id cum superiore exoriatur tamen serius occidat. E contrario ita si qua sunt signa ab ęquinoc/ 

 tiali circulo ad notium polum figurata. horum si qua signa pariter exorta fuerint. / 

 citius occident quę proxime polum accedunt. Euenit etiam ut non modo quę simul sunt exorta / 

/30/ sidera ex his serius occidunt. quę proxime arcticum circulum sunt collocata. Sed etiam / 

 

fol. 185r 

 

 si qua eorum ante exorta.687 quę sunt ad notium polum finita. tamen ante occidant quam ea cor/ 

                                                 
679 perspiciuntur ante corr. (suprascr. e) 
680 debentur] suprascr.  (de)bun(tur)       uidebuntur   cett.   LeBoeu. 
681 ad] id   cett.   LeBoeu. 
682 occiderit] R Ma.c. P        occiderint   cett.  LeBoeu. 
683 partem p. c. 
684 collocata p. c.  
685 prestantis] RN Ma.c. P     prestantibus  cett.    praestant iis  LeBoeu. 
686 beschadiging perkament 
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 pora quę in boreo polo figurata esse. supra demonstrauimus. ideo quod maiore circumduc/ 

 tione utuntur ea corpora quę ab ęquinoctiali circulo ad arcticum688 sunt constituta. / 

 (11,4) Igitur ostendimus qua inclinatione mundi spera sit constituta. nunc ad xii. signa reuer/ 

/5/ temur. Et quorum exortu quę de reliquis corporibus occidant689 aut oriantur comme/ 

 morabimus. et initium ab ariete faciemus. (12,1) Arietis exortu sinistra pars andromedę / 

 prouenire ara autem occidere uidetur. Cum eodem sidere exoritur et persei caput / 

 usque ad umbilicum ut dubium uideatur zona eius utrum usque extremo ari/ 

 ete. an tauro primum exoriente prodeat ad lucem. (12,2) Tauro autem exorto quę prius / 

/10/ dubia fuerunt. omnia sunt certa. Nam et ara omnino occidit. et perseus totus est ortus. et au/ 

 rigę caput cum reliquo corpore dumtaxat ad sinistrum pedem uidetur.690 Et / 

 sic691 cum .iiii. signis occidit. Neque tamen totus ad terram potest peruenire. Nam manus / 

 eius sinistra circulo arctico conclusa neque oritur neque occidit. (12,3) ¶ Geminis exo/ 

 rientibus totam iam pistrix et fluminis heridani prior pars apparet. et ori/ 

/15/ on exoriri uidetur. Occidit autem ophiucus692 a pedibus genuum fine. (12,4) ¶ Cancer ex/ 

 oriens obscurat dimidiam partem coronę pistricisque caudam et notium / 

 piscem et caput cum reliquo corpore ad umbilicum eius qui engonasin uocatur. / 

 ophi<u>cum a genibus ad humeros et anguem totum. Preterea693 caput et ceruicem / 

 quę ex ęstiuo circulo tangit694 ad coronam. ¶ Booten prope totum terra tenet / 

/20/ tectum. exoritur autem et orionis corpus ad zonam et heridanus totus apparet. (12,5) Exor/ 

 tu leonis reliqua pars occidit coronę. cum capite et ceruicibus anguis / 

 et ophiuco. Engonasin autem qui uocatur. eius preter sinistrum genu et pedem nihil / 

 apparet. et bootes totus obscuratur. Exoritur autem caput hydrę cum lepore / 

 toto. et procyon cum pedibus prioris canis maioris et aquila tota.695 (12,6) ¶ Virgo autem / 

/25/ exoriens non pauca sidera obscurat. Nam statim lira occidit. cum sagitta et / 

                                                                                                                                                                                                                                           
687 ante exorta]  RNM Oa.c     ante exorta fuerint   cett. edd.     

688 ad arcticum] ad arcticum finem   cett.  edd. 
689 occident ante corr. (suprascr. a) 
690 ad sinistrum pedem uidetur ] RO   ad sinistrum pedem uidetur et Pistrix a cauda exoriens perspicitur . Hoc signo primum occidere Bootes uidetur   edd.  (Augensprung) 
691 et sic] etsi   cett.   LeBoeu. 
692 ophiocus a. c.  
693 preterea] RNMO     praeter   cett.   LeBoeu. 
694 tendit p. c. (suprascr.)    cett.   LeBoeu. 
695 et aquila tota] RNMOUL      et aqua tota  cett. 
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 delfino et oloris a capite corpus ad caudam prope occidentem696 et fluminis / 

 prior pars et equi caput cum ceruicibus. Exoritur autem hydra fine crate/ 

 ris. et canis totus. et nauis argo fine totius ueli. (12,7) ¶ Chelis exori/ 

 entibus uidetur et bootes exoriens totus. et tota nauis apparet / 

/30/ argo. hydraque pręter cacumen extremum caudę quod est sub terra. / 

 

fol. 185v 

 

 Exoritur etiam genu et sura eius qui engonasin uocatur. hunc eadem nocte occidere. exoriri / 

 licet uidere. Reliquum autem corpus cum scorpionis et sagittarii prouenit parte. Preterea / 

 cum chelis exoritur cauda centauri. occidit reliquum pegasi corpus. et oloris extrema / 

 cauda. et andromedę caput cum umbilico pegasi. et pistrix reliquo corpore ad ceruices / 

/5/ ut caput eius solum uideatur. et caput cephei pendens ad pistricis occasum cum manibus et / 

 humeris perueniat ad terram. (12,8) ¶ Scorpione exoriente duę697 partes fluminis occidunt / 

 et reliquum corpus andromedę cum capite cephei. Occidit etiam. cephei698 ad hu/ 

 meros quę pars est. extra arcticum circulum constituta. Obscuratur etiam casie/ 

 pia resupinata699 occidens. Exoritur autem corona quę ante centauri pedes iacere / 

/10/ existimatur et reliquum hydrę700 quod caudam reliquum701 esse. supra diximus. Prouenit etiam et cor/ 

 pus centauri quod equina figura uidetur. et ipsius hominis caput et hostia quam tene/ 

 re eum supra diximus. Denique ad id corpus qua fine pedes eius sunt priores. ophiuchi autem dum/ 

 taxat caput exoritur. et ipsius anguis caput quod est contra cancrum. (12,9) ¶ Sagittarium exori/ 

 entem ophiucus totus exoriens. insequitur et anguis qui ab eo tenetur ut702 caput eius qui engo/ 

/15/ nasin uocatur et sinistra manus eiusdem. deinde lyra tota cum cephei capite et humeris / 

 exit ad lucem. Occidit autem canis maior cum orione toto et lepore et aurigę superiore / 

 parte corporis. Preterea caput et pedes eius occidit etiam totus perseus preter crus et pedem / 

 dextrum. Argo autem puppim703 solam relinquens peruenit ad terram. (12,10) ¶ Capricornus exori/ 

                                                 
696 occidentem] RNOUL     occidit   cett. 
697 duo a. c. 
698 cephei] cepheus capite   cett.  LeBoeu.       cf. Viré, “La transmission”, p. 204 (Reg. lat. 123) 
699 resupinata] RNMO    resupina   cett.   LeBoeu. 
700 hydrę(ae)] RNMOP    corpus hydrae  cett.   LeBoeu. 
701 caudam reliquum] NM     caudae reliquum RP  LeBoeu. 
702 ut]  om.  cett.  edd. 
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 ens hæc704 sidera ad terram premere uidetur. reliquam figuram nauis et signum quod procyon / 

/20/ uocatur eodem tempore et reliquum corpus occidit persei. Exoritur autem olor cum aquila / 

 et sagitta et ara quam proximam esse notio polo diximus. (12,11) Aquarius exoritur705 ad dimidiam par/ 

 tem corporis equi pedes secum de terra educit706 et caput cum ceruice pegasi. At contra / 

 centaurus a cauda ad humeros uirilis corporis occidit cum hydrę capite et ceruici/ 

 bus. (12,12) Piscibus exorientibus occidit reliquum hydræ corpus. et ipse centaurus exoritur ut707 piscis / 

/25/ qui notius uocatur et andromedę dextra pars corporis. (13,1) Sic igitur orientibus xii. signis / 

 reliqua corpora occidere et exoriri uidentur. Sed ut708 ante diximus nunc protinus de solis cur/ 

 su dicemus. (13,2) Necesse est enim solem aut ipsum per se moueri aut cum mundo uerti uno loco / 

 manentem. Quod si maneret. necesse erat. eodem loco occidere et exoriri a quo pridie / 

 fuerat exortus. quemadmodum signa eodem loco semper oriuntur et occidunt. Preterea / 

/30/ si ita esset. necesse erat dies et noctes omnes ęquales esse. ut quam709 hodiernus / 

 

fol. 186r 

 

 dies erit.710 tam longus semper sit futurus. Item nox simili ratione semper ęqualis permaneat. Quod quoniam non est. / 

 illud quoque necesse est cum uideamus esse dies solem alio loco hodie occassurum. et alio heri oc/ 

 cidisse. Si igitur aliis locis occidit et oritur. necesse est eum moueri non stare. (13,3) Solem autem / 

 contra mundi motum711 currere sic possumus intelligere. Euenit enim ut duabus in causis / 

/5/ sidera non possumus uidere.712 Quarum una est cum abierint infra terram nostrum quoque effugere conspectum / 

 ita ut inferius hemisperium713 ostendit.714 Altera autem est ratio quod propter fulgorem solis et uim maxi/ 

                                                                                                                                                                                                                                           
703 poppim   scripsit 
704 haec] hic  supra add.   
705 exoritur] RNMOUPL      exoriens   cett.   LeBoeu.   
706 educit] ducit  cett.   LeBoeu. 
707 ut] autem   cett.   LeBoeu.  om. P      
708 ut] uel hos   supra add. in cod. 
709 quam] RNMO    quam longus   cett.  LeBoeu. 
710 erit] fuerit   cett.   LeBoeu. 
711 motum p. c 
712 videre p. c. 
713 hemisperium p. c.] UL   hemisperio a.  c.         hemispe(sphae)rio  cett.   edd. 
714 ostendit] NUL     ostenditur   cett.  LeBoeu. 
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 mam luminis sidera obscurentur. siue quod stellis obsistit ne candor earum ad nostros / 

 perueniat aspectus. siue sua715 magnitudine luminis officit oculis nostris ne preter eius / 

 ignem. aliam rem superiorem perspiciamus. quod magis ueri simile uidetur. Neque enim solis ignem / 

/10/ eiusmodi uidemus. cuiusmodi reliquos ignes intelligimus. sed ita lumen auertit nostrum. / 

 ut ipse quoque nobis non igneus sed albus uideatur esse. (13,4) Preterea in unaquaque nocte xii. signa716 ne/ 

 cesse est apparere. ideo quod uno signo sol ipse nixus iter conficere uidetur. cuius figuram / 

 ipso suo lumine717 obscurat. Cum enim signo718 et occidere et exoriri uidetur. nonnulli dicunt / 

 nos xii. signa dumtaxat hac ratione perspicere posse si in eius signi prima nouissimaue par/ 

/15/ te consistat. Habent719 enim xii. signa partis eiusdemmodi. ut unumquodque eorum in longitudine ha/ 

 beat partes xxx. In latitudine autem. partes .xx.720 Itaque euenit ut in longitudine / 

 signorum annus. In latitudine autem singuli dies sit. In prima parte signi nihilominus nos/ 

 reliquum corpus eius signi uidere posse nonnulli dicunt. ut si simili ratione et si fuerit in ex/ 

 trema parte signi quod fieri non potest. Nam cum sol sit in qualibet parte signi et exoriatur. ita magnum / 

/20/ uidetur habere fulgorem ut omnia sidera obscuret. Illud tamen potest euenire. ut cum sol sit in / 

 prima parte signi et occidat. reliquum corpus signi appareat. Sed certius et uerius est undecim signa / 

 quam xii. apparere posse. (13,5) Preterea quęritur quare sol contra mundi inclinationem currens uideatur cum ipsa / 

 sua spera occidere et uerti. Nam si sol contra siderum occasum curreret721 de ariete ad pisces / 

 non ad taurum transiret. Exoriri etenim pisces722 quam aries occidere723 perspiciuntur. et ita mundus uer/  

/25/ ti uidetur ut prius pisces quam aries724 occidant. Igitur diebus xxx. sol in ariete currens et eius cor/ 

 pus obscurans. sic dumtaxat apparet sol. ex eo loco aries exoriri uideatur. et post dies xxx. / 

 sol uideatur ab eodem loco surgere. ex quo loco taurus ante oriri uidebatur. Igitur apparet / 

 solem ab ariete ad taurum transire. Quod si ita est necesse est eum contra mundi inclinationem cur/ 

 rere. (13,6) Quare autem euenit ut ante diximus quod uidetur cum mundo sol uerti. eius similis hęc est / 

                                                 
715 sua] RNMO      sui  cett.  LeBoeu. 
716 xii. signa] R   xi  Rcorr.      undecim signa  cett.   edd. 
717 cuius figuram ipso suo lumine] cuius figuram corporis ipse suo lumine    cett.   edd. 
718 Cum enim signo] Cum eo enim signo  cett.  edd. 
719 scripsit HNT (ligatuur NT) 
720 xx] R   xii R corr.   duodecim  cett.  edd. 
721 curreret] RNMOPL     non curreret   cett.  LeBoeu. 
722 pisces] RNMOUGL      ante pisces  cett.  LeBoeu. 
723 occidere] RNMOUI     et occidere   cett.  LeBoeu. 
724 bovengeschreven a ter verduidelijking 
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/30/ causa. ut si quis in nauiculę rostro sedens inquirat725 ad puppim transire. et nihilominus / 

 

fol. 186v 

 

 ipsa nauis iter suum conficiat. ille quidem uidebitur contra nauiculę cursum ire. sed tamen / 

 eodem perueniet.726 quo nauis. Hoc autem sic etiam facilius intelligetur. Sin autem727 diuiseris in partes / 

 trecentas lx. quemadmodum sol diebus ccclx. simul mundum transigit. eodem modo ut / 

 ante diximus si nauis sit diuisa et in una parte de ccc.tislx. constituat728 quilibet eorum. na/ 

/5/ uis autem habet unius diei cursum. ille quidem contra nauem ire. sed cum ea ad locum definitum /    

 peruenire intelligetur. Non enim extra nauem est quia729 rostro ad puppim transit. sed ipsa na/ 

 ue730 continetur. Item sol cum per ipsum mundum iter conficiat. et eo continetur731 uidetur contra mun/ 

 dum732 ire sed cum eo peruenit ad occasum. Cum enim mundus trecenties et sexagies se conuerte/ 

 rit. tunc sol iter annuum conficit. (14,1) Quoniam de sole quę uisa sunt nobis utilissima esse litteris man/ 

/10/ dauimus. nunc de luna dicemus. etsi alta conati perscribere uelut natura uoluminis / 

 ad hoc loci deuenimus.733 ne nullis inchoata734 huius rationem relinquentes. aut propter / 

 magnum laborem defecisse. aut inscientia superati. non ualuisse persequi uideremur.735 / 

 Nos autem non illorum existimationis timendę causa persequi736 consuetudinis nostrę rationem / 

 demonstrasse. sed quod alterius quęri uolumen hoc perlecto noluimus. nec tamdiu rem / 

/15/ cogitatam scriptam. aliorum ad desiderium adducere. Preterea cum reliqua omnia / 

 diligentissime persecuti fuerimus. alienum uidetur esse nos eandem persequi causam.737 / 

                                                 
725 inquirat] NMOUL       hinc quaerat  ZWGB   LeBoeu.   quaerat    RP 
726 perueniet] peruenit    cett.   LeBoeu. 
727 sin autem] RNMOUP      si(n) naue(i)m    cett.     
728 constituat] DRNMOG    constituatur  cett.   LeBoeu. 
729 quia] quia de   B    qui a   cett. edd.  (waarschijnlijk was in het voorbeeld qui en a aaneengeschreven; vervolgens heeft Ademar dat als quia begrepen en weergegeven met 

het afkortingsteken voor quia) 
730 naue] naui   cett.   LeBoeu. 
731 continetur] NMOUL     contineatur  cett.   LeBoeu. 
732 mudum ante corr. (suprascr.) 
733 deueniemus ante corr. (exp.) 
734 inchoata] incaute  MOZWB   LeBoeu       inchoata  corr. (?) 
735 uideremur] uideamur   cett.   LeBoeu. 
736 persequi consuetudinis nostrę rationem demonstrasse. sed quod] RNOL     persequi instituimus sed consuetudinis nostrae 

     demonstrasse, et quod   LeBoeu   persequi constituimus et (...) sed quod   Viré 
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 (14,2) Quare sicut ante diximus ad incoeptum reuertamur et necessario totidem uerbis / 

 de luna ac sole dicere uideamus. Dicemus ita. lunam solo738 per alios exortus et oc/ 

 casus necesse est moueri non stare. Hicque739 facilius quam de sole licet intelligere. / 

/20/ Neque enim tam magnus ardor eius est ut officiat oculis nostris. neque ut sol dies xxx. / 

 unoquoque signo uehitur. ut difficile sit intellectu quanta particula luminis740 / 

 aut ipsius signi superesse uideatur. quin741 ad aliud transierit signum. Luna enim / 

 cum diebus xxx.xii. signa percurrat. licet intelligere duo et vi. horis in / 

 alio lunam esse signo.742 Hanc autem cum a sole lumen accipiat et ita nobis lucere ui/ 

/25/ deatur. non est ueri simile de tam multis causis potius constare743 quam moueri. Si enim suo / 

 lumine uteretur illud quoque sequebatur eam semper æqualem esse oportere nec die tricesi/ 

 mo tam exilem. aut omnino nullam uideri. Cum enim totum transigerit744 cursum. so/ 

 la autem ad aliud transire signum intelligatur. Preterea si suo lumine utere/ 

 tur. huius numquam eclipsin fieri oportebat. Sed ne dubium fiat quare solis ecli/ 

/30/ psis fieri possit qui utrisque lumen dare supra sit dictus. lunę autem non facile fiat / 

 

fol. 187r 

 

 cum alieno lumine utatur. eius hęc uerissima ut arbitramur est causa. Luna enim cum / 

 ex toto mundo et omnibus stellis maxime terrę proxima uideatur. et acies745 nostras / 

 perueniat. et quodam tempore torrens perueniat ad eundem locum signi quo sol / 

 uehitur obscurare lumen eius a nostro conspectu uidetur. Hoc autem maxime euenit die / 

/5/ nouissimo cum luna transierit in xii. signa. et sol ad aliud signum transire ui/ 

 deatur et proxima fiat illi. Quod euenire sic etiam potest intelligi. ut si quis aliquo746 / 

                                                                                                                                                                                                                                           
737 eandem persequi causam] RNMO     non eandem persequi causam   edd. 
738 solo] N Ma.c.     solam R   sole  Oa.c.UPL    om.  ZB  edd. 
739 hicque]  RN Ma.c.     idque    cett.    LeBoeu. 
740 moeilijk leesbaar vanwege beschadiging / inktvlek 
741 quin] N Ma.c.Oa.c.L     cum   cett.   LeBoeu. 
742 licet intelligere duo et sex horis in alio lunam esse signo]  licet intellegere duobus diebus et sex horis lunam in uno signo esse   LeBoeu  uno signo] aliquo signo  Viré 
743 constare] R Oa.c.     eam stare   cett.   LeBoeu. 
744 transegerit   cett.   LeBoeu. 
745 acies] NMOZ       ad acies   cett.   LeBoeu. 
746 aliquo] suprascr. v         aliquo] DRNMUL     alicui   cett.   LeBoeu. 
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 manum planam ad oculos admouerit. quanto magis sic fecerit hoc minus / 

 ille uideri poterit. et quanto longius ab eo discesseris747 hoc magis illi omnia / 

 poterunt apparere. Simili ratione cum luna ad solis locum peruenit tunc proxima eius748 / 

/10/ uidetur esse. et radios eius opturare et lumen eicere non possit. Cum autem luna ab eo loco / 

 discesserit. tunc sol lumen eicit et ita ad corpora nostra adicit. (14,3) Lunę autem eclipsis / 

 sic euenit.749 Cum prope una dimensione sit luna. cum abierit <sol>750 sub terra si quid751 directum traie/ 

 ceris contingere possit solem sub terra. Lunam autem supra terram. Quod cum ita euenit neces/ 

 se est solis radios propter magnitudinem terrę ita esse. dimissos. ut lumen eius quo luna / 

/15/ lucet non possit ad eam peruenire. et ita existimari fieri eclipsis lunæ. / 

 Quę si suo lumine uteretur. licebat ne apparere quidem numquam752 solem. ideo quod luna / 

 nihilominus luceret. Sic autem accipiet lumen et753 lucerit754 cum sol uenerit per terras / 

 Sed nam755 aut756 aliquem locum conclusiorem. et non totum spatium impleat lumine. Si quis nostrum / 

 astiterit in eo loco quo maxime sol lucet. reliquis partibus lumen a sole accipiens / 

/20/ prebebit. id in luna fieri inuenitur. eam a solis757 lumine accepto lucere<.> (14,4) nonnulli / 

 existimant. cum dicatur758 sol in ariete aut quolibet signo esse. eum supra ipsas stellas / 

 arietis iter facere. Qui autem hac ratione utuntur. longe a uera ratione errant. / 

 Nam neque sol neque luna proxime sidera apparent. Hac etiam de causa nonnulli vii. / 

 stellas erraticas finxerunt. adiungentes eodem sole et luna759 quod cum .v. stellis fe/ 

/25/ runtur. Luna enim proxime terram est. Itaque diebus xxx. totum mundum existimatur / 

 transire. Id hac760 euenit ratione ut si quis intra circulum zodiacum fecerit circulo.761 / 

                                                 
747 discesseris] NMP     discesserit  cett.  LeBoeu. 
748 eius] Ma.c Ua.c. Oa.c.     ei   cett.   LeBoeu. 
749 uenit ante corr.  (suprascr.) 
750 abierit] RNMUL      abierit sol    cett.  LeBoeu. 
751 sub terra si quid] Ma.c.    sub terram, dumtaxat hoc modo ut per mediam terram, si quid   cett.  edd. 
752 numquam] RN Ma.c.     umquam   cett.   LeBoeu. 
753 et] RN Ma. c.    ut   cett.   LeBoeu. 
754 lucerit] N     luceat   luceret    cett. 
755 nam] N     cum  R   non   cett.  LeBoeu. 
756 aut] RN     ut   cett.   LeBoeu. 
757 a solis] RNOL     solis   cett.   LeBoeu. 
758 dicatur] DRNMP      dicitur   cett.  LeBoeu. 
759 sole et luna] NUL      solem et lunam   cett.  LeBoeu. 
760 hoc a. c. 
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 sciet eos762 hoc interuallo fixerit.763 ut terra sit in medio et ad terram unam764 mensionem fece/ 

 rit ad lunam. quam greci tonon appellauerunt. hunc autem quia non certum spatium / 

 potuerunt dicere. tonon dixerunt. Igitur ab luna terra est765 tonum unum. Hac re igitur / 

/30/ quod breuissimo circulo deuehitur. diebus xxx. ad primum peruenit signum. / 

 

fol. 187v 

 

 Ab hoc circulo abest circulus tonum dimidium quo circulo mercurii stella uehitur. / 

 Itaque diebus xxx. ad alterum signum transiens tardius ab hoc circulo abest tonum dimidium. quo / 

 loco ueneris stella iter suum dirigit. tardiorem conficiens cursum quam mercurii stella. Tran/ 

 sit enim ad aliud signum diebus xxx. Supra huius stellam solis est cursus qui abest a uespero766 stella / 

/5/ quæ est ueneris tonum dimidium. Itaque inferioribus pariter peruolans anno uno xii. signa per/ 

 currit. xxx.a die767 ad aliud transiens signum. Supra solem igitur et eius circulum martis est stella. quę / 

 abest a sole tonum dimidium. Itaque dicitur diebus xl. ad aliud signum transire. Supra hunc circulum / 

 iouis stella.768 quę abest martis tonum dimidium. Itaque uno anno transit ad alterum / 

 signum. Nouissima stella saturni. quę maximo uehitur circulo; Hęc autem abest ioue tonum. Itaque / 

/10/ annis xxx. xii signa percurrit. et tamen ab ipsorum siderum corporibus. saturnus abest tonum / 

 unum et dimidium. (14,5) Hac igitur ratione potes scire neque solem neque lunam contingere stellas. et ni/ 

 hilominus per zodiacum circulum uerti. Hinc etiam possumus intelligere lunam minorem esse quam / 

 solem. omnia quę proxima sunt nobis maiora necesse est enim.769 quam quę longe770 dissidente771 interuallo / 

 uidemus. Igitur lunam uidemus proxime nos esse. neque eam minorem772 aspectui nostro esse quam solem. /  

                                                                                                                                                                                                                                           
761 circulo] circulos   cett.  LeBoeu. 
762 sciet eos] RN Ma.c.      et eos   cett.   LeBoeu. 
763 fixerit] finxerit a. c (exp.)   fixerit   NMOUL     finxerit   cett.   LeBoeu. 
764 ad terram unam] R Ma.c.     a terra unam    cett.    LeBoeu. 
765 ab luna terra est] DRM     abest luna a terra  cett.  LeBoeu. 
766 a uespero] DRMP      ab (h)espero   OZWB    LeBoeu. 
767 xxx.a die p. c.] tricesimo die   cett.    LeBoeu.         
768 iouis stella] M   iouis est stella    cett.    LeBoeu. 
769 necesse est enim] necesse est  N    necesse est esse   cett.  LeBoeu. 
770 longe] RNP     longo   cett. 
771 dissidente] discedente  cett.   LeBoeu. 
772 minorem] R Oa.c. U Pp.c.    maiorem   cett.  LeBoeu. 
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/15/ Illud quoque necesse est cum sol773 non longe absit a luna et a nobis et maior uidetur si prope accesserit. / 

 multo maiorem futurum. Preterea necesse est ut ante diximus aut nullam stellam erraticam / 

 esse. aut774 solem cum luna pariter ut reliquas stellas errare. Si enim quisquam mihi potest de/ 

 monstrare .v. stellarum cursum. et dicere quod hodie quęque coram775 ad aliud transeat / 

 signum. quemadmodum de sole et luna fieri uidemus et nihilominus suum efficit cursum / 

/20/ non est erratica. Si autem dubium est quod hodie transeat. et ad aliud signum cumpari ratione cum / 

 luna feratur. et suum circulum dirigat. quemadmodum stellę quę sunt dubię necesse est hoc776 quoque erra/ 

 re. Sed non euenit ut errent. presertim cum suo tempore ad cursum reuertantur. Igitur ne stellę qui/ 

 dem cum certo tempore ad suum signum reuertuntur possunt errare. nisi forte uolumus accipere excusatio/ 

 nem. quod duo corpora magna facilius possint obseruare777 quam singulę stellę quę non certos cursus conficien/ 

/25/ tes uidentur apparere. (15) Sed stellas .v. nonnulli has aiunt .esse. veneris. mercurii. iouis. solis. mar/ 

 tis. E quibus esse maximam colore candido nomine hesperum. et eum appellari. Hęc stella non abest a sole / 

 longius duobus signis. supra eius circulum collocata sicut ante diximus. apparens autem maxime noctu. / 

 sed toto mense non plus indeficiens778 potest uideri. sed totus hesperus incertos efficit cursus. non eodem tempore / 

 ad preteritum transiens signum. (16) Secunda stella est mercurii nomine stilbon. totus acuto lumine sed in / 

/30/ aspectu magnus.779 Hic autem a sole non longius abest signo uno. qui semper eosdem cursus efficiens. mo/ 

 

fol. 188r 

 

 do nocte prima. modo autem ad solis exortus780 incipit apparere. Nonnumquam etiam perpetue signis .iiii. est / 

 cum sole. Rediens autem cum sole. non amplius est terciam partem signi. (17) Iouis autem stella nomine phoe/ 

 ton corpore est magna. figura autem similis lirę. Hic autem xii. <signa>781 annis totidem transigere exis/ 

 timatur. ut unoquoque anno nusquam apparere dicitur. non minus dies xxx. non plus xl. Sed tunc maxime / 

/5/ obscuratur cum occidit cum sole. Exoriens autem apparet. ante quam sol (18) Solis stella nomine / 

                                                 
773 sol  supra add.  
774 aut] N    ac  PL   ut    cett.   LeBoeu. 
775 coram] earum RNOmg. UL    LeBoeu. 
776 hoc] RNMUL     has   cett.  LeBoeu. 
777 obseruare]  RNMa.c. P      obseruari    cett.  LeBoeu. 
778 indeficiens] RNMOUPL       undeuicies   LeBoeu. 
779 scripsit nagnus (?) ] non magnus   cett.   LeBoeu.        in margine tiroonse noot:  uidetur (?) 
780 ortus ante corr. (suprascr. ex-) 
781 duodecim signa   cett.   LeBoeu. 
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 phoeton corpore est magno. colore autem igneo similis eius stellę quę est in humero dextro o/ 

 rionis. Hic per xii. signa. assidue fieri782 uidetur. Nonnumquam etiam cum solis ipsius sideribus ap/ 

 paret. modo aliis partibus adiectis circuli. Hanc stellam nonnulli saturni .esse. dixerunt. Redi/ 

 re autem ad signum annis xxx. et quotannis non apparere non minus dies .xxx. nec amplius xl. / 

/10/ (19,1) Reliquum est nobis de martis stella dicere. quę nomine pyrois appellatur. Hic autem non magno / 

 est corpore. sed figura similis est flammę. Nonnumquam autem cum ipsius solis sideribus concurrens. omnia per/ 

 uolat signa sedens ad primum signum non longius biennio. (19,2) Quod ad .v. stellas attinet. ad hoc satis / 

 arbitramur dictum. Nunc autem demonstrabimus quibus de causis menses intercalentur. quoniam tempus omne me/ 

 titur die et nocte mense et anno quibus diem nobis definierunt quamdiu sol ab exortu ad occasum perueniat. / 

/15/ Noctis autem spatium constituerunt esse quamdiu ab occasu,, rursum ad exortum reuertatur. Mensem autem quam/ 

 diu luna zodiacum circulum perducat. Annum uoluerunt .esse. cum sol ab ęstiuo circulo783/ 

                                                                                                                             EXPŁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
782 fieri] ferri   cett.   LeBoeu. 
783 cum sol ab aestiuo circulo] N    redit  add. MRPF  LeBoeu.   
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55. BEDA, De natura rerum XIV-XVII, met in hoofdstuk XVII tussengevoegde 

samenvattingen uit de Aratus Latinus, Revised Aratus Latinus (=Recensio interpolata) en de 

Scholia Strozziana   

 

fol. 188r, lin. 20 – 190r, lin. 3 (schriftje XIII). 

 

   

INLEIDING 

 

    Direct nadat Ademar gereedgekomen was met de productie van zijn geïllustreerde De 

astronomia van Hyginus, begon hij aan een tekst die ogenschijnlijk is samengesteld uit 

astronomische excerpten uit de Naturalis Historia (NH) van Plinius. Een notitie in de marge 

van de hand van Isaac Vossius (“Quae sequuntur sunt ex Plinio excerpta Libro II. Cap. XV. 

XVI.”) versterkt deze indruk.1 Pliniusexcerpten met een astronomische inhoud waren populair 

geworden in de Karolingische tijd omdat deze kennis goed aansloot bij de centrale betekenis 

die de tijdrekenkunde in het monastieke leven innam. Vanaf de 9e eeuw circuleerden er in 

onderwijscentra als Auxerre en Aaken, handschriften met een vaste groep van zes excerpten, 

genomen uit Plinius’ Naturalis Historia.2 Vaak zien we deze uittreksels in gezelschap van 

teksten die te herleiden zijn tot de Aratus-traditie: Excerptum de astrologia en De ordine ac 

positione stellarum in signis.3 Daarnaast kwam de astronomische kennis van Plinius in 

omloop via enkele hoofdstukken in De natura rerum (DNR) van Beda, die een bewerking 

boden van passages uit Boek II van de Naturalis Historia.4 

  De hier te behandelen tekst in VLO 15 is niet rechtstreeks uit Plinius geëxcerpeerd, zoals de 

bovengenoemde bloemlezing van zes excerpten, maar vangt aan met de bewerkingen van 

Plinius door Beda: De Apsidibus Earum (DNR XIIII, uittreksel van Plinius, NH II, 15-16, 63-

64, 68), Quare mutent Colores (DNR XV, uittreksel van Plin., NH II, 18, 79), en De Zodiaco 

Circulo (DNR XVI, cf. PL XC, 262, lin. 4-17 (glossae) en Plin., NH II, 16, 66-67). 

Vervolgens komt een tekstgedeelte dat gekenmerkt wordt door de structuur van De natura 

rerum XVII, De duodecim signis, waarin de tekens van de Dierenriem worden opgesomd met 

de corresponderende maand waarin de zon voor het eerst in een bepaald teken zou 

verschijnen. Zo wordt de maand mei aan het teken Tweeling toegewezen omdat de zon op 18 

mei haar intrede doet in dat sterrenbeeld (“Castor et Pollucem ...maio adsignant”). Telkens 

wanneer een sterrenstel met bijbehorende maand is genoemd, wordt een mythologische uitleg 

van de figuur die dit sterrenstelsel representeert ingevoegd,5 en wel in een redactie die 

voornamelijk is ontleend aan de Aratus latinus recensio interpolata. Voor elke genoemde 

                                                 
1 In zijn handschriftencatalogus neemt Karel DE MEYIER, Codices Vossiani Latini III, p. 39, de notitie van 

Vossius letterlijk over om de gehele tekst van fol. 188r lin. 20 tot 190r lin. 3 te beschrijven. Voor zover ik weet 

heeft niemand deze tekst ooit zelf nader bekeken zodat de niet correcte en onvolledige titel tot op heden een 

hardnekkig leven heeft kunnen leiden.  
2 Uitgegeven door Karl RÜCK, Auszüge aus der Naturgeschichte des C. Plinius Secundus in einem astronomisch-

komputistischen Sammelwerke des achten Jahrhunderts (Programm des Königlichen Ludwigs-Gymnasium, 

München, 1888), p. 34-50; zie ook Bruce EASTWOOD, “The Astronomies of Pliny, Martianus Capella and Isidor 

of Seville in the Carolingian World” in P. L. BUTZER / D. LOHRMANN (eds.), Science in Western and Eastern 

Civilization in Carolingian Times (Basel 1987), p. 162-168.  
3 Er bestaan verschillende astronomisch-computistische verzamelhandschriften die ook de excerpten uit Boek II 

van Plinius bevatten, zie bv. K. RÜCK, Auszüge, p. 5-26, en ARNO BORST, Das Buch der Naturgeschichte. 

Plinius und seine Leser im Zeitalter des Pergaments , p. 117; 157 en 210 n.5.  
4 De zelfstandige Plinius-excerpten uit het begin van de 9e eeuw zijn meer verklarend van aard dan de 

beschrijvende excerpten die Beda uit Plinius vervaardigde, cf. Bruce EASTWOOD, “The Astronomies of Pliny”, p. 

165.   
5 De vertelling waarin uitgelegd wordt hoe een mythologisch personage een sterrenbeeld is geworden, noemt 

men een catasterisme, naar de Catasterismi van Ps.-Erathostenes (1e eeuw n. Chr.) 
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constellatie wordt besloten met een catalogus van sterren, dit is een opsomming van het aantal 

sterren en de posities die zij innemen in het sterrenbeeld.6 Herhaaldelijk is aantoonbaar dat 

deze catalogus niet altijd op de Recensio interpolata maar ook op de oorspronkelijke Aratus 

latinus teruggevoerd kan worden.7  

   Het samenvoegen van Aratusteksten met passages uit Beda was geen nieuw procédé: 

Vernon King heeft laten zien dat de Aratus latinus recensio interpolata zélf was samengesteld 

met behulp van Pliniusexcerpten in de redactie van Beda. Een voor Beda, DNR XVI 

karakteristieke variant die ook door Ademar wordt overgenomen, is de lezing op fol. 188v, 

lin. 13: “sed in” in plaats van “sol deinde”. “Sed in” of “sed inde” komt in alle 

Bedahandschriften voor; “sol deinde” enkel in de Pliniushandschriften.8 Dit is een extra 

bewijs voor onze bewering dat de tekst van Ademar geen rechtstreeks gebruik maakt van 

Plinius maar van Beda’s bewerking van Plinius. 

      De passages uit de Aratus latinus recensio interpolata (ook wel Revised Aratus Latinus 

genoemd) in DNR XVII worden bij Ademar voorafgegaan door een curieuze inleiding die 

verantwoording aflegt voor het feit, en nu parafraseer ik, “dat behandeling van de heidense 

goden, ondanks hun leugenachtigheid, nu eenmaal noodzakelijk is indien een beter begrip van 

grammatica en astronomie daarmee is gediend.” De tekeningen, die volgens dezelfde 

inleiding aan de excerpten uit de Recensio interpolata waren toegevoegd, maar hier nu 

ontbreken, zijn de leerling behulpzaam zodat die met eigen ogen kan waarnemen uit hoeveel 

sterren een bepaalde constellatie bestaat en waar deze zich op het lichaam van de 

mythologische figuur bevinden. Deze inleiding tot de twaalf tekens van de Dierenriem is 

waarschijnlijk een latere toevoeging aan de Recensio interpolata om de astronomisch-

computistische en literair-didactische functie van tekst en tekeningen uit te leggen.9   

    Volgens Lippincott is er geen enkele geïllustreerde versie van de Revised Aratus latinus 

bekend, waarin de posities van de sterren op de mythologische figuren zichtbaar waren. Maar 

als de bewering uit bovengenoemde inleiding klopt, dan had Ademar mogelijk een reeks 

afbeeldingen van de Recensio interpolata tot zijn beschikking, waarin de posities van de 

sterren wél gemarkeerd waren. Wat dan overblijft is de schijnbare tegenspraak tussen de 

gemarkeerde sterren in de tekeningen en de open ruimtes in de sterrencatalogus die verraden 

dat de kopiist (Ademar) nauwelijks een idee had welk aantal hij in moest vullen. Maar ook 

hier, zoals in Hyginus’ De astronomia, kan de aarzeling van de kopiist bij het invullen van de 

sterrencatalogus veroorzaakt zijn door de discrepantie die hij constateerde tussen de aantallen 

die hij in de tekst las en de aantallen die hij op de, van elders komende, tekeningen, afgebeeld 

zag.10  

 

   Hoewel Ademar bij het versmelten van verschillende teksten, de structuur volgt van Beda, 

De duodecim signis, en de opzet uitvoert om de tekens van de Dierenriem te koppelen aan de 

maand waarin de zon voor het eerst in een bepaald teken verschijnt, ontstaat er op een 

gegeven moment, bij het teken Libra (Weegschaal) toch verwarring. In het commentaar bij 

Libra wordt namelijk gezegd dat ten tijde van de Babyloniërs Libra niet als een apart teken 

                                                 
6 Op de plaatsen waar het aantal sterren vermeld had moeten worden, blijft Ademar vaak in gebreke, hetgeen 

blijkt uit de opengelaten ruimtes. 
7 Alle hier genoemde Aratusteksten worden Aratea genoemd omdat zij op de een of andere manier verband 

houden met de Phaenomena van Aratus van Soloi (ca. 315-240 v. Chr.), hetzij in de zin van een vertaling, een 

commentaar, excerpt of compilatie van teksten. Voor een overzicht van deze teksten en hun onderlinge 

verhouding, zie de inleiding bij Hyginus, De astronomia (dat is tekst nr. 54 in deze verzameling). 
8 Vernon KING, “An unreported early use of Bede’s De natura rerum” in: Anglo-Saxon England 22 (1972) 85-

91; hier p. 90 en n. 21. 
9 Voor de vertaling van deze invoeging met verdere informatie, zie tekst nr. 54, n. 54.  
10 Voor mijn hypothese dat deze afbeeldingencyclus bij de Aratus latinus recensio interpolata door Ademar is 

overgebracht naar zijn Hyginus, De astronomia, zie de inleiding bij tekst nr. 54.  
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werd beschouwd maar als een onderdeel van het sterrenbeeld Schorpioen. De op astronomisch 

gebied superieure Egyptenaren erkenden Libra echter wél als een zelfstandig sterrenbeeld.11 

Dit is een tekstgedeelte dat niet in de Recensio interpolata voorkomt, maar wel in de scholia 

Strozziana, een latere bewerking van de Recensio interpolata.12 Dan volgt een regel tekst die 

bij het sterrenstelsel Schorpioen hoort, en waarvan de redactie meer overeenkomsten vertoont 

met de Aratus latinus dan met die van de Recensio interpolata. Maar omdat Ademar de titel 

“Scorpio” weglaat, verkeert de lezer in de veronderstelling dat het nog steeds over Libra gaat. 

Na de tekst van Scorpio voegt hij toe: “Cuius sidus sol xv. K. nouembris adit”, dat wil zeggen 

dat de zon in de maand oktober haar intrede doet in het teken van Scorpio. Niet langer wordt 

nu alleen de maand genoemd waarin de zon voor het eerst in het teken van de Dierenriem 

verschijnt, maar de exacte datum waarin volgens de Romeinse chronologie de zon voor het 

eerst in het teken binnentreedt. Per saldo maakt het niet uit, want 15 K. Novembris is ook 

gewoon oktober, het gebruikte systeem om de maand aan te duiden is alleen anders. Beda zelf 

hanteert in DNR alleen de maandaanduiding om pas op het einde van zijn relaas te zeggen dat 

de zon altijd de vijftiende Kalende van iedere maand in het teken verschijnt; de exacte 

datumvermelding per teken komt, behalve bij Ademar, ook voor in de anonieme bron die 

Beda gebruikte voor zijn DNR XVII, De duodecim signis.13  

    Een anomalie treedt nog op wanneer Ademar het teken Sagittarius verbindt met december 

terwijl volgens dezelfde tekst de zon ook in het volgende teken, Capricornus, in december 

binnentreedt. Wellicht heeft Ademar bij Sagittarius de maandaanduiding december met de 

exacte datum verwisseld, dat wil zeggen in plaats van decembrio had hij moeten schrijven: xv. 

K. decembris (dus 17 november).14  

   Een vreemde noot in de opsomming van sterrenstelsels wordt gevormd door Iaculus 

(Sagitta), een sterrenstelsel dat niet voorkomt in de Dierenriem en daarom ook niet door Beda 

wordt vermeld.15 In de afbeeldingencycli wordt Sagitta slechts bij uitzondering zelfstandig 

afgebeeld.16 In de tekst van de Aratus latinus en in de Recensio interpolata wordt 

Sagitta/Iaculus wel afzonderlijk behandeld,17 direct na Sagittarius, maar dat gegeven heeft 

zich in geen enkele afbeeldingenreeks vertaald. In Ps.-Beda, De signis caeli, daarentegen 

wordt Iaculus in eenheid met het sterrenbeeld Sagittarius beschreven,18 terwijl in enkele aan 

VLO 15 verwante handschriften Sagittarius wordt afgebeeld met los daaronder 

Iaculus/Sagitta.19  

                                                 
11 Cf. de Scholia Strozziana in: Alfred BREYSIG (ed.), Germanicus, Aratea cum scholiis, (Berlijn, 1867), p. 187, 

lin. 25-28; Bruce EASTWOOD, Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian 

Renaissance (Leiden, 2007), p. 221-222,  vooral n. 122; cf. Hyginus, De astronomia IV, 5, waar ook gesteld 

wordt dat Schorpioen de plaats van twee tekens inneemt. 
12 BOURDELLÈS, L’Aratus latinus, p. 97-98; in een noot op p. 98 dateert le Bourdellès de scholia Strozziana 

tussen de 9e en 12e eeuw. 
13 Cf. MS Parijs, BnF lat. 2341, fol. 5v, transcriptie in Charles W. JONES, Bedae Pseudepigrapha, p. 102-103; 

andere handschriften met deze tekst: Bern 417, fol. 31v-32v (Fleury, s. IX: MOSTERT, The Library of Fleury, p. 

76) en Londen BL Harley 3017, fol. 71v-73v (Fleury ?, s. IX: MOSTERT, p. 107), cf. JONES, Bedae 

Pseudepigrapha, p. 30.   
14 Beda, DNR XVII, noemt de maand nouember; BnF lat. 2341, fol. 5v, geeft ook de exacte datum: “nonum 

signum sagitarii xv k. decb. incipit”, cf. JONES, Bedae Pseudepigrapha, p. 103. 
15 Cf. fol. 189v, r. 15. 
16 Bijvoorbeeld in het aan VLO 15 gerelateerde Vat. Reg. lat. 123, in de latere Hyginushandschriften 

Wolfenbüttel Guelf. 18.16 Aug. 4o en St. Paul im Lavanttal 16/1, en in de Cicero-handschriften London BL 

Harley 647 en Harley 2506.Voor Rembrandt DUITS, “Celestial Transmissions”, p. 150, is het voorkomen van een 

zelfstandige afbeelding van Sagitta een belangrijk criterium om onderscheid te maken binnen de 

Arateahandschriften. In zijn classificatie vormen de Cicero-handschriften een aparte categorie omdat Sagitta en 

Aquila onafhankelijk van elkaar worden afgebeeld.  
17 Cf. MAASS (ed.), Commentariorum in Aratum, p. 239-242. 
18 Cf. MAASS (ed.), Commentariorum in Aratum, p. 589-590. 
19 Parijs, BnF lat 5543; Vat. lat. 643; Zwettl 296; Klosterneuburg 685. 
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Omdat in de Aratustekst van Ademar Iaculus een aparte vermelding krijgt, direct na 

Sagittarius, in een cyclus van sterrenstelsels die volgens de inleiding door een afbeelding 

werden vertegenwoordigd, kan men ervan uitgaan dat Ademar beschikte over een 

afbeeldingenreeks met Sagitta als separaat element. Opmerkelijk in dit verband is nu dat 

Ademar in zijn tekst van Hyginus’ De astronomia, op de bestemde plek een afzonderlijke 

afbeelding van Sagitta opneemt.20 Wellicht een aanwijzing dat Ademar de afbeeldingen in De 

astronomia heeft ontleend aan een geïllustreerd exemplaar van de Aratus latinus recensio 

interpolata waarin Sagitta/Iaculus reeds een zelfstandig bestaan leidde. 

    Bij het teken Capricornus voegt Ademar een regel toe (“Quod signum nauigantibus 

molestum est”, fol. 189v, 26-27) die niet aan de Aratea is ontleend, maar die wel laat 

vermoeden dat Ademar voor de tekens van de dierenriem een prognostische toepassing in 

gedachten had. 

Tenslotte breekt Ademar zijn exposé af met het vermelden van de loutere naam Pisces, die 

verder van enig commentaar verstoken blijft.    

 

Samenvattend bestaat de tekst van Ademar dus uit de volgende bestanddelen: 

 

1. Beda, De natura rerum, XIIII: De Apsidibus Earum (uittreksel van Plinius, Naturalis 

historia, II, 15-16, 63-64; 68). 

2. Beda, De natura rerum, XV: Quare mutent Colores (uittreksel van Plin., Nat. hist., II, 18, 

79).  

3. Beda, De natura rerum, XVI: De Zodiaco Circulo (= PL XC, 262, lin. 4-17 (glossae), en 

Plin., Nat. hist. II, 16, 66-67). 

4. Beda, De natura rerum, XVII: De Duodecim Signis (cf. BnF lat. 2341). 

5. Aratus latinus / Recensio interpolata / scholia Strozziana (excerpten). 

 

 

    Nadat Ademar zijn Beda-compilatie met het kopje “Pisces” heeft afgebroken, gaat hij 

verder met de beginregel  van het zogenaamde Excerptum de astrologia, een didactische tekst 

die volgens Le Bourdellès (deels) is afgeleid van de Aratus latinus recensio interpolata en die 

daarom ook vaak voorkomt in handschriften met een astronomisch-computistische 

verzameling van teksten.21 Ademar noteert het incipit: “Duo sunt extremi uertices mundi quos 

appellant polos”, laat vervolgens een ruimte open van meer dan twee bladzijden, alvorens hij 

midden op fol. 191r vervolgt met computistisch materiaal en prognostica. De opengelaten 

ruimte bedraagt in de lay out van Ademar een 65-tal regels. Dit is ongeveer het aantal regels 

dat de kopiist in MS Sankt Gallen 250 nodig had om zijn versie van het Excerptum de 

astrologia op het perkament te krijgen. De omvang van de lege ruimte veronderstelt dus de 

bedoeling van Ademar om het Excerptum op een later tijdstip alsnog in zijn geheel over te 

nemen. Dit voornemen werd echter niet ingelost, zodat Bernard Itier twee eeuwen later de 

gelegenheid te baat nam om een deel van de lege ruimte op te vullen met een lijst van 

dependances van het klooster van Saint-Martial (tekst 56). 
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EDITIE 

 

 

(  )  Nummering van de hoofdstukken in Beda, De natura rerum (DNR) 

delineavi De regels uit Beda, DNR XVII, De duodecim signis, heb ik onderstreept. 

[  ]  delendum  

<  >  addendum 

corr.  correxit 

ante corr. ante correctionem 

suprascr. suprascripsit 

 

Jones  Beda, DNR (ed. Jones, 1975) 

Plin.   Plinius, Naturalis Historia (ed. Beaujeu, 1950) 

Maass  Commentariorum in Aratum reliquiae (ed. Maass, 1898)22 

Rück  K. Rück, “Auszüge aus der Naturgeschichte des C. Plinius Secundus” (1888) 

Breysig Germanici Caesaris Aratea cum scholiis (ed. Breysig, 1867) 

Robert  Eratosthenis Catasterismorum reliquiae (ed. Robert, 1878) 

Sangerm. MS Paris, BnF lat. 12957 (Corbie, s. IX, olim Sangermanensis 778) 

München MS München, CLM 10270 (Mannheim, s. XII) 

S. Gallen  MS Sankt Gallen 250 (Sankt Gallen, s. Xex., kopie van MS S. Gallen 902) 

 

De sigla in het kritisch apparaat verwijzen naar handschriften gebruikt in Beda, DNR (ed. 

Jones) 

 

 

 

BEDA, De natura rerum + interpolaties (fragmenten) 
 

 

//fol. 188r// 20/ (XIV)23 Sunt autem cuique sui planetarum circuli quos greci absides24 in 

stellis uocant. Aliique q<uam>25 mundo /21/ quo<niam>26 terra a uerticibus duobus quos 

appellauerunt polos centrum cęli necnon et signiferi est oblique27 inter /22/ eos siti. Omnia 

autem hęc constant ratione circini. semper indubitata. Ergo ab alio cuique centro. absi/23/des 

suę exsurgunt. Ideoque diuersos habent orbes motusque dissimiles. quoniam interiores 

absides28 /24/ necesse est breuiores esse. Igitur a terrę centro apsides altissimę sunt. Saturno in 

scorpione. /25/ Ioui in uirgine. Marti in leone. Soli in geminis. Veneri in sagittario. Mercurio 

in capricorno. /26/ <m>ediis29 omnium partibus e contrario30 ad terrę centrum humillimę 

atque proximę. Sic fit ut tardius /27/ moueri uideantur cum altissimo ambitu feruntur. Non 

                                                 
22 In de editie Maass worden de handschriftensigla C en G (= MS Paris, BnF lat 12957, scholia Sangermanensia) 

herhaaldelijk met elkaar verwisseld, cf. LE BOURDELLÈS, L’Aratus latinus, p. 71.  
23 Cf. Plin. NH II, 13, 63-64, 68; Rück, “Auszüge”, p. 39, lin. 10-p. 40, lin. 7. 
24 absides] apsidas   Jones  Plin. 
25 Ademar geeft alleen de letter q met een open ruimte. 
26 quo] quoniam   Jones  Plin. 
27 oblique] Plin.   obliqui   Jones 
28 absides] apsidas  Jones   Plin. 
29 Ademar heeft de plaats waar de letter m hoort te staan, opengelaten. 
30 partibus, et e contrario   Jones   Plin. 
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quia accelerent tardentue31 naturales32 /28/ motus qui certi ac singuli sunt33 illis. sed quia 

deductas a summa apside lineas coartari ad /29/ centrum necesse est. sicut in rotis radios 

idemque motus alias maior. alias minor. centri /30/ propinquitate sentitur motum augeri.34 

q<uam>diu35 in uicino36 sunt terrę cum abscedunt37 in altitudinem. //fol. 188v// 1/ minui. lunę 

maxime sublimitatibus adprobatur. (XV)38 Suus quidem cuique color est. /2/ Saturno 

candidus. Ioui clarus. Marti igneus. Lucifero gaudens. Vespero re/3/fulgens. Mercurio radians. 

Lunę blandus. Sol39 cum oritur ardens. postea /4/ dies.40 Sed coloris rationem altitudo41 

temperat. Siquidem earum similitudinem tra/5/hunt in quarum aera uenere subeundo tinguitque 

adpropinquantes u[l]tra/6/libet alieni meatus circulus. frigidior in pallorem. ardentior in 

ruborem. uento/7/sus42 in horrorem. sol ęque43 commissuræ absidum extremęque44 orbitę atram 

in obscu/8/ritatem.45 (XVI)46 Zodiacus uel signifer est circulus obliquus xii. signis 

constitutus.47 post48 quem erran/9/tes stellę feruntur. nec aliud habitatur in terris quam quod 

illi subiacet. Reliqua a polis /10/ squalent. Veneris tamen49 stella. excedit eum binis partibus. 

Luna[m] quoque post50 totam lati/11/tudinem eius <uagatur>. sed omnino non excedens eum. 

Ab his mercurii stella laxissime ut ta/12/men e duodenis partibus tot sunt enim latitudines non 

amplius octonas pererret. /13/ Neque has ęqualiter sed duas medio eius51 et supra quattuor 

infra duas sed in52 medio /14/ fertur inter duas partes. flexuoso draconum meatu inęqualis. 

Martis stella .iiii.or /15/ mediis. Iouis media et supra eam duabus. Saturni duabus ut sol. 

(XVII)53 Signa xii. uel a cau/16/sis54 annalibus uel a gentilium fabulis nomina sumpserunt. 

Quas ideo strictim ac breui/17/ter subter notare55 curauimus. Non quod56 eorum ineptissimis 

opinionibus assensum prebeamus. /18/ sed ut lectoris animus his cognitis melius carmina 

poetarum intelligat.57 quę plerumque /19/ his sunt compaginata mendaciis. Idcirco igitur et 

figuris ea depingere studuimus. ut /20/ stellarum ordo uel numerus quasi quibusdam membris 

                                                 
31 corr. -ue 
32 natulales ante corr. 

33 corr. 
34 Ademar plaatst geen interpunctie tussen sentitur en motum augeri hoewel in de tekst van Plinius en Beda 

beide tekstgedeelten van elkaar gescheiden zijn. In het ene geval door de afstand tussen de tekstgedeelten, in het 

andere geval door interpunctie. 
35 Na de letter q heeft Ademar opnieuw enige ruimte opengelaten. 
36 uicino] E    uicinio Jones    Plin. 
37 abscedunt] abscedant  Jones 
38 Cf. Plin. NH II, 16, 79 (in andere volgorde) 
39 soli     Plin.  Jones   
40 postea dies] Jones  postea radians  Plin. 
41 coloris rationem altitudo] colores ratio altitudinem  Plin.   Jones 
42 uentosus] Plin.     uentuosus   Jones 
43 ęque] atque   Plin.  Jones 
44 extreque ante corr. (suprascr. mę) 
45 Cf. RÜCK, “Auszüge”, p. 40 (NH II, 62) 
46 Cf. Plin. NH II, 13, 66-67; RÜCK, “Auszüge”, p. 40, lin. 11 – p. 41, lin. 7; Recensio interpolata (ed. Maass, p. 

286-287, beneden); Rab. Maurus, De Computo I, 38 (ed. W. Stevens).   
47 constitutus] constans  Jones 
48 scripsit p’ (post?)] per  ed. 
49 tamen]  tantum   ed.      tm  A 
50 p’ (post?) ] per   ed. 
51 medio eius] Rab. Maurus   in medio eius  Jones 
52 sed in] sed inde   L  Sm      sol deinde   Jones  Plin.   Rück       cf. King, “An unreported early use”, p. 90 
53 Cf. MS Parijs, BnF lat. 2341, fol. 5v, transcriptie in Charles W. JONES, Bedae Pseudepigrapha, p. 102-103; 

Isid., Etym. III, 71, 23-32; Rab. Maurus, De computo I, 39. 
54 casis ante corr. (suprascr. u) 
55 subter nouare] hic annotare     München  
56 Non quod] Non quo ante corr.      Non quo   München  
57 intelligat] intelligant   München  
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infixus euidentius a discente cernatur.58 /21/ Nam arietem martio mense propter ammonem 

iouem tribuunt. unde et in eius simulacro /22/ arietis cornua fingunt.59 Aiunt autem hęsiodus et 

ferecides hunc ad ministrandum /23/ phrixe et helli concessum a numinibus60 fuisse. Qui cum 

transfretaret eos hellim secus /24/ angustissimum mare ac61 potius in mari quod hellespontus 

uocatur proiecit. Quam nep/25/tunus saluans puerum peonem ex ea suscepit. Frixum autem 

apud euxinum saluans si num/26/quam dei them perduxit. cui et suam auream pellem 

antequam inter astra procederet62 dedit. 63 /27/ habet siquidem stellas .xvii. Id est in capite .i. 

in naribus iii. In collo .ii. In summitate /28/ anterioris pedis .i. In spino .iiii. In cauda .i. In 

uentre .iii. In lumbo .i. In summo /29/ pede .i.64 ¶ Taurum aprili propter prefatum65 iouem 

quod in bouem sit fabulose conuersus. Alii /30/ dicunt hunc propter ea66 inter astra positum 

quia europam adduxerit a phoenice per me//fol. 189r// 1/dium æquor in cretam. Alii quoque 

aiunt bouem esse imitatorem iuris67 et ideo inter /2/ astra a ioue collocatum; Tauri quoque 

frons quę subuculę nominatur /3/ idcirco ait ferecides atheniensis mammas esse liberi patris 

quę dodoniadę /4/ sponsæ uocabantur;68 Habet siquidem stellas in singulis cornibus singulas. 

in fronte .ii. /5/ In singulis oculis. singulas. In nare .i. Quę septem uocantur subuculę.69 /6/ In 

geniculo anteriore .i. In gutture70 .ii. In dextro geniculo .i. In collo .ii. /7/ In spino71  72 In 

uentre splendidam  73 In pectore  74 fiunt omnes  75 /8/ ¶ Castorem et pollucem quos nos 

geminos uocamus. maio adsignant propter in /9/ signe uirtutis.76 Hi dicuntur fuisse dii 

curiales. nutriti autem in lacedemonia. /10/ et propter dilectionem fraternam in qua omnes 

superabant inlustres habiti. Est. enim sidus77 /11/ omnibus signis in zodiaco altius;78 Habent 

stellas unus qui excedit cancro in capi/12/te splendidam .i. In singulis humeris. singulas 

splendidas. In geni/13/bus singulas. Sunt omnes  79 Alter in capite splendidam .i. In humero 

sinistro. /14/ per singula femora singulas. In dorso. 80 fiunt omnes.81 ¶ Cancrum iunio /15/ 

dederit82 quando sol ad inferiora redit quod plerumque inpulsus83 retro cursum di/16/rigat. 

                                                 
58 Quas ideo strictim… a discente cernatur ] marginale glosse in München (fol. 9r), cf. BLUME (et al.), 

Sternbilder des Mittelalters, Bd. I, p. 386.  
59 Cf. Rabanus Maurus, De Computo I, 39, lin. 5 
60 numinibus] Mythographi Vaticani Suppl. ME, c. 270    nubibus   Maass 
61 qc ante corr. 
62 procederet] procedere a. c. (suprascr. t)    
63 hęsiodus et ferecides (…) inter astra procederet dedit       cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 221-222, 

onder)  
64 habet siquidem stellas… in summo pede .i.    cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 222, onder) (in de Aratus 

latinus is de opgave van het totaal aantal sterren niet correct) 
65 prefatum] eundem  Jones 
66 ea] eo   Maass  
67 iuris] Sangerm. (Robert, p. 107; Breysig, p. 135,22)    Ius  Maass 
68 Alii dicunt propter ea…quae Dodoniadae sponsae uocabantur     cf. Recensio interpolata  (ed. Maass, p. 210-

212, onder) 
69 subuculȩ] suculae  scripsit Breysig 
70 gutture] palearibus   Maass  Breysig 
71 spino] dorso   Maass  Breysig   in spinale  Arat. lat. 
72 lacunam 
73 lacunam 
74 lacunam 
75 lacunam;  Habet siquidem stellas… fiunt omnes  Recensio interpolata (ed. Maass, p. 212-213, onder)     
76 quos nos Geminos uocamus]  Sangerm.  edd.      om. Beda 
77 sidus] signum    Maass 
78 Hi dicuntur fuisse dii curiales…in zodiac altius    cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 202-203, onder) 
79 lacunam  
80 lacunam 
81 lacunam;   Habet stellas unus… fiunt omnes    cf. Recensio interpolata  (ed. Maass, p. 203-204, onder)     
82 dederit] om. Beda 
83 quod plerumque inpulsus ] quod cancer inpulsus   Jones 
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Fabulose autem hunc ideo inter astra collocatum aiunt quoniam herculem aliis /17/ 

auxiliantem. et hydriam de fonte nereida auferentem.84 saliens in pede percusserit. /18/ sicut ait 

panyas in heraclea.85 Habet autem stellas in testa86 splendidas. /19/ In singulis dextris pedibus 

singulas. In sinistro priore. 87 in tertio. /20/ In os. 88 In dextro labio.  89 in sinistro.  fiunt 

omnes.90 /21/ Leonem quem occidit hercules iulio propter uim feruoris assignant. ideo hoc 

eum /22/ inter astra collocatum fabulose ferunt quia presit quadrupedibus.91 Habet autem 

stellas /23/ Id est in capite. 92 In uertice. 93 In pectore. 94 In spino. 95 In caude summitate /24/ 

splendidam .i. Sub pectore. 96 In anteriore pede nitidam. 97 /25/ ¶ Virginem augusto quia tunc 

exhausta98 caloribus tellus nihil pariat. Fabulose autem /26/ hanc hesiodus dicit filiam fuisse 

iouis et dianę. et uocatam iustam;99 hunc secutus /27/ aratus dicit quia100 cum esset prius 

inmortalis cum hominibus uersabatur et a quibusdam non uide/28/batur. Cum mulieribus erat. 

et ab eis iusta uocabatur. Nonnulli enim eam aiunt esse /29/ cererem. quidam uero fortunam 

pro eo quod et sine capite pingunt;101 Habet autem stellas. /30/ Id est in capite obscuram .i. In 

utrisque alis. 102 In singulis cubitis. singulas. //fol. 189v// 1/ In alterutris manibus singulas.103 

In penula uestimenti .vi. In singulis pedibus sing(u)/2/las. Sunt omnes. 104 ¶ Libram 

septembrio105 conferunt106 ob ęqualitatem diei et noctis. Hanc cal/3/dei dicunt non esse signum 

sed partem esse scorpionis. Ægiptii uero qui hanc scientiam /4/ ceteris gentibus eminent. eam 

principaliter pro signo accipiunt107 /5/ <Scorpium>108 quem gentiles a ioue aiunt inter astra 

collocatum eo quod terra audito quę fecerit /6/ mirata sit.109 Cuius sidus sol .xv. Kalendæ 

n<ouembris> adit;110 Habet stellas  111  id est in utroque labio. /7/ quarum priores magnę. 

secundę obscurę sunt. In fronte uero. 112 E quibus media splen/8/dida est. In spino splendidas.  

                                                 
84 aufentem ante corr.  (suprascr.  re) 
85 Fabulose autem … sicut ait panyas in heraclea   cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 204, onder) 
86 scripsit  in testu̅ ] in testo   Maass   in testa  Breysig 
87 lacunam 
88 lacunam    
89 lacunam 
90 lacunam;   Habet autem stellas in testu splendidas… fiunt omnes   cf. Aratus lat. (ed. Maass, p. 204-205, 

boven)  
91 ideo hoc eum inter astra collocatum… quadripedibus   cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 206, onder) 
92 lacunam 
93 lacunam 
94 lacunam 
95 lacunam 
96 lacunam 
97 lacunam;        Habet autem stellas… nitidam    cf. Aratus lat. (ed. Maass, p. 206, boven). 
98 exhausta] exusta    Jones 
99 iustam] Sangerm.  Iustitiam  scripsit Breysig (p. 125,19) 
100 quia] quod   Maass 
101 pingunt] eam pingunt  Maass   eam  om.  S. Gallen  

   Fabulose autem hanc hesiodus dicit… sine capite pingunt   cf. Recensio interpolata (ed. Maass, p. 201, onder)  
102 lacunam;     
103 sigulas ante corr. (suprascr. n) 
104 lacunam;    Habet autem stellas… sunt omnes   cf.  Aratus lat. (ed. Maass, p. 202, boven)   
105 septembrio ] septembri  Jones 
106 conferunt]  om.  Beda 
107 Hanc caldei dicunt non esse signum sed partem esse scorpionis. Ægiptii uero qui hanc scientiam ceteris 

gentibus eminent. eam principaliter pro signo accipiunt]  scholia Strozziana  (cf. Germanicus, Aratea cum 

scholiis, ed. Breysig, p. 187, lin. 25-28). 
108 scorpium] Recensio interpolata 
109 quem gentiles ... mirata sit] cf.  Aratus lat. (ed. Maass, 196, boven)    
110 cuius sidus sol ...adit]  cf. MS Paris, BnF lat. 2341 (cf. Jones, Bedae Pseudepigrapha, p. 103) 
111 lacunam 
112 lacunam  
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113  In uentre.   In cauda.  In aculei summi/9/tate.114 Sagittarius quem decembrio (?) propter 

fulgura mensis ipsius assig/10/nant.115 quem nonnulli centaurum fuisse propter equina crura 

autumant. Quidam ne/11/gant dicentes numquam centaurus116 sagittis117 usus118 fuisse. In 

cuius signi regione /12/ zodiacus circulus humillimus est.119 Habet stellas.  120  id est in capite.  
121  In costis. /13/ in arcu.  122  In dextro cubito.  123 In scapula nitidam.  124  In spino.  In cauda. 

/14/ In anteriore geniculo. 125  In pede.  126 Reliqui uero  127  subter cruribus simi/15/les quidem 

sunt posterioribus quę non manifestant ea.128 Iaculum autem ex quo dicunt omnes /16/ cignos 

ab apolline interfectos qui iouis funem furati fuerant129 quę et abscondi/17/tum fuerunt130 ad 

aquilonem. et peracta131 ac potius sedata lite adsumptum et ad pedes sa/18/gitarii inter astra 

collocatum.132 Habet stellas  133 In summo  134 In medio .i. obscu/19/ram. In penula  135 

splendidiorem  136 ¶ Capricornus autem cuius sidus sol <xv>137 Kal. ianuariis /20/ attingit 

ideo cum cauda piscis iungunt. quod huius mensis ultima sunt pluuiosa.138 /21/ Aiunt autem 

hunc a ioue inter astra collocatum. eo quod139 capream matrem eius nutri/22/cem habuerit siue 

cum illo fuerit quando super titanas militauerat et adinue/23/nerit coclam.140 Ex cuius sonitu 

excoriatorum hostes siue titanas exterritos fuga/24/uit.141 Pingunt142 autem eum caudam piscis 

                                                 
113 lacunam 
114 lacunam 

     Habet stellas ... In aculei summitate]  Aratus lat. (ed. Maass, p. 196-197, boven) 
115 Beda, De natura rerum, 209: “Scorpium et sagittarium equinis cruribus deformatum  propter fulmina 

mensium ipsorum october et nouember accipiunt”; cf. Isid. Etym., III, 71, 30. De zon staat van 18 december tot 

19 januari in het sterrenbeeld Sagittarius. 
116 centaurus] Sangerm.   S. Gallen      centauros  Maass  Breysig  
117 sagittis] S. Gallen  Maass    sagittas  Sangerm.  Breysig     
118 usus] Sangerm.  S. Gallen    usos  Maass  Breysig 
119 quem nonnulli…humillimus est    Recensio interpolata (ed. Maass, p. 238-239, beneden)     

In cuius…humillimus est ] ante  quem nonnulli…usus fuisse   Maass  Breysig 
120 lacunam 
121 lacunam 
122 lacunam 
123 lacunam 
124 lacunam 
125 lacunam 
126 lacunam 
127 lacunam 
128 Habet stellas…manifestant ea     Aratus lat. (ed. Maass, p. 240-241, boven)     
129 funem furati fuerant] fulmen fugati fecisset   Sangerm.    fulmina furati fuerant  scholia Strozziana (Breysig, 

160, 1) 
130 fuerunt] ferunt  edd. 
131 scripsit  p. acta 
132 Iaculum…inter astra collocatum   cf. Recensio interpolata  (ed. Maass, p. 241-242, onder); Strozziana 

(Breysig, p. 159-160) 
133 lacunam 
134 lacunam 
135 lacunam;    in penula] in pennis   Strozziana     pinnacula   Maass Arat. lat. 
136 lacunam;     splendidiorem] una splendidior alia  Strozziana    inlustris   Maass Arat. lat.      

    Habet stellas…splendidiorem   cf. scholia Strozziana (Breysig, p. 160, 3-5); Aratus lat.  (ed. Maass, p. 242) 
137 lacunam 
138 Capricornus…pluuiosa] cf. Recensio interpolata (Maass, p. 237, onder)    Capricornum december propter 

capram Iouis nutricem; cuius extrema pisci similia pinguntur, quod huius mensis ultima sint pluuialia    Beda 

DNR   decimum signum caprae xv k. ian. incipit  BnF lat 2341 (cf. Jones, Bedae Pseudepigraphae, p. 103). 
139 que  ante corr. 
140 coclam] Arat. lat. (BnF lat. 7886, Maass, p. 237)   caudam  Sangerm.   quodam  S. Gallen     concham  

Breysig 
141 Ex cuius sonitu excoriatorum hostes siue titanas exterritos fugauit]  Ex cuius sonitu hostes exterruerit atque 

fugauerit  Sangerm.  excoriatorum hostes  Arat. lat. (ed. Maass, p. 237, boven) 
142 pingunt] fingunt  Sangerm. 
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habere propter marinam coclam.143 Habet stellas /25/ in utroque cornu. In capite  144 In collos 

splendidas. 145 In pectore. 146 In an/26/teriore pede. 147 In spino 148 In uentre 149 In cauda 150 

Sunt omnes. 151 Quod /27/ signum nauigantibus molestum est.152 ¶ Aquarius153 ad cuius sidus 

sol  <xvi>154 Kalendis februariis accedit155 /28/ quem gentiles ganimedem fuisse putant et 

propter nimiam pulchritudinem inter /29/ astra locatum a ioue. et ut unum sit dignius156 

fundere iudicatum a diis quem /30/ nos aquarium propter himbres mensis ipsius 

nominamus.157 Habet stellas.  158  Id est in //fol. 190r// 1/ capite obscuras. 159 In utroque 

humero. 160 In singulis cubitis singulas. /2/ In summis manibus nitidam .i. In singulis mammis 

singulas. Sub mammis /3/ In sinistro lumbo .i.161 ¶ Pisces 162 

/7/ ¶ Duo sunt extremi uertices mundi quos appellant polos.163 

                                                 
143 coclam] S. Gallen    caudam  Sangerm. 

     Capricornus … propter marinam coclam   cf. Recensio interpolata  (ed. Maass, p. 237-238, onder) 
144 lacunam 
145 lacunam 
146 lacunam 
147 lacunam 
148 lacunam 
149 lacunam 
150 lacunam 
151 lacunam;    Habet stellas… Sunt omnes    cf. Aratus lat. (ed. Maass, p. 238, boven) 
152 Quod signum nauigantibus molestum est]   bron? 
153 Aquarium ianuario, februario Pisces ob menses imbriferos tradunt   Jones 
154 lacunam 
155 ad cuius sidus sol <...> Kalendis februariis accedit ] quia xvi k. feb. sol intrat in aquarium  BnF lat 2341 (cf. 

Jones, Bedae Pseudepigrapha, p. 103)  
156 unum sit dignius ] vinum sit dignus  Recensio interpolata, (ed. Maass, p.235, Breysig, p. 153, 19) 
157 quem gentiles…ipsius nominamus   cf. Recensio interpolata,  (ed. Maass, p. 235, onder) 
158 lacunam 
159 lacunam 
160 lacunam 
161 Habet stellas… In sinistro lumbo .i.       cf. Arat. lat.  (ed. Maass, p. 236, boven) 
162 De tekst breekt hier af en vervolgens worden er enkele regels opengelaten.  
163 Dit is de beginregel van het Excerptum de astrologia Arati (zie de inleiding). 
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56. BERNARD ITIER, Het klooster van Saint-Martial en haar dependances met het aantal 

      bewoners   

 

fol. 190r (schriftje XIII). 

 

PALEOGRAFIE 

 

Bernard Itier schreef deze lijst in drie kolommen, op een door Ademar leeggelaten bladzijde. 

De rechterkolom sluit niet direct aan op de tweede kolom. Misschien vormen de namen in de 

derde kolom een aparte categorie.  

Vergelijk de hand van Bernard Itier op fol. 1 en zie de literatuur aldaar (tekst nr. 1). 

 

EDITIES 

 

L. DELISLE, “Les manuscrits originaux”, p. 319. 

Bernard Itier, Chronique, éd. Jean-Loup LEMAÎTRE (Parijs, 1998), p. 89-92.1 

 

 

 

[fol. 190r] 

  

[Kolom 1] 

 

Monasterium Sancti Marcialis: LX monachi. 

Vuzias: X.2 

Chambo: XXX. 

Paonat: XVI. 

Arnac: XII. 

Subterranea: XII. 

S. Valric:3 X. 

Chales: XII. 

Sauio: X. 

Montandre. 

Vita Terna: V. 

S. Sauri: II. 

Monlev: II. 

Lissa: III. 

Peiraficha: I. 

Lodoat: II. 

Rosfiec:4 VI. 

Du: II. 

Malveira: II. 

                                                 
1 H. DUPLÈS-AGIER, Chroniques de Saint-Martial de Limoges (Parijs, 1874), p. 320-322, presenteert de lijst die 

Bernard Itier in MS Parijs, BnF lat 5943A, fol. 79r, opstelde. Deze lijst geeft de situatie rond 1216 weer. In het 

klooster van Saint-Martial verbleven toen 90 monniken. 
2 X] XX a.c.     XX Delisle 
3 S. Valerio  Delisle 
4 Roffiec  Delisle 
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Monmorlo: III. 

Pairac: VI. 

Tarn: IIII. 

Laureira: II. 

Mansac: II. 

S. Nazari: I.5 

Seniac: II. 

Vedrinas: II. 

Clarasvavs: II. 

 

 [Kolom 2] 

 

Azac: II. 

Sancta Valeria: II. 

Maravau: VIII. 

Fesc: I. 

Azerable: I. 

Exidolium: II. 

Lossac: I. 

Lussac: I. 

Claueiras: I. 

Cela: II. 

Jauarzac: I. 

Feletin: II. 

Mavia: I. 

Nivern: II. 

Sauinac: I. 

 

[Kolom 3] 

 

Poimolo. 

Sermea. 

Soians. 

Laurens. 

Taursac. 

Rot. 

Rosier. 

Anes. 

Rossac. 

Liquair. 

Vernuol. 

Manauc. 

Mosto: I. 

La Rochachan.6 

Mosters: I. 

Los Clauzeus. 

S. Laurens: I. 

Analac: I. 

                                                 
5 achter Mansac geplaatst 
6 La Rochachau  Delisle 
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Vilars: I. 

Arxs: I. 

Chaselas: I. 

S. Berta: I. 

Lorochairol. 

Cosei: I. 

Taiac: I. 

Aufleis: I. 

Monfalco: I. 

S. Albi: I. 

S. Victor: I. 

Vernuio: I. 

Aspinras: II. 

Rivspeiros. 

Lapanosa: II. 

Lapela: I. 

Ribanac. 
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57.  COMPUTUS 

 

fol. 191r-v (Schriftje XIII) 

 

 

INLEIDING 

 

   Nadat Ademar enkele bladzijden voor het Excerptum de astrologia heeft opengelaten, 

begint hij midden op fol. 191r, in dezelfde hand als waarmee De astronomia en de 

hoofdstukken uit De natura rerum werden geschreven, aan een verzameling teksten en 

tabellen die door de sterk wisselende lay-out een enigszins chaotische indruk maakt. Zoals we 

van Ademar in dit handschrift gewend zijn, is het zo op het eerste oog niet altijd duidelijk 

waar de ene tekst begint en de andere eindigt.  

Voor het gemak heb ik in mijn editie deze compilatie in vijf delen opgesplitst: 

  

1. computus: tijdrekenkundige hulpmiddelen (tekst nr. 57, fol. 191r med.-191v); 

2. cycli decennovenales (tekst nr. 58, fol. 192r med.; 193v; 194r); 

3. prognostica (tekst nr. 59, fol. 192r med.-193r); 

4. bisschoppenlijst van Limoges (tekst nr. 61, fol. 193v, in marg.); 

5. bisschoppenlijst van Tours (tekst nr. 62, fol. 194v).  

 

   Inhoudelijk wordt deze verzameling bijeengehouden door het element tijd: de computus en 

de 19-jarige cycli geven Ademar de instrumenten in handen om zijn positie in het heden te 

bepalen, terwijl hij zich met de bisschopslijsten in het verleden, en met de prognostica in de 

toekomst kan oriënteren. 

   De eerste 19-jarige cyclus in een serie van drie wordt door Ademar gekopieerd op fol. 192r, 

ná de rekenkundige hulpteksten. Direct hierop aansluitend begint Ademar een reeks 

prognostische teksten (fol. 192r-193r) die weer gevolgd worden door twee 19-jarige cycli, 

nummers 27 en 28, op fol. 193v en 194r. De ruimte onder deze cycli is aanvankelijk leeg 

gebleven. In dezelfde hand, maar misschien enige tijd later aangebracht, volgen in de 

nabijheid van de cycli decennovenales, de bisschoppenlijsten van Limoges en Tours. 

   

   De computus waarmee Ademar deze verzameling begint, en die nu behandeld zal worden, 

bestaat uit een geheel van tabellen en versregels, bestemd voor gebruik op school om 

tijdrekenkundige problemen op te lossen. Met deze elementaire hulpmiddelen werd de 

bestaande tijdrekenkundige kennis niet uitgebreid of verdiept: het doel was zeer praktisch, 

namelijk om de datum van Pasen en andere beweeglijke feesten zo snel mogelijk te kunnen 

vinden. Een dergelijke computus komt in steeds wisselende samenstellingen in vele 

handschriften voor.1  

  Omdat deze tabellen en teksten vaak een direct verband vertonen met het werk van Beda, De 

temporum ratione (DTR), werden ze in handschriften en in vroege edities aan Beda zelf 

toegeschreven. Sinds het commentaar van Charles W. Jones, Bedae Pseudepigrapha (1949), 

weten we dat het gaat om anonieme adaptaties van Bedas werk, vermengd met materiaal dat 

al vóór Beda circuleerde, veelal bedoeld als propedeuse voor het berekenen van de 

                                                 
1 Cf. A. CORDOLIANI, “Contribution à la littérature du comput”, Studi medievali 2 (1961), p. 173-174; JONES, 

Bedae Pseudepigrapha, p. 55: “Each editor or scribe borrowed freely and constantly from earlier works, 

occasionally, but not often, adding a new paragraph or note.” Een door Jones genoemd handschrift met een 

uitgebreide computus en Paastabellen, is BAV Vat. Reg. lat. 123, voor ons al bekend vanwege de 

overeenkomsten met Ademars versie van Hyginus’ De astronomia. 
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paasdatum. Een weliswaar uitgebreidere, maar desondanks vergelijkbare verzameling van  

computistische  instrumenten werd gepubliceerd in PL 90, col. 701-728, De argumentis lunae 

libellus, en in het anonieme Liber de computo, PL 129, col. 1279-1284.2  

    

PALEOGRAFIE 

 

    De ene tekst staat soms naast, dan weer onder de andere tekst of tabel, zonder dat altijd een 

duidelijke scheiding zichtbaar is. Daarom heeft Ademar lijntjes getrokken zodat verwarring 

tussen in elkaar overlopende teksten zoveel mogelijk is uitgesloten. De tabellen, die uit de 

losse hand zijn gemaakt, missen soms interne overzichtelijkheid door het verlopen van de 

horizontale rijen (fol. 191v).  
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TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 191r, media pars] 

 

(1) VERMENIGVULDIGINGSTAFELS 

 

[Links een vermenigvuldigingstafel van 7 om de weekdagen in het jaar te kunnen vinden.3  

Rechts een vermenigvuldigingstafel van 30, te gebruiken bij het berekenen van de weekdag.4 

Daaronder een vermenigvuldigingstafel van 4 om de schrikkeljaren te vinden.5]  

 

   [7]         [30] 

 

Septuas .vii. 

ii.    xiiii.  ii xxx.lx6 

iii.    xxi  iii xc. 

iiii.    xxviii iiii cxx 

v    xxxv. v cl 

vi.    xlii.  vi clxxx 

vii.    xlviiii. vii ccx 

viii.    lvi.  viii ccxl 

viiii.    lxiii.  viiii cclxx 

x    lxx.  x ccc 

xx    cxl.  xi ccc[c]xxx  

xxx    ccx.  xii. ccclx 

xl    cclxxx 

l    cccl. 

 

 

       [4]   

    

Semel iiiior iiii.or  

ii.  viii. 

iii.  xii. 

iiii.  xvi. 

v  xx. 

vi.  xxiiii. 

vii.  xxviii. 

viii.  xxxii. 

viiii  xxxvi. 

x.  xl. 

xx  lxxx 

[iiii.] c  cccc. 

cc  viii.<c>  

                                                 
3 Cf. PL 90, col. 707C-D: De partitione septenarii numeri ad feriam inueniendam per dies anni; PL 129, Anon., 

Liber de computo, col. 1281A-B; JONES, Pseudepigrapha,  p. 57; cf. Beda, DTR, 22, waar deze rekenmethode 

wordt aangeraden, zonder dat Beda de tafel van 7 expliciet vermeldt. 
4 Zie de berekening bij VAN WIJK, Onze kalender, p. 85-86; in de Egyptische kalender verdeelde men het jaar in 

12 maanden van elk 30 dagen met vijf toegevoegde dagen (de zg. epagomenen).  
5 Cf. Beda, DTR 54. 
6 De eerste regel en de daaropvolgende te lezen als: 2x30 = 60, 3x30 = 90, etc.  
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ccc  I cc 

 

 

(2)  DE SINGULIS MENSIBUS 

 

[Vermelding van respectievelijk het aantal Nonae, het aantal Kalendae (= post Idus) en het 

aantal dagen dat elke maand bezit. In de laatste regel is het aantal Iden toegevoegd.]7  

 

De singulis mensibus quibus kalendæ vel idus etiam diebus consistunt. 

Ian. aug. et december .iiii. nonas habent. xviiii. post idus et dies xxxi. 

Mart. Mai. Iul. et october .vi. nonas habent. xvii. post idus et dies xxxi. 

Aprilis. Iun. Sep. et November .iiii. nonas habent. xviii. post idus et dies xxx; 

Mensis feb. iiii. nonas habet. xvi. post idus et dies .xxviii. 

Quando sit bisextus .xxviiii. 

Omnes menses .viii. idus habent.  

 

(3) DE REGULARES 

 

[Hieronder geeft Ademar twee tabellen, van elkaar gescheiden door een lijntje: a) de 

regulares voor het zonnejaar, lopend van maart tot februari, gevolgd door b) de regulares 

voor het maanjaar, lopend van september tot augustus. Men moet de kolommen van boven 

naar beneden en van links naar rechts lezen. 

De zonne-regulares zijn de getallen die aangeven op welke weekdag de eerste dag (Kalende) 

van iedere maand valt in het eerste jaar van de 19-jarige cyclus.  

 De maan-regulares zijn de getallen die de leeftijd van de maan weergeven op de eerste dag 

van iedere maand, in het jaar waarin de jaar-epact is 0, dus in het eerste jaar van de 19-jarige 

cyclus. De formule wordt gegeven volgens het Alexandrijnse gebruik (secundum Aegyptios) 

voor een kalender die begint in september en niet in januari zoals het geval is bij de formule 

van Beda die zijn berekeningen ontwerpt voor de Juliaanse kalender.]8  

 

Mart. v. Nov. v. Ian. viiii. 

Aprl. i Dec. vii. Feb. x. 

Mai. iii Ian. iii. Mart. viiii. 

Ivn. vi. Feb. vi. Aprl. x. 

Ivl. i    ------------ Mai. xi. 

Aug. iiii. Sept. v. Ivn xii. 

Sep. vii. Oct. v. Ivl. xiii. 

Oct. ii. Nov. vii. Avg. xiiii. 

     Dec. vii. 

     

 

[fol. 191v] 

 
(4) TABEL  VOOR EEN 19-JARIGE CYCLUS beginnend met de nieuwe maan op 1 januari.9 

                                                 
7 Cf.  PL 129, Liber de computo, col. 1281C; Liber sacramentorum Gellonensis (CCSL 159, p. 523). 
8 Cf. PL 90, col. 705C-D – 706A; PL 129, Liber de computo, col. 1282B-C; ed. GÜNZEL, Aelfwine’s Prayerbook, 

p. 90; Beda, DTR 20; Faith Wallis, Bede. The Reckoning of Time, p. 296. 
9 Cf. Rabanus Maurus, De computo 83, ed. STEVENS, p. 301-304. 
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[De kolommen bevatten de volgende gegevens, van links naar rechts: 1) B = (annus) 

bissextilis (schrikkeljaar); 2) concurrenten; 3) epacten; 4) Termini paschales; 5) Termini 

Quadragesimales; 6) Termini Rogationum; 7) regulares; 8) jaren met 12 maanmaanden 

(communis) en jaren met een ingelaste maand (embolismus).  

De tabel bevat de gegevens voor 19 jaar, maar de kolom met de concurrenten (zonne-epacten) 

overspant 28 jaar (7x4) en loopt daarom door tot in de volgende tabel. Hier lijkt een poging 

gedaan te zijn om de 19-jarige maancyclus te combineren met de 28-jarige zonnecyclus. In de 

lay-out corresponderen de concurrentes echter slechts ten dele met de rijen van de 19-jarige 

cyclus, zodat ik twijfel aan de bedoeling van Ademar om beiden met elkaar te verenigen. Nu 

is het vaak onmogelijk om met behulp van de concurrent de weekdag te bepalen omdat het 

niet duidelijk is bij welk jaar de concurrent hoort.10] 

 

 
B    i Nulla Non. aprl. viii   K Mar.11 vi   Id Mai.12   v    Com. 

            ii xi viiii K aprl. iii     K feb. iii   K Mai.       i     Com. 

           iii xxii. Idus ap. vi     No mar. xv  K Iun.       vi    Em. 

           iiii iii iii. N. ap. xv    K mar.  Non.  Mai.       ii    Com. 

        xiiii xi  K ap. vi     K feb.     vi   K Mai.       v    Com. 

B   vi xxv iiii Idus ap. iiii    K mar. Id.[N] Mai.      iii   Em. 

            vii vi iii  K ap. xiiii  K mar. iiii  K Mai.       vi   Com. 

              i   xvii     xiiii K. Mai.    Non.    mar.     x    K Iun        iiii   Em.  

              ii   xxviii vii Id. ap. vi     K mar. iiii  Id. Mai.     iiii  Com. 

        viiii vi  K ap. Id.    13  feb.        K Mai       iii   Com. 

B iiii xx xvii K Mai      iiii    N mar. xiii  K Iun.        i     Em. 

             v i ii    N. ap.  viiii  K mar.  vii   Id. Mai.    iiii   Com. 

           vi xii viiii K. ap. iiii    K feb. iiii  K Mai        vii  Com. 

          vii xxiii ii   N. ap. Kl.   K mar. xvi  K Iun.        v    Em. 

       iiii K ap.  xii    K mar. ii     K Mai.       i    Com 

B   ii xv xii K ap. vii    K feb.  vii   K Mai.      iiii  Com. 

           iii  xxvi v  Id. ap. iiii    K mar. ii     Id. Mai      ii    Em. 

          iiii vii      iiii K ap. xv    K mar. v     Non. Mai.  v    Com. 

            v    xviii xv K Mai.        ii      N mar. xi    Kl  Iun.      iii   Em. 

 

B  vii 

                i 

               ii 

             iii 

 

B     v 

               vi 

             vii 

                                                 
10 De concurrent is de dag waarop 24 maart in een bepaald jaar valt. Alleen wanneer de concurrent van een 

bepaald jaar bekend is, kan men willekeurig welke weekdag bepalen. Stel de concurrent voor een jaar op 3, op 

welke dag valt dan 16 april? De berekening gaat als volgt: tot 16 april zijn 3x30+15= 105 dagen verlopen; voeg 

de concurrent toe: 105+3=108, dit is een veelvoud van 7+3, waaruit volgt dat 16 april op de derde dag van de 

week valt, dus een woensdag. De weekdag schuift ieder jaar een dag op, en met een schrikkeljaar twee dagen.  
11 De termini Quadrigesimales wijken af van die in Rab. Maurus, De computo 83, p. 303, kolom 1; cf. PL 90, 

col. 714A-C. 
12 De getallen voor de termini Rogationum wijken telkens met één dag af van die in Rab. Maurus, De computo 

83, p. 304, kolom 3. 
13 ras. 
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                    i 

 

 B    iii 

                   iv 

                    v 

                   vi   

 

 

 

(5) TABEL OM DE DAG VAN DE WEEK OF DE LEEFTIJD VAN DE MAAN VAST TE STELLEN, in 

combinatie met onderstaande vermenigvuldigingstafel van 59.14 

 

[De kolom met de schrikkeljaren en de weekdagen (concurrentes) hoort bij de tabel met de 

19-jarige cyclus. Daarom is deze reeds hierboven afgedrukt]  

 

 Ian.      In K i  In Nonis v  In Idibus xiii 

      Feb.   In K xxxii In Nonis xxxvi In Idibus xliiii 

 Mar. In K lx  In Nonis lxvi  In Idibus lxxiiii 

      Ap. In K xci In Nonis xcv  In Idibus ciii 

   Mai. In K cxxi In Nonis cxxvii In Idibus cxxxv 

 Iun.  In K clii In Nonis clvi  In Idibus clxiiii 

     Iul. In K clxxxiii In Nonis clxxxviii In Idibus cxcvi 

      Aug. In K ccxiii In Nonis ccxvii In Idibus cxxv 

 Sep In K ccxliiii In Nonis ccxlviii In Idibus cclvi 

      Oct.  In K cclxxiiii In Nonis ccclxxx In Idibus cclxxxviii 

      Nov. In K cccv In Nonis cccviiii In Idibus cccxvii 

      Dec. In K cccxxxv In Nonis cccxxxviiii In Idibus cccxlvii 

 

(6) VERMENIGVULDIGINGSTAFEL VAN 59.15 

 

[De duur van een lunatie is 29½ dag. Omdat rekenen met fractionele getallen in het Romeinse 

cijfersysteem lastig werd gevonden, gebruikte men het hele getal 59, dit is de duur van twee 

synodische maanden. Deze formule paste men toe bij het bepalen van de maanleeftijd voor 

elke willekeurige dag, zie boven.] 

 

lviiii  as lviiii 

ii  cxviii 

iii  clxxvii 

iiii  ccxxxvi 

v  ccxcv 

vi  cccliiii 

 

(7) MAANLEEFTIJD VOOR DE TERMINI EN DUUR VAN DE LUNATIES PER MAAND.16 

 

                                                 
14 Cf. Beda, DTR 22; PL, 90, col. 706D: De pronuntiatione dierum anni secundum Victorium, ad singularem 

Nonarum, Iduum, Kalendarum feriam inveniendam; cf. Faith WALLIS, Bede. The Reckoning of Time, p. 297-299, 

en p. 70, n. 220 voor de onterechte toeschrijving van deze tabel aan Victorius van Aquitanië. 
15 Cf. Beda, DTR 22, lin. 48-52; PL 90, col. 707D: De partitione quinquagenarii nouenarii ad lunam 

inueniendam. 
16 Cf. PL 90, col. 716B: De sedibus terminorum; Anon., Liber de computo, PL 129, col. 1305B-C. 
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[Men wisselde een maand met een omlooptijd van 30 dagen, de zg. volle lunatie, af met een 

maand met een omlooptijd van 29 dagen (holle lunatie). De afwisseling is nodig om op een 

gemiddelde astronomische maanomloop van 29½ dag uit te komen.] 

 

Omni tempore erit luna xiiii. in termino paschali. et in septuagesimali x. Sed quando 

bisextus euenerit. tunc xi. erit et in quadragesimali .ii. et in rogationali17 xx. September 

omni tempore; habet lunam xxx. October. uero xxviiii. Nov. xxx Dec. xxviiii Ian. xxx Fe. 

xxviiii Mar. xxx Apr. xxviiii Mai. xxx Iun. xxviii<i> Iul. xxx Aug. xxviiii.  

 

 

(8) NONAE APRILIS NORUNT QUINOS 

 

[Negentien metrische dichtregels die behulpzaam zijn bij het memoriseren van de datum van 

de eerste volle maan na de lente-evening (21 maart), voor ieder jaar van de 19-jarige cyclus 

met behulp van de regulares, welke getallen vóór de versregels zijn genoteerd.]18  

 

 

v Nonę aprilis norunt quinos 

i Octonę Kalendę assim19 depromunt 

vi Idus aprilis etiam sexis  

ii Nonę quaternæ20 namque dipondio 

v Item undenę ambiunt quinos  

iii Quattuor idus capiunt ternos 

vi  Ternę Kalendę titulant senos21 

iiii Quattuor denę cubant in quadris 

vii Septenos22 idus septem eligunt 

iii Senę Kalendę sortiunt ternos 

i Denis septenis donant assim23 

iiii Pridie nonarum porro quaternis 

vii Nouenę Kalendę notantur septenis24 

v Pridie idus25 panditur quinis 

i Kalendas aprilis26 unus exprimit 

iiii Duodenę27 namque datę28 quaternis 

ii Speciem quintam speramus duobus 

v Quaternę Kalendę quinque coniciunt.  

iii Quindenę constant tribus adeptæ 

 

 

(9) LIJST MET DE TERMINUS PASCHALIS (luna XIV) voor de 19-jarige cyclus. 

                                                 
17 Rogate: de vijfde zondag na Pasen 
18 Cf. Rabanus Maurus, De computo, 84 (ed. STEVENS, p. 305). 
19 assi   Stevens 
20 quartanae  Stevens 
21 senos] senae  Stevens 
22 septenos] septenae  Stevens 
23 donant assim ] codd.   danam assi   Stevens 
24 Nouenę Kalendę] L   Kalendę  om. Stevens.     septenis] namque septenis   Stevens 
25 idum   Stevens 
26 Kalendę  ante corr.    Kalendas aprilis] Aprelis kalendas  Stevens 
27 duodenae] L   duodenas  Stevens 
28 datę] docte   Stevens 
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[Dit is de derde keer dat Ademar deze getallen opneemt: eerst in tabel (4), daarna in 

versvorm (8), en nu als geïsoleerde reeks getallen.] 

 

No 29 aprl. 

viii  K aprl. 

Id.  aprl. 

iiii non. aprl. 

xi K apr. 

iiii Id. apr. 

iii K apr. 

xiiii K Mai. 

vii Id. apr. 

vi K apr. 

xvii K Mai. 

ii No. apr. 

viiii K apr. 

ii Id. apr. 

K  apr. 

xii K apr. 

v Id. apr. 

iiii K apr. 

xv K Mai.

                                                 
29 ras. 
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58. CYCLI DECENNOVENALES 

 

 

fol. 192r; 193v en 194r (Schriftje XIII) 

 

INLEIDING 

 

   Tekst nr. 58 bestaat uit drie 19-jarige cycli die in tabelvorm voor de jaren 1007-1025, 1026-

1044 en 1045-1063 de berekening van de paasdatum laten zien. Deze 19-jarige of metonische 

cyclus was door Beda overgenomen van Dyonisius Exiguus (526), die als eerste de anno 

Domini-jaartelling invoerde.1 De 19-jarige cyclus was ontworpen om het maanjaar of 

synodisch jaar te combineren met het verloop van het zonnejaar (de Juliaanse kalender) omdat 

bij de vaststelling van de Paasdatum rekening gehouden moest worden met de maancyclus 

(volle maan) en met de zonnecyclus: Pasen werd immers op een zondag gevierd. De duur van 

een maanjaar werd vastgesteld op 354 dagen (6x30 + 6x29), een zonnejaar bevatte 

daarentegen 365 dagen, plus een schrikkeldag eens in de vier jaren. In de normale jaren liep 

het maanjaar dus 11 dagen vooruit op het zonnejaar. Deze overschotjaren worden de epacten 

genoemd en wanneer dit getal bij de datum in het zonnejaar wordt opgeteld dan verkrijgt men 

de corresponderende dag in het synodische of maanjaar. Na drie jaar bedroeg het overschot 

reeds 33 dagen en besloot men een extra maand van 30 dagen (de zogenaamde embolistische 

maand)  in het maanjaar in te lassen, zodat de epact werd gereduceerd tot drie en de telling 

met dit getal (11) opnieuw begon. Het jaar waarin zo’n inlassing plaatsvond, noemde men een 

embolistisch jaar dat dus 384 dagen bevatte. Gedurende een 19-jarige cyclus vond er 

zevenmaal een inlassing plaats. De 19-jarige cyclus kent het principe dat  na negentien jaren 

het patroon van lunaties en epacten zich op dezelfde manier zal herhalen.2 De berekening was 

echter niet geheel correct: aan het eind van de cyclus kwam men één epact tekort zodat de 

maan ergens een sprong van één dag moest maken om alles na 19 jaar weer synchroon te laten 

lopen.3 Deze sprong van de maan noemt men saltus lunae.  

    Hoewel Victorius van Aquitanië (fl. 457) en Dyonisius Exiguus (ca. 470-ca. 540) beiden 

een kalendertabel van 532 jaren ontwierpen, ontwikkelde zich pas met Beda het volledige 

bewustzijn van het eeuwigdurende karakter van deze 532-jarige reeks, met inbegrip van de 

achterliggende theorie.4 Vanwege de vierjaarlijkse schrikkeldagen herhalen de weekdagen 

zich in de zonnekalender op dezelfde manier na 28 jaar (4x7). Gecombineerd met de 19-jarige 

maancyclus betekent dit dat er een nieuwe cyclus van 532 jaar (annus magnus: 28x19 = 532) 

gevormd kan worden waarin de Paasdata telkens op dezelfde wijze terugkeren. Met de 

verspreiding van Beda’s De temporum ratione  tijdens de Karolingische renaissance, raakte de 

Grote Paascyclus ook op het Europese vasteland algemeen in gebruik. Abbo van Fleury was 

de eerste die, rond 990, een Paascyclus produceerde voor een annus magnus dat nog niet 

aangebroken was (1064-1595). Dit voorbeeld werd gevolgd door Ademar toen hij omstreeks 

                                                 
1 Cf. Georges DECLERCQ, Anno Domini. The Origins of the Christian Era (Turnhout (Brepols), 2000). 
2 Het volgnummer van een jaar in de 19-jarige cyclus wordt het Gouden Nummer genoemd. Dit werd 

geïntroduceerd door Abbo van Fleury in 988.  
3 Men nam aan dat de 19-jarige cyclus bestond uit 235 lunaties, dat wil zeggen 19x12 gewone maanden, plus 7 

ingevoegde maanden.  De zeven embolistische maanden, van 30 dagen elk, maakten dat in totaal 210 dagen 

ingevoegd moesten worden. In de kalender echter kwam men één dag tekort omdat men rekende met een 

jaarlijkse epact van 11, waardoor het overschot slechts 209 (19x11) bedroeg.  
4 Beda, DTR 65: De circulo magno Paschae; Georges DECLERCQ, Anno Domini, p. 155-159. 
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1031 in MS Parijs BnF lat. 5240, fol. 2r-9r, een Paascyclus kopieerde die eveneens de 532 

jaren tussen 1064 en 1595 bestreek.5 

    De drie 19-jarige cycli die Ademar, waarschijnlijk al eerder, in VLO 15 kopieerde, sluiten 

wat betreft chronologie en vormgeving nauwkeurig aan bij deze grote Paascyclus in BnF lat. 

5240. Er is echter één groot verschil met betrekking tot de datering van het begin van de 

wereld (annus mundi, AM). In BnF lat. 5240 is de eerste kolom met de titel anno mundi 

secundum veritatem hebraicam volledig ingevuld. De laatste kolom, getiteld anno mundi 

secundum falsitatem LXX interpretum, kent maar één jaartal per 19 jaar. In de drie tabellen in 

VLO 15 daarentegen heeft Ademar de datering anno mundi oorspronkelijk weggelaten en pas 

in een latere toevoeging bij iedere tabel, één jaartal ab origine mundi secundum ebreos en één 

jaartal ab origine mundi secundum LXX  ingevuld. Hieruit blijkt in ieder geval dat hij op dat 

moment nog geen standpunt had ingenomen in de kwestie over de berekening van de leeftijd 

van de wereld en dat hij worstelde met de (on-)verenigbaarheid van de verschillende 

schema’s. De datering van het ontstaan van de wereld  was daarom zo van belang omdat de 

vrees voor de dag van het Laatste Oordeel ermee samenhing. Eusebius van Caesarea had 

namelijk een chronologie ontworpen, gebaseerd op de Septuagint (secundum LXX, de Griekse 

vertaling van het OT), volgens welke Christus in het jaar 5199 AM was geboren. Binnen het 

wijdverbreide concept omtrent het bestaan van zes wereldtijdperken van elk 1000 jaar, 

betekende dit, dat tijdens het leven van Beda het einde der  wereldtijden reeds aan de horizon 

zichtbaar was, namelijk 5199 met daarbij opgeteld het sterfjaar van Beda, 735, geeft het jaar  

5934 AM. Hoewel Beda zelf scherp ageerde tegen de notie dat het einde van de wereld 

berekend zou kunnen worden, besloot hij toch om deze dreiging het hoofd te bieden door de 

leeftijd van de wereld met 1200 jaar te verjongen. Volgens deze nieuwe chronologie was 

Christus nu in het jaar 3952 AM geboren.6  

  We zien dat Ademar, na aanvankelijke twijfeling (of onwetendheid) in VLO 15, uiteindelijk 

in BnF 5240 de tijdrekening annus mundi van Beda met volle overtuiging overneemt. Dat 

betekent dat hij niet geloofde in het milleniarisme omdat de apocalyptische periode die 

volgens deze theorie 1000 jaar na de geboorte van Christus zou aanbreken, niet samenviel met 

het einde der tijden dat 6000 jaar na het begin van de wereld zou intreden. Volgens de nieuwe 

berekening van Beda was de wereld in het jaar 1000 anno Domini 4952 jaren oud, dus nog 

1048 jaar verwijderd van de eindtijd. En volgens de berekening van Eusebius had de wereld 

in 1000 AD een leeftijd van 6199 jaar en zou dus reeds vernietigd moeten zijn, quod non. 

Door nu drie tijdberekeningen naast elkaar te zetten toonde Ademar aan dat de 

eindtijdverwachtingen óf met een korreltje zout genomen moesten worden, in het geval van 

Eusebius, óf nog aanzienlijk respijt boden, in het geval van Beda. In beide scenario’s echter 

viel de periode 1000-1033 anno Domini niet samen met het verwachte einde der wereld.7  

    Opgemerkt moet nog worden dat Ademar niet nauwkeurig is in zijn berekeningen anno 

mundi: wat betreft de Beda-jaartallen (secundum Hebreos) heeft Ademar de leeftijd van de 

wereld met 100 jaar verminderd door de geboorte van Christus niet in 3952 AM te laten 

                                                 
5 Cf. R. LANDES, “A Libellus from St. Martial of Limoges written in the Time of Ademar of Chabannes (989-

1034): un faux à retardement”, in: Scriptorium 37 (1983), p. 178-204, voor de productiedatum, zie p. 189. 
6 Het ontwerp voor een nieuwe chronologie van de wereldtijd in Beda, DTR 66 (ed. JONES, vert. F. WALLIS, 

Bede. The Reckoning of Time); zijn verweer tegen chiliasme en milleniarisme in hoofdstuk 67-71. 
7 Volgens LANDES, The Making of a Medieval Historian, p. 134, werkte de strategie van het vooruitschuiven van 

het jaar 1000 (of 1033) niet meer. Het was juist de strategie om de eindtijdverwachting te ridiculiseren door te 

laten zien dat het jaar 1000 reeds gepasseerd was. Om dit tot uitdrukking te brengen ging men na het jaar 1000 

de anno Domini-datering gebruiken. Het gebruik van de chronologie van Beda door Ademar laat echter iets 

anders zien.    
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plaatsvinden maar in 3852 AM; en volgens Eusebius (secundum LXX) werd Christus niet in 

het jaar 5217 AM geboren, zoals Ademar hier berekent, maar in 5199 AM.8 

 

   Tenslotte geeft de laatste kolom van de 19-jarige cyclus aanleiding tot enig commentaar. De 

getallen in deze kolom geven uitsluitsel over de leeftijd van de maan op Paaszondag. Omdat 

Pasen valt op de eerste zondag ná de lente-evening (21 maart), op of na de dag dat de maan 14 

dagen oud is, heeft de leeftijd van de maan op Paaszondag noodzakelijkerwijs een bereik 

tussen de 15e en 21e  dag van de maancyclus.9 Stel dat de 14e maan (= volle maan) valt op een 

zondag, dan heeft de maan op de zondag daaropvolgend, dus Paaszondag, een leeftijd van 21 

dagen (14 + 7). Ouder kan de maan op Paaszondag niet zijn. Het opvallende aan de kolom 

Luna paschalis (of Luna ipsius diei) is nu dat Ademar vele fouten maakt die hij vaak weer 

herstelt maar soms ook ongecorrigeerd laat passeren. Opvallend zijn deze fouten om twee 

redenen: 1. indien Ademar deze cycli kopieerde uit BnF lat. 5239, zoals Landes 

veronderstelt,10 dan heeft hij zeer slordig gewerkt: de tabellen in BnF lat. 5239 zijn immers 

duidelijk geschreven en geven geen aanleiding tot misverstanden;11 2. de fouten die Ademar 

maakt, zeggen bovendien iets over zijn tijdrekenkundig inzicht (of het ontbreken daarvan) op 

dat moment: voor de jaren 1016, 1019, 1023, 1044 en 1060 geeft hij voor Paaszondag een 

leeftijd van de maan die de rekenkundige grens van 21 dagen overschrijdt, namelijk 24, 24, 

29, 24 en 29 dagen. 

 

 

DATERING 

 

    Volgens Richard Landes heeft Ademar deze tabellen vóór 1014 in VLO 15 gekopieerd 

omdat de bisschopslijst van Limoges, die later in de marge werd genoteerd, aanvankelijk 

ophield met bisschop Alduinus († 1014). Zijn sterfdatum kan als ante quem dienen voor de 

vervaardiging van de computistische tabellen (en voor de overige teksten in dit katern). De 

tweede en derde tabel, lopend van 1026-1063, werden door Ademar later nog eens, in 

afgeslankte vorm, gekopieerd in BnF lat. 3784, fol. 130v als complement van de annalistische 

gegevens die hij op die bladzijde uit BnF lat. 5239 kopieerde, een handschrift toebehorend 

aan Saint-Martial. Voorafgaand aan deze tabellen noteerde Ademar in BnF lat. 3784 de 

computistische gegevens voor het jaar 1025, waaruit Landes de conclusie trekt dat op het 

moment van schrijven het jaar 1024 nog niet verstreken, en het jaar 1025 nog niet 

aangebroken was.12 Omdat deze tabellen zich aan het einde van een reeks teksten bevinden 

die alle in dezelfde hand geschreven zijn, is de periode kort vóór 1024-1025 ook de periode 

waarin Ademar de andere teksten in dit handschrift (3784) genoteerd heeft. Uit het feit dat er 

zich in BnF lat. 3784 kopieën bevinden van teksten uit handschriften die tot het 

bibliotheekbezit van Saint-Martial behoorden (BnF lat. 5239 en 2843), kan men vaststellen 

                                                 
8 In de Paascycli uit BnF lat. 5240 zijn de jaartallen volgens Beda en Eusebius wél correct weergegeven, 

vergelijk Pl. 21 in LANDES, “A Libellus froms St-Martial of Limoges”; voor het overige worden de cycli in BnF 

lat. 5240, evenals die in VLO 15, door talrijke onnauwkeurigheden ontsierd, cf. Ibid., p. 181, n. 11.  
9 Cf. Beda, DTR 62: De luna ipsius diei. 
10 Cf. LANDES, “A Libellus”, p. 187, n. 35: “...the collection of computistical works in the Leiden manuscript  

were taken from 5239”. Volgens LANDES, Relics, 276 n. 28, heeft Ademar de gedeeltelijk ingevulde 

chronologische tabellen tot het jaar 1063, die zich bevinden in BnF lat. 3784, onderaan op fol. 30v, eveneens uit 

BnF lat. 5239 gekopieerd (bedoeld is hier fol. 130v). 
11 Cf. de afbeelding in LANDES, Relics, p. 347. 
12 LANDES, The Making of a Medieval Historian, p. 201. 
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dat Ademar zich rond die tijd in Limoges bevonden moet hebben of dat hij handschriften uit 

Saint-Martial in bruikleen bezat.13 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 192r] 

 

[1. De zesentwintigste 19-jarige Paastabel, lopend van 1007-1025] 

 

VICESIMUS SEXTUS CICLUS DECENNOVENALIS
14 

                                                                                                                      Anni ab or.     Anni     

Anni dni.    Ind.15    Ep.16   Cc.17   Cicl. l.18   T.m. P.19   Dies D.20   L. P.21  mundi scdm.   ab o.                                      

ab incar.22                                                                                                      ebreos23         scdm 

                                                                                                                                            LXX24 

    mvii         v          null.     ii         xvii         non. ap.     viii id. a.25   xv    i̅i̅i̅i̅dccclviiii   v̅i̅ccxxiiii  

B mviii        vi         xi         iiii       xviii        viii K. a.    v K. a.         xvii 

    mviiii      vii        xiii       v         xviiii        id. ap.        xv K. m.26  xviii 

    mx           viii      iii          vi        i              iiii n. a.27   v id. a.        xxi 

    mxi          viiii     xiiii      vii        ii             xi K. a.      viii K. a.     xvii 

B mxii         x          xxv      ii *28    iii            iiii id. a.     id. a.           xvii29 

    mxiii        xi         vi        iii         iiii           iii K. a.      non. a.         xx30 

    mxiiii       xii       xvii      iiii       v              xiiii K. m.  vii K. m.     xxi31 

                                                 
13 Cassianus, De octo vitiosis cogitationibus, alias De octo vitiis principibus van St. Nilus, werd door Ademar 

overgenomen uit BnF lat. 2843, fol. 162-166, cf. LANDES, Relics, p. 112, n. 63. 
14 decnnovenalis   ante corr. (suprascr. e).  
15 Indicties, volgens de Justiniaanse 15-jarige cyclus. De verbinding met de jaartelling AD is als volgt: 

vermeerder het jaar AD met 3, deel dit getal door 15, de rest die overblijft geeft het overeenkomstige indictiejaar. 
16 Epactae (getal dat aangeeft hoeveel dagen er in een bepaald jaar op 1 januari verlopen zijn sinds de laatste 

nieuwe maan) 
17 Concurrentes (zonne-epact: getal dat de weekdag van 24 maart aangeeft) 
18 Cyclus lunaris (het getal in deze kolom geeft aan in welk jaar van de 19-jarige cyclus men zich bevindt, cf. 

Beda, DTR 56)  
19 Terminus Paschalis, of ook wel luna XIV paschalis genoemd: dit is de datum voor de eerste volle maan na de 

equinox van 21 maart, met andere woorden: de veertiende dag van de maanmaand die op 8 maart kan beginnen 

en 29 dagen na 21 maart kan eindigen; de terminus Paschalis heeft  dientengevolge  een bereik van 21 maart tot 

en met 17 april, zodat de datum van Paaszondag zich altijd tussen 21 maart en 24 april moet bevinden.  
20 Dies D.] onder rasuur geschreven    Dies Dominicae Paschae =  Paaszondag: dit is de eerste zondag die volgt 

op de Terminus Paschalis.  
21 Luna paschalis] onder rasuur geschreven (Dies Paschalis?)     

 In deze kolom de leeftijd van de maan op Paaszondag; deze leeftijd heeft een bereik van zeven dagen na volle 

maan (luna XIV), en kan dus tussen 15 en 21 liggen ( cf. Beda, DTR 62: De luna ipsius diei).  
22 Anni domini ab incarnatione.  
23 Anni ab origine mundi secundum ebreos (zie inleiding) 
24 Anni ab origine <mundi> secundum LXX (zie inleiding) 
25 idus aprilis 
26 Kalendae maii 
27 Nonae aprilis 
28 Drie punten achter het getal geplaatst betekent dat de concurrenten in een schrikkeljaar met één dag 

vooruitschuiven. In dit geval van weekdag VII naar weekdag II (in plaats van I). Merk op dat deze markering 

ontbreekt bij het jaar 1008. 
29 xxvii ante corr. 

30 xxi ante corr. (eras. i) 
31 xxi post corr. 
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    mxv         xiii      xxviii   v          vi            viii id. a.     iiii id. a.      xvii32 

B mxvi        xiiii     viiii      vii*      vii           vi K. a.       K. ap.         xxiiii33 

    mxvii       xv       xx         i           viii          xvii K. m.  xi K. m.      xx34 

    mxviii      i35       i            ii          viii<i>    ii n. ap.      viii id. a.     xvii36 

    mxviiii     ii37      xii        iii          viiiii       viiii K. a.   iiii K. a.      xxiiii 

B mxx         iii38     xxii       v*         xi            ii id. ap.    xv K. m.      xxiiii 

    mxxi       iiii39     iiii        vi          xii           K. ap.       iiii n. a.        xv40 

    mxxii      v           xv        vii         xiii         xii K. a.    viii K. a.       xviii41 

    mxxiii     vi         xxvi      i            xiiii        v id. ap.    xviii K. m.   xxviiii42 

B mxxiiii    vii        vii         iii* 43    xv          iiii K. ap.  non. a.          xxi 

    mxxv      viii       xviii      iiii44      xvi         xv K. m.   xiiii K. m.    xv45              

 

[fol. 193v] 

 

[2. De zevenentwintigste 19-jarige Paastabel, lopend van 1026-1044] 

 

 VICESIMUS SEPTIMUS CICLUS DECENNOVENALIS
46 

 

ANNI DNI    IND.   EP.   CC.  CICL. Ł.     TM. P.    DIES D.     Ł. IPSIUS     ANN. AB OR.    ANN. 

AB INC.                                                                                                   DIEI         SCD. HEB.47
      SCD. LXX 

                                                                                                              

mxxvi       viiii  null.  v     xvii       non. ap.    iiii id. a.      xviiii     i̅i̅i̅i̅dccc           v̅i̅cc                                                                                        

mxxvii      x       xi     vi    xviii      iiii K. ap.  vii K. a.        xv        lxxviii            xliii 

B mxxviii     xi     xxii   i*    xviiii     Id. ap.        xviiii K. m.  xv 

 mxxviiii    xii    iii     ii      i            iii N. ap.    viii Id. a.      xviii 

 mxxx        xiii   xiiii   iii    ii           xi K. ap.     iiii K. a.      xxi 

 mxxxi       xiiii  xxv   iiii   iii          iiii Id. a.     iii Id. a.       xv 

B mxxxii      xv    vi      vi*   iiii         iii K. ap.    iiii N. a.      xvii 

 mxxxiii     i       xvii   vii    v            xiiii K. m.  x K. m.       xviii 

 mxxxiiii    ii     xxviii  i     vi           vii Id. a.     xviii K. m.  xxi 

 mxxxv      iii    viiii     ii    vii          vi K. a.       iii K. a.       xvii 

B mxxxvi     iiii    xx      iiii*viii         xvii K. m.   xiiii K. m.  xvii 

 mxxxvii    v      i         v     viiii        ii N. ap.      iiii Id. a.     xx 

 mxxxviii   vi     xii     vi     x            viiii K. a.    vii K. a.      xvi 

 mxxxviiii  vii    xxiii  vii    xi           ii Id. a.       xvii K. m.   xvii 

B mxl           viii   iiii     ii*    xii          K. ap.         viii Id. a.    xviiii 

                                                 
32 xvii post corr.  
33 moet zijn: xix 
34 corr. 
35 in ras. xvi 
36 corr. (of xxvii ?) 
37 in ras. xvii 
38 in ras. xviii 
39 in ras. xviiii 
40 xviii ante corr. 
41 xxviiii ante corr. 
42 lees: xviiii 
43 ras. (iiii ante corr.) 
44 ras. (v ante corr.) 
45 In de rechtermarge, buiten de prikjes, heeft Ademar op deze hoogte genoteerd: dcccclxxx (?) 
46 Voor de verklaring van de afkortingen zie  tabel 26 van de 19-jarige cyclus (fol. 192r). 
47 Vanzelfsprekend zijn dit de waarden uit het begin van de vorige tabel, vermeerderd met het getal 19. 
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 mxli          viiii  xv     iii    xiii         xii K. a.      xi K. a.      xv 

 mxlii         x      xxvi  iiii   xiiii        v Id. a.        iii Id. a.     xvi 

 mxliii        xi     vii     v     xv           iiii K. a.      iii N. a.     xviiii 

B mxliiii       xii    xviii  vii* xvi          xv K. m.    x K. m.      xxiiii 

 

                                                           

[De ruimte onder deze tabel is oorspronkelijk niet beschreven; probationes pennae uit later 

tijd:] 

 

“Luna pirma (sic) dicitur” 

“Luna prima dum dicitur 

           benedict…” 

“Luna prima dum dicitur” 

 

 

[fol. 194r] 

 

[3. Achtentwintigste 19-jarige Paastabel, lopend van 1045-1063] 

 

VICESIMUS OCTAUUS CICLUS DECENNOVENALIS 

 

ANNI D.   IND.   EP.       CC.   CICL. L.  XIIII L. P.     DIES D.    L. IPSIUS     ANN. AB OR.        AN. SCD. 

                                                                                                                  DIEI         SCD. HEBREOS     LXX 

 

mxlv       xiii   null.   i       xvii      Non. a.       vii Id. a.    xvi         IIIIdcccxcvii     Vicclxii 

mxlvi      xiiii  xi       ii      xxiii     xiiii K. a.   iii K. a.      xviiii 

mxlvii     xv    xxii    iii     xviiii    Id. ap.        xiii K. m.  xx 

B mxlviii48 i       iii       v*    i           iiii N. a.     iii N. a.      xv 

 mxlviiii   ii     xiiii     vi     ii          xi K. a.      vii K. a.     xviii 

 ml           iii     xxv     vii    iii        iiii Id. a.     xvii K. m.  xviiii 

 mli          iiii    vi       i        iiii       iii K. a.      ii K. a.        xv 

B  mlii         v      xvii    iii*    v         xiiii K. m.  xiii K. m.    xv 

 mliii        vi    xxviii  iiii     vi        vii Id. a.    iii Id. a.       xviii 

 mliiii       vii   viiii    v        vii       vi K. ap.    iii N. ap.     xxi 

 mlv         viii   xx      vi       viii      xvii K. m. xvi K. m.    xv 

B mlvi        viiii  i         i*49   viiii     ii N. ap.     vi Id. a.       xvii 

 mlvii       x      xii      ii50    x         viiii K. a.   iii K. ap.     xx 

 mlviii      xi     xxiii   iii51   xi        ii Id. a.      xiii K. m.    xxi 

 mlviiii     xii    iiii      iiii52 xii        K. a.         ii N. a.         xvii 

B mlx         xiii   xv       vi*   xiii       xii K. a.    vii K. a.       xxviii 

 mlxi        xiiii  xxvi    vii   xiiii       v Id. a.     xvii K. m.    xx 

 mlxii       xv    vii       i       xv         iiii K. a.   ii K. a.         xvi 

 mlxiii      i       xviii    ii      xvi       xv K. m.   xii K. m.     xvii 

 

  [Onder deze tabel, in de rechtermarge, zijn neumen te onderscheiden: zie tekst 53]  

                                                 
48 De letter B voor de schrikkeljaren 1048,1052,1056 en 1060, is moeilijk  zichtbaar vanwege de vouw. 
49 ras. (ii  ante corr.) 
50 ras. (iii  ante corr.) 
51 ras. (iiii  ante corr.) 
52 v  ante corr. 
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59. PROGNOSTICA 

 

 

fol. 192r med.-193r (Schriftje XIII). 

 

 

 

PALEOGRAFIE/CODICOLOGIE 

 

   Geschreven in de hand van Ademar en opgenomen temidden van het computistisch 

materiaal, dat wil zeggen: ná de rekenkundige hulpmiddelen en tussen de zesentwintigste 19-

jarige cyclus en de daaropvolgende zevenentwintigste en achtentwintigste cyclus.  

 

 
 

Afb. 59.1, fol. 192r: 19-jarige Paastabel (1007-1025), direct gevolgd door een 

Droomlunarium. 
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TEKST 

 

    De voorspellingen in deze teksten handelen over de invloed van de (beweging der) 

hemellichamen op het aardse leven en bevinden zich daarmee op het snijvlak van computus, 

geneeskunst en magie, zonder met een van deze gebieden samen te vallen. Voor de 

prognostica die Ademar hier kopieert, is het noodzakelijk dat men kennis heeft van de maan- 

en zonnecyclus. Om die reden fungeert de computus in veel handschriften als een soort 

natuurlijke habitat voor prognostica. Het is mogelijk om met dezelfde gegevens als waarmee 

men de paasdatum berekent, ook voorspellingen te doen. Beide zijn immers afhankelijk van 

een exacte waarneming of berekening van een astronomische werkelijkheid.1 Diegene die 

kennis van kosmos en tijd heeft, is niet alleen in staat om de data voor de liturgische feesten te 

berekenen, maar via de prognostica bezit hij de macht “to address the anxieties which arise 

from the universal uncertainty of life.”2  Deze vorm van preventieve geneeskunde was zoveel 

te belangrijker in een tijd waarin de mogelijkheden om ziektes daadwerkelijk te genezen zeer 

beperkt waren.3   

     De drie prognostische teksten die Ademar in dit schriftje heeft opgenomen, betreffen een 

droomlunarium, een samengesteld lunarium en een jaarprognose, de zogenaamde Revelatio 

Esdrae. 4 De lunaria doen voorspellingen waarbij de leeftijd van de maan de bepalende factor 

is. Bij de jaarprognose is het een vereiste om te weten op welke weekdag de eerste dag van 

het jaar (de Kalende van januari) valt. De plaatsing van de prognostica temidden van 

computistische teksten en tabellen, is daarom zeer functioneel. Op basis van de 

tijdrekenkundige hulpmiddelen die Ademar aan de voorspellingen laat voorafgaan, kan men 

de weekdag van 1 januari vinden én de leeftijd van de maan op elke willekeurige dag van het 

jaar vaststellen, ook als een bewolkte hemel waarnemingen van de maan onmogelijk maakt. 

   Voor iedere monnik was kennis van de computus onontbeerlijk, alleen al vanwege het feit 

dat het kloosterleven beheerst werd door een strakke indeling van de tijd volgens 

astronomische principes. Maar ook medische kennis maakte onderdeel uit van het 

trainingsprogamma van, in ieder geval, sommige van de monniken omdat een praktizerende 

naastenliefde zich ook uitstrekte tot de ziekenzorg. De computus verschaft inzicht in de 

temporele structuur van de prognostica aan diegenen die het gebruik ervan wilden aanleren. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit pedagogisch doel, het overdragen van medische 

expertise, correspondeert met een medische praktijk waarin deze kennis ook daadwerkelijk 

werd toegepast. Het is daarom van belang om te constateren dat de prognostica in schriftje 

XIII niet op zichzelf staan maar deel uitmaken van een grotere verzameling prognostische en 

medische teksten die Ademar zelf gekopieerd heeft of waarover hij in Limoges en Angoulême 

via raadpleging van andere handschriften kon beschikken.5  
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events in the life-time of an individual or identifiable group of individuals, using observation of signs and times, 

or mantic divination.” Omdat, naar mijn mening, men vaker af zal gaan op een berekening van de maanleeftijd 

dan op een waarneming van de zichtbare maan, acht ik de term “observation” in dit verband wat minder 

gelukkig.  
2 Roy M. LIUZZA, Anglo-Saxon Prognostics, p. 60. 
3 WALLIS, “Medicine in Medieval Calendar Manuscripts”, p. 117. 
4 Over de handschriftelijke context van – vooral − Angelsaksische prognosticateksten, cf. LIUZZA, Anglo-Saxon 

Prognostics, p. 69; 76-77, en CHARDONNENS, Anglo-Saxon Prognostics, p. 44-45. 
5 Zie Deel I, p. 132 e.v. 
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EDITIE 

 

[fol. 192r, med.] 

 

1. DROOMLUNARIUM 

 

[Een droomlunarium voorspelt óf een droom uitkomt, en soms ook binnen hoeveel dagen dit 

zal gebeuren. De voorspellingen worden voorafgegaan door een getal dat de leeftijd van de 

maan weergeeft. De 30 maan-dagen worden hier echter niet geteld op de Romeinse wijze 

(luna i, luna ii, etc.) maar met behulp van het Griekse alfabet: een serie van telkens 9 Griekse 

letters voor de getallen 1-9 (Α-alpha, B-beta, Γ-gamma, Δ-delta, Ε-epsilon, ϛ-sigma, Ζ-zeta, 

Η-äta, Θ-theta), vervolgens wordt voor de getallen 10-19 de letter I (iota) gecombineerd met 

de serie alpha-theta, dan de letter K (kappa) gecombineerd met alpha-theta voor de getallen 

20-29, en tenslotte de letter Λ (lambda) voor het getal 30.6 Waarom deze numerieke symbolen 

gebruikt werden, is niet helemaal duidelijk. Een reden kan zijn dat het Griekse lettersysteem 

minder gauw verwarring veroorzaakt dan het Romeinse systeem dat slechts met enkele letters 

werkt, die dan verdubbeld worden (i, v, x, l, c, d, m). Maar indien dit voor Ademar een 

overweging geweest zou zijn, dan had hij de volgende lunaria ook wel met Griekse letters 

uitgevoerd, quod non. In het kader van de prognostica kan men, naar analogie van hetgeen 

Wallis suggereert voor het gebruik van het Griekse alfabet in de kalenders van Abbo van 

Fleury, eerder denken aan een esoterische techniek die bovendien goed bij het voorspellende 

karakter van de lunaria past.7 De droomlunaria in MS Londen BL Cotton Titus D.xxvii, fol. 

9r/6-9v/13 en in Cotton Tiberius A. iii, fol. 35v/15-36r/13, wijken op vele punten af van die 

van Ademar, ondanks aanvankelijke overeenkomsten.8]  

 

 

/1/   A Quicquid uideris in gaudium conuertitur et si te uideris uinci uinces tamen. 

       B Nullum effectum malum habet nec in animo ponas siue bonum siue malum uidetur. 

       Γ Nullum effectum habet. 

       Δ effectum habet spera in domino et consolaberis. 

/5/   E Somnia suspensa erit secundum quod uideris fiet pectori tuo consilium caue nec perdas  

                                                                                                                                          illum.  

       ϛ certum erit non dicas alio cautus esto perterritis consilium da ne ex te secretum tuum  

                                                                                                                                  profanes.  

       Z certum erit et uera quicquid uideris post multum tempus permittit effectum.  

       H completum cito fiet secundum quod uideris. 

       Θ cito fient et inter xi dies euenient.  

/10/ I vana erit et intra dies iiii. euenient. 

       I.A intra tres dies expletur sine periculo et falsa erit omnia 

       I.B certum et cum omni gaudio fiet secundum quod uideris et infra dies viiii. eueniet.  

       I.Γ intra dies iiii uel viiii. fiet expletum secundum quod uideris quemadmodum in xii.  

       I.Δ infra dies vii. secundum quod uideris 

                                                 
6 Cf. Beda, DTR 1, De Computo uel Loquela Digitorum, lin. 89-103 (ed. JONES). 
7 WALLIS, Bede. The Reckoning of Time, p. 263;  Latijnse versies van de Cirkel van Petosiris bevatten soms het 

Griekse numerieke alfabet, cf. TOLLES, “The Latin Tradition”, p. 53; JUSTE, Les Alchandreana primitifs, p. 365-

366. 
8 Cf. CHARDONNENS (ed.), Anglo-Saxon Prognostics, p.452-454 en p. 456. Populaire teksten zoals lunaria 

werden naar believen ingekort, uitgebreid, veranderd, etc., zodat men zelden twee exact dezelfde redacties van 

één en dezelfde tekst zal aantreffen. Dit geldt ook voor de Revelatio Esdrae. 
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/15/ I.E nihil nocebit tamen effectum habet;. 

 

[fol. 192v]9 

 

[kolom A] 

 

       I. ϛ non est bonum sed post multum tempus eueniet cum dolore 

       I.Z Intra dies x uel xvi fiet habens insidias et tu ipsas uidebis. 

       I.H Infra dies x uel xx. seu xxx. uidebis. et fiet bonum. 

       I.Θ Infra dies viiii. ueniet. 

/20/ K uana erit ne cogites ea et infra dies xxiiii. uidebis.  

       K.A Vana erit et infra dies iiii. eueniet 

       K. B ad omnem gaudium pertinet.  

       K.Γ Nihil erit 

       K.Δ nihil.  

/25/ K.E metum signifer futurum et infra dies vii. uel viiii. seu x eueniet. pete a domino 

                                                                                                                               auxilium.  

       K.ϛ Omnem gaudium ad uitam signifer. 

       K.Z non nocebunt sed effectum habent.  

       K.H 10    

       K.Θ certissima erit 

/30/ Λ in triduo fiet sine periculo;11 

 

 [kolom B] 

 

2. SAMENGESTELD LUNARIUM. 

 

[In dit samengestelde, of algemene lunarium wordt, afhankelijk van de leeftijd van de maan, 

aangeraden om bepaalde zaken op dat moment te doen of juist achterwege te laten. Verder 

wordt het verloop van ziekten voorspeld (“aeger cito moritur”) en over conditie en toekomst 

van borelingen geoordeeld (“infans felix erit”, “infans bonus uitalis”, etc.). In het begin, tot 

luna viii, komt ook de openbare veiligheid aan de orde: “furtum cito conualescit”, “fur 

inuenitur”, etc.  

Dit lunarium lijkt aanvankelijk op een sterk ingekorte versie van het lunarium in MS Londen, 

BL Cotton Titus D. xxvii, fol. 27r/8-27v, maar naar het einde toe worden de inhoudelijke 

verschillen te groot om van een min of meer directe relatie te kunnen spreken.12] 

 

/1/ Luna prima omnibus agentibus utilis est. /2/ Eger diu languescit et longam /3/ infirmitatem 

patitur. Infans. uitalis. /4/ Luna ii. utilis emere et uendere /5/ nauim ascendere. iter facere /6/ 

sementem seminare. propagines /7/ facere. ortum facere. terram profun/8/dere. Furtum. cito 

conualescit /9/ et non uidebitur. Infans. cito crescit /10/ et non est uitalis. /11/ Luna iii. De 

omnibus agentibus abstine/12/re oportet. nisi solum quoduis ut non /13/ renascatur. utile est 

illud stirpare /14/ penitus. nec in ortum aliquid facere /15/ quia uanę illic nascuntur herbę. /16/ 

furtum cito inuenitur. Eger /17/ non euaderet. Infans. multum crescit et non erit uitalis. /18/ 

                                                 
9 Het bovenste gedeelte van de bladzijde bestaat uit twee kolommen met elkaar opvolgende teksten.  
10 vacat 
11 Nu vervolgt Ademar rechtsboven op de bladzijde met de prognostica voorafgegaan door de ouderdom van de 

maand (Luna i  etc.). Opvallend is het gebruik van de ligatuur NT. 
12 Cf. CHARDONNENS (ed.), Anglo-Saxon prognostics, p. 414-416. 
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Luna iiii. Omnia opera incipere utile est. molinum edificare. /19/ aquęductum adducere. 

furtum. cito inuenitur. /20/ ęger aut cito moritur. aut uix euadet. Infans. trac/21/tator regni erit.  

 

[kolom A+B] 

 

/16/ Luna v. sacramentum dare non est bonum sed periculosum.  Qui fugit. aut mortuus aut 

ligatus ad/17/nunciatur. Furtum: inuenitur. Eger. moritur. Infans. iuuenis morietur. /18/ Luna 

vi. venationes facere. acceptores accipere13 utile est. Furtum non inuenitur. Infans. /19/ diu 

languescit. Infans. utilis et bonus erit. Luna vii. Sanguinem minuare. pecus domare bonum est. 

/20/ Qui fugerit14 cito inuenitur; furtum. conualescit. Æger si fuerit medicatus. peruenit ad 

sanitatam. /21/ Infans. bonus uitalis. et utilis erit. Luna viii. sementem seminare. apes mutare 

bonum est. Fur. inue/22/nitur. Ęger diu languescit. et non euadit. Infans. in omnibus adquisitor 

erit. et iuuenis /23/ decidet.15 Luna viiii. In omnia agentia bonum est. Ęger diu egrotat et 

surgit. Infans. bonus et ui/24/talis. Luna x. Omnibus agentibus utilis. Qui incidit in langore. 

nihil erit. Infans. circuibit. /25/ multas regiones. Luna xi. Vias carpere bonum. Infans. rerum 

adquisitor erit. Luna xii. Ab omni/26/bus actionibus utile est. Ęger languet. et surgit. Infans. 

religiosus. Luna xiii. paruam habet uti/27/litatem. Ęger longo16 tempore languet. Infans. 

temptator erit et iracundus. uitalis tamen /28/ Luna xiiii. bonum est ad omnia quę agenda sunt. 

Ęger laborat et surgit. Infans. longeuus et tracta/29/tor. Luna xv. minimam habet utilitatem. 

Infans. iuuenis morietur. Luna xvi. Ęger laborat et /30/ surgit. Infans. uitalis et pauper; Luna 

xvii. Omne opus facere utile est. Ęger laborat et sur/31/git. Infans. felix erit. Luna xviii. Utilis 

ad omnia agenda. Ęger diu egrotat et sanabitur /32/ Infans. in honore ait. et non diu uiuet;.  

 

[fol. 193r] 

 

/1/ Luna xviiii. ad omnia uale est. Ęger cito surgit. Infans. bellator; Luna xx. uanissimam ad 

/2/ omnia. Ęger diu egrotat et surgit. Infans. latro et ingeniosus. Luna xxi. Ab omnibus 

abstinere /3/ oportet. Furtum. inuenietur. Infans. laboriosus. Luna xxii. Si negotiate uolueris 

grauiter /4/ inuenies. Infans. religiosus. Luna xxiii. Rixę et contentiones surgunt. Eger diu 

egrotat. /5/ Infans. uulgaris; Luna xxiiii. Eger. cito moritur. Infans. multas circuit regiones et 

pia/6/cula multa commutet. Luna xxv. Ęger languet et moritur. Infans. pericula multa patitur. 

/7/ Luna xxvi. Æger surgit. Infans. amabilis; Luna xxvii. Ęger confortatur. Infans. neglegens 

erit. /8/ Luna xxviii. Somnium bonum.17 /9/ Luna xxviiii. Ęger non egrotat grauiter. Infans. 

sanus erit et bonus apud homines. Luna xxx. Eger per/10/uenit ad mortem et ad uitam 

reuertitur. Infans. negotia multa sectatur.   

 

3. JAARVOORSPELLING 

 

[Ook wel Revelatio Esdrae genoemd.18 De oorsprong van deze tekst ligt mogelijk al voor het 

begin van onze jaartelling en verwijst, naar algemeen wordt aangenomen, naar Griekenland. 

In de Middeleeuwen werd deze tekst vervolgens toegeschreven aan de profeet Ezra. De 

oudste Latijnse versie van de Revelatio Esdrae bevindt zich in MS Leiden Vos. Lat. Q. 69, 

                                                 
13 corr. 
14 fugerit] coni. ex Cotton Titus D. xxvii 
15 lees: decedet 
16 logo  ante corr. (suprascr. n) 
17 De regel is verder opengelaten. 
18 Cf. E. Ann MATTER, “The “Revelatio Esdrae” in Latin and English Traditions” in: Revue Bénédictine 92 

(1982), p. 376-392.   
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fol. 37vab (s. VIIIex), en verder in vroege handschriften uit monastieke centra als Fleury 

(Londen, BL, Harley 3017, s. IX) en Lorsch (BAV Vat. Palat. lat. 1449, s. IX).19  

De voorspelling heeft haar basis in de weekdag waarop 1 januari (Kalende) valt. De 

weekdagen zijn genummerd van .i. (zondag)  tot .vii. (maandag). De voorspelling betreft het 

gehele jaar: “Indien 1 januari op een zondag valt, dan zal de winter goed zijn, de lente 

winderig en de zomer droog; een goede wijnoogst, de schapen zullen groeien; goede oogsten; 

de honing vloeit over. Ouderen en vrouwen zullen sterven en er zal vrede zijn.” 20] 

   

 

/11/ Kalendae ianuariae .i. hiems bonus. uernus uentuosus. estas sicca. uindemia bona. oues 

crescunt. /12/ messes bonę. mel abundat. Senes et feminę moriuntur et pax erit. /13/ ii. hiemps 

permixtus. siccus et humidus. uernus bonus. estas sicca et uentosa. tem/14/pestas per loca. 

uindemia bona. messes bonę. ualitudo hominum. apes /15/ moriuntur. Infantes et pecora 

periclitabuntur. /16/ iii. hyemps himbrosus.21 uernus bonus uentosus et pluuialis. ęstas bona et 

abun/17/dantia bona. uindemia bona. mulieres moriuntur. sterilitas erit. /18/ naues 

periclitantur.22 reges peribunt. /19/ iiii. hyemps durus et asper. uernus malus. ęstas bona. 

intermedio anno. Luna /20/ laborat malum et ęgrotabuntur. messes et uindemię bonę. Iuuenes 

moriuntur. /21/ Pecora23 moriuntur. qui negotiauerit satis laborat. et mel parum erit. /22/ v. 

hyemps bonus. uernus uentuosus. æstas bona. et abundantia erit. reges et principes 

peri/23/clitabuntur et pax erit. /24/ vi. hyemps stabilis. uernus et estas boni; dolor oculorum. 

uindemia bona. Apes moriuntur. /25/ frumenta carum emuntur. /26/ vii. hyemps bonus. tamen 

turbinosus erit. uernus uentuosus. estas bona. naues pereunt. pluuię /27/ minuuntur. Nix erit. 

frumenta cara. fruges abundant. Senes moriuntur /28/ Apes moriuntur. Domus cremabuntur. /

                                                 
19 CHARDONNENS, Anglo-Saxon Prognostics, p. 492; DE MEYIER, Codices Vossiani Latini. Codices in Quarto, p. 

162 (“Supputatio Hestre sacerdotis”); MATTER, “The Revelatio Esdrae”, p. 382 en 387. 
20 Voor een vergelijkbare tekst in een overeenkomstige context, cf. MS Londen BL Cotton Titus D. xxvi, fol. 

10v/10-11v/6 en Cotton Titus D. xxvii, fol.25r/8 – 25v/3, in CHARDONNENS (ed.), Anglo-Saxon prognostics, p. 

497-498; Beate GÜNZEL (ed.),  Ælfwine’s Prayerbook (London, British Library, Cotton Titus D. xxvi + xxvii) 

(Londen 1993), p. 115 en p. 151; MS Londen, BL, Cotton Tiberius A. iii, fol. 36r/14-36v/7, in CHARDONNENS 

(ed.), Anglo-Saxon Prognostics, p. 496-497; LIUZZA (ed.), Anglo-Saxon Prognostics, T4. 
21 imbrosus, regenachtig (LATHAM, anno 1302)  
22 periclitat ante corr. (add.  NTur) 
23 spitse a verbeterd in open a (lijkt op at).  
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60.  ADEMAR, Notities met betrekking tot de benoeming van de aartsbisschop van 

Bordeaux in 1028 en m.b.t. de derde translatie van Sint Martialis in hetzelfde jaar. 

 

fol. 187r in marg. (schriftje XIII). 

 

TOELICHTING
1 

 

 

 
 

Afb. 60.1, fol. 187r. Aantekeningen in de marge van Hyginus, De astronomia.  

 

  De tekst op fol. 187r  is soms moeilijk leesbaar zodat Holder-Egger in zijn editie het slot van 

de aantekeningen laat voor wat het is: “das Folgende ist ohne Reagenz nicht mehr deutlich zu 

lesen…”.2 Léopold Delisle slaagt wel in de ontcijfering. Overigens lijkt de staat van het 

perkament op fol. 187r, en ook die op fol. 139r, te duiden op aantasting door een vloeistof.3  

 

   De tekst heeft twee, chronologisch van elkaar gescheiden gebeurtenissen tot onderwerp:  

 

- ten eerste de benoeming van Godefridus tot aartsbisschop van Bordeaux op 8 

september 1028. De benoeming vond plaats in de kerk Saint-Romain te Blaye in 

aanwezigheid van de hertogen Willem van Aquitanië en Sancius van Gascogne, de 

bisschoppen Isembertus van Poitiers, Arnaldus van Périgord en Islo van Saintonge, en 

tenslotte graaf Alduinus van Angoulême. 

Deze notitie van Ademar heeft als basis gediend voor zijn relaas in het Chronicon III, 

69, 5-9. De benoeming van Godefridus staat bijna aan het einde van het Chronicon 

                                                 
1 Voor edities en literatuur, zie onder tekst nr. 51. 
2 HOLDER-EGGER,  “Notizen von S. Eparch”, p. 637 
3 Vermoedelijk dus niet de “Reagenz” waarover Holder-Egger sprak.  
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(recensie γ) en is, chronologisch gezien, de laatste gebeurtenis die Ademar daar 

vermeldt.  

 

- ten tweede volgt direct na de benoeming van de aartsbisschop, het relaas van de derde 

translatie van het lichaam van Sint Martialis (apostolus).4 Terwijl de nachtelijke hemel 

stralend is verlicht, worden de relieken op 17 november 1028 overgebracht naar de 

kerk op Montjovy (Mons gaudii), even buiten Limoges. Vervolgens keren de relieken 

op 19 november5 weer terug naar de herbouwde abdijkerk (ecclesia saluatoris) om 

aanwezig te zijn bij de wijding van deze kerk. De inwijding geschiedt door elf 

bisschoppen gezamenlijk, terwijl bisschop Isembertus van Poitiers de mis opdraagt. 

Het inwijden met wijwater begint bij zonsopgang (het eerste kraaien van de haan) en 

het is pas afgerond met het derde uur na zonsopgang.   

 

    Hetzelfde wijdingsritueel, maar nu met opsomming van de namen van de elf betrokken 

bisschoppen, staat beschreven in de marge van MS Parijs, BnF lat 5239, fol. 20v, door een 

anonieme monnik. Omdat bekend is dat Ademar dit handschrift goed kende en meermalen 

raadpleegde, is het zeer wel mogelijk dat hij van de vermelde passage uit BnF lat 5239 een 

uittreksel maakte en dit in de marge van Hyginus’ De astronomia in VLO 15 noteerde.6  

Anderzijds was Ademar op dat moment in Limoges persoonlijk aanwezig, dus is het evenmin 

uitgesloten dat zijn notitie beschouwd moet worden als een onmiddellijk ooggetuigenverslag. 

Later, in de periode 1030-1033, als Ademar zijn preken schrijft in MS Parijs, BnF lat 2469, 

komt de episode van de derde translatie en de wijding van de Salvatorkerk opnieuw aan bod, 

maar nu met zeer veel uitweidingen en versieringen.7 Het is intussen opvallend dat deze derde 

translatie van Martialis in geen enkele kalender is terug te vinden.8  

   In het Chronicon III, 68, 10-15, wordt vermeld dat bisschop Isembertus van Poitiers in 

gezelschap van bisschop Jordanus van Limoges, op pelgrimstocht naar het Heilige Land is 

vertrokken. Omdat Isembertus medio november 1028 nog in Blaye aanwezig was, moet het 

vertek naar Jeruzalem dus ná die datum hebben plaatsgevonden. De tocht verliep blijkbaar 

zeer voorspoedig want na negen maanden waren de bisschoppen weer present op de synode 

die begin augustus 1029 in Limoges werd belegd om te delibereren over de apostoliciteit van 

Saint Martial.9 

                                                 
4 Tijdens de tweede translatie in 994 (12 november) werd het lichaam van Sint Martialis overgebracht naar 

Montjovy om een volksziekte, veroorzaakt door  een moederkorenvergiftiging (sacer ignis), te bezweren, cf. 

LANDES, Relics, p. 29-30; volgens Ademar vond de eerste translatie plaats ter gelegenheid van de wijding van de 

Verlosserskerk door keizer Lodewijk de Vrome in de maand oktober van het jaar 830 (cf. P. BOURGAIN (éd.), 

Chronicon III, 16, 6-9). In werkelijkheid vond de gebeurtenis plaats in het jaar 832, cf. Y. CHAUVIN / G. PON, 

Chronique, p. 21-22, n. 86 en 87. 
5 In het handschrift staat “xiii Kalendas decembris”. LASTEYRIE, L’abbaye de Saint-Martial de Limoges, p. 72, 

dateert 19 november; LANDES, Relics, p. 199, houdt daarentegen 18 nov. aan, zich waarschijnlijk baserend op het 

relaas van de wijding door Ademar in één van zijn latere preken, opgetekend in BnF lat. 2469, fol. 97r: “... in 

festiuitate dedicationis templi Domini Salvatoris, quod est XIIIIo kalendas decembris...” (cf. DELISLE, 

“Manuscrits originaux”, p. 283). 
6 Het vermoeden bestaat dat Ademars tekeningen in Hyginus’ De astronomia op een of andere wijze beïnvloed 

werden door de illustraties bij De signis caeli  uit BnF lat 5239, zie tekst 54, p. 1042-43. 
7 MS Paris, BnF lat 2469, fol. 89r-97r. De tekst is uitgegeven door LASTEYRIE, L’abbaye de Saint-Martial de 

Limoges, p. 422-426; cf. LANDES, Relics, p.199-204; GRIER, The Musical World, p. 257. 
8 Een kalender van rond 1500 voor gebruik in de kerken van Sint Michael en Sint Petrus in Limoges geeft, naast 

de twee eerste translaties van Martialis, voor 18 nov. wel een Translatio sancti Stephani (MS Brive, 

Bibliothèque municipale 1, fol. 1-6v). 
9 De afwezigheid van bisschop Jordanus in dit voor Ademar cruciale jaar, waarin een apostolische liturgieviering 

voor Martialis werd gecomponeerd, roept de vraag op hoe Ademar de noodzakelijke toestemming van de 

bisschop (en zijn kanunniken) voor zijn activiteiten heeft verkregen. Reeds voordien? 
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     Men kan zich intussen afvragen waarom de aantekening over de wijding van de 

Salvatorkerk, van groot belang voor Ademar en zijn omgeving, geen plaats heeft gekregen in 

het Chronicon. De aantekeningen met betrekking tot Saint-Cybard op fol. 138v-144r moeten 

rond 1026 genoteerd zijn, de periode dat Ademar met recensio α van het Chronicon bezig 

was. Sommige van de aantekeningen komen namelijk terug in de vroege versie van het 

Chronicon.  De notities met betrekking tot Saint-Martial dateren in ieder geval van ná 19 

november 1028 en tonen aan dat Ademar tijdens zijn verblijf in Limoges nog steeds bezig was 

met de redactie van het Chronicon. Nu is het de vraag waarom Ademar de passage met de 

benoeming van de aartsbisschop van Bordeaux (8 september 1028) wél in de tweede en derde 

versie (β en γ) van het Chronicon (III, 69) heeft opgenomen en de derde translatie van Saint 

Martial op 18 november van datzelfde jaar niet (meer)? 

Omdat beide gebeurtenissen in zijn aantekeningen één geheel vormen, kan het haast niet 

anders dan dat Ademar de intentie had om, behalve de benoeming van aartsbisschop Gonfroy, 

ook de wijding van de Verlosserskerk in het Chronicon op te nemen. Wat zou meer voor de 

hand hebben gelegen dan dat het Chronicon geeindigd zou zijn met de wijding van de 

herbouwde abdijkerk van Saint-Martial en met de translatio beati Marcialis apostoli? 

     Over de reden voor dit onbevredigende slot van het Chronicon kan slechts worden 

gespeculeerd,10 maar de aantekeningen in VLO 15 maken ons erop attent dat Ademar ook nog 

na november 1028, terwijl hij in Limoges verbleef, bezig was met een nieuwe redactie van 

zijn geschiedschrijving. Het is denkbaar dat Ademar, na het door sommigen veronderstelde 

echec van de apostoliteitscampagne in augustus 1029, de aantekening omtrent de translatio 

onberoerd terzijde heeft gelegd en zijn werk aan het Chronicon beëindigde. Deze verklaring is 

niet sluitend omdat van Ademar bekend is dat hij ná 1029 naar vele van zijn geschriften is 

teruggekeerd om deze in pro-apostolische zin te bewerken.11 Dus waarom is dat dan niet 

gebeurd met het slot van het Chronicon? Zou het vanwege deze ongerijmdheden niet het 

overwegen waard zijn om het abrupte einde van het Chronicon toe te schrijven aan een 

mechanisch defect van het handschrift, in die zin dat het laatste katern waarin Ademar de 

meest recente geschiedenis beschrijft, verloren is gegaan? Indien de katernen van het 

Chronicon voorzien waren van een voorlopige binding, hetgeen bij een “work in progress” 

voor de hand zou liggen, is dit een plausibel scenario. 

 

 

EDITIE 

 

[fol. 187r, in margine] 

 

  

1 anno millesimo xxviii incarnationes domini ordinatur archiepiscopus burdegalensis 

gotefridus vi. idus septembris apud sanctum romanum blauiæ. Ibi fuit uuillelmus dux 

                                                 
10 Cf. BOURGAIN (éd.), Chronicon, Introd. , p. LXXXII-LXXXIV. 
11 Het tijdstip waarop deze veranderingen werden aangebracht is echter moeilijk vast te stellen. Het zou ook 

reeds vóór 1028 gebeurd kunnen zijn. In MS Wolfenbüttel Gud. 79 bevindt zich een kalender van Saint-Martial. 

De eerste hand maakt melding van de eerste (10 oktober) en tweede (12 nov.) translatie van Sint Martialis. In de 

marges van dit Martyrologium bevindt zich een bewerking van Boethius’ De musica, naar mijn mening in  de 

hand van Ademar. In de kalender zelf heeft een tweede hand, vermoedelijk eveneens Ademar, achter de naam 

van Marcialis tot tweemaal toe op rasuur apostoli toegevoegd. Het vreemde is echter dat Ademar geen poging 

heeft gedaan om in deze kalender de derde translatie van 19 nov. 1028  een plaats te geven. Kan dit betekenen 

dat Ademar zijn wijzigingen vóór november 1028 in de kalender heeft aangebracht en dat deze kort daarna uit de 

roulatie is genomen? Mogelijk dat Ademar pas op dat moment het katern met de kalender prepareerde voor zijn 

bewerking van de De musica. Zie voor dit handschrift de Appendix in Deel I. 
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aquitaniæ sancius dux uuasconiæ. episcopus isimbertus pictauensis. arnaldus 

pe<t>rogoricensis. islo sanctonensis. alduinus comes engolismensis.  

 

2 Ipso anno xv Kalendas decembris nocte sabbati inlucescentis leuatum est corpus beati 

marcialis apostoli et portatum ad locum qui dicitur ad montem gaudii et in sua ecclesia 

positum et hæc est translatio eius tercia. Tercio uero die hoc est secunda sabbati quod 

est xiii Kalendas decembris consecrata est ecclesia saluatoris mundi. ab episcopis xi. 

altare saluatoris consecrauerunt simul omnes et celebrauit12 missam isembertus 

pictauensis episcopus. Coeperunt aquam benedictam a prima pullorum cantu et 

peractum est hora diei tercia. 

                                                 
12 celebrauit]  Delisle     celebrauerunt  Holder-Egger 
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61. BISSCHOPSLIJST VAN LIMOGES.  

 

fol. 193v, in margine (schriftje XIII).  

 

PALEOGRAFIE 

 

   De lijst is grotendeels geschreven in de hand van Ademar: naar algemeen wordt 

aangenomen tot en met de naam Iordanus, bisschop van 1024 tot1051. Daarna zijn door 

verschillende handen nog zes bisschoppen toegevoegd. Volgens Delisle heeft Ademar deze 

lijst “après coup” in de marge geschreven. Naar mijn idee heeft Ademar een eerste versie van 

de bisschopslijst vrijwel tegelijkertijd met de zeventwintigste paastabel (1026-1044) in VLO 

15 gekopieerd en wel tijdens het leven van Hilduinus (Alduinus) die bisschop was van 990 tot 

1014. De paleografische continuïteit wordt namelijk pas onderbroken met de naam van 

Giraldus (ca. 1014-1022), de opvolger van Alduinus. Om de lijst te actualiseren heeft Ademar 

de naam Giraldus dus in tweede instantie toegevoegd. Nog weer later noteerde Ademar de 

bisschopsjaren achter Giraldus’ naam, waarschijnlijk bij gelegenheid van diens overlijden.1 

Vervolgens noteerde Ademar de naam van Iordanus op enig moment nadat deze in 1024 als 

opvolger van Giraldus gekozen was. 

  Op grond van deze bisschopslijst heeft Richard Landes geconcludeerd dat de eerste versie 

van deze lijst, die liep tot Alduinus († 1014), vóór 1014 in de marge van schriftje XIV moet 

zijn opgetekend. Dat wil zeggen dat de andere teksten, waaronder Hyginus’ De astronomia en 

de computistische teksten, die codicologisch aan de bisschopslijst voorafgaan, dus ook vóór 

1014 in VLO 15 moeten zijn gekopieerd.2 

 

                                                 
1 Ademar vult 8 jaar en twee dagen in voor de episcopaatsduur. Giraldus houdt de zetel bezet tot zijn overlijden 

in 1022. Terugrekenend zou hij dan in 1015 aangetreden zijn en niet al in 1014 zoals algemeen wordt 

aangenomen, cf. BOURGAIN (éd.), Chronicon, p. 297; 301.   
2 LANDES, Relics, p. 99; dit alles onder de voorwaarde dat er na Alduinus inderdaad een paleografische cesuur 

optreedt. 
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Afb. 61.1, fol. 193v, in margine. Het benedengedeelte van de bisschopslijst van Limoges. 

 

 

  Rond het jaar 1028, toen de apostolische cultus rond Sint Martialis zijn hoogtepunt bereikte, 

moet Ademar nog een keer naar het begin van de lijst zijn teruggekeerd om daar de eerste 

naam (Marcialis) weg te krassen zodat er plaats ontstond om – nu aan de bovenbladrand 

beginnend − de namen van de leerlingen van Martialis, te weten Alpinianus en 

Austriclinianus, toe te voegen. Tevens had Ademar nu de ruimte geschapen om de simpele 

naamsvermelding Marcialis te vervangen door het niets aan duidelijkheid overlatende: 

“Primus episcopus lemouicensis est beatus marcialis apostolus. sedit annis xxviii”. Deze 

bewerking paste in de strategie van Ademar om aanzien en macht van het klooster en van de 

zittende bisschop van Limoges, de hoogte in te stuwen.    

 

 

 
 

Afb. 69.2, fol. 193v, bovenrand. Herbewerking in apostolische zin van het bovengedeelte van 

de bisschopslijst, met rechts de paastabel (1026-1044). 
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    De plaatsing van deze lijst naast de chronologische tabel van 1026-1044, en die van de 

bisschoppen van Tours op de volgende bladzijde, kan worden beschouwd als een poging om 

de bisschoppen in hun tijd te plaatsen. Indien men beschikt over een complete lijst van 

bisschoppen mét de duur van hun episcopaat, en indien het jaar bekend zou zijn waarin de 

eerste bisschop aantrad, dan zou het in principe mogelijk moeten zijn om, rekenend vanaf 

anno domini,  een chronologische reeks op te stellen. Voor Ademar had zo’n ononderbroken 

genealogie van bisschoppen een bijzonder belang omdat hij de eerste bisschop van Limoges, 

Martialis, voor een tijdgenoot van Christus door wilde laten gaan. Dat betekende dat het begin 

van het episcopaat in Limoges − volgens Gregorius van Tours was Sint Martialis in de 3e 

eeuw werkzaam geweest3 − met enkele eeuwen vervroegd moest worden.  Mijn vermoeden is 

dan ook dat Ademar om deze reden, en in overeenstemming met de nieuwe biografie van 

Martialis, de namen van Austriclinianus, Alpinianus, Aurelianus en nog andere bisschoppen 

aan de lijst heeft toegevoegd om via een verlengde stamboom de aannemelijkheid van 

Martialis als tijdgenoot van Christus te rechtvaardigen. Louis Duchesne heeft opgemerkt dat 

de lijst van Ademar acht namen méér bevat dan de 36 voorgangers die bisschop Jordanus 

telde in een brief aan paus Benedictus VIII († 1024).4  

   Omdat vele door Ademar vermelde bisschoppen in geen enkele andere literaire bron 

genoemd worden, twijfelt Duchesne aan de authenticiteit van grote delen in Ademars lijst.5  

Anders dan Duchesne meent Aubrun door een beredeneerde  behandeling van alle genoemde 

bisschoppen, gecombineerd met een berekening van de totale episcopaatsduur, de relatieve 

betrouwbaarheid van Ademars lijst aan te kunnen tonen.6 Wanneer we uitgaan van een van 

elders bekende, gemiddelde episcopaatsduur van 18 jaar,7 we vermenigvuldigen dit getal met 

44 en trekken dit product vervolgens af van het jaar waarin Jordanus bisschop werd (1024), 

dan betekent dit dat Martialis volgens deze lijst bij benadering in het jaar 238 bisschop van 

Limoges werd, hetgeen vrij goed overeenkomt met wat ons uit andere historische bronnen 

bekend is. Aubrun beschouwt de uitkomst van deze rekensom als een weerspreking van het 

vermoeden dat Ademar de lijst opzettelijk uitbreidde om Martialis in de apostolische tijd te 

kunnen plaatsen.8  

  Hoewel de gemiddelde episcopaatsduur vrij goed blijkt te kloppen, wil dit nog niets zeggen 

over de historische betrouwbaarheid van deze bisschopslijst. Integendeel zelfs: zoals de 

paleografie bewijst, voegde Ademar aan de bisschopslijst namen toe die in overeenstemming 

waren met de ‘nieuwe’ historische feiten omtrent het leven van Martialis als apostel van 

Christus (Vita Prolixior). Het is dus verwonderlijk dat bij een manifest corrupte bisschopslijst 

de gemiddelde episcopaatsduur tot een correcte uitkomst blijkt te leiden. Hooguit zou je 

hieruit mogen concluderen dat de lijst waarmee Ademar oorspronkelijk werkte, en waar hij 

bisschoppen aan toevoegde, reeds gebrekkig was.   

 

 

EDITIE 

 

L. DELISLE, “Manuscrits originaux d’Adémar de Chabannes”, p. 313. 

 

                                                 
3 Gregorii episcopi Turonensis Libri Historiarum X, eds. B. KRUSCH  en W. LEVINSON (Hannover, 1951:  MGH. 

Scriptorum rerum Merovingicarum, I, 1), hier  Liber I, 30, p. 22-23. 
4 L. DUCHESNE, Fastes épiscopaux de l’ancienne Gaule, II, p. 48.  
5 Ibidem, p. 50. 
6 AUBRUN, L’ancien diocèse, p. 92-101. 
7 Ibid., p. 92, n. 21. 
8 Ibid., p. 92-93. 



 

1184 

 

Een vergelijkbare lijst van de hand van van Bernard Itier (1163-1225) in Parijs BnF lat 1338, 

fol. 236v-237r, cf. Andrew W. LEWIS (ed. and transl.), The Chronicle and Historical Notes of 

Bernard Itier (Oxford, 2012), p. 132-135, en Jean-Loup LEMAÎTRE (éd.), Bernard Itier, 

Chronique (Parijs, 1998), p. 78-81; Bernard Itier liet Alpinianus en Austriclinianus weg, maar 

voegde Experius, Cessator en Christianus toe. 

Jean BECQUET, “Les évêques de Limoges aux Xe, XIe et XIIe siècles”, in: Bulletin de la 

Société archéologique et historique du Limousin 104 (1977), p. 63-90; 105 (1978), p. 79-104; 

106 (1979), p. 79-114; 107 (1980), p. 109-141. 

Michel AUBRUN, L´ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle (Clermont-

Ferrand, 1981), p. 87-101, geeft een tabel met de verschillende bisschopslijsten naast elkaar 

geplaatst (p. 88, n. 7: per vergissing geeft Aubrun niet fol. 193v maar fol. 139v als vindplaats 

voor de bisschopslijst in VLO 15). 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[fol. 193v. in margine] 

 

(1)  primus episcopus lemouicensis est beatus marcialis apostolus. sedit annis xxviii. 

(2)  alpinianus 

(3)  austriclinianus 

(4)  aurelianus 

(5)  ebulius 

(6)  atticus 

(7)  emerinus 

(8)  ermogenianus 

(9)  adelfius 

(10)  datiuus 

(11)  Item adelfius 

(12)  astidius 

(13)  rusticus 

(14)  Item rusticus 

(15)  exochius 

(16)  ferreolus 

(17)  asclipiodita 

(18)  asclipius 

(19)  simplicius 

(20)  felix 

(21)  Item adelfius 

(22)  lupus. 

(23)  erchenobertus 

(24)  cæsarius 

(25)  roricius 

(26)  Item roricius 

(27)  ermenmarus 

(28)  ermenus 

(29)  salutaris 

(30)  agericus 

(31)  sacerdos 

(32)  autsindus 

(33)  ebbo 
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(34)  raimbertus 

(35)  odacar 

(36)  stodilus 

(37)  aldo 

(38)  geilo 

(39)  anselmus 

(40)  Turpio 

(41)  ebulus 

(42)  aldegerius 

(43)  alduinus 

(44)  giraldus. annis viii. dies ii. 

(45)  Iordanus. 

(46)  Iterius. episcopus 

(47)  Wido 

(48)  Willelmus 

(49)  Petrus 

(50)  Eustorgius. 

(51)  Geraldus.



 

1186 
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62. BISSCHOPSLIJST  VAN  TOURS  

 

fol. 194v (schriftje XIII). 

 

 

PALEOGRAFIE 

 

  In de hand van Ademar. Geschreven in twee kolommen. De tweede kolom heeft geen rechte 

kantlijn maar golft mee met de regeleinden van de eerste kolom. 

Van alle bisschoppen wordt de zittingsduur vermeld, behalve van de laatste bisschop 

Arnulfus, die van 1023 tot 1052 bisschop was van Tours. Dat wil zeggen dat 1023 de datum 

ante quem non voor vervaardiging van de lijst is; dus gemaakt ná de bisschopslijst van 

Limoges waarvan de eerste versie dateert van tijdens het leven van bisschop Alduinus 

(Hilduinus, 990-1014).1 

De bisschopslijst ontving in tweede instantie een nummering vóór de namen van Gatianus 

(primus), Proculus (x), Gregorius (xx) en Rigobertus (xxx). 

 

 

TEKST 

 

  Voor de chronologie van de eerste bisschoppen tot Gregorius van Tours, cf. Luce PIETRI, 

“La succession des premiers évêques tourangeaux : essai sur la chronologie de Grégoire de 

Tours”, in: Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps Modernes 94 (1982), 

p. 551-619. Uitgangspunt voor deze studie zijn de gegevens over de bisschoppen die door 

Gregorius van Tours worden vermeld in de Historia Francorum, en vooral in het laatste 

hoofdstuk X , De episcopis turonensis. 

  De zittingsjaren van de bisschoppen die ik in de voetnoten heb genoteerd, zijn indicatief 

bedoeld en maken geen enkele aanspraak op volledigheid.2 

 

EDITIE
3 

 

‡  onleesbaar 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

[kolom A] 

 

Nomina episcoporum turonensium. 

Primus Gatianus. an. L.4 

Lidorius. LI.5  

Martinus. an. XXVI.6 

                                                 
1 Zie tekst 61. 
2 Bron: Wikipedia. 
3 Voor zover mijn kennis reikt is deze lijst nog niet uitgegeven, cf. Histoire littéraire de la France, t. XXIX, p. 

435. 
4 251-304; Primus is later toegevoegd. 
5 341-371 
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Bricius. XLVII.7 

Eustochius. XVII.8 

Perpetuus. XXX. đ XVI.9 

Volusianus. an. VI. m. II.10 

Verus. an. XI. đ. VIII11 

Licinius. an. XII. m. II. đ. XXV.12 

xProculus. an. I. 

 Theodorus. an. I.13 

 Dinifius. X.14 

 Omatius. III. m. V.15 

 Leo. m. VI.16 

 Francilius. I. m. VI17 

 Iniuriosus. XV. m. XI. đ. VI18 

 Baldenus .V. m. X19 

 Guntarius. an. I. m. X. đ. XXII20 

 Eufronius. XVIII. m. VIIII. đ. XX21 

xGregorius. XXI.22 

 Poladius. VII. m. I.23 Fuit interuallum an. III. m. VII. đ. VI. 

 Leupacarius. XII. m. III.24 

Aigiricus. III. m. II.25 

Baudacer(?) an. I. m. IIII.26 Fuit interuallum m. VI. đ. X. 

Sigilaicus. II. m. VIIII.27 

Leobardus. VI.28 

Modegisilus. XI.29 

Latinus. XIII.30 

Carigisilus. II.31 

                                                                                                                                                         
6 371-397 
7 397-442 
8 442-458/59 
9 458/59-488/89 
10 488/89-498 
11 498 
12 507-519 
13 519; Theodorus en Proculus leidden het bisdom simultaan; cf. Luce PIETRI, “La succession des premiers 

évêques tourangeaux”, p. 565-567; voor de volgorde van Theodorus/Proculus, Difinius, Ommatius en Leo, cf. 

Ibid., p. 566, n. 53.  
14 521 
15 522-526 
16 526-527 
17 527-529 
18 529-546 
19 546-552 
20 552-555 
21 503/556-573 
22 538/573-593 
23 Pelagius I, 595-602 
24 Luparius, 602-614 
25 614-617 
26 Ginaldus (617-618) en Valatus (618-619) 
27 619-622 
28 Leobaldus, 622-625 
29 625-638 
30 638-650 
31 650-652 
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 xxxRigobertus. II.32 

 Papolenus. V. m. II.33 

 Crotbertus. XV. m. XI.34 

 Bertus. XIII. m. VIII. đ. X.35 

 Eparchius. VIII.36 

 Ibbo. VIII. đ. XV.37 

 

[kolom B] 

 

Guntrannus. an. VII. m. II.38 

Dido. an .I. m .I.39 

Ragabertus. XXVII. m. V.40 

Autbertus. XV. đ. VI.41 

Ostaldus. XII.42 

Eusebius. XX.43 

Erlengus. XXVII.44 

Ioseph. XXIII. m. V. đ. III.45 

Landrannus. XXIII. m. VI.46 

Vrsmarus. an. XI. m.‡.47 

Item Landrannus. IIII. m. IIII.48 

Amalricus. IIII. m. XI.49 

Erardus. XV. m. III. đ. X.50 

Actardus. an. III. m. I. đ. XXI.51 

Adalaldus. XVI. m. II. đ. XIII.52 

Erbernus. XXVII. m. IIII.53 

Rotbertus. XIII. m. III.54 

Teotelo. XIII. m. X. đ. XII.55 

Ioseph.XII. m. I. đ. XVIII.56 

                                                 
32 652-654 
33 654-660 
34 660-695 
35 Pelagius II, 695-700 
36 Evartius, 700-709 
37 709-724 
38 724-732 
39 732-733 
40 Rimbertus, 733-752 
41 752-754 
42 754-760 
43 Gravianus (760-765); Eusebius, 765-771  
44 771-792 
45 792-815 
46 815-836 
47 836-846 
48 846-851 
49 851-856 
50 856-871 
51 871-873 
52 Adalardus, 875-890 
53 890-916 
54 916-932 
55 932-945 
56 946-957 
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Frotrius. II.57 

Arduinus. XVIII. m. IIII. đ. VIIII.58 

Ardrembaldus. XVIIII. m. XI. đ. XVIIII.59 

Vgo. XVII. m. VI. đ. XXVIII.60 

Arnulfus61

                                                 
57 957-960 
58 960-980 
59 XVIII ante corr.       Archembaldus, 981-1003 
60 1003-1023 
61 1023-1052 
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63. HYMNE: Sacerdotes dei 

 

fol. 185v, in linkermarge (schriftje XIII). 

 

PALEOGRAFIE / CODICOLOGIE 

 

 
 

Afb. 63.1. Sacerdotes dei met neumen (verticale aantekening, 90o gedraaid). 

 

EDITIE 

 

[Responsorium met neumen, Hesbert nr. 7556]1 

 

[fol. 185v marg.] 

 

sacerdotes dei benedicite deum   

             sancti et humiles corde laudate deum  

         Versus:  Spiritus et animę iustorum  

                        himnum dicite deo nostro  

Sancti

                                                 
1 R.-J. HESBERT, Corpus Antiphonalium Officii, vol. IV, nr. 7556, p. 386 (Comm. plur. Conf.). Voor de tekst cf. 

Dn 3, 84-87; Apc 19, 5. 
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64. ADEMAR VAN CHABANNES, Fabulae (bewerking van Phaedrus/Romulus)  

 

fol. 195r – fol. 203v (schriftje XIV). 

 

 

PALEOGRAFIE/CODICOLOGIE 

 

 
 

Afb. 64.1, fol. 199v. De tekst in donkere inkt is de tekst van de rectozijde die op de versozijde 

doorschijnt.  
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  Dit laatste katern uit de verzameling in VLO 15 bestaat uit acht dubbelbladen en twee 

enkelbladen met kim, de eerste ingevoegd tussen fol. 196 en 198, de tweede tussen fol. 198 en 

200.1   

Het perkament is van mindere kwaliteit, vooral de vettige structuur van bifolia 199^206, 

200^205 en 201^204 geeft nogal wat problemen bij het ontcijferen van de tekst.   

Onduidelijkheden in het schrift worden echter niet alleen veroorzaakt door de toestand van het 

perkament, ook het reeds bekende priegelschrift van Ademar is niet voor iedereen even goed 

leesbaar.2 Hervieux insinueert dat vooral de minder zachtzinnige omgang met het handschrift 

door zijn voorgangers debet was aan de vaagheid van de letters: “Ce qui les rend illisibles, 

c’est moins le défectuosité, que l’étude, faite par de nombreux philologues, de cette partie du 

manuscrit. Au contact de leur doigts le parchemin s’est encrassé et les lettres se sont 

effacées.”3 Ik noem nog enkele omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot 

verwarring: 

- Ademar maakt in deze tekst gebruik van een tot dan in VLO 15 niet voorkomende 

afkortingstechniek: door middel van een punt wordt de letter a of e voorgesteld. In 

fabel V leidt dat tot de volgende schrijfwijze: “redder. p.ne̅ que̅ ded.ra̅” (“reddere 

panem quem dederam”). Soms wordt de uitgang van een werkwoord vervangen door 

een punt zoals “ueniss.” voor “uenissent” in dezelfde fabel. En er zijn gevallen waarin 

voor een goed verstaander de beginletter van een woord, gevolgd door een punt, moet 

volstaan, zoals “u.” voor “uulpis” in fabel XIV. Soms kan dat problemen opleveren, 

bijvoorbeeld bij de identificatie van de kleuren die met de beginletter(-greep) van een 

bepaalde kleur worden aangeduid. De betekenis van die letters kan in enkele gevallen 

meerduidig zijn.4 

- De wispelturige lay-out zorgt ervoor dat in de meeste fabels een regelmatig, 

horizontaal verloop van de regels, die aldus genummerd zouden kunnen worden, niet 

aan de orde is. Eerst werden de tekeningen op het perkament aangebracht, waarna de 

tekst zich in allerlei bochten moet wringen om gelijke tred te houden met de 

opeenvolging van tekeningen. Dat dat niet altijd lukt, blijkt op fol. 197r waar de 

tekeningen bij fabels XVI (De oude leeuw) en fabel XVII (De ezel en zijn meester), 

onvoldoende plaats laten voor de tekst, zodat die grotendeels naast fabel XV (De vos 

en de raaf) wordt ingevuld. Soms ziet Ademar zich gedwongen om de tekening zelf 

met tekst te vullen (fol. 199r). 

- Het herhaaldelijk gebruik van tiroonse noten kan de leesbaarheid in de volgende 

gevallen bemoeilijken:5  

1. eindnoot –es in iudices en testes (fol. 195v); 

                                                 
1 Voor verdere details omtrent de opmerkelijke constructie van dit katern verwijs ik naar het hoofdstuk 

Paleografie en codicologie. 
2 Voor Lucian MÜLLER, “Zu den versus Scoti cuiusdam de alphabeto, einem Gedicht des Damasus und den 

äsopischen fabeln Nilants” in: Rheinisches Museum für Philologie 22 (1867), p. 500-509, bijvoorbeeld, zou het 

een aanslag op zijn gezichtsvermogen betekenen indien hij Ademars autograaf aan een systematische 

vergelijking met de editie van Nilant zou onderwerpen, “...weil die Buchstaben minutiös, verwittert und 

verflossen, ein wahres Augenpulver sind” (p. 508).  
3 Léopold HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. I (1893), p. 259; sommige intensieve gebruikers die Hervieux 

voorgingen zijn met name bekend: Isaac Vossius, Jacob Gronovius, J. Fr. Nilant, F. Lindemann en Lucian 

Müller. 
4 Cf. B. GUINEAU en  J. VEZIN, “Étude de recettes et d’indications de couleurs relevées sur un manuscrit 

d’Adémar de Chabannes (Leiden, Voss. Lat. O. 15). L’exemple de la couleur gladius”, Scriptorium 60/1 (2006), 

p. 83. De opsomming van de kleurindicaties door Guineau/Vezin (p. 81 en 82) is onvolledig, zoals een snelle 

blik op het handschrift leert. 
5 Alle vroegere uitgevers hebben deze tiroonse noten verwaarloosd, zij het dat Georg THIELE, Der Illustrierte 

Lateinische Aesop in der Handschrift des Ademar: Codex Vossianus Lat. Oct. 15, Fol. 195-205, p. 40, in twee 

gevallen het teken herkent (illa en causa).  
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2. causa  (fol. 196r);  

3. illa (fol. 198v);  

4. quidem (fol. 196r, 197v, 202r en 202v);6 

5. bij de introductie van de slotmoraal (epimythium) gebruikt Ademar steeds twee 

tiroonse vormen ter afkorting. Als in Romulus I, 1 staat:  “haec illis Aesopus narrat 

qui…” (“deze fabel is bedoeld voor hen die ...”), dan kort Ademar dit af met de 

tiroonse noot voor illis of illi (CNT 8,38, resp. 8,39) . Indien het epimythium begint 

met: “haec fabula monet/docet” (“deze fabel leert dat...”), dan gebruikt Ademar ter 

afkorting de tiroonse noot voor haec (CNT, 8,79).7 

 

   

   De tekening bij fabel 33, de opgeblazen kikker en de stier, laat zien dat Ademar in een reeds 

gebonden katern werkte: de rechterachterhoef en de linkerachterpoot van de stier zijn, over de 

defecte bladrand van fol. 199r heen, doorgetrokken op het onderliggende blad, fol. 200r.8 

     Codicologisch en paleografisch vormen de fabels in VLO 15 een eenheid met de 

rekenraadsels die er, zonder enige waarneembare cesuur, direct op volgen. De raadsels zijn 

geschreven in precies dezelfde hand en in dezelfde lay-out, en aanvankelijk ook  voorzien van  

tekeningen die stilistisch nauw verwant zijn aan de illustraties bij de fabels.9  

   Zoals hierboven al werd opgemerkt, werden éérst de tekeningen aan het perkament 

toevertrouwd en pas daarna uitgebreid met de begeleidende tekst. Het primaat van de 

tekeningen duidt erop dat het hier in eerste instantie om een beeldverhaal gaat, waarbij de 

tekst een ondersteunende functie heeft, bijvoorbeeld ten dienste van de leraar die de 

afbeeldingen aan zijn leerlingen uitlegt.10 Dat gegeven verklaart waarom de afbeeldingen 

elkaar opvolgen zonder dat er op een systematische wijze ruimte is gelaten voor de tekst − 

ongeveer op de manier zoals bij de tekeningen van de Psychomachia is gebeurd.  

  Uit het feit dat Ademar ter aanduiding van de kleuren alleen de beginletters geeft, hebben 

kunsthistorici de conclusie getrokken dat de fabelverzameling bedoeld was als een voorlopig 

ontwerp dat later in een meer uitgewerkte en verzorgde, dat wil zeggen ingekleurde, editie 

zou moeten uitmonden.11 Maar zou het niet zo kunnen zijn, dat Ademars bedoeling niet 

verder reikte dan het simpel opslaan van gegevens die hij aantrof in het origineel? Door 

middel van het noteren van beginletters voorkwam hij op de meest efficiënte wijze dat de 

kleurinformatie verloren ging. 

 

 

                                                 
6 Paolo GATTI, “Ademariana minima” in: Feruccio BERTINI en Caterina MORDEGLIA (eds.), Favolisti latini 

medievali e umanistici XIV (Trento, 2009), p. 117-122, heeft recentelijk gewezen op een tweetal tiroonse noten 

voor quidem (twee nevengeplaatste punten, cf. CNT, 3, 83), in fabel 20 en 50, maar hij vergeet dat hetzelfde 

teken ook voorkomt in fabel 9 (ego quidem) en fabel 55 (collo quidem). 
7 Omdat Feruccio BERTINI, “Fortuna medievale e umanistica della favola dell’asino e del cinghiale (Phaedr. I 

29)”, in: ID. (red.), Interpreti medievali di Fedro (Napels, 1998), p. 67, de tiroonse noot niet herkent, beschouwt 

hij het weglaten van “haec fabula” als een bewerking, uitgevoerd door Ademar. 
8 Cf. de werkwijze bij de tekeningen van de Psychomachia, fol. 43r/44r. 
9 Jacob Gronovius nam het eerste rekenraadsel dan ook abusievelijk op in zijn apograaf van de fabels van 

Phaedrus, cf. MS Leiden UB, Gronov. 145, fol. 16v. 
10 Volgens G. THIELE, Der Lateinische Äsop des Romulus und die Prosa-Fassungen des Phädrus (Heidelberg, 

1910), p. CLXXXII, diende de tekst “nur als Erklärung für die Bilder”. 
11 In dit verband spreekt Adolph GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript of the Aesop Fables of Avianus and 

Related Manuscripts (Princeton, 1947: Studies in Manuscript Illumination, 1), p. 36 en 40, over “a preliminary 

draft”; cf. Danielle GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de Chabannes” in: Bulletin archéologique du 

comité des travaux historiques et scientifiques. Nouvelle série 3 (1967) 163-225, hier p. 186. 
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Afb. 64.2, fol.195v. Kleuraanduidingen: uir(ide) op de vleugel van de haan; b(..?) vacht van 

de hond; a(lbum) halsband; m(inium) het bot in de bek van de hond. 

Let ook op de tiroonse noot voor illis (qui dum aliena…) ter hoogte van het bot.  

 

 

 

DE FABELS VAN PHAEDRUS EN ROMULUS 

 

     De fabels die aan Aesopus worden toegeschreven, de zogenaamde Aesopicas, zijn in het 

oude Griekenland ontstaan en heden bewaard gebleven in een breed uitwaaierende 

handschriftelijke traditie met vele, in elkaar overlopende vertakkingen. Volgens de 

reconstructie die men op basis van de handschriften heeft kunnen maken, dateert de vroegst 

bekende schriftelijke overlevering van de fabels pas uit de eerste eeuw n. Chr., toen de 

Romeinse edelman Phaedrus een verzameling fabels publiceerde in het Latijn en met 

jambische senarii (zesvoetig vers) als versmaat. Een eeuw later componeerde zijn Klein-

Aziatische landgenoot Babrius een aantal aesopische fabels in Griekse verzen. Hoewel beiden 

zich beriepen op Aesopus als bron voor hun dichtwerk, is het vrijwel zeker dat zij ook uit 

andere bronnen hebben geput, inclusief de mondelinge overlevering.12  

  Van het werk van Phaedrus is slechts een beperkt gedeelte van in totaal zo’n 120 fabels 

overgeleverd. Veruit het belangrijkste handschrift in deze traditie is de zogenaamde codex 

Pithoeanus, New York, Pierpont Morgan Library MA. 906 (Reims, s. IX). Via secundaire 

bronnen zijn de lezingen bekend van een tweede handschrift, de zogenaamde codex Remensis 

(s. IX), die bij een brand in 1774 verloren is gegaan. Minder substantieel is het fragment van 

acht fabels dat zich bevindt in MS Vaticaanstad BAV, Reg. lat. 1616, fol. 17-18 (Fleury, s. 

IX-X). Naast deze drie handschriften uit de Franse traditie bestaat er een Italiaanse 

overlevering rond MS Napels, Biblioteca Nazionale IV.F.58 (s. XV), met daarin een 

verzameling fabels van Phaedrus bijeen gebracht door Niccoló Perotti (1430-1480). Een 

                                                 
12 PERRY, Babrius and Phaedrus, p. lix en lxxxiv. 
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aantal van 32 fabels uit deze collectie komt niet voor in de bovengenoemde Franse 

vertakking, zodat sindsdien deze aanvulling in de literatuur bekend staat als de appendix 

Perottina.13  

   De Aesopus-traditie kreeg in de 5e eeuw naast Phaedrus en Babrius een nieuwe loot aan 

haar stam toen de dichter Avianus 42 fabels van Babrius omzette in Latijnse elegische 

disticha. Deze bewerking genoot in de middeleeuwse onderwijspraktijk een grote populariteit 

en het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat een rusteloos naar lesmateriaal zoekende 

leraar als Ademar een kopie van de Avianus-fabels heeft opgenomen in zijn 

aantekenboekjes.14  

   Vanaf de tiende eeuw duiken er enkele handschriften op waarin de gedichten van Phaedrus 

in de vorm van een prozaparafrase worden gepresenteerd.15 Wanneer en door wie deze 

bewerkingen zijn ontwikkeld, en langs welke wegen de transmissie zich heeft voltrokken, is 

tot op heden een punt van discussie. Het staat vast dat deze bewerkingen uiteindelijk 

teruggaan op modellen uit de V-VIe eeuw. In deze prozatraditie van Phaedrus worden drie 

varianten onderscheiden.  

    De eerste variant is een prozaparafrase die, volgens de brief die ter inleiding aan de fabels 

is toegevoegd, moet worden toegeschreven aan de verder onbekende Romulus.16 Uit deze 

adaptatie blijkt dat de verzameling van Phaedrus, die ons middels de Pithoeanus bekend is, 

oorspronkelijk veel uitgebreider moet zijn geweest. De parafrase van Romulus wordt door 

Thiele, die er overigens een afwijkende mening omtrent de afstamming van de fabels van 

Romulus op na houdt,17 in twee recensies onderscheiden: enerzijds de recensio Gallicana, 

vertegenwoordigd door MS Londen, BM Burney 59 (s. X)18 en de geïllustreerde editie van 

Steinhöwel (Ulm, 1476),19 en anderzijds een recensio vetus in handschriften uit Wenen, lat. 

303 (s. XIV) en Berlijn, SPK lat. 8o 87 (s. XIV).20      

     Naast de Romulus-traditie bestaat er nog een tweede laat-antieke / middeleeuwse parafrase 

van Phaedrus, namelijk de zogenaamde Wissenburgensis in MS Wolfenbüttel Herzog 

Augustbibliothek, Gud. lat. 148, fol. 61v-83r (s. X), met talloze veranderingen aangebracht 

                                                 
13 Voor de overlevering van Phaedrus, cf. L. D. REYNOLDS, Texts and Transmission. A Survey of the Latin 

Classics (Oxford, 1983), p. 300-302. 
14 VLO 15, II, fol. 5v-8r, cf. tekst 8. 
15 De voorgaande zin betekent in feite een stellingname in een discussie die in het vervolg verder zal worden 

uitgediept, maar die in de kern de vraag behelst of de prozafabels bewerkingen zijn van metrische gedichten van 

Phaedrus, óf dat de prozafabels een zelfstandige traditie vertegenwoordigen die zich onafhankelijk van Phaedrus 

heeft ontwikkeld. 
16 Ben Edwin PERRY (ed.), Babrius and Phaedrus, p. xcix, schrijft over de inleidende brief van Romulus aan zijn 

zoon Tiberinus: “...which falsely purports to be the translation of a Greek Aesop made by one Romulus and 

addressed to his son Tyberinus, both of whom are plainly pseudonymous”; HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. 1, 

p. 276,  beschouwt Romulus als “un nom de pure fantaisie”, van een 9-10e eeuwse bewerker van de fabels van 

Phaedrus; THIELE, Der lateinische Äsop, p. X-XVIII heeft als uitgangspunt dat Romulus een laat-Romeinse 

bewerker/vertaler is van een Griekse proza-Aesopus. 
17 Zie voorgaande noot.  
18 Een verloren gegaan handschrift van de abdij Saint-Bénigne (Dijon), met een vrijwel identieke Romulus-

lezing als in Burney 59, is bewaard gebleven in een afschrift van de hand van Marquard Gude (1635-1689), MS 

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 182 Gud. lat. 4o; cf. Menso FOLKERTS, Die älteste mathematische 

Aufgabensammlung, p. 19-20, die MS Burney 59 dateert in het begin van de 11e eeuw, dus ongeveer gelijktijdig 

met VLO 15. 
19 Cf. Pack CARNES, “Heinrich Steinhöwel and the Sixteenth-Century Fable Tradition”, in: Humanistica 

Lovaniensia 35 (1986), p. 1-30; de recensio Gallicana  in Burney 59 wordt in navolging van Hervieux ook wel 

Romulus vulgaris genoemd.  
20 Handschriftbeschrijvingen in THIELE, Der Lateinische Äsop, p. CL-CLIX. 
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door een tweede hand uit het begin van de 11e eeuw.21 Deze versie wordt ook wel Aesopus ad 

Rufum genoemd, naar de aanhef in de brief die aan de fabels voorafgaat. 

    Een derde prozabewerking van Phaedrus wordt gevormd door de fabelverzameling van 

Ademar die hieronder zal worden besproken. 

 

 

 

DE FABELS VAN ADEMAR 

 

     De belangstelling voor Ademars fabelverzameling in VLO 15 was al aanwezig bij een 

vroege bezitter van het handschrift, de Franse geleerde en boekenverzamelaar Paul Petau 

(1568-1614), zoals blijkt uit zijn aantekening in de rechterbovenhoek van fol. 195r: “Harum 

quæ sequuntur fabularum quædam sunt e Phædro uerbatim desumptæ”.  Ook Isaac Vossius 

(1618-1689), die het manuscript uit de bibliotheek van Petau wist los te weken, stond niet 

onverschillig tegenover de fabels: in een verzorgde hand begon hij aan het afschrijven van de 

fabels − mogelijk met het oog op een toekomstige editie − maar deze onderneming reikte niet 

verder dan fabel 16.22 Waarom Vossius op dit punt zijn kopieerarbeid staakte, is niet 

duidelijk. Omdat het schrift van Ademar op deze en de eerstvolgende bladzijden nog goed 

leesbaar is, is het wellicht de chaotische lay-out geweest, in combinatie met Ademars 

afwijkende redactie, die een klassiek filoloog als Vossius deden twijfelen aan het nut van zijn 

inspanningen. 

    De eerstvolgende geleerde die Ademars fabels nauwkeuriger bekeek was Jacobus 

Gronovius (1645-1716), op het moment dat het handschrift zich inmiddels in de 

Universiteitsbibliotheek te Leiden bevond. Gronovius, hoogleraar geschiedenis en klassieke 

talen te Leiden, was de zoon van de Leidse bibliothecaris en filoloog Johannes Fredericus 

Gronovius (1611-1671). Van hem (de zoon) is een ongedateerd notitieboekje bewaard 

gebleven met een volledige apograaf van de fabels uit VLO 15.23 Gronovius’ transcriptie is 

niet zonder waarde, ondanks het feit dat zijn afschrift talrijke verkeerde lezingen en omissies 

bevat.24 Vervolgens belastte Joh. Fred. Nilant (1680-1757), een neef van Gronovius, zich op 

diens aansporing met de eerste uitgave van Ademars fabels − een editie die, vanwege de 

toenmalige onbekendheid met Ademar van Chabannes als schrijver van de fabels, te boek 

staat als de Anonymus Nilantinus.25 Uit een vergelijking van de lezingen van Gronovius met 

die van Nilant, kan men opmaken dat Nilant vrijwel zeker (ook) de apograaf van Gronovius 

                                                 
21 De correcties van de tweede hand zijn gebaseerd op de recensio vetus, cf. THIELE, Der Lateinische Äsop, p. 

CLVIII.  
22 Cf. MS Leiden UB, Vossianus Miscellaneus 19, fol. 21-23; beschrijving van dit handschrift in K. A. DE 

MEYIER, Codices Vossiani Graeci et Miscellanei (Leiden, 1955), p. 260-261; Vossius begint zijn afschrift van 

VLO 15 met een kopie van de brief van Romulus, vervolgens het gedicht ter ere van St. Benedictus (Ordiar unde 

tuos), om dan over te springen naar de fabels die overigens niet allemaal in de volgorde van het handschrift 

worden gereproduceerd. 
23 MS Leiden UB, Gronov. 145, een klein formaat aantekenboekje van 16 fols.; waarschijnlijk benutte Gronovius 

deze transcriptie voor zijn publicatie Phaedri Fabulae, etc. (Leiden, 1703), cf. J. A. van der AA, Biographisch 

woordenboek der Nederlanden, VII (Haarlem, 1862), p. 444.  
24 Voor dit boekje van Gronovius, cf. Paolo GATTI, “L’apografo Gronoviano delle favole di Ademaro di 

Chabannes”, in: Maia, 44 (1992), p. 97-99, met een collatie van de eerste 10 fabels die afgeschreven werden 

door Gronovius; zie ook MÜLLER, “Zu den versus Scoti”, p. 508.   
25 Joh. Fredericus NILANT (ed.), Fabulae antiquae. Ex Phaedro fere seruatis eius uerbis desumptae et soluta 

oratione expositae (Leiden, 1709), p. 1-60; aan het slot van de Praefatio maakt Nilant melding van zijn 

schatplichtigheid aan zijn oom Jacobus Gronovius en aan diens vader Johannes Fredericus Gronovius (1611-

1671). Nilant voegde aan zijn editie ook een Romulustekst toe, die sedertdien bekend staat als Romulus 

Nilantinus. 
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benut moet hebben.26 De editie van Nilant werd in de 19e eeuw zonder noemenswaardige 

wijzigingen overgenomen door Léopold Hervieux in zijn grote verzamelwerk  Les fabulistes 

latins (1884).27  

    Een mijlpaal werd in 1905 bereikt toen Georg Thiele een facsimile-uitgave van Ademars 

fabels liet verschijnen, voorafgegaan door een uitvoerige analyse van tekst en tekeningen: Der 

Illustrierte Lateinische Aesop in der Handschrift des Ademar: Codex Vossianus Lat. Oct. 15, 

Fol. 195-205. Thiele bezigt hierin, en ook in zijn latere Romulus-editie, Der Lateinische Äsop 

des Romulus, een harde polemische toon,28 die erop gericht is om de “Grundirrtum” te 

bestrijden van Lessing, Oesterley, Hervieux en Zander, “daß die Sammlung (van Romulus, 

vE) nichts als eine Prosa-Paraphrase des Phädrus sei.”29 Thiele is namelijk van mening dat 

de fabelcollectie van Ademar slechts voor een deel een bewerking van Phaedrus is; in de 

eerste plaats zijn de fabels toch vooral gebaseerd op de vertellingen van Romulus die zich 

onafhankelijk van Phaedrus ontwikkeld hebben uit de vertaling van een Griekse Aesopus uit 

het oosten, de zogenaamde Aesopus latinus.30 Ademar was in de ogen van Thiele niet de 

redacteur van deze compilatie, maar slechts degene die de tekst had ingekort en ‘verminkt’.31 

De fabels die Ademar tot direct voorbeeld hebben gediend worden door Thiele met Ad. 

aangeduid of ook wel met anonymus Ademari, daarmee refererend aan de onbekende 

redacteur van de compilatie. In navolging van Thiele wordt in het vervolg met Ad.  de tekst in 

VLO 15 bedoeld, zonder daarmee een uitspraak te doen over de identiteit van de auteur of 

samensteller van de tekst.  

   Omdat de Romulustekst een zelfstandige traditie kent, onafhankelijk van Phaedrus, is het, 

aldus Thiele, niet terecht om de fabels van Ademar, die immers in hoofdzaak steunen op de 

Romulustraditie, te typeren als parafrasen van Phaedrus. Het verband tussen Ad. en Romulus 

blijkt uit een viertal overeenkomsten: 1. er is sprake van gemeenschappelijke tekstvarianten; 

2. de volgorde van de fabels in Ad. en in Romulus is grotendeels identiek;32 3. de tekeningen 

in Ad., die in stijl en in detail een grote onderlinge homogeniteit vertonen, verwijzen naar de 

tekst van Romulus, zelfs daar waar een Phaedrustekst is geïnterpoleerd;33 4. hetzelfde geldt 

voor de Romulus-moraliteiten die ook in die fabels die ontleend werden aan Phaedrus, 

behouden zijn gebleven. Voor Thiele komt dit allemaal samen in de vaststelling dat 

                                                 
26 Dit blijkt alleen al uit het feit dat de notitie die Gronovius plaatste in de marge bij fabel XXXII (ob uiolatos 

manes, Gron. 145, fol. 7v), opduikt in het kritisch apparaat van Nilant. 
27 L. HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. II, (Parijs, 18942), p. 121-145. 
28 Vooral voor Hervieux kent Thiele geen mededogen. Over Hervieux’s omgang met VLO 15 en met de editie 

van Nilant schrijft THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 1: “...vielmehr gibt er (i.e. Hervieux, vE), auch 

im Handschriftenlesen Dilettant, nichts als einen nur durch wertlosen Korrekturen beschwerten Nachdruck der 

editio princeps.” In Der Lateinische Äsop, p. VI-VIII, maakt Thiele weliswaar melding van de verdienste van 

Hervieux op het gebied van het ontdekken van handschriften, maar een zekere minachting of zelfs jaloezie voor 

deze “mit großen Mitteln ausgerüsteten Dilettanten”, kan Thiele niet ontzegd worden. 
29 THIELE, Der lateinische Äsop, p. X; bedoeld wordt hier Lessings essay, “Romulus und Rimicius”, in: Gotthold 

Ephraim Lessings sämtliche Schriften (ed. Karl LACHMANN), Bd. IX, p. 43-96; Hermann OESTERLEY (ed.), 

Romulus. Die Paraphrasen des Phaedrus und die Aesopische Fabel im Mittelalter (Berlijn, 1870); Léopold 

HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. II, Phèdre et ses anciens imitateurs directs et indirects (Parijs, 1884; reprint: 

Hildesheim/New York, 1970); en Carl ZANDER, De generibus et libris paraphrasium Phaedrianarum (Lund, 

1897).   
30 THIELE, Der Lateinische Äsop, p. XVIII; volgens Thiele, p. CLXXXI, zijn 40 fabels afkomstig uit Romulus, de 

resterende 27 zijn prozabewerkingen van Phaedrus. 
31 Ibid,  p. CLXXXII: “Die Sammlung Ad. verdankt ihre Verkürzung und Verstümmelung innerhalb der 

einzelnen Fabeln zum Teil erst Ademar...”. 
32 THIELE,  Der illustrierte lateinische Aesop, p. 6 en 15; zie ook Appendix 6. 
33 Ibid., p. 25; omdat tekeningen en tekst in de opvatting van Thiele zo met elkaar versmolten zijn, meent hij ook 

dat een datum voor het ontstaan van de Romulustekst op basis van een analyse van de iconografie gegeven kan 

worden: 400-500 n. Chr., o.c. p. 26 en 35.  
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“ursprünglich hatten also alle 67 Fabeln, nicht nur 40, den Romulustext.”34 Aldus is Thiele de 

mening toegedaan dat het directe model voor Ad. een geïllustreerde Romulustekst moet zijn 

geweest, afkomstig uit de laat-antieke periode. 

  In de reconstructie van Thiele ziet de verwantschap er als volgt uit:35 

 

 

Phaedrus (s. I) 

Griekse Aesopus (s. I)

Aesopus latinus (s. II)
(Ur-Romulus met ill.)

Romulus (s. IV-VI)

Ademar (s. XI)

Recensio
vetus

Recensio
gallicana

Wissenb.

Anonymus Ad. (s. IX-X)

 
     

   Een fundamentele kritiek bij deze voorstelling van zaken wordt door Thiele zelf 

opgeworpen: indien de samensteller van Ad. de beschikking heeft gehad over een uitgebreide, 

geïllustreerde fabelverzameling, die terugging op een Oer-Romulus, waarom verving hij dan 

op sommige plaatsen de Romulustekst door een mindere Phaedrus-interpolatie?36 Een 

bevredigend antwoord op deze vraag moet Thiele helaas schuldig blijven.  

     

   In 1975 publiceerde Feruccio Bertini een studie naar de fabels van Ademar waarin hij het – 

omgekeerd − een “errore fondamentale” van Thiele noemt om de oorsprong van Romulus, en 

indirect dus ook de oorsprong van Ad., te zoeken in een verloren gegane Latijnse 

prozavertaling van een Griekse Aesopus uit de eerste eeuw n. Chr. De titel van zijn studie 

(annex editie) is dan ook programmatisch: Il monaco Ademaro e la sua raccolta di favole 

fedriane.37 Ten eerste blijkt uit het adjectief fedriane dat Bertini, in tegenstelling tot Thiele, de 

fabels van Ademar beschouwt als in essentie te zijn afgeleid van het corpus van Phaedrus: 

hetzij rechtstreeks ontleend aan Phaedrus zelf, hetzij bemiddeld door de Phaedrus-parafrase 

van Romulus.38 In de opvattting dat de fabels van Romulus géén zelfstandige traditie kennen 

                                                 
34 THIELE, Der Lateinische Äsop, p. CLXXXIII 
35 Ibid., p. CLXXXII 
36 THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 6; hij noemt de invoeging van fabel 23, de trouwe hond, en 43, 

de strijd tussen schapen en wolven.   
37 Genua, 1975. 
38 Bertini beroept zich op het werk van Carl ZANDER, Phaedrus solutus uel Phaedri fabulae nouae XXX (Lund, 

1921), waarin deze de Phaedriaanse oorsprong van de prozafabels probeert te bewijzen door voor dertig fabels 

die niet in Phaedrus zijn overgeleverd, een reconstructie te ontwerpen in het metrum dat in Phaedrus wordt 
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maar uiteindelijk teruggaan op Phaedrus, sluit Bertini zich dus aan bij filologen als Oesterley, 

Hervieux en Zander.39 In de tweede plaats ruimt Bertini een grote plaats in voor de eigen 

inbreng van Ademar bij de samenstelling en bewerking van de fabels door te spreken over 

“sua raccolta di favole fedriane” (mijn onderstreping, vE).40  

Op basis van deze voorlopige studie publiceerde Bertini in 1988, samen met Paolo Gatti, de 

laatst verschenen, kritische editie van de fabels in VLO 15 onder een titel die in zijn eenvoud 

het auteurschap van Ademar zo mogelijk nog meer benadrukt: “Ademaro di Chabannes, 

Favole”.  

  De opvatting van Bertini omtrent de oorsprong van Ademars fabels kan als volgt grafisch 

worden weergegeven waarbij de directe en indirecte afhankelijkheid van Phaedrus en de 

bemiddelende rol van Ademar centraal staan:  

   

Phaedrus (s. I)  

X 

Pithoeanus
Remensis
Fleury

Proza (s. V-VI)

Wissenburgensis

Romulus

Recensio vetusRecensio gallicana (s. IX)
Ademar (s. XIin)

 
    Het ligt niet alleen buiten mijn competentie om de vraag omtrent de vroege oorsprong van 

de fabels te beantwoorden, maar het is binnen het kader van mijn onderzoek ook minder van 

belang om de precieze relatie tussen de Phaedrus- en de Romulustraditie te reconstrueren, dan 

om vast te stellen dát in de collectie van Ademar verschillende bronnen worden gebruikt, 

namelijk Phaedrus en Romulus.  

 

 

DE FABELS IN VLO 15 

 

 

    In schriftje XIV noteert Ademar een in allerlei opzichten unieke verzameling van 67 fabels, 

voorzien van tekeningen. De uitzonderlijkheid van de fabels blijkt uit de volgende 

kenmerken: 1. De verzameling bevat enige fabels die ons enkel via Ademar bekend zijn 

                                                                                                                                                         
gebruikt, namelijk in jambische  zesvoetige verzen (senarii). Deze ‘herstel’-operatie wordt op 20 fabels van 

Ademar uitgevoerd. 
39 Zie hierboven, noot 38. 
40 BERTINI, “Un perduto manoscritto di Phaedro”, p. 63, spreekt van “una sua personale silloge di favole” (een 

persoonlijke lezing), waarin Ademar twee verschillende versies, die van Romulus en die van Phaedrus, bijeen 

heeft gebracht.   
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geworden; 2. De overige, traditionele, fabels worden gepresenteerd in een redactie die nergens 

anders voorkomt; 3. De fabels zijn voorzien van tekeningen en daarmee is de verzameling van 

Ademar de vroegst bekende geïllustreerde Aesopus; 4. De lay-out is bijzonder omdat hierin 

voorrang wordt gegeven aan de tekeningen, de tekst is secundair.   

 

a. DE TEKST 

 

   Van de 67 fabels volgen er 30 de tekst van Romulus (recensio Gallicana), terwijl 14 fabels 

mogelijk rechtstreeks teruggaan op Phaedrus omdat deze wel in Phaedrushandschriften maar 

niet in de bemiddelende Romulus-traditie worden aangetroffen. Vijf fabels zijn het resultaat 

van een combinatie van een Romulus-parafrase met de originele Phaedrustekst. De 18 

resterende fabels worden alleen bij Ademar aangetroffen: zeven van deze 18 fabels zijn 

weliswaar te herleiden tot Romulus maar wijken daar toch op fundamentele wijze vanaf (in de 

tabel aangegeven met #), terwijl van de resterende 11 fabels nergens anders dan alleen in Ad. 

een spoor wordt gevonden.41 Deze laatste fabels kunnen getuigenissen zijn van ons onbekende 

fabels van Phaedrus (in de optiek van Bertini et al.) of van een vroege Romulustekst (in de 

visie van Thiele). Maar het is niet uitgesloten dat de redacteur van Ad. enkele fabels ook aan 

andere, wellicht mondelinge bronnen heeft ontleend.42  

Hieronder volgt een inhoudsopgave van de fabels van Ademar met een korte bronverwijzing:  

 

I. De haan en de parel (Romulus I, 1) 

II. De hond en de dierenhuid (Phaedrus I, 20) 

III. De wolf en het lam (Phaedrus I, 1) 

IV. De muis en de kikker (# Romulus I, 3: Zander 1) 

V. De hond beklaagt zich over het schaap (Romulus I, 4) 

VI. De twee hanen (Ademar: Zander 2) 

VII. De hond en zijn spiegelbeeld (Phaedrus I, 4) 

VIII. De slak en de spiegel (Ademar: Zander 3) 

IX. De koe, het schaap en de geit als metgezellen van de leeuw (Phaedrus I, 5) 

X. Het huwelijk van de zon (Romulus I, 7) 

XI. De vrouw en de slang (Romulus I, 10) 

XII. De ezel en het everzwijn (Phaedrus I, 29 / Romulus I, 11) 

XIII. De stadsmuis en de plattelandsmuis (# Romulus I, 12: Zander 4) 

XIV. De vos en de adelaar (Phaedrus I, 28 / Romulus II, 8) 

XV. De vos en de raaf (Phaedrus I, 13) 

XVI. De oude leeuw, het everzwijn, de stier en de ezel (Phaedrus I, 21 / Romulus I, 15) 

XVII. De ezel en zijn baas (Romulus I, 16) 

XVIII. De leeuw en de muis (Romulus I, 17) 

XIX. De kraai en de kraanvogel (Ademar) 

XX. De vogels en de zwaluw (Romulus I, 19) 

XXI. De kikkers en Juppiter (Phaedrus I, 2) 

XXII. De duiven en de havik (Phaedrus I, 31) 

XXIII. De trouwe hond en de dief (Phaedrus I, 23) 

XXIV. De kaalkop en de tuinman (Ademar) 

XXV. De uil, de kat en de muis (Ademar) 

XXVI. De kauw en de pauwen (Phaedrus I, 3) 

                                                 
41 BERTINI/GATTI, Ademaro di Chabannes. Favole, p. 33-34. 
42 Cf. Laura GIBBS, Aesop’s Fables, p. xxvii; aan fabels 24 en 25 kan een klassieke, fedriaanse oorsprong 

ontzegd worden op grond van de onbeholpen klinkende inhoud en het gebruikte middeleeuwse Latijn, cf. 

BERTINI/GATTI, Ademaro di Chabannes. Favole, noot op p. 105. 
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XXVII. De vlieg en de mier (Romulus II, 18) 

XXVIII. De wolf en de vos voor de rechtbank (Phaedrus I, 10 / Romulus II, 19) 

XXIX. De wezel en de man (Phaedrus I, 22 / Romulus II, 20) 

XXX. De vos en de patrijs (Ademar) 

XXXI. De honden en de krokodil (Phaedrus I, 25) 

XXXII. De hond, de schat en de gier (Phaedrus I, 27) 

XXXIII. De opgeblazen kikker en de stier (Phaedrus I, 24) 

XXXIV. De ezel en het rund (Ademar: Zander 8) 

XXXV. De leeuw en de herder (# Romulus III, 1: Zander 9) 

XXXVI. De mug en de stier (Ademar: Zander 10) 

XXXVII. Het paard en de ezel (# Romulus III, 3: Zander 11) 

XXXVIII. De vleermuis en de strijd der dieren (# Romulus III, 4: Zander 12) 

XXXIX. De vogelaar, de havik en de nachtegaal (Romulus III, 5) 

XL. De vos, de wolf en de herder (Romulus III, 6) 

XLI. Het hert aan de bron (Romulus III, 7) 

XLII. De slang en de vijl (Romulus III, 12) 

XLIII. De strijd tussen schapen en wolven (# Romulus III, 13: Zander 15) 

XLIV. De houthakker en de bomen (Romulus III, 14) 

XLV. De hond en de wolf (Romulus III, 15) 

XLVI. De aap en de vos (Romulus III, 17) 

XLVII.   De afgeranselde ezel (Romulus III, 18) 

XLVIII. Het hert in de koeienstal (Romulus III, 19) 

XLIX. De aap aan het hof van koning leeuw (Romulus III, 20) 

L. De wolf en de herder (Romulus IV, 3) 

LI. Twee mannen bij de apenkeizer (Romulus IV, 8) 

LII. De man en de leeuw (Romulus IV, 17) 

LIII. De gans en de ooievaar (Ademar: Zander 18) 

LIV. De drachtige hond en het varken (Romulus I, 9) 

LV. Het schaap en de kraai (Romulus IV, 21) 

LVI. De mier en de krekel (Romulus IV, 19) 

LVII. De haas en de adelaar (Phaedrus I, 9) 

LVIII. Het gierige paard (Ademar: Zander 19) 

LIX. De vos voor de woning van de leeuw (Romulus IV, 12) 

LX. De mug en de kameel (# Romulus IV, 18: Zander 20) 

LXI. De wolf en het geitje (Romulus II, 10) 

LXII. De oude jachthond (Romulus II, 7) 

LXIII. De vos en de ooievaar (Romulus II, 14) 

LXIV. De wolf en de kraanvogel (Phaedrus I, 8) 

LXV. De arme man en de slang (Romulus II, 11) 

LXVI. De kaalkop en de steekvlieg (Romulus II, 13) 

LXVII. De adelaar en de havik (Ademar) 

 

 

  In de tabel in Appendix 6, geven de eerste kolommen aan, op welke traditie de fabels van 

Ademar teruggaan: Phaedrus, Romulus, een combinatie van beide, of van Ademar zelf. De 

kolom met Zander wijst die fabels aan waarvoor Carl Zander in 1921 een Phaedriaanse 

reconstructie heeft gemaakt. In de kolom met Steinhöwel wordt aangegeven voor welke fabels 

de tekeningen van Ademar met die van Steinhöwel overeenkomen. De laatste kolom vermeldt 

de edities waar men vertalingen van Ademars fabels kan vinden. 
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b. DE TEKENINGEN 

 

   

   De tekeningen van Ademar zijn de vroegst bekende illustraties bij de fabels van Aesopus 

die ons zijn overgeleverd.43 Vanaf de twaalfde eeuw ontstaan er meer met tekeningen 

verluchte fabelverzamelingen, maar uit de tijd vóór Ademar kennen we slechts incidentele 

afbeeldingen of hooguit literaire bronnen die verwijzen naar het bestaan van een reeks 

Aesopus-afbeeldingen. Van deze verwijzingen naar een bestaande illustratie-cyclus zijn de 

volgende voorbeelden te geven: 

 

- In het evangeliarium van Morienval (or. Reims, eind 9e eeuw) komt een afbeelding 

voor van de raaf en de vos (fabel XV), die sterk lijkt op de afbeelding bij Ademar. 

Dezelfde scène is op vrijwel identieke wijze eveneens afgebeeld op het tapijt van 

Bayeux (ca. 1068).44 Ook illustraties van andere fabels worden in de onderrand van 

het tapijt gerepresenteerd.45  

- De bovengenoemde laat-antieke prozabewerking van Phaedrus in MS Wolfenbüttel 

Herzog Augustbibliothek, Gud. lat. 148, fol. 61v-83r (s. X), de Wissenburgensis, bevat 

langwerpige uitsparingen voor niet-ingevulde tekeningen, waaruit men kan afleiden 

dat het model behalve de fabels ook bijbehorende illustraties bevat moet hebben.  

- En in het refectorium van de abdij van St.-Benoît-sur-Loire (Fleury) konden de 

monniken zich laten stichten door de moraal van de fabels die op de muren waren 

geschilderd. In de biografie van abt Gauzlinus (1005-1030), geschreven door André 

van Fleury, wordt namelijk vermeld dat de opvolger van Gauzlinus, abt Arnaldus 

(1030-1032), de muren van de eetzaal opnieuw liet decoreren met afbeeldingen van de 

fabels van Aesopus. André van Fleury noteert in zijn biografie de onderschriften van 

de afbeeldingen in wederkerende verzen. Als model voor de frescos in Fleury heeft 

men volgens Goldschmidt waarschijnlijk een geïllustreerd fabelhandschrift gebruikt.46   

     

   Op grond van deze voorbeelden is er reden om te veronderstellen dat er in de Middeleeuwen 

een gemeenschappelijke voorraad bestond waaruit geput kon worden om fabels te illustreren, 

een repertoire dat ongetwijfeld zijn wortels had in geïllustreerde Aesopus-fabels uit de 

Oudheid.47 Bovendien wordt het duidelijk dat de tekeningen, die ooit voor een bepaalde tekst 

werden ontworpen, het vermogen hadden om van de ene tekst naar de andere te migreren 

(bijvoorbeeld van Phaedrus naar Romulus en omgekeerd), of om een zelfstandig bestaan te 

gaan leiden, los van de tekst en in een ander medium dan een handschrift, zie het voorbeeld 

van het Tapijt van Bayeux. 

                                                 
43 Cf. GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, p. 3; MORDEGLIA, “Leoni ‘di carta’”, p. 456-457: “il codex Ademari 

costituisce il più antico ciclo illustrativo completo pervenutoci dell’opera di Fedro”. 
44 Léon HERRMANN, Les fables antiques de la broderie de Bayeux (Brussel 1964: Collection Latomus , vol. 69), 

fig. 3 en p. 17. 
45 Cf. GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, p. 47-50. 
46 Cf. Ibid., p. 44-47; Goldschmidt, p. 46, geeft VLO 15 als voorbeeld van  een handschrift dat in Fleury gebruikt 

zou kunnen zijn; over de gelijktijdige populariteit van wederkerende verzen (epanalepsis) in Fleury en Limoges, 

en over Ademars belangstelling voor deze verstechniek, cf. tekst nr. 4.  
47 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 182. 
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   Kunsthistorici als Goldschmidt en Gaborit-Chopin volgen Thiele in diens opvatting dat de 

tekeningen in VLO 15 de Romulus-tekstredactie weerspiegelen.48 Verschil van mening 

bestaat er over de vraag welk model de tekstredacteur voor de bijgevoegde tekeningen heeft 

gebruikt. Thiele meent dat de anonymus, die voor de fabels in VLO 15 de tekst van Romulus 

heeft geïnterpoleerd met fabels van Phaedrus, voor zijn tekeningen een geïllustreerde 

Aesopus latinus uit de laat-klassieke tijd heeft gebruikt.49 Goldschmidt en Gaborit-Chopin 

ontkennen de uiteindelijke klassieke oorsprong van de afbeeldingen niet, maar zij geloven 

desalniettemin dat Ademar een recente bewerking (eind 10e , begin 11e eeuw) van deze cyclus 

onder ogen heeft gehad en deze vrij getrouw heeft gekopieerd. De herkomst wordt zelfs 

tamelijk nauwkeurig door Gaborit-Chopin omschreven: “...que le modèle du manuscrit (= 

VLO 15, vE) était un ‘Romulus’ du Sud-Ouest de la France ou du Val de Loire, puisque ses 

couleurs et ses dessins sont ceux des manuscrits de la région.”50 

     De hierboven besproken opvatting van Thiele dat Ad. een geïllustreerd Romulus-

handschrift als model heeft gebruikt, wordt in diens ogen nog versterkt door de overtuiging 

dat de cyclus van Ademar veel overeenkomsten vertoont met een latere beeldtraditie, waarin 

de tekeningen dienen ter illustratie van een Romulus-tekst. In het bijzonder heeft Thiele het 

oog op de met houtsneden verluchte Romulus-editie van Steinhöwel (1476), die een met 

Ademar vergelijkbare reeks afbeeldingen laat zien. In de opinie van Thiele staan de 

Steinhöwel-illustraties, ondanks hun jongere leeftijd, het dichtst bij de afbeeldingen uit het 

klassieke Romulus-model. Thiele suggereert dat de tekeningen in VLO 15 op een ‘lager’ 

niveau staan omdat de getrouwheid aan het archetype door de inkortingen van de scènes is 

aangetast.51    

   Wanneer we beide cycli, Ad. en Steinhöwel, naast elkaar leggen, dan leidt dit tot de 

volgende vaststellingen: 

 

- Ad. volgt in grote lijnen de volgorde van de afbeeldingen in Steinhöwel.52 Deze 

overeenkomst bevestigt het vermoeden dat de compilator van Ad., die zoals gezegd 

niet per se met Ademar zelf hoeft samen te vallen, Boek I-IV van Romulus tot zijn 

beschikking had, en van Phaedrus alleen Boek I. 

- De iconografie van vrijwel alle gemeenschappelijke afbeeldingen is, behoudens de 

weergave van gebouwen, kleding en landschap, in Steinhöwel en Ad. nagenoeg 

identiek.  

Aan beide reeksen moet dan ook eenzelfde archetype ten grondslag hebben gelegen, 

zonder dat er evenwel sprake is van een identiteit van het model. Daarvoor zijn de 

onderlinge verschillen té opmerkelijk: in fabel XI verweert een vrouw (quaedam in de 

tekst) zich met haar blote handen tegen een aanvallende slang, terwijl het bij 

Steinhöwel 10 een man is (quidam in de tekst), die met een stok de slang verjaagt; en 

in fabel XLI zit de jager bij Ademar te paard, in Steinhöwel 47 gaat hij te voet; in 

fabel LIV is in tekst en afbeelding bij Ademar sprake van een varken dat zijn stal 

                                                 
48 THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 26; GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, passim, spreekt in zijn 

essay dan ook consequent over “the Leyden Romulus”; zie ook GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 

179. 
49 THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 35, en ID., Der Lateinische Äsop, p. CXXXII-CXXXIII. 
50 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 185; cf. GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, p. 40 en 

SCHELLER, Exemplum, p. 113-114. 
51 Cf. THIELE, Der Lateinische Äsop, p. CXXXII-CXXXVIII; het motief voor Ademar om het model niet in zijn 

geheel over te nemen zou voortvloeien uit ruimtegebrek, cf. THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 39: 

“...jedenfalls sind aber die Bilder, z. B. nr. 35 und 13, um Raum zu sparen, mehrfach um ganze Szenen verkürzt 

worden.” Deze stelling gaat mijns inziens mogelijk alleen op voor de nauwelijks zichtbare afbeelding bij fabel 

XXXV (De leeuw en de herder), maar zeker niet voor fabel XIII (De stadsmuis en de plattelandsmuis).  
52 Zie Appendix 6. 
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afstaat aan een drachtige hond, overeenkomstig Rom. I, 9, terwijl op de afbeelding in 

Steinhöwel 9, overeenkomstig Phaedrus I, 9, het gebeuren zich afspeelt tussen twee 

honden. In fabel XVIII, de leeuw en de muis, knaagt de muis volgens de tekst (Rom. I, 

17) en volgens de afbeelding bij Steinhöwel, de touwen door waarin de leeuw verstrikt 

is geraakt. Op de tekening van Ademar zie we de muis weliswaar knagen, maar nu aan 

een ijzeren klem waarin de leeuw met zijn achterpoot gevangen zit. Een dergelijke 

aanpassing zou kunnen voortvloeien uit een waarneming van contemporaine 

wildvangstpraktijken. In fabel XXI heeft Ademar, overeenkomstig de tekst van 

Phaedrus I, 2, een waterslang getekend, daar waar Steinhöwel een ooievaar toont. 

- Hoewel Steinhöwel 76 fabels bevat die afkomstig zijn uit de recensio Gallicana van 

Romulus,53 tegenover in totaal 67 fabels in Ad., kent Ademar toch zo’n 14 

afbeeldingen die niet in Steinhöwel voorkomen, wat wil zeggen dat Ad. voor zijn 

selectie óf uit een nog groter geïllustreerd fabelbestand heeft geput dan Steinhöwel, óf 

dat Ad. een compilatie is van twee handschriften die beiden geïllustreerd moeten zijn 

geweest. 

- Anders dan Thiele doet voorkomen is de mate van uitgebreidheid van een scène nog 

geen bewijs voor haar anciënniteit.54 Bovendien lijkt mij dat Ad. en Steinhöwel zich 

niet zo tot elkaar verhouden dat Ad. de voorstelling in alle gevallen verkort weergeeft 

terwijl Steinhöwel het tafereel in de uitgebreide vorm presenteert. Tegenover de 

uitbreidingen in Steinhöwel kunnen we voorbeelden uit VLO 15 aanhalen waarin 

Ademar de scène juist vollediger weergeeft dan dat het geval is bij Steinhöwel.55 

 

 

    Uit bovenstaande vergelijking laat zich geen eenduidige conclusie distilleren. Wel is 

inzichtelijk geworden dat Ad. en de Romulustraditie, in dezen vertegenwoordigd door de 

afbeeldingen in Steinhöwel, niet naadloos op elkaar aansluiten. Het door Ademar gebruikte 

model moet naast de Romulus-illustraties ook tekeningen bevat hebben bij fabels uit 

Phaedrus die niet in Romulus voorkomen, en tekeningen bij fabels die niet in Romulus én niet 

in Phaedrus worden aangetroffen. Dat wil zeggen dat de fabelcollectie in Ad. het resultaat 

moet zijn geweest van het samenvoegen van twee handschriften, Phaedrus en Romulus, beide 

voorzien van illustraties. Op welk moment dit is gebeurd, is moeilijk te zeggen maar de tekst 

van de fabels van Romulus die in Ad. voorkomen, is verwant aan de recensio Gallicana 

waarvan het oudst bekende handschrift dateert uit de 10/11e eeuw. In dit handschrift, MS 

Londen, BL Burney 59,  worden de fabels onmiddellijk gevolgd door de Propositiones ad 

acuendos iuuenes, zoals bij Ademar in VLO 15 ook het geval is.56  Uit deze samensmelting 

kan men niet concluderen, zoals Thiele doet, dat de fabels en de rekenopgaven reeds in de 

Oudheid een verbintenis met elkaar zijn aangegaan.57 Menso Folkerts heeft op inhoudelijke 

gronden laten zien dat de rekenopgaven, in deze vorm en samenstelling, niet vóór de negende 

eeuw gedateerd kunnen worden.58 Bovendien blijkt uit de  meeste en de oudste handschriften 

niets van een oorspronkelijke fusie tussen fabels en rekenopgaven. Wel is het mogelijk dat 

Burney 59 en VLO 15 twee nakomelingen zijn van een incidentele en late verbinding van de 

fabels van Romulus met de Propositiones.59 De wijze waarop de rekenopgaven met de fabels 

                                                 
53 Cf. CARNES, “Heinrich Steinhöwel”, p. 17 
54 Voor een kritiek op deze vooronderstelling van Thiele, zie GOLDSCHMIDT, An Early Manuscript, p. 55-56. 
55 Vergelijk bijvoorbeeld de afbeeldingen bij fabels V, X, XIV, XVII, XVIII, XXXIX, XL en XLVIII bij 

Ademar, met de respectievelijke afbeeldingen 4, 7, 13, 17, 18, 45, 46 en 59 bij Steinhöwel.  
56 Alleen worden in MS Burney 59 de rekenopgaven voorzien van een titel (Incipiunt propositiones...), en 

daarmee onderscheidbaar van de fabels, cf. FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 19-20. 
57 THIELE, Der illustrierte lateinsiche Aesop, p. 24. 
58 FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 32. 
59 Ibid., p. 34. 
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verbonden zijn in VLO 15, doet vermoeden dat het om een doelbewuste samenvoeging 

handelt. Er is, codicologisch gezien, geen enkele cesuur tussen fabels en rekenopgaven waar 

te nemen; de illustraties die van de fabels doorlopen in de rekenopgaven wekken juist de 

indruk van een continuum, ook vanwege de identieke stijl. Op basis van deze codicologische 

continuïteit mag men veronderstellen dat niet alleen een deel van de verzameling, namelijk de 

rekenopgaven, maar ook het geheel van fabels, tekeningen en rekeningopgaven, niet vóór de 

negende eeuw is geconcipieerd. Deze Karolingische compilatie is tenslotte door Ademar 

gekopieerd (en bewerkt) naar een vrijwel contemporain model dat regionale stijlkenmerken 

vertoonde.60  

 

 

 

ADEMAR ALLEEN KOPIIST OF OOK SAMENSTELLER EN BEWERKER VAN DE FABELS? 

 

    De fabelcompilatie die hier voor ons ligt, is een unicum, zowel wat de redactie van de tekst 

als ook wat de illustratie-cyclus betreft. Hoewel dit fabelboekje uiteraard geen voorganger 

kent, is het echter duidelijk dat er een samensmelting van verschillende tradities heeft 

plaatsgevonden. Het is nu de vraag wanneer en door wie de fabels van Phaedrus met die van 

Romulus tot een nieuwe redactie werden samengesmolten; een redactie waarin ogenschijnlijk 

de hoofdrol wordt gespeeld door de afbeeldingen.    

    In de editio princeps van Fr. Nilant wordt de samensteller van de fabels als een anonymus 

beschouwd. Nilant kon ook moeilijk een andere gedachte koesteren omdat in zijn tijd de 

verbinding met Ademar van Chabannes als de eerste eigenaar van dit handschrift nog niet 

werd gelegd. Dat veranderde in de negentiende eeuw toen Léopold Hervieux een uitvoerige 

handschriftbeschrijving van VLO 15 aan de inleiding van zijn editie toevoegde.61 Hervieux 

herkende Ademar als de kopiist van de fabels, zonder hem evenwel met de middeleeuwse 

monnik te identificeren die de fabels van Phaedrus in zijn ogen bewerkt zou hebben.62 Enkele 

jaren later ontkent Georg Thiele de mogelijkheid dat Ademar de redacteur van de 

fabelcompilatie in VLO 15 zou zijn geweest: “...zahlreiche grobe Mißverständnisse in Text 

und Zeichnungen beweisen, daß das ganze Stück so, wie es ist, aus einer älteren Handschrift 

unverändert übernommen wurde.”63 Thiele is namelijk niet zozeer geïnteresseerd in de 

bewerking van Ad. an sich, als wel in de onderliggende, verborgen tekst waarván Ad. een 

bewerking is (de zogenaamde “Ur-Romulus”).  

   Een bijzondere positie in deze discussie wordt ingenomen door Feruccio Bertini: hij gaat er 

vanuit dat Ademar, naast kopiist, ook de redacteur van deze fabels moet zijn geweest. 

Volgens hem gebruikte Ademar bij zijn compilatiewerk dezelfde techniek als die, welke hij 

toepaste in het Chronicon en bij de marginale historische notities in VLO 15.64 Dat wil 

zeggen dat hij voor zijn parafrases en contaminaties een keuze maakte uit een 

Phaedrushandschrift en daar passages uit Romulus aan toevoegde, die uit een ander 

handschrift afkomstig waren. In de editie van Bertini en Gatti krijgen we een inkijkje in het 

                                                 
60 Zie noot 50 hiervoor. 
61 In deze was Hervieux schatplichtig aan Ludwig BETHMANN, “Handschriften aus der Universitätsbibliothek in 

Leiden”, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde VIII (1843), p. 570-577, en aan de 

informatie die hem werd verschaft door de Leidse bibliothecaris W.N. Du Rieu. 
62 HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. I, p. 242; 259. 
63 THIELE, Der illustrierte lateinische Äsop, p. 38. 
64 BERTINI/GATTI (eds., 1988),  Ademaro di Chabannes favole, p. 33: “...che di queste favole Ademaro non fu 

soltanto il copista, ma il vero e proprio autore”.  De argumenten werden eerder  te berde gebracht in BERTINI 

(ed.), Il monaco Ademaro e la sua raccolta di favole fedriane (Genua, 1975); zie ook de case-study van dezelfde 

auteur: “Fortuna medievale e umanistica della favola dell’asino e del cinghiale (Phaedr. I, 29)”, in: BERTINI 

(red.), Interpreti medievali di Fedro (Napels, 1998), p. 65-76. 
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procédé dat bij de compilatie werd toegepast omdat de bronteksten, dat wil zeggen Phaedrus 

en Romulus, parallel gepubliceerd worden met de redactie van Ademar. Via cursiveringen in 

de tekst van Ademar wordt in één oogopslag duidelijk gemaakt waar Ademar tekst ontleende 

aan Phaedrus en waar hij leunde op Romulus. Indien Ademar in een fabel van beide bronnen 

gebruik maakte dan wordt het Phaedrus-gedeelte gecursiveerd en het Romulus-aandeel 

gecursiveerd én onderstreept.     

   Het argument van Bertini dat Ademar voor de fabels dezelfde techniek (“plagiario-

compilatoria”) gebruikte als in zijn andere werken, heeft sinds het verschijnen van een 

kritische editie van het Chronicon meer gewicht gekregen omdat nu, speciaal in verband met 

Ademars historische notities in de marge van VLO 15, aangetoond kan worden op welke 

wijze hij oorkonden met betrekking tot de geschiedenis van Saint-Cybard en Saint-Martial 

excerpeerde, om deze vervolgens in te voegen in zijn grote geschiedwerk.65  

Daarnaast hebben we gezien dat Ademar in staat was om standaardteksten zoals van Beda, 

Expositio apocalypseos en van Isidorus van Sevilla, Etymologiae, een geheel ander aanzien te 

geven door een rigoureuze bewerking toe te passen, die vooral bestond uit het weglaten, 

comprimeren en grammaticaal reconstrueren van de tekst.66 

   Belangrijker voor de argumentatie en relevanter voor de vergelijking  is echter de werkwijze 

die Ademar toepaste bij de samenstelling van de twee andere geïllustreerde teksten in VLO 

15. In de reeds uitvoerig behandelde Psychomachia van Prudentius en in De astronomia van 

Hyginus, is gebleken dat Ademar voor tekst en illustraties verschillende handschriften 

gebruikte om die dan later in VLO 15 bijeen te brengen, en − in het geval van Hyginus − om 

de tekeningen, die uit een andere bron afkomstig waren, in de tekst van De astronomia te 

incorporeren zodat een vrijwel rimpelloos geheel ontstond.67 En in de tekst die direct volgt op 

De astronomia worden paragrafen uit Beda, De natura rerum, die betrekking hebben op de 

Dierenriem, vermengd met passages uit een andere tekst, de Aratus latinus.68 Een ander 

voorbeeld van Ademars bedrevenheid in het samenvoegen van teksten, komen we tegen in het 

fragment van de Scholica Graecarum waaraan hij ter inleiding een paragraaf uit zijn kopie 

van Isidorus’ Etymologiae laat voorafgaan.69 

   Dit alles slechts om te laten zien dat Ademar niet onbekend was met het verschijnsel van de 

compilatie, met het toevoegen van tekeningen aan een tekst, en met het herformuleren van 

teksten. Bij zo’n operatie moet hem waarschijnlijk het doel voor ogen hebben gestaan om de 

informatieve waarde van een tekst of van de tekeningen, te verhogen met het oog op een 

bepaalde doelgroep, ik denk bij de Phaedrustekst aan jeugdige leerlingen. In dit licht bezien 

klinkt de theorie van Bertini, dat Ademar als geestelijk vader van de fabelcompilatie Ad. 

beschouwd moet worden, meer en meer plausibel.  

   Aanvullend bewijs voor het auteurschap van Ademar wordt geleverd door de overweging 

dat, om te kúnnen compileren, meerdere bronnen nodig zijn. Wat dat betreft bestaan er 

aanwijzingen dat Ademar de beschikking moet hebben gehad over een Romulushandschrift én 

over een handschrift met de tekst van Phaedrus. We hebben gezien dat Ademar in zijn 

fabelcompilatie gebruik maakt van een Romulustekst volgens de recensio Gallicana, en het is 

juist de inleidende brief tot deze recensio Gallicana die Ademar op fol. 4v van VLO 15 heeft 

opgenomen.70 Wat ligt dan meer voor de hand om uit de aanwezigheid van deze brief de 

                                                 
65 Cf. tekst nr. 51 en 60. 
66 Cf. tekst nr. 40 en 46. 
67 Cf. tekst nr. 30, 36 en 54. 
68 Cf. tekst nr. 55. 
69 Cf. tekst nr. 15. 
70 Cf. tekst nr. 3, inclusief de eerste regel uit het promythium bij Romulus I, 19, ed. THIELE, p. 74. 
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conclusie te trekken dat Ademar in het bezit was van een Romulushandschrift waaruit hij 

vervolgens fabels selecteerde voor zijn compilatie van Phaedrus en Romulus.71  

Verder heeft Bertini, op grond van enkele bijzondere lezingen in VLO 15, geconstateerd dat 

Ademar, naast de Romulustekst, direct toegang moet hebben gehad tot een 

Phaedrushandschrift. Voor zijn bewerking heeft hij echter niet de Pithoeanus of de Remensis 

(s. IX) als voorbeeld gebruikt maar een ouder en beter handschrift, zoals de meer correcte 

varianten male multatus (fab. 26), ad meum os (fab. 3) en benficium (fab. 29) laten zien. Het 

is niet met zekerheid te zeggen maar de mogelijkheid bestaat dat deze lezingen naar het 

archetype van de Pithoeanus verwijzen.72  

    

     Een zekere eigen inbreng van Ademar bij de redactie van de fabels wordt ook 

verondersteld door Caterina Mordeglia. Zij richt haar aandacht niet op de tekst, zoals Bertini 

doet, maar op de tekeningen van exotische dieren, met de leeuw, de krokodil en de kameel in 

de hoofdrol.73 Volgens haar is de vormgeving van deze, niet uit eigen waarneming bij Ademar 

bekende dieren, beïnvloedt door de bijbelse en literaire omschrijvingen van deze dieren in 

handschriften die Ademar kon raadplegen in de bibliotheek van zijn abdij. Maar, anders dan 

Mordeglia, denk ik dat Ademar in bepaalde gevallen voor zijn voorbeelden zelfs niet naar 

andere handschriften hoefde uit te wijken omdat hij binnen VLO 15 voldoende inspiratie 

vond. Gaborit-Chopin heeft al gewezen op de onderlinge stilistische en iconografische 

overeenkomsten tussen de verschillende afbeeldingenreeksen die in VLO 15 worden 

aangetroffen (Psychomachia, Nieuwe Testament, De astronomia en Phaedrus).74  

Hoewel niet in alle gevallen te zeggen is in welke chronologische volgorde de beïnvloeding 

tussen deze cycli verliep, toch lijkt het aannemelijk dat Ademar enkele fabeldieren heeft 

gemodelleerd naar eerdere afbeeldingen uit Hyginus’ De astronomia in VLO 15. Vergelijk 

bijvoorbeeld de leeuw uit fabel 18 met de afbeelding van het sterrenbeeld leeuw in De 

astronomia:  

 

 
 

Afb. 64.3, fol. 197v. Fabel 18. 

 

                                                 
71 Met dien verstande dat in de compilatie zelf natuurlijk geen plaats was voor de inleidende brief die enkel naar 

Romulus en niet naar Phaedrus verwees, de andere bron voor de compilatie. Hoogstwaarschijnlijk is deze 

inleidende brief om die reden op een afzonderlijke plaats in VLO 15 terecht gekomen. 
72 BERTINI, “Un perduto manoscritto di Fedro”, p. 54-60; cf. Lucian MÜLLER, “Zu den versus Scoti”, p. 507, 

voor het correcte metrum dat de variant benficium oplevert. 
73 Caterina MORDEGLIA, “Leoni ‘di carta’: ascendenze letterarie e scritturali delle raffigurazioni degli animali 

esotici delle favole di origine Fedriana nel MS. Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Voss. Lat. 8o 15” in: 

Luigi BELLONI (et al., eds.), Le Imagini nel Testo, il Testo nelle Imagini. Rapporti fra parola e visualità nella 

tradizione greco-latina (Trento, 2010), p. 453-487. 
74 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 193. 
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Afb. 64.4, fol. 178r. De astronomia. 

 

  De krokodil uit fabel 31 lijkt ontleend te zijn aan de tekeningen die Ademar maakte van 

Capricornus en Cetus in Hyginus’ De astronomia op fol. 179rv: 

 

 
 

Afb. 64.5, fol. 199r. Fabel 31. 

 

 
 

Afb. 64.6, fol. 179r. De astronomia, Capricornus. 

 

 
 

Afb. 64.7, fol. 179v. De astronomia, Cetus. 

 

De haas die in fabel 62 door de oude jachthond wordt bejaagd, lijkt op lepus in Hyginus’ De 

astronomia. 
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Afb. 64.8, fol. 203r. Fabel 62. 

  

 
 

Afb. 64.9, fol. 180r. De astronomia, haas. 

 

 
 

Afb. 64.10, fol. 203r. Fabel 62, jachthond.   

 

 
 

Afb. 64.11, 180v. De astronomia, Canis minor. 

 

 

 

  Daarnaast zijn er overeenkomsten tussen de fabelillustraties en andere afbeeldingen in VLO 

15 waarbij de volgorde van beïnvloeding ook omgekeerd kan zijn geweest. Allereerst is er de 

boer in fabel 19 die stenen werpt naar een kraanvogel. Deze man heeft dezelfde fysionomie 

als Sint Petrus in een scène waarin de transfiguratie van Christus wordt verbeeld. Ademar 

maakte deze tekening op fol. 4v in hetzelfde handschrift.75  

 

  
 

Afb. 64.12, fol. 4r. Petrus kijkt op naar Christus. 

 

                                                 
75 Cf. GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”,  p. 193. 
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Afb. 64.12, fol. 197v. Stenenwerpende boer, fabel 19. 

 

De vroedvrouw uit het apocriefe Evangelie van Jacobus op fol. 3r, is vrijwel identiek met de 

personificatie van de maan in fabel 10:76  

 

 
 

Afb. 64.13, fol. 3r. Vroedvrouw. 

 

 

 
 

Afb. 64.14, fol. 196r. Huwelijk van zon en maan, fabel 10. 

 

Verder zie ik overeenkomsten tussen de dierenfiguur die Ademar in de bladranken op fol. 

211v vervlecht, en de ezel die de oude leeuw (fabel 16) achterwaarts trapt.  

 

                                                 
76 Ibid., p. 193. 
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Afb. 64.15, fol. 211r. Dierfiguur. 

 

 
 

Afb. 64.16, fol. 197r. Ezel, fabel 16.  

 

De afbeelding van de leeuw en face in fabel 9 correspondeert met de leeuw die Ademar heeft 

geschetst op fol. 211v: 

 

 
 

Afb. 64.17, fol. 196r. Leeuw, fabel 9. 

 

 
 

Afb. 64.18, fol. 211v. Leeuw. 

 

 

En de tekening van een furieuze Eva op fol. 211v heeft veel weg van de demonische 

afbeelding van de aap in fabel 8 (de slak en de spiegel): 
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Afb. 64.19, fol. 195v. Aap, fabel 11. 

 

 
 

Afb. 64.20, fol. 211v. Eva (en de slang). 

   

    Uit deze overeenkomsten mag geconcludeerd worden dat Ademar de tekeningen uit zijn 

voorbeelden niet klakkeloos overnam, maar dat hij bij de uitvoering ervan, gebruik maakte 

van zijn persoonlijke techniek, bijvoorbeeld om gezichten te tekenen, en van het aan hem 

bekende vormenarsenaal, waardoor een zekere recycling van figuren kan optreden. De 

inbreng van Ademar bij de productie gaat naar mijn mening echter niet zover dat hij in staat 

moet worden geacht om de illustraties uit beide handschriften (Phaedrus en Romulus), tot één, 

stilistisch uniform, geheel te laten samensmelten. Dat veronderstelt namelijk de auteurschap-

hypothese van Bertini, volgens welke Ademar als diegene beschouwd moet worden die twee 

fabelteksten, beide immers voorzien van afbeeldingen, tot één geheel heeft gesmeed.77  

    Dat Ademar de redacteur van de tekst zou zijn geweest, moet ook op filologische gronden 

van kanttekeningen worden voorzien omdat in de tekst Laat-latijnse elementen voorkomen. 

Bijvoorbeeld de ablativusvormen lene (42), superiore (60) en cubile (40) in plaats van leni, 

etc. en de schrijfwijze equs (37) in plaats van equus; aspri (42) in plaats van asperi; fruere 

(40) in plaats van frui. In fab. 29 gebruikt Ademar het betrekkelijk voornaamwoord 

reliquias... quod in plaats van reliquias...quas.78 Zeer waarschijnlijk speelt hier de invloed van 

Ademars model een belangrijke rol. Indien Ademar zich de tekst werkelijk had toegeëigend 

                                                 
77 Dit kunsthistorische aspect van de compilatie wordt niet expliciet door Bertini behandeld.   
78 De afkorting voor quod wordt door alle andere uitgevers ten onrechte opgelost met quas. 
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dan zou hij als getraind grammaticus dit Laat-latijn waarschijnlijk ‘verbeterd’ hebben.79 De 

grammaticale onzorgvuldigheid versterkt de indruk die door de lay-out en het soms zeer 

priegelige schrift wordt gewekt, namelijk dat het Ademar primair om de tekeningen was te 

doen. 

   De mening van Bertini dat Ademar in beginsel in staat moet worden geacht om van 

verschillende teksten één geheel te maken, kan ik volledig onderschrijven. Dit vermogen is uit 

de andere voorbeelden in VLO 15 voldoende gebleken, maar dat is nog niet hetzelfde als 

bewijzen dat het Ademar in eigen persoon is geweest die deze ingewikkelde operatie ook 

daadwerkelijk ten uitvoer heeft gelegd in de fabelcompilatie. Om het auteurschap van Ademar 

aan te tonen moeten er naar mijn mening meer concrete aanwijzingen uit tekst en tekeningen 

zelf naar boven gehaald worden, die exclusief naar Ademar als auctor intellectualis 

verwijzen.80 

     Tot het zover is, denk ik dat Bertini enigszins te ver gaat wanneer hij de schrijvende figuur, 

die aan het begin van de fabels is afgebeeld,  met Ademar identificeert. Deze zou zichzelf 

getekend hebben terwijl hij bezig is met het schrijven van de fabels.81  

 

 
 

Afb. 64.21, fol. 195r. Het begin van de fabels (met een vertalende Romulus?) 

 

De suggestie van Bertini komt voort uit zijn intuïtie en geschiedt naar analogie van Robert 

Wolff die een zelfportret van Ademar ondekte in de persoon die de afbeeldingenreeks in de 

Psychomachia afsluit onder het uitspreken van de woorden: auctoris gratiarum actio.82 

Hoewel het inmiddels van Ademar bekend is dat hij op verschillende plaatsen in 

handschriften zijn signatuur achterliet, en hoewel het waar kan zijn dat “anonymity was not 

for him”, zoals Bertini Wolff nazegt,83 toch lijkt het me in deze twee gevallen, dat wil zeggen 

in de Psychomachia en in Phaedrus, zonder verdere aanwijzingen erg onwaarschijnlijk dat 

Ademar zich via een zelfportret wilde opwerpen als de auteur van zulke overbekende werken. 

In het enige zelfportret dat met zekerheid aan Ademar kan worden toegeschreven, getekend 

aan het begin van een door hemzelf gecomponeerde tekst ter ere van Sint Eparchius, deelt hij 

zichzelf een bescheiden plaats toe in een hoekje naast zijn patroonheilige. We weten alleen 

                                                 
79 Dit is ook de mening van THIELE, Der illustierte lateinische Aesopus,  p. 38, zie noot 63 hierboven.  
80 Zoals bijvoorbeeld is gedaan voor zijn preken door Pascale BOURGAIN, “La culture et les procédés littéraires 

dans les sermons d’Adémar de Chabannes”, in Claude ANDRAULT-SCHMITT (éd.), Saint-Martial de Limoges. 

Ambition politique et production culturelle (Xe –XIIIe siècles), (Limoges, 2005), p. 411-428. 
81 BERTINI, Ademaro di Chabannes. Favole, p. 37-38.  
82 WOLFF, “How the news was brought”, p. 155; cf. tekst 30, noot 78; de afbeelding in VLO 15, fol. 43r. 
83 WOLFF, “How the news was brought”, p. 156 
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dat Ademar hier zichzelf heeft afgebeeld omdat hij zijn portret met “Ademarus” heeft 

ondertekend.84 

    Maar wie is het dan wel die door Ademar aan het begin van de fabels wordt afgebeeld? 

Omdat op de tekening een schrijvende persoon te zien is, met twee handschriften voor zich, is 

het niet waarschijnlijk dat de oorspronkelijke auteur (Aesopus) bedoeld is, zoals de meesten 

schijnen te denken.85 Het ligt meer in de rede dat de tekening waarmee Ademar de fabels 

opent, de eerste is uit een reeks die ontleend was aan de Romulus-tekst en die ter illustratie 

diende van de passage uit de inleidende brief waar Romulus over zichzelf schrijft: “Ego 

romulus transtuli de greco sermone in latinum.”86 In mijn ogen is het  inderdaad Romulus die 

we op de afbeelding bezig zien terwijl hij aan de Latijnse tekst werkt vanuit een Grieks 

handschrift.  

 

 

TOT BESLUIT 

 

   In mijn reconstructie van de wordingsgeschiedenis van Ademars compilatie wordt de basis 

gelegd door twee fabelhandschriften: een Phaedrus-handschrift met fabels waarvan het 

bestaan ons alleen via Ademar is overgeleverd, en een handschrift van Romulus in de recensio 

Gallicana (− ik laat hier de kwestie over de oorspronkelijke relatie tussen Phaedrus en 

Romulus in het midden). Waarschijnlijk waren beide handschriften voorzien van illustraties. 

In de 9e eeuw werd op enig moment uit beide teksten een compilatie samengesteld met een 

stilistisch uniforme reeks afbeeldingen. Bij die gelegenheid werd aan de fabels de 

rekenkundige tekst van de Propositiones toegevoegd. Eind 10e, begin 11e eeuw onderging de 

verzameling een bewerking van een kunstenaar in Romaanse stijl, waarna Ademar dit model 

gebruikte voor zijn op eigen wijze vormgegeven beeldverhaal in VLO 15. Uit de lay-out valt 

op te maken dat Ademar eerst en vooral de tekeningen wilde kopiëren, om vervolgens alles in 

het werk te stellen om alsnog zoveel mogelijk tekst tussen de tekeningen op te nemen. Nadat 

nog enkele rekenopgaven van illustraties werden voorzien, houden de tekeningen verder op, 

en resten er alleen nog uitgespaarde ruimtes voor eventueel later toe te voegen tekeningen. 

De voorgeschiedenis van Ademars fabelverzameling kan aldus grafisch worden weergegeven: 

                                                 
84 Voor deze afbeelding in MS Parijs, BnF lat. 3784, fol. 99v, cf. LANDES, Relics, omslagillustratie.  
85 HERVIEUX, Les fabulistes latins, t. I, p. 259, THIELE, Der ilustrierte lateinische Aesop, p. 41 en GABORIT-

CHOPIN, Les dessins d’Adémar, p. 184, denken allen aan een afbeelding van Aesopus zelf, hetgeen, zoals Bertini 

terecht opmerkt, moeilijk te verenigen is met het feit dat niet een originele schrijver is afgebeeld maar een 

schrijver die vanuit een ander handschrift werkt. Phaedrus of Romulus zouden dus eerder in aanmerking komen. 

De iconografie van deze afbeelding is volgens Gaborit-Chopin ontleend aan de wijze waarop sinds de 9e eeuw 

een schrijvende evangelist werd weergegeven. 
86 De editie van Steinhöwel uit Augsburg 1504 (Der teutsch Esopus) heeft als illustratie bij de inleidende brief 

van Romulus eveneens een kopiërende schrijver; voor de inleidende brief zie tekst 3 en THIELE (ed.), Der 

lateinische Äsop, p. 2. 
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Phaedrus (s. I)(ill.)

Ademar (s. XIin)

Compilatie Anon. (s. IX) (ill.)

Burney 59

Propositiones (s. IX)

Bewerking s. X-XI

Romulus (s. V-VI) (ill.)

Recensio Gallicana

 
 

    In mijn versie van de wordingsgeschiedenis wordt de klassieke oorsprong van de fabels 

gerespecteerd, de Romulus- en Phaedrus-elementen worden herkend, het middeleeuws Latijn 

wordt verklaard, de Romaanse stijl van de tekeningen wordt erkend en de toevoeging van de 

Propositiones krijgt haar plaats. De rol van Ademar wordt beperkt tot die van creatief 

bewerker van tekst en tekeningen, die immers werden genomen uit een reeds bestaande 

compilatie. Ademar  is in mijn ogen dus niet de instigator van de compilatie maar eerder een 

inventieve vormgever van een reeds bestaande, geïllustreerde Aesopus. De bewerking 

geschiedde met het oog op de beperkte middelen die Ademar op dat moment tot zijn 

beschikking had en met het oog op het doel dat Ademar hierbij voor ogen stond, namelijk om 

de fabels aan de jongste leerlingen te vertellen aan de hand van de tekeningen die hij hun kon 

laten zien.  

  De onderwijskundige  waarde van de fabels van Aesopus werd nergens beter onder woorden 

gebracht dan in een tekst van Priscianus die Ademar in schriftje XI kopieerde, de 

Praeexercitamina (nr. 44). Meteen al in de eerste regels geeft Priscianus aan leraren 

(oratores) de opdracht om de ontvankelijke geest van de kinderen via fabels in contact te 

brengen met de waarheid en het goede: 

 

Fabula est oratio ficta verisimili dispositione imaginem exhibens veritatis.  

Ideo autem hanc primam tradere pueris solent oratores, quia animos eorum  

adhuc molles ad meliores facile vias instituunt vitæ.87 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 “De fabel  is een levensecht verhaal waarin een beeld van de waarheid wordt geprojecteerd. Dit is wat de 

redenaars gewoonlijk het eerst aan de leerlingen aanbieden omdat hun ontvankelijke geest zo het gemakkelijkst 

in aanraking komt met de goede dingen.”  
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EDITIE 

 

   Onderstaande tekst is een nauwkeurige transcriptie van de Vossianus. Moeilijk leesbare of 

onleesbare passages worden tussen ronde haakjes opgelost met gissingen van eerdere 

uitgevers. Er wordt geen poging gedaan om de uiterst grillige lay-out van het origineel na te 

bootsen. Dat zou een onbruikbare tekst opleveren. De afkortingen worden cursief opgelost. 

Tiroonse noten worden vetgedrukt uitgeschreven. Omdat de tiroonse noten voorheen 

systematisch werden veronachtzaamd, zullen deze omissies niet in het kritisch apparaat 

worden vermeld. Alleen die sporadische gevallen worden genoemd waarin de tiroonse noten 

wél werden opgelost. 

In het notenapparaat worden varianten van Vossius, Nilant, Thiele, Müller en Bertini vermeld, 

vooral op die plaatsen waar het ontcijferen van Ademars handschrift problemen oplevert. 

     Nilant heeft in zijn editio princeps (1709) de tekst van Ademar, waar hij dat nodig achtte, 

verbeterd. In het notenapparaat direct onder de tekst geeft Nilant echter de precieze 

schrijfwijzen die hij bij Ademar aantrof. Léopold Hervieux (1884) baseert zich in zijn editie 

grotendeels op die van Nilant, in die zin dat hij de correcties en interpolaties van Nilant tussen 

haakjes opneemt in de tekst zelf. In zijn notenapparaat plaatst Hervieux de lezingen van 

Vossius’ apograaf. De editie van Bertini en Gatti (1988) is de meest recente, door de uitgevers 

voorzien van een uitvoerig commentaar en met verwerking van de belangrijkste opmerkingen 

van hun voorgangers. Bertini is de enige uitgever die Ademar niet enkel beschouwt als de 

kopiist maar ook als redacteur van de fabels. Dat heeft positieve consequenties voor de 

tekstbezorging: terwijl zijn voorgangers zich tegenover de tekstraditie van Phaedrus en 

Romulus gerechtigd en zelfs verplicht voelden om in de tekst van Ademar in te grijpen, 

beschouwt Bertini het als een nieuwe, zelfstandige tekst die niet in iets anders veranderd moet 

worden.  

 

 

    

EDITIE 

 

 

Verwijzingen naar Phaedrus volgens de editie Perry (1990), verwijzingen naar Romulus 

volgens de editie Thiele, Der Lateinische Äsop (1910). 

 

 

<...>  addendum 

[...]  delendum 

add.  addidit 

(...)  moeilijk leesbare passages 

cod.  tekst van Ademar (= VLO 15) 

V  apograaf I. Vossius (Vossianus Misc. 19) 

G  apograaf Jacob Gronovius (Gronovius 145) 

Bertini  BERTINI/GATTI (eds.), Ademaro di Chabannes. Favole (1988) 

Nilant  NILANT (ed.), Fabulae antiquae ex Phaedro, p. 1-62 (1709) 

Müller  MÜLLER, Rheinisches Museum, 22 (1867), p. 507-509 

Hervieux HERVIEUX, Les Fabulistes latins, II (1884)  

Thiele  THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop (1905) 

Zander  ZANDER, Phaedrus solutus vel Phaedri fabulae novae (1921) 
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[fol. 195r]88 

 

 

I 89 

 

¶ Gallus escam in sterquilinio quęrens. inuenit margaritam. Ait. Optima90 res in 

sterquilinio iaces. Si te cupidus inuenisset. tum91 gaudio rapuisset. Et in decorem tuum 

redires. Ego quęro escam. Nec tu mihi. nec ergo tibi; Illis qui ad honorem pertingere 

ualuissent. si ingenium habuissent.  

 

 

     II92 

 

¶ Corium93 depressum in flumine uiderunt canes. quem ut extrahere celerius94 

potuissent. aquam ceperunt lambere. Sed rupti  prius perierunt95 quam quod petierant 

contingere ualuis/sent. Illis qui consilio inmaturo illud capere cupiunt ad quod96 

pertingere non possunt.97  

 

 

     III98 

 

¶ Lupus et agnus ad riuum uenerunt. Superior lupus. longe inferior agnus. Tunc fauce 

inproba incitatus. iurgio dixit. Cur turbulentam fecisti mihi aquam? Laniger; Quo99 

fieri potest. dum100 a te liquor decurrens ad meum os uenit?101 Lupus. Ante hos sex 

menses maledixisti mihi; Respondit. Non eram natus. Lupus. Pater tuus. maledixit 

mihi. Et ita correptum. lacerat iniuste; Illis qui fictis causis innocentes opprimunt.   

 

      

     IV 

 

¶ Mus quo transire posset facilius102 flumen. petiit ranę auxilium Illa posteriori cruri 

suo lino alligat pedem priorem muris. et natantes uenerunt in medium103 amnem. 

                                                 
88 Op deze bladzijde is de inkt gedeeltelijk vervaagd. 
89 Cf. Romulus I, 1. 
90 Optima] Optata  V    Optuna  G 
91 tum] Thiele  Bertini   cum  V  G  Nilant   
92 Phaedrus I, 20. 
93 Op de tekening is de huid in de rivier aangeduid met  cori<um>  (Thiele leest  cari) 
94 celerius] celeriter  G  Nilant 
95 Sed rupti prius perierunt] V  Bertini  Sic pereunt  Nilant     Sic rupti perierunt  Thiele 
96 ad quod] V  Thiele    ad quidquid  legit Bertini     cum quid  G  Nilant 
97 possunt] poss  scripsit   possent  Nilant 
98 Phaedrus I, 1. 
99 Quo] Quomodo  V   Qui  G  Nilant 
100 dum] cum  V 
101 lectio difficilior, cf. BERTINI, “Un perduto manoscritto di Fedro”, p. 56-58. 
102 facilius] facili’  cod.     facili  legit Bertini   facile  G 
103 medium] medio a. c. (suprascr. –um) 
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Mutata fide submersit se rana et traxit secum sub aquis soricem. Quæ mortua 

surgens104 cum fluctuaretur. conspexit predam miluus uolans. Mure rapto et 

comitemque ranam abstulit. Perfida quę uitam alterius (prodide)rat.105 experto simul 

exitu ipsa (consump)ta106 est; Illis qui nocent aliis. (se ipsos in)terimunt;107 

 

[fol. 195v] 

 

     V108 

 

¶ canis calumpniosus dixit ad ouem. Deberes109 mihi reddere panem quem dederam110 

mutuo.111 Contendebant autem. Ouis autem dicebat112 numquam ab illo panem113 

accepisse. Cum ante iudices114 uenissent canis dixisse fertur habere testes. Introductus 

lupus ait. Scio panem canis commodatum oui. Introductus miluus. dixit. Me coram 

accepit. Accipiter introiens ait. Negas tu quod accepisti? Victa ouis a tribus falsis 

testibus artius exigitur. Coacta uero extractam lanam suam uendidit. ut quod non 

acceperat redderet. Illis qui seditiose innocentes laniant et opprimunt;.  

 

   

     VI 

 

¶ Gallus dum cum alio gallo sepius intenderet pugnam. requirit accipitrem sibi 

iudicem.115 Accipiter116 uero sperabat ut dum ambo ad eum uenissent ipsum qui117 

secum exhiberet deuoraret. Cum uenissent ante iudicem ut causam suam exponerent. 

accipiter ipsum comprehendit qui eius primo petierat forum. At ille clamabat. Non sum 

ego.118 sed ille qui fugam petit; Cui accipiter dixit. Non tu credas ex meis unguibus 

hodie liberari. quia quod tu alio intendere uoluisti. equum est ut ipse sustineas. Illis qui 

aliorum necem tractant. et de ipsorum quid agatur ignorant.;   

 

 

     VII119 

 

¶ Cum canis super fluuium carnem ferret nimpharum speculo uidit simulacrum suum 

alteramque predam ab altero120 ferre;121 putans eripere uoluit et decepta auiditas quam 

                                                 
104 Quæ mortua surgens post corr. ] Qua mortua surguns a. c.     Quæ mortua surgens  Müller   Qua mortua surgiens  

Bertini  Thiele     Quae mortua surgiens  G       Qua ... surgens  V 
105 prodiderat] coni.  Nilant  Bertini      decurrat  G 
106 ipsum consumpta] ipsa consumpta  V     ip<sa consump>ta   Bertini    ipsum ulta    G  Nilant Thiele 
107 <se ipsos in>terimunt]  Nilant  Bertini     se ipsos interimunt  V 
108 Romulus I, 4. 
109 Deberes] Thiele Bertini    Debes V G Nilant 
110 Een nieuw verschijnsel: de klinkers a en e worden soms vervangen door een punt; de punt kan ook staan voor 

de afkorting van een vervoeging (bijvoorbeeld ueniss. voor uenissent) 
111 mutuo] mutuum a.c. 
112 dicebat] dcb  cod.    deb.  V G  
113 panem] paciem a. c. 
114 iudices] V     iudicem   edd.    iudic-  G          Ademar schrijft  iudic– , waarbij het streepje staat voor de 

tiroonse eindnoot  -es (cf. Chatelain, p. 49 en Helmann, p. 192) en niet voor –em  zoals Bertini meent.  
115 iudicem] uiudicem a. c. 
116 accipiter] accp  cod.    accipiter   V G Bertini     accipitrem  Thiele    
117 qui] quem  Thiele  
118 Non sum go] cod.     Non sum ego  V  Müller  Thiele  Bertini     Iam sum ergo  G Nilant      
119 Phaedrus I, 4. 
120 altero] alio V 



 

1222 

 

ferebat dimisit offam. Et122 quę123 ualebat sua. non potuit uel extrema124 tangere dente. 

Illis qui dum aliena quęrunt propria amittunt.  

 

 

     VIII 

 

¶ Coclea125 repperit spiculum.126 Quem dum nimium fulgere uidisset adamauit eum. Et 

statim ascendens super eius orbem coepit [coepit] eum delingere. Nil uero ei uisa est 

contulisse. nisi ut splendorem saliuis uel sordibus pollueret. Simia inuenit eum127 

taliter inquinatum et ait. Qui talibus se calcari permittunt. talia sustinere merentur. Illis 

mulieribus quę se stultis et inutilissimis uiris coniungunt;  

 

[fol. 196r] 

 

      IX128 

 

¶ Vacca. ouis et capella obuiam fuerunt cum leone in saltibus. Hi129 cum cępissent130 

uasti corporis ceruum. factis partibus sic est locutus leo.  Ego quidem131 primam tollo 

partem quia nominor leo. Secundam. quia sum fortis. Tertiam. quia omnibus uobis 

magis ualeo. Quartam qui tetigerit. male patietur. Sicque totam predam sua inprobitas 

defendit. Hęc numquam fidelis cum potente societas sit copulanda;  

 

 

     X132 

 

¶ Viri frequentabant nuptias. Sapiens interuenit dicens. Audite gaudia uestra. Sol 

uxorem ducere uoluit. Omnis natio dixit. et magno clamore conuitiis non tacuerunt.133 

Iuppiter commotus illis causa iniurię. Tunc unus ex illis. Modo sol unus est nobis. Est 

usum134 ut omnia turbet. ut deficiat omnis natura. Quidnam erit nobis cum sol creauerit 

filios? Ammonitio. malis hominibus non gratulari.;  

 

 

     XI135 

 

¶ Frigore et gelu rigentem quędam136 pietatis causa137 colubrum ad se sustulit et in 

latere suo habuit et tota hieme fouit. Refectus usque ad tempus coepit esse iniuriosus et 

                                                                                                                                                         
121 ferre] ferri  V  Nilant 
122 Et] V  Thiele Bertini    At  G Nilant 
123 quȩ] qui  V 
124 extrema] extremo  Nilant 
125 Coclea] Cochlea  V 
126 spiculum] speculum V 
127 eum] id  Nilant 
128 Phaedrus I, 5. 
129 Hi] ubi G  
130 cępissent] cepissent  edd. 
131 Ego quidem] Ego ..   cod.  (nota Tironiana)    Ego  edd.   
132 Romulus I, 7. 
133 non tacuerunt] intabuerunt  G post corr.  
134 Est usum] Estusu̅  cod.     aestus uero   Thiele  Bertini       cf. GATTI, “Ademariana minima”, p. 119-120; 

Ademar gebruikt nergens u̅ als afkorting voor uero, alleen uo (cf. fabel V en VI, fol. 195v). 
135 Romulus I, 10. 
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ueneno multa fędare. ne cum gratia exiret. Iniuriosus pellitur; Illis qui sponte ingratos 

fouent et cum exire uelint nocent;.    

 

[fol. 196v] 

 

      XII138 

 

¶ Asellus apro cum fuisset obuius. salue inquit frater. Indignatus aper tacuit. atque 

indignum repudiauit139 officium. cur sic mentiri uoluisset asinus. Dissimulansque 

agitauit caput. Qui extenso pede ostendit ungulam Si me denegas similem tibi esse 

asinus inquit. hic rostro tuo similis Non est?140 aper uero cum uellet se facere 

generosum impetu recessit ab ira. et ait. Facilis est141 mihi uindicta de te. Sed modo 

ignauo sanguine tuo me inquinari nolo. Nam oportuisset iniuriosum. uel142 laceratum te 

relinquere; Monet insipientibus parci debere. Stultos autem defendere qui irrident 

melioribus   

 

     XIII 

 

¶ Hospitio quondam mus urbanus exceptus est rustici et humili glande cęnauit. Causam 

perfecit. Perduxit precibus post in urbe143 rusticum cellamque intrauit plurimo refertam 

cibo. In qua cum uariis perfruitur. hostiis cellarario repulsis. urbanus nota facile se 

abscondit cauerna. At miser rusticus ignota trepidat domo. mortemque metuens circa 

parietes cursitat. Cellararius quę uoluit sustulit. clausitque limen.144 Iterum urbanus. 

rusticum145 ad escam hortatur. At ille. Vix possum. ualde perterritus. Putasne ueniet 

ille? Tantum ergo metuens ait. Haud has tu poteris inuenire delitias. Cui respondit.146 

Me glans securam pascat et liberam; 147 Hęc quia melius est in paupertatula sua secum 

uiuere. quam diuitiarum carpi sollicitudine;   

 

 

     XIV148 

 

¶ Vulpinos catulos aquila rapuit et in nidum ut pullis escam daret. apposuit. Vulpis149 

aquilam rogabat ut catulos suos sibi redderet. Aquila contemnens uulpem quasi esset 

inferior. At uulpis plena dolore ab ara ignem rapuit cum facula et arbor<i>150 

                                                                                                                                                         
136 quȩdam] quidam  V  (cf. de tekening waarop een vrouw is afgebeeld) 
137 causa] nota Tironiana, CNT 5, 51; cf. THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 40. 
138 Phaedrus I, 29; Romulus I, 11; cf. BERTINI, “Fortuna medievale e umanistica della favola dell’asino e del 

cinghiale (Phaedr. I, 29)”, in: ID. (red.), Interpreti medievali di Fedro (Napels, 1998), p. 65-76). 
139 repudiauit] repudiat  V 
140 similis non est?  V 
141 est] om. V 
142 uel] aut  V 
143 urbe] urbem  G  Nilant Thiele  
144 clausitque limen] om. V 
145 rusticum] rusticam a. c.   rusticum  V  G       rusticam  Nilant Thiele  Bertini  (cf. Gatti, “Fedro ‘nuovo’ da 

Ademaro?”, p. 201-202). 
146 respondit] rp  cod.    respondit  edd.     respondet  V 
147 securam...liberam] securum...liberum  Nilant 
148 Phaedrus I, 28; Romulus II, 8. 
149 Vulpis] Vulpes V G 
150 arbor   cod. 
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circumdedit151 damnis miscens sanguinem. Aquila152 ut a periculo mortis eriperet suos 

incolomes natos supplex uulpi reddidit. Hęc ut quamuis153 sublimes sint opibus. tamen 

humiles metuere debent;..   

 

[fol. 197r] 

 

 

     XV154 

 

¶ Coruus cum de fenestra raptat155 caseum et comesse uellet. celsa resedit in arbore. 

Vulpis hunc cum fuisset intuita. sic alloqui coepit. O quis tuarum corue pennarum 

uigor est si uocem haberes latiorem; nulla auium prior adesset tibi. Ille dum uult 

ostendere uocem latiorem. emisit caseum. Quem celeriter dolosa uulpis. auide dentibus 

rapuit Tunc demum coruus ingemuit quia dolo esset deceptus ut ignarus.156 Illis qui se 

laudari uerbis subdolis gaudent. ferunt pennas157 turpi penitentia indiscretas;   

 

 

     XVI158 

 

¶ Defectus annis et desolatus uiribus leo cum iaceret extremum spiritum trahens super 

fulmineis uenit ad eum aper et dentibus se uindicauit. Ictu ueteres iniurias infestans 

taurus. mox hostile cornibus confodit corpus. Asinus ut uidit. ferum inpune lędi 

calcibus coepit. At ille suspirans. fortiter indigne tulit. Mihi insultat inquit. natura159 

dedecus. Cum esset uirtus mea fuit honor. fuit timor. omnes uiso me fugerent.160 et 

opinio ipsa terreret. Plures quos beniuolus non lesi quibus et auxiliator fui. ipsi 

malignantur mihi. Et quia sum sine uiribus. nullus est timor pristinus. Hęc mansuetos 

esse in dignitate;.    

 

     XVII161 

 

¶ Asinus cotidie uidebat catellum blandiri dominum et de mensa saturari. et a familia 

illi largiri plura. Sic dixit asinus. Si canem inmundissimum sic diligit dominus meus et 

familia. et si obsequium illi fecero qui multo plus melior sum quam canis et multis 

rebus laudabilior.162 et ualde utilis. aqua163 sanctis fontibus alor. cibus mihi164 mundus 

datur. melior sum catello. meliori uita frui possum. et maximum honorem habere. Cum 

hęc asinus cogitasset uidit dominum introire. Cui occurrens uelocius et clamans 

                                                 
151 circumdedit] circu̅d.   cod.    circumdat  G 
152 sanguinem. Aquila] sanguine aquilæ  G 
153 quamuis] qui  V 
154 Phaedrus I, 13. 
155 raptat] lees: raperet  V  Bertini    raptasset  Nilant 
156 ignarus] Hervieux meent dat de kopiist ignarus heeft veranderd in ignavus, wat niet het geval is. Voor de 

varianten in VLQ 86, cf. E. K. RAND, “A Vade Mecum of Liberal Culture in a Manuscript of Fleury”, p. 263-265, 

vooral noot 25a. 
157 pennas] V G  lees: poenas  Nilant  Thiele  Bertini 
158 Phaedrus I, 21; Romulus I, 15. 
159 natura] naturae  G  Nilant 
160 me fugerent] morum gerent  V 
161 Romulus I, 16 
162 laudabilior post corr. 

163 aqua] a quo  V   aquae  Nilant 
164 cibus mihi] cibi  V 
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prosiliuit et ambos pedes super humeros domini sui inposuit eumque lingua linguens165 

et ungulis uestem discerpens. dominum suo fatigat pondere.  Clamore domini 

concitatur omnis familia fustes et lapides arripiunt et super asinum insurgunt. Faciunt 

debilem. membris costisque confractis abiciunt166 ad presepia lassum atque semi 

uiuum. Hęc ne quis indignus ingerat ut melioris officium faciat;   

 

[fol. 197v] 

 

     XVIII167 

 

¶ Dormiente leone in silua mures agrarii ludentes. Unus ex eis super leonem non 

uoluntate transiit. Experrectus leo celeri168 manu miserum murem apprehendit. Ille 

rogabat ueniam sibi dari quia non uoluntate fecerat. Leo cogitabat si occideret. crimen 

esset et non gloria;169 Ignouit et dimisit. Post paucos dies leo in foueam cecidit. Captus 

mugire coepit. Mus ut audiuit. cucurrit. Ubi captum cognouit; ait. Non sum inmemor170 

beneficii tui. Tunc illius ligaturas lustrare coepit. neruos secare. et laxare illius artis 

ingenia. Sic mus leonem captum. liberum siluis restituit. Hęc ne quis minimos lędere 

presumat;.   

 

 

     XIX 

 

¶ Grus et cornix inter se coniuratione unita firmauerunt. ut grus cornicem ab aliis 

auibus defensaret. et cornix illi futura preuidendo narraret. Quę dum ad agrum 

cuiusdam sepius aduenirent et grana quę olim sata fueran radicitus uellerent. uidens 

dominus agri doluit et ait puero. Da mihi petram. Monuit gruem et caute se egerunt. 

Alia uero die audiens cornix quam petram quęreret commonuit gruem. ne mali aliquid 

pateretur. Perpendit homo ille quia171 cornix diuinaret dicit puero. Quando dixero da 

mihi offam. porrige lapidem; Ille ueniens dixit puero ut daret offam. A ille porrexit 

lapidem. Qui gruem percussit. et crura eius fregit. Vulneratus grus. dixit cornici. Ubi 

sunt diuina hauspicia tua? Cur me non monuisti quia mihi taliter habuit prouenire? 

Respondit. Mea hic intelligentia culpabilis non est sed omnium malorum sunt dolosa 

consilia qui aliud dicunt et aliud agunt; Hęc qui promissionibus innocentes 

inducunt.172 quos postea ledere non cessant.   

 

 

 

     XX173 

 

¶ Aues quędam174 cum essent in unum uiderunt hominem linum seminantem et pro 

nihilo habuerunt; Hirundo autem hoc intellexit. conuocatis auibus retulit hęc omnia 

                                                 
165 linguens] lingens V 
166 abiciunt] abigunt V G  abiciiunt  Nilant 
167 Romulus I, 17 
168 celeri] celer V 
169 gloria] gratia V 
170 inmemor] immemor   Thiele  Bertini 
171 quia] quasi  G   quod  Nilant 
172 ..ducunt (eras.)] inducunt post corr. (subscr.) 
173 Romulus I, 19 
174 quędam add. subscr. 
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esse mala. Aues riserunt. Vt fructicauit.175 iterum ait hirundo. Malum est hoc. uenite 

eruamus; Si creuerit. retia facta exinde humanis quidem176 artibus capi possumus. 

Deriserunt aues uerba hirundinis. et consilium eius cont<empserunt>;177 Venit hirundo 

ad homines. et transtulit se tota sub tecta178 eorum. Et quia aues eius respuerunt 

monita. semper retibus capiuntur;   

 

[fol. 198r] 

 

     XXI179 

 

¶ Ranę uagantes in liberis paludibus clamore regem petierunt a ioue. qui dissolutos 

mores earum compesceret. Iuppiter risit et eis dedit tigillum. Quem subito missum. 

Leui motu sonoque terruit pauidum genus. Mersę limo cum lateret diutius; forte una 

tacite profert amne caput. Explorato rege cunctas aduocat. Illę timore postposito 

certatim adnotant.180 Supra; turba petulens181 illusit. Quem cum inquinassent omni 

contumelia. alium rogantes misere ad iouem. Iratus ille qui fuerat datus182 cur esset 

illusus misit illis hydram qui dente aspero comperiset183 singulas. Qui dum auide eas 

uesci coepisset; fugitant inertes uocesque precludit metus. Furtim mittunt per 

mercurium mandata ioui; ut desistat. E contra iuppiter. Quia noluistis ferre bonum. 

ui184 feratis malum. Hęc hunc sustinete malum. ne peior adueniat nobis;.    

 

 

     XXII185 

 

¶ Columbę cum semper fugerent et celeritatem pennarum mutassent186 necem. consilio 

raptor uertit fallaciam  et genus incertum decepit hoc modo. Cur sollicitum non eligitis 

unum qui uos defendat? Cur me non eligitis pacto federis regem. ut uos ab omnibus 

prestem iniuriis? At illę credentes tradunt se miluo. Qui regnum adeptus. coepit uesci 

singulas et ad imperium sęuis unguibus exercere. Vna ex reliquis Sic merito agitur qui 

nostrum spiritum tali credidimus inimico; Illi qui se committit tutandum homini. 

auxilium cum quęrit. exitium inuenit.   

 

 

 

     XXIII187 

 

                                                 
175 fructicauit] fruticavit  Nilant 
176 humanis quidem] humanis   edd.     humanis ..   cod.  (nota Tironiana, CNT, 3, 83; cf. Gatti, “Ademariana 

minima”, p. 121)  
177 c̅t   cod.     contempserunt   edd. 
178 subiecta  legit  Thiele 
179 Phaedrus I, 2 
180 adnotant] adnatant   Thiele 
181 petulans  G  Nilant Thiele   
182 datus corr. 
183 comperiset] comperiret  G    †comperiset†  Bertini       lees: corripuisset   Thiele 
184 ui] ut G  Nilant 
185 Phaedrus I, 31 
186 mutassent] lees: uitassent      Thiele  (cf. Phaedrus I,31) 
187 Phaedrus I, 23 
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¶ Nocturnus fur cum panem misisset cani. canis ait. Linguam meam uis precludere pro 

re domini mei ne latrem. Queris ut faciam188 per meam culpam lucrum?189 Hęc quia 

repentina190 libertas stultis grata esse uidetur. Peritis; irrita.191  

 

 

     XXIV192 

 

¶ Caluus petiit a uicino hortolano ut daret sibi de melonibus. Ille deridens; dixit. vade 

calue. uade calue. tibi193 nolo meos dare melones quia tu rusticus es; Hieme et estate 

semper habeat mala tua caluaria; Muscę et tabani super frontem tuam. qui comedant et 

bibant saguinem de ipso capite caluo. et postea stercorizent. Caluus iratus euaginans 

gladium apprehendit capillos eius ut interficeret; hortolanus accipiens unum melonem 

percussit caluum in fronte. Caluus preualens amputauit caput eius. Illis qui nec 

petentibus bona tribuunt. neque bonis sermonibus uel responsis tribuunt.  

 

[fol. 198v] 

 

     XXV194     

  

 

¶ Cauannus petiit cattum ut ascensor sibi fieri liceret. et secum quęrerent quę conloquia 

interse haberent. Cattus asportauit eum ad domum muris. Rogauit cauannus cattum ut 

clamaret se. Sic fecit. Mus. cum audisset uocem eius ad hostium domus uenit dixitque. 

Quid quęritis aut quid dicitis? At illi uolumus tecum loqui. Mus. cognouit quod malum 

consilium contra ipsum cogitassent. dixit. Maledictus tu sis catte tu dominus meus. et 

ipse qui super te sedet. et domus uestrę. et filii et filię et omnis parentela uestra sit 

maledicta. Male huc uenissetis.195 et male sit redeuntibus uobis de hoc loco. Illis qui 

inimicis suis bona loqui non queunt. qui sibi inimicitias inponunt. uel malum inter se 

ineunt;   

 

 

     XXVI196 

 

¶ Tumens inani gragulus superbia pennas pauonum quę deciderant sustulit seque 

exinde ornauit. Contempnens suos. miscuit se pauonum formoso gregi. Illi inprudenti 

pennas eripiunt aui. effugantque miserum. Male multatus197 gragulus rediit merens ad 

proprium genus. a quo repulsus. luctificam iterum sustinuit notam. Tunc quidam ex his 

quem198 pridem despexerat ait. Contentus nostris si fuisses sedibus et pati quod natura 

dederat uoluisses. nec illam expertus contumeliam fuisses nec ad hanc repulsus 

                                                 
188 faciam] facias   Nilant Thiele   (cf. Phaedrus I, 23) 
189 lucrum?] G Bertini   lucrum.  edd. 
190 repentina] repente a. c. (suprascr. –ina) 
191 irrita] inita  Nilant 
192 Cf. P. Gatti, “Due favole di Ademaro”, in: Maia 52 (2000), p. 505-511. 
193 tibi] et  G  Nilant 
194 Cf. P. Gatti, “Due favole di Ademaro”, in: Maia 52 (2000), p. 505-511. 
195 uenissetis] ueneritis  Nilant 
196 Phaedrus I, 3 
197 multatus] G Bertini   mulcatus  Müller Thiele    (cf. BERTINI, “Un perduto manoscritto”, p. 54-56). 
198 quem] qui a. c. 
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peruenire potuisses miseriam. Hęc ne libeat gloriari quemquam bonis alienis. suis quin 

potius199 uiuere malle;   

 

 

     XXVII200 

 
201Musca et formica contendebant quis illarum melior esset. Musca prior ait. Numquid 

nostris te poteris comparari202 laud<i>bus?203 Vbi immolant episcopi prima gusto. In 

capite regis sedeo omnibus matronis labia osculor. Dulcia pungo. de quibus tu nihil 

rebus. Et formica. Contra hęc quę dicis inproba pestis. laudas inportunitatem tuam. 

Num optata uenis? Reges et matronas nominas et castas tu inportuna adoras. et dicis 

tui esse omnia cum accedis fugata. Vndique quasi iniuriosa abieceris. estate uales. 

pruina ueniente peris. Ego sum deliciosa. hieme secura sum mihi. me incolomen habeo. 

tempus meum gaudia sequuntur. Cum uentuata204 a flabello pelleris sordida.205 Hęc 

Litigiosis quibus dicitur. Dicis dico. Laudas. laudo. Vituperas. uitupero. et qui se 

laudauerit. ad nihilum uenit sepe.   

 

 

     XXVIII206 

 

¶ Lupus arguebat uulpem iratus forti crimine. Illa207 negabat se non esse ream. Iudex 

sedet simius. ut uerum diceret. Causam dicunt. Respondet simius. Tu non uideris 

perdidisse quod quęris. Te credo surripuit208 quod pulchre209 negas. Illi qui turpi 

fraude semel innotuit etiam si uerum dicat fidem amittit. Et qui fraude inclaruit. semper 

turpiter uiuit;.   

 

 

     XXIX210 

 

¶ Mustela211 apprehendit murem Fugientem. coepit212 eam homo. Et mustela. Rogo 

parce mihi. quia a molestis muribus purgaui domum tuam. Respondit homo. Non causa 

mea facis. Nam si pro me fecisses gratum haberem et darem tibi ueniam. Nam ideo 

mures necas ut comedas. Reliquias nostras quod213 illi erant rosuri. totas deuoras. Noli 

                                                 
199 potius] p.  cod.     p<otius>   edd. 
200 Romulus II, 18 
201 Fabel zonder paragraaf teken. 
202 comparari] comparare  Nilant 
203 laudibus] edd.   laudb’  cod.   
204 uentuata] uentilata  Nilant 
205 Cum...sordida] Cur...sordida  G Nilant 
206 Phaedrus I, 10; Romulus II, 19 
207 Illa] Hæc G Nilant    (nota Tironiana, CNT 7,84; cf. THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 40). 
208 surripuit] surripuisse  Nilant  Thiele 
209 pulchre] pulcrhe  cod. 
210 Phaedrus I, 22; Romulus II, 20 
211 De tekst van fabel 29 is uit plaatsgebrek rond de tekening van fabel 28 geplaatst. De tekening behorend bij 

fabel 29 staat opde volgende bladzijde.  
212 coepit] G   cepit  edd. 
213 quod] quas   edd.       (q met schuine streep door de staart, wordt elders door Ademar gebruikt als afkorting 

voor quod). 
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inputare uanum benficium.214 Sic locutus. inproba cito deperit. Illis qui dum se 

prestare dicunt; sic ledere potius memorantur.  

 

[fol. 199r] 

 

     XXX 

 

¶ Perdix dum in loco eminentiori sederet aduenit uulpis et dixit ei. Quam formosa est 

facies tua. crura tua ut rostrum.215 os. tuum sicut corallum.216 Nam si dormires 

pulchrior esses. Credens ei perdix clausit oculos atque eam ilico uulpis rapuit. At 

perdix fletu permixta locuta est. Per artium tuarum uirtutes. te quęso ut antea nomen 

meum dicas et sic me deuorabis. At ubi uulpis perdicem uoluit nominare. aperuit os. et 

euasit perdix. Dolens uulpis ait. Heu me quid opus fuerat loqui? Respondit perdix. Heu 

me. dormire quid necesse erat. cui somnus non uenerat? Illis qui ubi eis necessarium 

non est loquuntur. et ubi eos uigilare oportet dormiunt;   

 

 

      XXXI217 

 

¶ Canes currendo bibunt ex nilo flumine ne rapiantur a crocodillis. Rapidius igitur 

currens ex nilo cum bibere coepisset canis. dixit ei crocodillus. Quod libet labio tuo 

noli uereri. Respondit. Facerem quod dicis. nisi esse te scirem carnis meę cupidum. 

Illis qui consilia aduersa sapientibus sumministrant et non solum quod operantur 

perdunt. uerum ab eis turpiter deridentur;   

 

 

     XXXII218 

 

¶ Canis et uultur humana effodientes ossa canis thesaurum inuenit. Et uiolatus 

manens.219 iniecta est illi diuitiarum cupiditas per quas sacrilegii lueret poenas. Aurum 

dum custodit oblitus ciborum copia220 fame est consumptus. cui adstans uultur.221 ait. O 

canis merito luis. quia concupisti regales opes. triuio contentus. et in stercoribus 

educatus. quid tibi profuit has inuenire diuitias? Hęc auaris qui ante exhausti perire 

possunt quam cupiditatis rabie satientur;222  

 

 

     XXXIII223 

 

                                                 
214 benficium] Müller  Thiele  Bertini   beneficium  G  Nilant  (benficium lectio difficilior, cf. BERTINI, “Un 

perduto manoscritto di Fedro”, p. 58-60). 
215 rostrum] rosetum (?) Thiele  
216 corallum] Nilant   cortillum   legunt G, Thiele et Bertini   (vergissing omdat de letter -a geschreven werd met 

een plat dak, lijkt op –ti) 
217 Phaedrus I, 25 
218 Phaedrus I, 27 
219 Et uiolatus manens] ob uiolatos manes  G, in marg.    Nilant, in apparatu 
220 copia] copiam  Hervieux 
221 Bovengeschreven –v  ter verduidelijking  
222 satientur] satiantur a. c.  suprascr. –e; erasit –a   Müller  satiarentur  Thiele 
223 Phaedrus I, 24 
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¶ In prato conspexit rana bouem pascentem224; aucta inuidia tantę magnitudinis. 

rugosam impleuit pellem. natos suos interrogat si esset altior boui.225 Illi negauerunt. 

Rursus maius226 cutem extendit suam et simili modo illi dixerunt. Bos tibi superior est. 

Nouissime indignata dum uult ualidius inflare se. rupta interiit. Hęc inopi qui dum uult 

imitari potentem ipse se punit;   

 

[fol. 199v] 

 

     XXXIV 

 
227¶ Asellus et bos uni sociati iugo trahebant. Bos dum conatur paulo ualidius incedere 

ȩgro cornu asellus ipse negabat nullum leuamen accipere. Solus (utm?)228 bos cornu229 

et confestim mortuus est. Asinum bobulcus carne bouis exaggerat. Qui multas inter 

plagas ruptus cecidit et expirauit230 media pondere collapsus uia.231 Volucres 

aduenientes ad predam conuolant dicentes si te precanti mitem exhibuisses boui non 

iam inmaturo nos interitu pasceres tuo.   

 

 

     XXXV 

 

¶ Leo errans spinam calcauit. et ilico ad pastorem cauda blandiens uenit. Cui ait. Non 

perturberis. Auxilium a te imploro. non indigeo esca. Sublatum hominis posuit in 

gremio pedem. Pastor spinam exemit pede. Redit in siluas leo. Post autem232 pastor 

falso incusatur crimine et ludis proximis emissus bestiis proicitur.233 Passim dum 

discurrunt ferȩ agnouit leo qui fuerat medicinatus [fol. 200r] qui234 pridem fuerat. 

Sublatum rursus pastori ponit in gremio pedem. Hęc rex ut cognouit. Leoni iussit parci 

et mansuetum pastorem dimitti parentibus. Hęc quia bene gerenti numquam poterunt 

aduersariorum preualere supplitia.235   

 

 

     XXXVI 

 
236¶ Culex cum taurum prouocasset uiribus uenerunt populi cuncti ut spectacula. 

cernerent. Tunc paruus culex. Satis inquit habeo quod uenisti cominus. Paruus237 tibi 

factus sum iuditio tuo. Hic se per238 auras sustulit penna leui. Lusitque turba239. et tauri 

                                                 
224 pascentem] pasc;  cod.    pasc<entem>   Thiele Bertini    pascere   Nilant 
225 boui] boue corr. G   Nilant  
226 maius] mater   G   magis  Nilant 
227 De tekst op deze bladzijde is in een grotere letter en met meer interlineaire ruimte. 
228 utm] atm  legit Nilant     autem (?) Thiele      as<ellum> t<a>m<en>  coni. Bertini 
229 cornu] lees corruit    cornu corruit  Hervieux Bertini 
230 expirauit] G  exspirauit  Bertini  Thiele 
231 uia]  G  Müller Thiele Bertini    collapsus. Tua Volucres   Nilant 
232 autem] luctum  G 
233 proicitur] proiicitur  Nilant Thiele Bertini  
234 De eerste drie regels worden met een grotere letter geschreven (gebruikte Ademar een bepaald 

linieerinstrument waarbij de bovenste regels een grotere onderlinge afstand vertoonden dan de overige regels? 

Zie bijvoorbeeld ook de lay-out in de Etymologiae en in De astronomia).  
235 supplitia] supplicia  edd. 
236 Ademar schakelt nu weer over op het kleine, compacte schrift. 
237 Paruus] Paru’  cod.   Paruus   Nilant   Zander  Thiele    Par uero Bertini     Par  Müller 
238  se per  edd.    semper  legunt  Nilant  Thiele Bertini    
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destituit minas. Quod si fuisset ualidę ceruicis memor. pudendum contempserat 

inimicum. et ineptę240 matherię241 non fuisset gloriatio. Hęc quia ille sibi famam 

diminuit qui se indignis comparat;.   

 

 

     XXXVII 

 

¶ Insolens faleris asino occurrit equs242 qui fatigatus malis. transeunti tardius dedit 

uiam. Vix inquit me teneo ut non te rumpam calcibus. Reticuit ille. et gemitu testatur 

deos. Equs243 currendo ruptus. paruo in tempore ad uillam est missus. Hunc onustum 

stercore ut uidit asinus tali eum irrisit uerbo. Quid tibi gloriose quondam faleris? modo 

ad contemptam redisti miseriam. Hęc felices qui ullum despiciunt. dubii meminere 

debent quia nesciunt quid futuri sunt.   

 

 

     XXXVIII 

 

¶ Bellum gerebant uolucres cum quadrupedibus et modo uincentes iterum uincebantur. 

Vespertilio dubios euentus timens superiorem quem primo uidisset ad eam244 se 

conferebat; In pacem cum redissent pristinam. utroque generi fraus decepta apparuit. 

Damnatus ergo tam pudendo crimine. lucem refugiens atris se condidit tenebris noctis. 

Hęc quia quisquis a duabus partibus se uindicari desiderat utrisque ingratus turpiter 

uiuit. Melius est enim hostem non habere. quam uinci;   

 

 

     XXXIX245 

 

¶ In nidum luscinię cum sederet accipiter ut specularetur auritum; paruos in illo inuenit 

pullos. Superuenit luscinia. et rogabat illum parcere pullis. Ait accipiter. Faciam quod 

uis. si mihi bene246 cantaueris. et quamuis se precederet animo tamen metu pauebat. 

Denique coacta et dolore plena cantauit.247 Acceptor248 qui predam captauerat. ait. Non 

bene cantasti. Apprehenditque unum de pullis eius et deuorare coepit. Ex diuerso uenit 

auceps et calamo silenter leuato. acceptore contracto uisco. in terram deiecit; Hęc qui 

aliis insidiantur. timere debent ne capiantur;.   

 

[fol. 200v] 

 

     XL249 

 

                                                                                                                                                         
239 suprascr. -ur 
240 ineptȩ] inepte  G 
241 matheriȩ] materiae  Nilant 
242 equs] eq’   cod.     equus   edd. 
243 Equs] Eq’   cod.     Equus  edd. 
244 eam] eum  falso legit Bertini   emend. Nilant 
245 Romulus III, 5 
246 bene] bone  legit Thiele   
247 Met een kruisje worden we verwezen naar het vervolg aan de linkerkant van de bladzijde. 
248 acceptor] accipiter  emend. Nilant 
249 Romulus III, 6 
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¶ Lupus in cubile250 suo per tempus ut menses haberet quo plures posset delicias 

fruere251 maximam congregauerat predam. Vulpis ut hęc agnouit. uenit ad eius cubile. 

Ęmula252 inquit uoce. recte non uidi te. Tristis fui per dies quia non peragrasti in eis253 

Lupus liuore ait. Non de me sollicita uenisti. sed ut aliquid accipias. Non gratis uenisti 

scio te fraudem petere. His uerbis ualde irata uulpis pastorem ouium adiit. et dixit illi. 

Ageres mihi gratias si tibi inimicum gregis tui hodie tradidero. et iam non sis 

sollicitus? Pastor. Seruiam tibi . et tribuam quicquid uolueris. Ilico clausum ostendit 

lupum quem protinus lancea peremit. et emulam de alieno saturauit uulpem. Deinde 

ipsa cum in uenatores incideret. conprehensa a canibus laniata. ait. Modo maiora feci 

mala et modo pereo qui254 alterum feci occidere. Hęc qui aliis nocet. timeat ne 

noceatur ab altero.   

 

 

     XLI255 

 

¶ Ceruus ad fontem bibens sua cornua magna uidens nimum laudare cepit. Crura uero 

tenuia uituperat. Mox audiens canum et uenatorum uoces latratus. fuga per campum 

ducitur et sic euaditur.256 At ubi siluas257 suscepit et magnitudo illum cornuorum 

uenantibus recte retinuit;258 Tunc mortem uidens. deceptuosa uituperat. Hęc quia 

plerumque laudamus inutilia et uituperamus bona.   

 

 

     XLII259 

 

¶ In officina cuiusdam fabri introiit uipera. Dum quęreret aquam et cibos. rodere cepit 

limam. Lima arridens ait ad uiperam. Quid ad me improba? tuos uis ledere dentes. 

ipsumque260 si quid forte est <facio>261 lene aspri262 fricando. facile namque frangeris 

dentibus si angulo263 torsero. Hęc duobus malis malus peiorem non dolet nec 

iniquus264 iniquum superat. et durus ad durum non heret.   

 

[fol. 201r] 

 

     XLIII265 

 

                                                 
250 cubile] cubili  emend. Nilant 
251 fruere] frui  Nilant 
252 Ȩmula] Tremula  Nilant 
253 eis] iis  G corr.  Nilant  Bertini   iis vel eis  Thiele   
254 qui] quae  Nilant 
255 Romulus III, 7 
256 euaditur] euadit2  cod.       euadit  edd. 
257 siluas] silua  Nilant  Thiele 
258 recte retinuit]  G  Bertini    rete retinuit  Nilant   retinuit  Thiele 
259 Romulus III, 12; cf. Phaedrus IV, 8 
260  ipsu̅qз] cod.     lees:  ipsaque    ipsumque  Nilant   ipsum quia  Bertini    ipsum qui   Thiele   
261 <facio>  Thiele  Bertini 
262 aspri] Thiele Nilant   aspro vel aspero legit Bertini 
263 angulo] angelo  Nilant  Hervieux 
264 iniqus a. c. 

265 De slecht leesbare tekst begint in de rechterbovenhoek, gaat in een smalle strook langs de tekening naar 

beneden,  en vervolgt na statuere met  foedus in de ruimte tussen de boom en de wolven, om tenslotte voor het 

epimythion de gehele breedte van de bladzijde te gebruiken. Zie de reconstructie op fol. 10r van Gronov. 145. 
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// (43) ¶ Oues et lupi cum certassent prelio uicerunt oues tute presidio canum. Lupi 

legatos mittunt. fictam querunt pacem. ut (dederent ?) se ipsis custodibus suis. 

sperantes illȩ eternum statuere foedus, dederunt quod ipsi petierant. Post pace facta 

irrita. ceperunt carpere nullo existente defensore. Sero penitentes consilium quem 

primo dudum habuerant . accusabant. Hęc qui auxilio tradere se uult alio. frustra 

postmodum requirit quod inuenire nequit.   

 

 

      XLIV266 

 

¶ Securis cum fuisset facta. postulabat homo267 arbores sibi manubrium dare de ligno 

quod esset [quod esset] omnium firmior. oleastro iusserunt cętera. sumpsit homo 

manubrium. aptata secure. ramos et robora magna omniaque quę uellet indubiose cȩpit 

incidere Sicque quercus fraxino ait. digne et iuste patimur. qui roganti hosti nostro 

manubrium dedimus. Hęc ut cogites ante. ne hosti aliqua268 prestes;  

 

 

     XLV269 

 

¶ Canis et lupus in siluam270 dum uenirent ait lupus cani. unde frater sic mitis et bene 

pinguis? Canis respondit. quia sum custos domus latrones contra uenientes. nullus 

passim ingreditur nocturnum furem nuntio effertur mihi panis. dantur ossa et cetera271 

proiciuntur familia.272 si quid ei superat. quod fastidit ciborum mihi porrigitur. ita 

uenter meus impletur. Me blandiuntur omnes mihi aqua non deest.273 Otiosus uita 

fruor. Et lupus. Bene inquit frater. uellem ita mihi contingeret sic otiosum satiari cibo 

et sub tecto melius uiuere. Et canis. Si uis bene uiuere ueni mecum in cubile. ne 

timeas; Cum ambularent simul uidit lupus cani collum catenatum et ait. Dic frater. 

quid est hoc quod circa collum tuum uideo? Et canis. quia sum acrior in die ligor nocte 

soluor. intra domum sum uagus Vbi uolo hic dormio. Et lupus. Non mihi est opus frui 

ista quȩ laudasti. Vivere uolo liber ad quod euenerit mihi. ubi uolo peragro. Nulla 

catena me tenet. Viae274 mihi patent in campo aut in montibus et275 nullus metus. 

Pecora prius gusto. Canibus ingenium deludo. Viue ut consuesti. Ego consuete276 uita 

fruar. Hȩc quia dulcis et libertas; Et est actus bene agendi.277 et in liberis sunt seuitia. 

in seruis278 uirtus et gloria. et pollere uidemus seruos. et pro nihilo esse liberos.   

 

     XLVI279 

 

                                                 
266 Romulus III, 14 
267 homo   cod. 
268 aliqua  Nilant   Zander e.a.    aliquod   falso legerunt  Thiele   Bertini 
269 Romulus III, 15 
270 in siluam]  om. Bertini    in siluam (?)   Müller     solitudinem (?)  Thiele 
271 cetera] Bertini    carnem  legerunt Nilant Thiele   totum  G 
272 familia] G  Nilant Thiele   a familia legit Bertini 
273 non deest] abunde est  Bertini 
274 Viae]  Nilant  Thiele   Bertini  Omnia  G 
275 et] om. edd. 
276 consuete] legi   G  Nilant    consueta  Thiele Bertini 
277 actus]  cod.    †laȩtus†  edd.      laetus <actus>  Hervieux 
278 seruis] seruos a. c.  
279 Romulus III, 17 



 

1234 

 

¶ Simia rogabat uulpem ut de magnitudine caude suȩ sibi daret unde nates suas 

turpissimas tegeret. Quid enim tibi utile inquit ut280 sit cauda tantȩ longitudinis quam 

per terram trahis?281 Cui uulpis. Plus282 fiat longior et magna ut per terram illam 

traherem siue per petras283 et spinas; Hȩc De diuite et paupere increpat te et auare284 

qui non das id quod tibi superat.    

 

[fol. 201v] 

 

     XLVII285 

 

¶ Negotiator in uia cum asello festinabat nundinas. Onusto asino male flagello et fuste 

cedebat ut citius potuisset uenire286 lucri causa. Asellus ne post mortem esset securus 

quassatus moritur. De pelle eius facta sunt timpana et cilibra287 qui semper battuntur.288 

Et qui putabat post mortem esse securus. post mortem cęditur. Hęc quia multi post 

mortem uexantur.  

 

 

     XLVIII289 

 

¶ Turnacus ut strepitum uenatorum effugeret proxima290 uenatorum fuit uilla et se in 

bouile coniecit. Refert boui qua causa fugeret. Et bos. Vt quid tibi miser uoluisti huc 

ad necem currere? Silua te melius celares aut ungula secares291 campum quam hic 

deuorares.292 At ille contra supplex. Me modo celate intero293 et cum uenerit sero ibo 

qua uoluero parte securus. Hęc cum dixisset. obscuro se condidit loco. Cum fenum et 

frondes et omne genus pabuli bobulci stabulo reponunt. ceruum uero non uiderunt. Sic 

ingrediens maior qui omnia lustrat nec ipse ceruum uidit. Gaudens ferus agebat gratias 

bubus quod fugientem celassent. Tunc unus ex illis ait ceruo. Saluum te uolumus. si ab 

illo non uidearis qui .c. oculos habet. Nam si te uiderit ille statim uitam tuam eripiet. 

Cum bos ceruo hȩc diceret: ingreditur dominus. Et quia nuper uiderat neglecte294 

suos295 et macilentos boues accessit boues ut conspiceret.296 Qui ut uidit inanos297 esse 

et pabulum contra298 positum. dum irascitur bubulcis.299 ad summam300 frondes uidit. et 

                                                 
280 Quid enim tibi utile inquit ut] cod.    Quid enim inquit ita  Bertini 
281 trahis?] trahis.  edd. 
282 Cf. Thiele, p. 56. 
283 traherem siue per petras] cod.    trah<erem siue per pe>tras    Müller      traha<m per pe>tras   Bertini 
284 increpat te et auare] cod.   increpat <te aua>re  Müller    increpat te  Bertini 
285 Romulus III, 18 
286 uenire] ueniri  Müller 
287 cilibra] cilibri  G 
288 battuntur] Thiele  Bertini   battuuntur  G  Nilant 
289 Romulus III, 19 
290 Na proxi- gaat de fabel een tiental regels hogerop verder, ter hoogte van het hoofd van de ezel uit het 

voorgaande verhaal. 
291 Na seca- gaat de fabel verder juist onder de beginregel die we zopas gelezen hebben.  
292 deuorares] cod.    deuo<ra>res   Bertini   deuorares  Müller 
293  i̅ t̅ro] cod.      tp̅e  legit Bertini, unde tempore     tro Thiele  <in>tro Bertini2    tantum  Nilant  Hervieux   
294 neglecte] Nilant  Hervieux  Thiele     neglectos  Müller  Bertini 
295 De tekst gaat verder onder de afbeelding van de stal. 
296 ut conspiceret] cod.   coni. Müller   et praesepia  Nilant  Thiele  Bertini    et praesepe  Hervieux  et presepe     

Gin marg. 

297 inanos] inanes  Nilant in apparatu 
298 contra] extra Gcorr. 

299 bubulcis] cod.    bobulcis  edd.  
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alta cerui cornua ait. Quid est hoc? Vocat301 ad se bobulcos et quaerit unde ceruus hic 

ueniret. Nescire se dixerunt. Gaudet dominus. Miles302 uenit querere303 et miratur cum 

suis per dies. Hęc dominum plurimum posse in omnibus uidere. et quia fugientes non 

sunt secur<i> sed fortuna saluantur.   

 

 

     XLIX304 

 

¶ Cum sibi ferę regem fortissimum leonem fecissent. ille uoluit more regum bonam 

famam consequi factis renuntians prioribus. Mutat consuetudinem. Pecus nullum 

lędere. sanguinem non sumere. Sanctam et incorruptam fidem seruare iurauit. Ex hac re 

posteaquam (penituit ?) et mutare naturam non potuit. pacientia cepit aliquos ducere in 

secretum. fallatia querere an os fetens haberet. Qui dicerent putit. et qui non putit. 

omnes laniabat saturabatur eorum carnibus. Cum de multis hoc faceret uocat simiam ad 

se. interrogat si putidum haberet os. Ille uero cinnamono suauius olere dicet et quasi 

deorum altaria. Leo uero eru[fol. 202r]buit laudatorem. cum sederet mutauit fidem. 

Hęc quia loqui pęna est. et tacere tormentum.   

 

 

     L305 

 

¶ cum persecutorem fugeret lupus. et a pastore esset uisus qua parte fugeret. et in quo 

loco se celaret. timore plenus pastorem rogabat. Oro per omnes spes tuas ne me 

insinues.306 cui non se facere iurat malum. Et307 pastor. Esto securus. ostendam aliam 

partem. Venit persecutor dicens. Peto te uidisti hac parte uenisse lupum? et pastor. 

Venit quidem308 sed sinistra parte iit. Et dextera parte assignat oculis persecutori loca. 

Ille non intellegens. abiit festinanter; Tunc pastor. lupo ait. Quam gratiam habebo quod 

te ipse cęlauerim? Et lupus. Linguę tuę gratias ago. Oculis uero tuis fallacibus. 

maximam opto cęcitatem. Hęc bilinguibus et qui habet blanda uerba et fidelis est. 

peccat corde.   

 

 

     LI309 

 

¶ Duo homines unus fallax et alter uerax. iter simul agebant. et cum ambularent. 

uenerunt in prouintiam simiarum. Quos ut uidit una ex multitudine simiarum. ipse qui 

prior esse uidebatur iussit eos teneri. Et interrogat quid de illo homines dicerent. 

Iussitque omnes sibi similes adstare ante se ordine longo. dextra leuaque. et sibi sedile 

parari. sicut uiderat imperatorem aliquando taliter sibi adstare fecit. Iubentur homines 

adduci in medio. Ait maior. Quis sum ego? Fallax dixit. Tu es imperator. Iterum 

interrogat. Et isti quos uides ante me stare? respondit. Hi sunt comites tui primicerii. 

                                                                                                                                                         
300 ad summam] cod.   G  Nilant   Hervieux    adsumens  Bertini     ad summa  Thiele 
301 Vocat] cod.    Et uocat  Nilant  Hervieux  Bertini 
302 Miles] cod.    Nilant  Hervieux  Thiele    Nullus   Bertini 
303 querere] cod.     querea   G     quaer<endo>   Bertini   
304 Romulus III, 20 
305 Romulus IV, 3 
306 insinues] G post corr.  innues legit Nilant 
307 Et] cod. (ampersand)      At   Thiele  Bertini 
308 quidem] om. edd. (nota Tironiana) 
309 Romulus IV, 8 
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campiductores. militares officii. Et quia mendacio laudatus est cum turba sua; iubet 

illum munerari. Et quia adulatus est. omnes illos fefellit. Verax autem apud se 

cogitabat. Si iste mendax. qui omnia mentitur sic acceptus.310 ego si uerum dixero 

magis munerabor. Tunc ait maior simia. Dic et tu quis sum ego et hi quos ante me 

uides. At ille qui semper ueritatem amabat et loqui consueuerat; respondit. Tu es uere 

simia. et omnes hi similes tui simię semper sunt. Iubetur continuo lacerari dentibus et 

unguibus. eo quod uerum dixisset. Hęc malis hominibus qui fallaciam et malitiam 

amant. honestatem et ueritatem lacerant;.   

 

 

     LII311 

 

¶ homo et leo cum inter se quęrerent quis eorum esset superior et quęrerent huius 

altercationis testimonium; uenerunt ad monumentum ubi erat pictum quomodo ab 

homine suffocabatur leo. hanc ostendit homo picturam in testimonium. Cui leo. Hoc ab 

homine pictum est. Nam si leo pingeret. nosset quomodo suffocasset hominem. Sed 

ego dabo tibi uerum testimonium. Induxit leo hominem in amphiteatrum. et ostendit illi 

uera fide. quo homo a leone suffocatur. Hinc dixit. Colorum non sunt opus testimonia. 

sed ueritate facta. Hęc mendatium colore compositum. a ueritate cito superari ubi est 

certa probatio;.  

 

[fol. 202v] 

 

     LIII 

 

¶ Ciconia dum ad solitum deuenisset stagnum. inuenit anserem se creberrimis 

mergentem undis. Inquirit ab ea cur hoc faceret. respondit. consuetudo nobis est. Nam 

escam in limo reperimus. et accipitris impetum ad nos uenientis sic euadimus. Cui 

ciconia. Sum accipitri ipsa fortior. Sed tene amicitiam mecum et faciam te illi insultare. 

Credidit et protinus eius petiuit auxilium. Quę dum cum illa foras in agrum exiret. ilico 

accipiter superuenit. Et conprehensum anserem. unguibus. deuorauit. Cui anser e 

contra. Qui se tam flebili patrono coniungit. peiori nece finiri debet. Illis qui se ab illis 

defendi desiderant. qui tutationem prestare non possunt.   

 

 

     LIV312 

 

¶ Canis parturiens scrofam rogauit ut in eius cubile fetus exponeret. At illa roganti 

concessit. Ingressa illa ut fetus exponeret. post iterum rogauit ut catuli firmi exirent. 

Roganti et hoc concessit. Paululum post tempus illa cepit cubile suum repetere et 

cogere ut exiret. Et illa ab stomacho sic ait. Quid turbaris. cur iniuriosa sic mihi 

occurris? Et si es fortior nobis reddam locum tibi aliquando. Hęc bonis qui amittunt 

sua. dum credunt uerba blanda. et blanda uerba pluribus faciunt contumelias;.   

 

 

     LV313 

                                                 
310 acceptus]  cod.    accepit   Thiele  Bertini 
311 Romulus IV, 17 
312 Romulus I, 9 
313 Romulus IV, 21; cf. Phaedrus, app. Perottina 26. 



 

1237 

 

 

¶ oui cornix consedit tundens dorsum eius. Hęc314 cum diu fecisset. ait ouis. Cani 

temptationem hanc si fecisses non ferres latratum eius. et cornix. Collo quidem315 forti 

sedeo et noui quando sessum eo. quia sum antiqua annis. improba innocentibus. amica 

uero asperis. Sic me creatam dii uoluerunt. Illis qui ab infimis. sua innocentia 

iniuriantur.   

 

 

     LVI316 

 

¶ hiemis tempore formica ex cauerna frumentum trahens secabat quod estate colligens 

collocauerat. Esuriens autem cicada rogabat eam ut aliquid sibi daret. Cui formica. 

Quid agebas in ęstate? At illa. non317 mihi uacabat spes. oberrabam cantando. Ridens 

formica et frumentum includens. ait. Si ęstate cantasti. hieme salta. Hęc pigris ut 

tempore certo laboret. ne dum minus318 habuerit. dum petierit non accipiet;.   

 

[fol. 203r] 

 

     LVII319 

 

¶ oppressam aquilam et fletus dantem lepus obiurgabat passerem.320 Vbi pernicitas tua 

est et cur sic pede cessas.321(et?) hoc uere te fecit insidiari et sustinere. Talibus dum 

loquitur ipsum accipiter322 (necopinum)323 rapuit. questuque uano clamitantem 

interfecit. Et aquila. Solacium quod tu securus nostra irridebas mala. simili querela 

facta deploras tua. Hęc stultis qui sibi non cauent et aliis consilium dant;   

 

 

     LVIII324 

 

¶ equum cum rogaret325 asinus parum sibi hordei dare. libenter inquit. si possem et pro 

dignitate nostra large tribuerem. Sed cum uenerimus ad presepia uespere. dabo tibi 

folliculum plenum farre. Et asellus. Qui rem tam paruam negas. quid in maiori te 

facturum existimem? Illis qui cum magna promittunt. parua negant. est in damno 

dolens326 tenax pollicitando;.   

 

                                                 
314 Hęc] legi     Hoc  Thiele  Bertini      (h– = hęc; h. = hoc) 
315 Collo quidem] Collo ..  G  edd.  (nota Tironiana, CNT 3, 83) 
316 Romulus IV, 19; cf. Babrius, 140; Pseudo-Dositheus 17 (G. Goetz, Corpus Gloss. Lat. III, 47;101) 
317 non] quia  Nilant  Hervieux 
318 minus] manus  Nilant 
319 Phaedrus I, 9 
320 obiurgabat passerem. Ubi] obiurgabat passerem: Ubi   Nilant      obiurgabat: “Passerem! Ubi   scripsit Bertini 
321 pede cessas] Bertini    pedes cessarunt  Nilant      pedibus cessas  Thiele 
322 accipiter] acceptor  Thiele 
323 necopinum] edd.   inopinum  G 
324 Cf. GIBBS, 114. 
325 rugaret  scripsit 
326 est in damno dolens] legi     est in dando nolens  Thiele Bertini     et in damno dolentem  G 

     Thiele en Bertini lezen de passage in het handschrift: 

       da̅no 

       dolens 

     als dan/do   no/lens terwijl ik opteer voor damno dolens; zie ook: THIELE, Der illustrierte Äsop, p. 60. 
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     LIX327 

 

¶ Leo in annis deficiens. languere fingebat. et per eam fallatiam328 ceterę bestię ad 

uisitandum eum introibant. Leo uero continuo edebat eas. Vulpis autem ueniens stetit 

ante eius329 speluncam et salutauit eum. Interrogata a leone cur non introiret. respondit. 

Quoniam uideo ineuntium uestigia. non egredientium. Hęc quia aliorum priuata 

doctrina. nobis debet esse sanitas. et in domum potentis facile est intrare. exire autem 

iam tarde est.   

 

 

     LX330 

 

¶ Culex dum forte in cameli dorso morasset cum omnibus sarcinis. deinde saliens dixit. 

Ideo me ocius ad terram mitto. ne te attritum grauem. At ille. Gratum est inquit. Sed 

nec inposito te sentire pondus potui. nec deposito habere leuamen. Hęc qui se 

superiore331 absque ordine coęquare nititur. in despectu notitię suę332 deuenit;.   

 

 

     LXI333 

 

¶ capella cum esset feta et partum334 uellet custodire. ignarum hedum ne aperiret 

hostium monuit sciens quod multę ferę stabula pecorum circuirent. Monuit. et abiit 

exinde. Venit lupus uocem assimilans matris. Hedus ut uocem audiuit. ait. Vocem 

matris audio sed tu fallax et inimicus es et sub matris uoce nostrum quęris sanguinem 

bibere et carnes edere. Hęc quia precepta parentum audire laus est.;   

 

 

     LXII335 

 

¶ Canis cum domino suo semper satisfecisset iuuenis. uenando angustia grauatus et sua 

ętate tardus. dentem autem infirmam336 ferens cum conprehenderet leporem. lepus sua 

uirtute de ore canis exiuit. et quia non fuerat lesus per campum fortiter canem fatigat. 

Irascitur dominus cani. et obiurgat ineptum rei. Cui canis. Sunt animę sine uirtutibus. 

sunt mihi scabrosi dentes. Fui aliquando fortis laudasti quod fui. mihi iam damnas 

quod sum. Memor esto pristinis. quod hodie [non] possumus337 bona gratia apud te. 

                                                 
327 Romulus IV, 12; cf. GIBBS, 18. 
328 fallatiam] fallaciam  edd. 
329 eius]  om.  G  Thiele  Bertini  
330 Cf. GIBBS, 224. 
331 superiore] superiori  G  edd.         cf. cubile / cubili  (fab. XL) 
332 suę] nostrae   Thiele  Bertini 
333 Romulus II, 10; cf. GIBBS, 301. 
334 partum] pastum  Thiele 
335 Romulus II, 7 
336 infirmam] cod.     infirmum  edd.  (dens, -tis is van het mannelijk geslacht en daarmee een uitzondering op de 

regel dat substantiva van de derde declinatie eindigend op -s vrouwelijk zijn. Deze uitzondering werd hier dus 

veronachtzaamd.  
337 n̅ possumus  cod.   G 
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Hęc si quis bene egit iuuenis. senex male pati non contempnatur et suum exhorrere 

nulli debent. fuit quondam iuuenis. et si non uis senex. dilige facta eius opera priora;.   

 

 

     LXIII338 

 

¶ Vulpis ad cęnam prior inuitauit ciconiam. et posuit illi in scutella sorbitiunculam et 

satiari non potuit. Esuriens et uerecunda abiit ciconia. Post paucos339 dies. rogat 

ciconia uulpem ut ueniret ad cęnam. Ciconia in lagoena posuit cibos et prior sumere 

cepit.  Deinde hortatur uulpem. Vulpis. sensit iniuriam. Et ait ciconia. si bona dedisti 

accipe. Si dedignaris ignosce. Hęc nullum deridere alium. et qui uerbis se deludunt. ita 

uere fatigantur iniurias;.340   

 

[fol. 203v] 

 

     LXIV341 

 

¶ Lupus osse deuorato fauce inhęso magno dolore uictus coepit singulos 

promissionibus et premio deprecari. ut illud extraheretur342 malum. Tandem 

persuasum iureiurando gruem. gulę credens colli longitudinem. optulit se periculo. et 

fecit medicam343 lupo. A quo cum pactum flagitaret premium. ingratum est inquit ori 

nostro quod caput incolome extuleris pro hoc et mercedem a nobis insuper postulare 

uideris. Hęc qui pretium meriti ab improbo desiderat; plus peccat. Primum. quia 

indignos iuuat inportune. Deinde quia ingratus postulat. quod implere non possit.;   

 

 

     LXV344 

 

¶ In domo cuiusdam pauperis serpens ad mensam semper uenire consueuerat. et inde 

fouebatur micis. Non longo post tempore factus est pauperior. et coepit irasci serpenti 

quem secure uulnerauit. Interposito tempore. ille ad egestatem rediit. et intellexit 

fortuna serpentis causa illius diues fieri antequam ab illo laceraretur. Vt ignosceret 

peccanti petiit; Et serpens. respondit. Quia tum penitebis345 sceleris tui usque dum 

cicatrix clauserit. non credas in me gratam fidem. Nam redeo tecum in gratiam. sed 

si346 obliuiscar securis perfidiam. Hęc quis debet esse suspectus qui aliquem lęsit 

aliquando; et hoc est maxime nocendum cum amico in gratiam redire::;   

 

 

     LXVI347 

 

                                                 
338 Romulus II, 14 
339 pacos  ante corr. (supra add.  u) 
340 iniurias] cod.   lees: iniuriis     iniuria  edd. 
341 Phaedrus I, 8 
342 extraheretur] extraheret2  cod.  lectio difficilior    extraheret̅   legit Bertini, deinde   extraherent  Thiele  Bertini   
343 medicam] medicamen   G Nilant Thiele 
344 Romulus II, 11 
345  tum penitebis] Thiele  Bertini     tu̅ penitebis  G   tu poenitebis  Zander        
346 si] non  legit G 
347 Romulus II, 13 
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¶ caluo iniuriosa fuit musca et nudum caput capillis assiduo morsu tundebat. ille sibi 

alapis non parcebat uolens iniquam rapere. Illa ridens plus faciebat. Et caluus ait. 

Mortem quęris improba facilem. Si tamen mecum redieris in gratiam. non morieris 

mea alapa. Hęc iniuriosis qui sibi inimicos creant. et qui sibi iniuriam facit. aliis plus 

ridendus est.;   

 

 

     LXVII 

 

¶ Aquila cum tristis sederet in [in] arborem ubi miluus insederat; dixit ad eam miluus. 

Cur uideo faciem tuam tam tristem? At illa. Quo egra non ero quia quęro parilem 

coniugii mei et reperire non possum? Cui miluus. Me accipe quia superior tibi sum ut 

quęris. Cui aquila. Quid ergo uenari tu poteris? miluus. Strutionem unguibus meis 

captum. sepius deuoraui. Illa hęc audiens adquieuit. et accepit eum in coniugio maritali. 

Tranactoque tempore quod nuptiis fuerat dedicatum. dixit ei aquila. Vade et rape nobis 

predam. secundum quod pollicitus es. Et uolans in altum. exhibuit ei inmanissimam 

soricem. omni enim erat putredine madefactam.348 Cui aquila. Hęc est promissio tua? 

Cui miluus. Ego ut ad tuum potissimum349 peruenire potuissem coniugium. si qua mihi 

inpossibilia uoluisses extorquere. nullatenus me tibi impleturum potui denegare. Hęc 

mulieribus quę dum sibi ditiores exquirunt postea ignauis sociantur.350  

                                                 
348 madefacta̅ ]  madefactam   Müller   Thiele      madefacta   Bertini   G1 

349 potissimum] G   potuissem  legit Bertini    possem  Nilant 
350 Zonder enige zichtbare cesuur gaan deze fabels vloeiend over in de rekenkundige raadsels, Propositiones ad 

acuendos iuuenes, zie tekst 65.  
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65. ALCUINUS (?), Propositiones ad acuendos iuuenes.  

 

     fol. 203v – 205v; 206v – 210r (schriftje XIV). 

 

INLEIDING 

 

    De Propositiones ad acuendos iuuenes (“Opgaven om het verstand van de jeugd te 

scherpen”) is een vroeg-middeleeuwse tekst die bestaat uit een verzameling van 53 

rekenkundige of geometrische raadsels met bijbehorende oplossingen.1 Sommige raadsels zijn 

onoplosbaar  (schijnraadsels), maar ook dat maakte deel uit van de strategie om de leerlingen 

bij de les te houden. Er bestaan 13 handschriften waarin de tekst van de Propositiones ad 

acuendos iuuenes is overgeleverd en waarvan de oudste dateert uit de negende eeuw (MS 

Vaticaanstad BAV, Reg. lat. 309, or. Saint-Denis, met R1  als signatuur in de editie).  

  De raadsels in de Propositiones dragen het stempel van de tijd en de omgeving waarin ze 

zijn ontstaan, het Frankische kloostermilieu, maar onder dat oppervlak zijn invloeden te 

bespeuren uit andere en vroegere culturen.2 De onderwerpen die in de Propositiones 

behandeld worden, verraden namelijk dat de oorspronkelijke auteur werkte in de traditie van 

de Grieks-Romeinse Oudheid − hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de behandeling van 

erfrechtelijke kwesties –, met toevoeging van Arabische elementen.  

  Deze raadsels werden nadien verzameld en bewerkt door een auteur over wiens herkomst 

geen absolute zekerheid bestaat. Omdat in sommige handschriften de Propositiones 

voorafgegaan worden door Ps.-Beda, De arithmeticis propositionibus, werden beide door 

Herwagen opgenomen in zijn editie van het verzameld werk van Beda (Basel, 1563). Voor 

toeschrijving aan Beda (672/73-735) ontbreekt  echter ieder bewijs.3 Ook het auteurschap van 

Alcuin (ca. 730-804) is niet onbetwist, maar desondanks is hij een waarschijnlijker kandidaat 

dan Beda omdat men op basis van aanwijzingen in de overgeleverde handschriften het 

ontstaan van de tekst gedateerd heeft in de 9e eeuw en in de omgeving van het Karolingische 

hof waar Alcuin verbleef. Bovendien is van Alcuin bekend dat hij belangstelling toonde voor 

de rekenkunde.4 Daar komt bij dat de rekenopgaven structurele en thematische parallellen 

vertonen met de Oud-Engelse raadseltraditie van Aldhelm, Tatwine, Eusebius en Bonifatius, 

een traditie waarin Alcuin (afkomstig uit York) was opgevoed.5 

    

  Tussen fabel 2 en 3 geeft Ademar een raadsel op (door mij genummerd als 2a), dat in geen 

enkel ander handschrift voorkomt. Er wordt geen oplossing voor het raadsel gegeven. De tekst 

luidt als volgt: 

 

Supra uiuum sedebat mortuus. Risit inquit mortuus. mortuus est et uiuus;. Quo hoc esse 

potest? 6 

                                                 
1 Met iuuenes worden de wat oudere leerlingen bedoeld; in de Etymologiae XI, 2 maakt Isidorus het onderscheid 

tussen: infantia, pueritia, adulescentia en iuuentus. 
2 Het gebruik van de Gallische lengtemaat leuva (of leuga, leuca) in opgaven 1 en 52, duidt op een Frankische 

oorsprong, cf. NIERMEYER, VAN DE KIEFT en BURGERS,  Mediae latinitatis lexicon minus, p. 781-782. 
3 Cf. JONES, Bedae Pseudepigrapha, p. 52; FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 21-22. 
4 FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 30-32. 
5 Dieter BITTERLI, “Alkuin von York und die angelsächsische Rätseldichtung”, in: Anglia. Zeitschrift für 

englische Philologie 128 (2010), p. 4-20, vooral p. 16-20. 
6 In de reconstructie van THIELE, Der illustrierte lateinische Äsop, p. 62, moet de tekst als volgt luiden: “supra 

mortuum uiuus sedebat, mortuus risit, mortuus est et uiuus”.  In  de editie van Folkerts wordt dit raadsel 

achterwege gelaten, behoudens de vermelding op p. 19, noot 32. 
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     Dit raadsel is een bewerking van een passage uit het tweegesprek dat Alcuin voerde met 

zijn leerling Pepijn (773-810), de tweede zoon van Karel de Grote, in de Disputatio regalis et 

nobilissimi iuuenis Pippini cum Albino scholastico.7 Het tweegesprek is ons overgeleverd 

onder de naam van Alcuin in een handschrift uit de negende eeuw (MS Wenen, 

Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 808, or. Salzburg, ca. 802).8 Op het door Alcuin (= 

A) opgegeven raadsel reageert Pepijn (= P) met een ontwijkend antwoord, waarin hij slechts 

suggereert op de hoogte te zijn van de oplossing: “Onze koks kennen de oplossing van dit 

probleem”. Daarop vergroot Alcuin het geheim door Pepijn aan te sporen zijn lippen te 

verzegelen zodat de kinderen niet horen hoe het zit: 

 

A. Vidi mortuum sedentem super vivum, et in risu mortui moritur vivus. 

P. Hoc coqui nostri norunt.  

A. Norunt. Sed pone digitum super os, ne pueri hoc audiant, quid sit. 

 

 In feite gaat het om een pot met water (= mortuus), die boven een vuur (= vivus) hangt, en 

wanneer de pot (mortuus) begint te lachen, dat wil zeggen aan de kook raakt (risit), dan doodt 

het overkokende water ook het vuur (vivus).9  

  Omdat dit raadsel in geen van de andere Propositiones-handschriften wordt aangetroffen (en 

waarschijnlijk om die reden niet door Folkerts in zijn editie werd opgenomen), is de kans 

reëel dat het raadsel door een latere bewerker van Alcuins tekst aan de verzameling werd 

toegevoegd. Anderzijds denk ik dat de aanwezigheid van dit, met zekerheid aan Alcuin toe te 

schrijven raadsel, tussen de opgaven van de Propositiones, het vermoeden versterkt dat de 

Propositiones door Alcuin werden samengesteld in de periode dat hij aan het Karolingische 

hof vertoefde.   

 

      De opgaven zijn meestal gekleed in de gedaante van een vertelling, genomen uit het 

dagelijkse leven. Vaak ook worden, zoals in fabels, dieren opgevoerd als handelende figuren. 

De oplossing, die bij Ademar direct na iedere opgave volgt, wordt niet beredeneerd maar 

geeft alleen een na-berekening van de uitkomst. 

De problemen die in de rekenopgaven behandeld worden, bestrijken een bont gebied van 

vergelijkingen met één of meer onbekenden, rangschikkingsproblemen, juridische problemen, 

tot geometrische berekeningen die verwant zijn aan de Geometria incerti auctoris, een 

voorloper van de geometrie van Gerbert van Aurillac (983).    

    De Propositiones genoten in de tijd van Ademar een zekere populariteit zoals blijkt uit zes 

andere handschriften die rond het jaar 1000 werden vervaardigd en waarin de Propositiones 

voorkomen: MS Karlsruhe, Augiensis 205 (A); MS Wenen, Österreichische 

Nationalbibliothek, lat. 891 (W); MS München Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14272 (M2); 

MS Londen BL, Burney 59 (B); MS Montpellier, Bibliothèque Universitaire, H. 491 (M) en 

MS Rome BAV, Vat. Ottob. lat. 1473 (O). De opgaven in het Münchener handschrift werden 

                                                 
7 Editie W. WILMANNS, Zeitschrift für deutsches Altertum 14 (1869), p. 531-544, hier p. 542; zie ook ed. MIGNE, 

PL 101, col. 975-980, hier 978D, en Die Altercatio Hadriani Augusti et Epicteti Philosophi, nebst einigen 

verwandten Texten, ed. L.W. DALY en W. SUCHIER (Urbana, 1939), p. 134–46; MANITIUS, I, p. 284-285. Een 

fragment van deze tekst, met het betreffende raadsel, in een handschrift uit Limoges (s. XIin): Parijs, BnF lat. 

1338, fol. 140r-141r. 
8 Cf. Franz UNTERKIRCHER,  Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek bis zum Jahre 

1400 (Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift in Österreich 1), (Wenen, 1969) p. 32 + afb. 6 

van fol. 155r.  
9 Cf. Martha BAYLESS, “Alcuin’s Disputatio Pippini and the early medieval riddle tradition”, in: Guy HALSALL 

(ed.), Humor, History and Politics in Late Antiquity and the Early Medieval Ages (Cambridge, 2004), p. 157-

178, hier p. 169-170. 
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verzameld door de Emmeramer monnik Hartwic als resultaat van het onderwijs dat hij volgde 

bij Fulbert van Chartres (ca. 960-1028). Met Burney 59 heeft VLO 15 gemeenschappelijk dat 

in beide handschriften de fabels van Aesopus (recensio Gallicana) gevolgd worden door de 

rekenopgaven. 

 

 

DE TEKST IN VLO 15 

 

     In zijn editie onderscheidt Folkerts twee redacties van de Propositiones: de eerste redactie 

(I) is verre te verkiezen boven redactie II, waarvan de fouten en inconsequenties mogelijk op 

rekening van een bewerker te schrijven zijn. Het handschrift van Ademar neemt een 

uitzonderingspositie in omdat de tekst, hoewel  tot groep I behorend,  “... gegenüber der 

üblichen Fassung in vielen Kleinigkeiten überarbeitet [ist]”.10  

   Het is mogelijk dat de rekenfouten reeds in het voorbeeld van Ademar hebben gestaan, maar 

uit niets blijkt dat hij, Ademar, pogingen heeft ondernomen om correcties aan te brengen.11 

Sterker: de rekenfout in de opgave wordt soms nog eens herhaald in de tekening die hem juist 

had moeten doen inzien dat de berekening niet klopte.12 Hoe kan men deze fouten verklaren? 

Ontbrak het Ademar aan de rekenkundige capaciteiten, een soort dyscalculie, om zelfs de 

meest eenvoudige vergissingen in zijn defecte voorbeeld te kunnen verbeteren? Of heeft hij de 

fouten uit zijn voorbeeld slaafs gekopieerd en zelf niet meegerekend? Die laatste mening is 

Thiele toegedaan,13 daarbij impliciet ondersteund door Gaborit-Chopin die, met betrekking tot 

de tekeningen, tot de conclusie komt dat Ademar vóór alles een consciëntieus kopiist was: 

“Adémar (…) copiait tout, textes et illustrations, dans le même esprit, respectant son modèle 

au point de s’y soumettre et de refléter son style.” 14 De tekst van rekenopgaven 31 en 50 is 

dusdanig geredigeerd dat we moeten veronderstellen dat Ademar niet begreep wat er werd 

bedoeld. In opgave 31 wordt gevraagd naar hoeveel tonnen (cupa) een kelder (canava) kan 

bevatten. Ademar schrijft aanvankelijk: hoeveel kelders van een bepaalde omvang passen er 

in een kelder van een bepaalde (grotere) omvang. En in opgave 50 verwart Ademar de 

inhoudsmaten metrum en meri. 

   Tegenover de theorie van een slaafs kopiërende Ademar, staat de opmerking van Folkerts 

die een creatieve inbreng van Ademar zelf veronderstelt: “Ademar hat, ähnlich wie beim 

Äsop-text, auch die Propositiones außerordentlich frei bearbeitet.”15 Volgens Folkerts heeft 

geen enkele van de ons bekende handschriften met de Propositiones Ademar tot voorbeeld 

gediend en daarom kan men inzake de rekenopgaven spreken over “die individuellen 

Eigenheiten des Kompilators Ademar”.16 Zo lang we niet bekend zijn met het handschrift 

waaruit Ademar kopieerde, zullen we echter nooit weten wat zijn persoonlijke aandeel is 

geweeest in de tekstbewerking. Vermoedelijk is hij beiden geweest: bewerker én slaafs 

kopiist. Hij is bewerker op het moment dat hij, waar mogelijk, zijn voorbeeld inkort en waar 

                                                 
10 Ibid., p. 19; 23 
11 Over de rekenkundige vaardigheid van de Romeinen concluderen David MAHER en John MAKOWSKI, 

“Literary Evidence for Roman Arithmetic with Fractions”, in: Classical Philology  96 (2001), p. 376-399, hier p. 

393: “Any educated Roman must have been able to do arithmetical problems as well or nearly as well as any 

educated person today.” Geldt dit ook voor Ademar? 
12 Opgave 21, fol. 207r. 
13 THIELE,  Der illustrierte lateinische Aesop, p. 25, naar aanleiding van een omissie in opgave 2 die zowel in 

VLO 15 als in MS Londen, BL Burney 59 voorkomt; elders (p. 65) spreekt Thiele overigens wel over tekeningen 

die Ademar op eigen initiatief zou hebben toegevoegd (zie hierna). 
14 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 223-224.   
15 FOLKERTS, , Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 23 
16 IBID., p. 34. 
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hij op eigen initiatief tekeningen toevoegt; hij is kopiist daar waar hij de inhoudelijke 

informatie, inclusief de fouten, letterlijk uit zijn voorbeeld overneemt.17  

 

    Anders dan alle andere handschriften vertoont de versie van de Propositiones in VLO 15 

een bijzonderheid: er is een poging ondernomen om, in aansluiting op de voorafgaande fabels, 

de rekenopgaven van illustraties te voorzien.18  

De afbeelding hieronder laat de codicologische verwevenheid van de Phaedrusfabels met de 

Propositiones goed zien. De bovenste twee tekeningen hebben betrekking op de twee laatste 

fabels: de kaalkop en de steekvlieg (66) en de adelaar en de havik (67). In de regel direct 

daarop aansluitend, gemarkeerd met een door mij toegevoegd streepje in de rechterkantlijn, 

begint de eerste rekenopgave  (Limax ab hirundine inuitatus), met daaronder een tekening van 

de slak en de zwaluw in dezelfde stijl als die van de fabels. 

 

 

 
 

Afb. 65.1, fol. 203v. Overgang van Phaedrus naar de Propositiones. 

 

   In het vervolg worden alleen opgaven 9 en 10 nog met een dergelijke beeldende illustratie 

verlucht. De overige illustraties bestaan voornamelijk uit geometrische figuren waarvan het 

zeer goed mogelijk is dat Ademar zelf de bedenker was. Thiele merkt op dat de tekening bij 

opgave 15 (fol. 205r) niet afkomstig is uit het voorbeeld maar dat er hier sprake is van een 

eigen toevoeging van Ademar.19 In de afbeelding wordt een rekenkundig probleem op de 

meest simpele wijze ruimtelijk voorgesteld: men ziet in één oogopslag hoeveel ploegvoren de 

boer heeft gemaakt.  

 

                                                 
17 In de voorgaande tekst met de Phaedrusfabels, hebben we geconstateerd dat, wat de tekeningen betreft, het 

model voor Ademar geen onveranderlijke grootheid was; voor de rekenfouten herinneren we aan de 

slordigheden die Ademar begaat bij het kopiëren van de computus, zie tekst nr. 58.  
18 MS Burney 59 heeft weliswaar naast de fabels ook de rekenopgaven, maar dit handschrift bevat geen 

tekeningen. 
19 THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 65. 
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Afb. 65.2, fol. 205r. Opgave 15 met een grafische weergave van zeven ploegvoren.  

 

Zo zijn er wel meer voorbeelden aan te wijzen waarin Ademar probeert om voor zichzelf een 

voorstelling van de oplossing te maken middels het gebruik van eenvoudige grafische 

hulpmiddelen, vergelijkbaar met de schemas die hij tekende in de Etymologiae.20  

Bij het merendeel van de opgaven is echter alleen een ruimte opengelaten voor een niet-

ingevulde tekening.  

   Het gegeven dat tekst en tekeningen van de Phaedrusfabels vloeiend overlopen in de 

Propositiones, is een duidelijke aanwijzing voor het feit dat Ademar een model gebruikte 

waarin fabels en rekenopgaven een integraal geheel vormden, een model dat blijkbaar op het 

einde lacunes vertoonde. Een andere indicatie voor de oorspronkelijke eenheid van fabels en 

rekenopgaven bestaat uit het Laat-latijn dat in beide teksten voorkomt.21 Waarschijnlijk zijn 

de teksten terzelfder tijd door de handen van dezelfde bewerker gegaan.  

 

   Analoog aan de fabels wordt ook in de Propositiones gebruik gemaakt van tiroonse noten 

voor onder andere: id est; illo modo; uolo; dicat qui potest en uel. 

Het teken voor semis is gelijk aan het teken dat Ademar in de Etymologiae gebruikt (fol. 131v 

en 138r). Thiele heeft dit teken opgelost met dimidias.22 Vijf handschriften met de 

Propositiones schrijven hier echter voluit semis. Folkerts lost het teken niet op en schrijft 

orthografisch S.23 

  In opgave 13 introduceert Ademar het teken L. , dat vanaf hier telkens aan het begin van de 

solutio staat. Gelet op de context waarin dit teken optreedt zou het een flexibele schrijfwijze 

voor illo modo kunnen zijn. Dit teken wijkt af van dat in CNT 20, 17, waar de punt zich niet 

aan de binnenzijde van de hoek van de letter L bevindt, maar juist aan de buitenzijde, 

aldus: .L.24 

 

Ademar kort niet alleen maar in, zoals bijvoorbeeld in opgave 14, maar hij voegt soms ook 

iets toe. In opgave 16 worden 8 en 4 bij elkaar opgeteld met als uitkomst 12, een 

overbodigheid omdat hier in de opgave niet naar wordt gevraagd. 

  In minstens één geval bevat VLO 15 de correcte lezing: de kamelen in de oplossing van 

opgave 52 vervoeren drie transporten graan en niet vier zoals alle andere handschriften 

abusievelijk vermelden.   

 

Het is opvallend dat VLO 15, als enige handschrift met de Propositiones, opgave 43 aan het 

einde van de reeks raadsels heeft geplaatst. Opgave 43 is namelijk een schertsraadsel waarin 

het oogmerk van de raadsels an sich wordt uitgelegd (uitdagen van het jeugdige brein) en 

waarin mogelijk een verbinding met de voorafgaande fabels wordt gelegd door het gebruik 

van het woord fabula: 

 

                                                 
20 Zie bijvoorbeeld opgaven 2, 5 en 6 op fol. 203v. 
21 De Propositiones kennen voorbeelden waarin een stemloze medeklinker tussen twee klinkers wordt veranderd 

in een stemhebbende medeklinker: cupa wordt cuba (8);canava wordt canapa (31); saccus voor sagus (9). 
22 THIELE, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 64, nr. 82. 
23 FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgaben, p. 51. 
24 Vergelijk ook KOPP, Lexicon tironianum, p. 180. 
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Haec ratio indissolubilis ad increpandum composita est. Ecce fabula quae a nemine 

solui potest. ut ccc porci siue xxx. in tribus diebus impari numero occidantur. Haec 

fabula est tantum ad pueros increpandos.25  

 

Dit raadsel kan als een passend besluit beschouwd worden voor de verzameling van fabels en 

rekenopgaven die Ademar in VLO 15 heeft bijeen gebracht. 

 

 

 

EDITIE 

  

   Isaac Vossius heeft in een van zijn aantekenboekjes (nu MS Leiden UB, Vos. Misc. 19) een 

afschrift gemaakt van de Propositiones, alvorens hij aan de fabels van Phaedrus begon.26 

Vossius begint niet bij het begin maar bij rekenraadsel 7, bovenaan op fol. 204r. De 

afwijkende lezingen van Vossius worden in het kritisch apparaat vermeld.27  

Georg Thiele heeft de eerste 17 raadsels uitgegeven, tot de cesuur op fol. 205v.28 

In de moderne editie van de Propositiones heeft Folkerts de varianten van Ademar 

grotendeels buiten zijn kritisch apparaat gelaten: alleen een selectie van de lezingen tot 

opgave 23 worden door Folkerts genoteerd.29 De tekst van Ademar wijkt gewoonweg te veel 

van die in andere handschriften af: “Der Umfang des kritischen Apparats hätte sich sehr stark 

vergrößert, wenn alle Sonderlesarten von V  (= VLO 15, vE) aufgenommen worden wären.”30 

Maar ook de kwaliteit van het perkament zal voor Folkerts een rol gespeeld hebben bij zijn 

beslissing om een uitzondering te maken voor VLO 15 “...von dem nur Stichproben 

genommen werden konnten, da die Schrift auf dem Mikrofilm...oft kaum lesbar ist.”31  

Voor alle uitgevers geldt dat de tiroonse noten in geen enkel geval werden opgelost. 

 

 

SIGLA 

 

De nummering van de opgaven tussen ronde haakjes, is die volgens de editie Folkerts. 

 

Voor de handschriftsignaturen in het kritisch apparaat verwijs ik naar de inleiding hierboven 

en naar ed. Folkerts, p. 44. 

                                                 
25 “Deze onoplosbare opgave is bedoeld om verwarring te stichten. Dit is een fabel (raadsel?) die door niemand 

kan worden opgelost, namelijk dat van 300 of 30 varkens waarvan in drie dagen dagelijks een oneven aantal 

geslacht zal worden. Deze fabel dient alleen tot verwarring van de kinderen.” (Het totaal van een oneven aantal 

oneven getallen is namelijk altijd oneven, en kan dus nooit 300 of 30 opleveren). 
26 Zie tekst 64, p. 1200. 
27 Isaac VOSSIUS, Questiones arithmeticae ludicrae, in: MS Leiden UB, Vossianus Miscellaneus 19, fol. 10-19v. 

Handschriftbeschrijving in K. DE MEYIER, Codices Vossiani Graeci et Miscellanei (Leiden, 1955), p. 260-261. 
28 Georg THIELE, Der Illustrierte Lateinische Aesop in der Handschrift des Ademar: Codex Vossianus Lat. Oct. 

15, Fol. 195-205 (Leiden, 1905), p. 22-25 en p. 62-65. 
29 Menso FOLKERTS (ed.),  Die älteste mathematische Aufgabensammlung in lateinischer Sprache: Die Alkuin 

zugeschriebenen “Propositiones ad acuendos iuvenes”. Überlieferung, Inhalt, Kritische Edition (Wenen, 1978: 

Österreichische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Denkschriften, 

116. Band, 6. Abhandlung); zie ook: M. FOLKERTS, “Die Alkuin zugeschriebenen Propositiones ad acuendos 

iuvenes” in: P.L. BUTZER en D. LOHRMANN (eds.), Science in Western and Eastern Civilization in Carolingian 

Times (Bazel/Boston/Berlijn, 1993), p. 273-281; en M. FOLKERTS en H. GERICKE (eds.), “Die Alkuin 

zugeschriebenen Propositiones ad acuendos iuvenes (Aufgaben zur Scharfung des Geistes der Jugend). Text, 

Übersetzung und Erläuterungen”,  in: Ibidem, p. 283-362. 
30 FOLKERTS, Die älteste mathematische Aufgabensammlung, p. 43. 
31 Ibid., p. 23, n. 63. 
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Tiroonse noten worden vetgedrukt uitgeschreven 

 

<...>  addendum (staat niet in het handschrift) 

[...]  delendum  

(...)  onzekere lezingen 

 

ed. / Folkerts ed. Folkerts  (1978) 

Thiele  ed. Thiele, Der illustrierte lateinische Aesop, p. 62-65. 

Vos  Vos. Misc. 19 

add.  addidit 

om.  omittit 

suprascr. suprascriptum est 

a.c.  ante correctionem 

cod.  VLO 15 

codd.  codices 

cett.  ceteri 
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fol. 203v (medium)  

 

(1) ¶ Limax ab hirundine inuitatus ad prandium fuit infra leuuam unam. In die 

non plus potuit ambulare. quam una untia. Dic in quot dies ad prandium 

peruenit. In leuua una sunt. mille quingenti passus. Septem milia pedes.32 

nonaginta milia uncie. Quot untię tot dies. Sunt anni. cc.xl vi. dies cc.xi; 

menses vii;.33  

 

(2) ¶ Quidam uir ambulans per uiam uidit sibi obuiantes et dixit. Volo fuissetis 

<alii tantum>34 quanti estis. et medietas medietatis. <et rursus de medietate 

medietas> tunc mecum fuissetis centum. Quot uidit inprimis? xxxvi; alii tantum 

lxxii; medietas medietatum. xviii. huius numeri medietas . sunt viiii; lxxii. et 

xviii. viii; xcviiii; loquens i; c.35  

 

(2a)36 ¶ Supra uiuum sedebat mortuus. Risit inquit mortuus. mortuus est et37 

uiuus;. Quomodo hoc esse potest?  

 

(3) ¶ uiri ambulantes per uiam ciconias uiderunt et dixerunt. Si essent alię tot. et 

ter tot. et medietas tercii.38 adiectis duabus. centum essent;. quot fuerunt 

primitus uisę? xxviiio. et xxviiio. et xxviiio. <=> lxxxiiii. xiiii. <=> xcviii. ii. 

<=> c.  

 

(4) ¶ Quidam uidens equos in campo pascentes optauit. Volo fuissetis mei et 

essetis alii tantum et medietas medietatis. gloriarer super equos. c; quot 

primitus fuerunt? xl. alii tantum lxxx. medietas medietatis xx <=> c.39  

 

(5) ¶ volo emere de .c. denariis .c. porcos. ita ut uerres .c. (!)40 ematur. 

scrofa .v.. duo porcelli uno denario. Quot scrofę. quot porcelli esse debent. ut 

non habundet numerus nec minuatur? viiii. Scrofę. .i. Verres. l. Denarii.41 

Porcellos. lxxx. xl. Denariis. Porcos xc. Denariis v. Porcellos x. <=>  c42  

 

(6) ¶ Duo negatiores .c. solidos in commune possidebant quibus porcos 

emerent. Emerunt autem in solidis duobus porcos .v. uolentes iterum uendere 

saginatos et in solidis lucrum facere. Cumque non potuissent in eis lucrari 

                                                 
32 Septem milia pedes] V̅I̅I̅D pedes    ed. 
33 In de tekening wordt de afstand van één leuva (= Gallische mijl) grafisch voorgesteld: 1500 passus, 7000 

pedes en 90.000 unciae; cf. Isid., Etym. 15, 16, 1-3. 

dies ccxi ] dies ccx   ed. 

 menses vii ] om. ed.     Bedoelt Ademar hier dat zeven maanden het equivalent is van 211 dagen? Indien zeven 

maanden bij de oplossing worden opgeteld dan klopt het resultaat niet meer. 
34 Cf. Thiele, p. 62 
35 Deze optelsom wordt met streepjes tussen de getallen verduidelijkt. 
36 Zie Inleiding, p. 1243-44. 
37 et] om. Thiele 
38 tercii] tum cum  legit Thiele 
39 De oplossing wordt grafisch weergegeven met verbindingslijntjes. 
40 .c.] cod.     x  legit Thiele   ed.      c  M1 supra 
41 l. denarii] B     lv. denarii    cett.   ed.     
42 De oplossing wordt nog eens herhaald in een grafische voorstelling, rechts van de opgave.  
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aliquid. diuiserunt eos et uendiderunt sicut emerant. Quot porci inprimis 

fuerunt? et quo diuisi et uenditi ut lucrum fiat. quod facere de simul uenditis 

non potuit?43 Inprimis ccl. porci erant qui c. solidis sunt comparati. id est 

duobus solidis .v. porci. Nam si quinquagies quinos duxeris .ccl. numerabis;44 

Quibus diuisis. unus tulit. cxxv. alter similiter. Vnus uendidit deteriores tres. 

semper in solido. Alter uero meliores duos in solido; Sicque euenit ut is qui 

deteriores uendidit. de cxx porcis .xl. solidos consecutus est. Qui uero 

meliores. lx solidos. Qui de inferioribus., xxx semper in decem solidos. De 

melioribus autem., xx. Ad lucrum quattuor solidos. et duos denarios facere 

potuerunt;. 45  

 

fol. 204r  
 

(7) ¶ Est discus qui pensat46 libras xxx. siue solidos habens in se aurum. 

argentum. auricalcum. et stagnum. Quantum habet aurum. <ter> tanto argentum. 

Et quanto argentum <ter> tanto auricalcum. quanto auricalcum <ter> tanto et 

stagnum. Quantum pensat unaquęque species? aurum pensat. uncias viiii. 

Argentum., ter nouem uncias. id est libras duas et tres uncias. Auricalcum. ter 

libras duas. et ter tres uncias. id est libras sex. et uncias nouem. Stagnum pensat 

ter libras sex. et ter nouem uncias. id est libras xx et tres uncias; viiii uncię et 

duę librę cum tribus unciis. et sex librę cum viiii. unciis. et xx librę cum tribus 

unciis adunatę., xxx libras efficiunt. Item aliter ad solidos. Aurum pensat. 

solidos xv; Argentum ter quindecim id est xlv. Auricalcum., ter xlv. id est 

cxxxv.47 Stagnum. ter cxxxv.48 id est49 ccccv;50 Et ccccv. et51 cxxxv. et xlv. et 

xv. et inuenies solidos dctos qui fiunt librę xxxa.52  

 

(8) ¶ Est cuba53 una quę tenet. sex54 metretas.55 impletur capientibus singulis 

ternos modios. habens fistulas tres; Ex numero modiorum tercia pars et sexta 

per unam fistulam currit. Per alteram tercia pars sola. Per terciam. sexta tantum. 

Quot sextarii per unamquamque fistulam cucurrerunt? Per primam fistulam tria 

milia sexcenti sextarii currerunt.56 Per secundam. duo milia cccc. Per terciam 

mille ccti.  

 

                                                 
43 Vervolg van de tekst op de linkerzijde. 
44 Boven numerabis staat ::, verbonden door een lijn met een deel van de grafische voorstelling van de oplossing 

bij opgave 4, cf. Thiele, p. 62. 
45 Een onvolledige grafische voorstelling staat rechts van de oplossing.  Porci. ccl. = l. quini: solidi .c. Porci. v. 

solidi ii. Vnus cxxv. deteriores tres. solidus .i.  xl. solidi (… ). alter similiter cxxv. meliores duos. solidus .i.  lx. 

solidi (…).   
46 pensat] pensitat  Vos 
47 c   suprascr. add. 
48 cxxxv  corr. 
49 Voor deze tiroonse noot cf. fol. 109v en HELLMANN, Tironische Noten, p. 86; 200.  
50 cv.a.c. 

51 cccv et   suprascr. add. 
52 xxxa  post corr.] lego   xxxat   legit Thiele      (dichtgelopen a veranderd in open a met een plat dak door 

achtervoeging van t; daarom leest Thiele abusievelijk at).  Verwijzingsteken in rechtermarge?  
53 cuba] cupa  ed. 
54 sex]   lege  centum 
55 metretas] ed. Herwagen   metretis  ed. Folkerts 
56 currerunt] cucurrerunt   legit  Thiele   ed. 
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(9) 57¶ Habeo sagum habentem in longitudine cubitos .c. et in latitudine. lxxx; 

Volo exinde  portiones facere ita ut unaquęque habeat in longitudine cubitos .v. 

in latitudine cubitos .iiii. Quot saccos58 exinde habeam? De quadringentis lxxx 

pars. quinque sunt. et centesima .iiiior. Siue ergo octoagies v. siue centies iiiior 

duxeris. semper sunt cccc. Tot sagi erunt.  

 

(10) 59¶ habeo linteamen longum. cubitorum lx. Latum cubitorum xl. volo 

portiones facere. ut unaquęque portio habeat in longitudine cubitos vi. et in 

latitudine quaternos. ut sufficiat ad tunicam consuendam. Quot tunicę sunt?  

 

fol. 204v  
 

Decima pars sexagenarii. sex sunt. Decima uero quadragenarii. iiiio sunt. Siue 

ergo decimam sexagenarii. siue decimam quadragenarii decies miseris. c. 

inuenies portiones .v<i>. cubitorum longas. et iiii.or cubitorum latas.
  

 

(11) ¶ Si duo fratres60(!) ad inuicem alter alterius sororem in coniugium 

duxerit. qua appropinquitate eorum filii se pertinent?  

 

(11a) ¶ Si duo <homines> alter alterius matrem in coniugium sumpserit. qua 

cognatione filii eorum sibi coniunguntur?  

 

(11b) ¶ Si relictam uel uiduam et filiam illius in coniugium ducunt pater et 

filius. sic tamen ut filius accipiat matrem et pater filiam. filiique61 ex eis fuerint 

procreati. qua coniugatione sibi coniunguntur?  

 

(12) ¶ Quidam moriens dimisit in hęreditatem tribus filiis suis. xxx ampullas 

uitreas. Quarum x fuerunt plenę oleo. decem dimidię. Alię x. uacuę. Diuide 

oleum et ampullas ut unicuique eorum de tribus filiis ęqualiter obueniat tam de 

uitro quam de oleo. Duc ter decies. et fiunt xxx. Vnicuique eueniunt x ampullę; 

Diuide per terciam partem hoc est primo filio x semis.62 <ampullas> Deinde da 

secundo .v. plenas. et v. uacuas. Similiter dabis tercio. et erit trium ęqua 

geminorum63 diuisio tam in uitro quam in oleo.  

 

(13) Quidam rex iussit famulo suo de xxx uillis colligere exercitum. eo modo. 

ut ex unaquaque uilla tot homines sumeret quotquot illuc adduxisset. Ipse 

autem ad primam uillam. solus uenit. ad secundam. cum altero. Iam ad terciam. 

tres (!) peruenerunt. Quot homines fuerunt de his xxx uillis collecti?  Illo 

modo64 In prima mansione. duo fuerunt. In secunda. iiiior. In tercia. viiior. In 

quarta. xvi. In quinta. xxxiio. In via. lxiiiior. In vii. cxxviii. In viii. cclvi. In viiii. 

dxii. In x. mille xxiiii. In xi. i̅i̅ xlviii. In xiia. i̅i̅i̅i̅ xcvi. In xiiia. v̅i̅i̅i̅ cxcii. In xiiii. 

                                                 
57 Aan het raadsel gaat een tekening vooraf waarop twee mannen zijn afgebeeld die zich beraden hoe een lap 

stof het beste versneden kan worden in gelijke delen. 
58 saccos] lees  sagos     
59 Met een tekening waarop een man te zien is die een lap stof achter zich uitgestrekt houdt. 
60 fratres] homines   ed. 
61 filiique] filii, qui   ed. 
62 semis] S  Folkerts   dimidias  Thiele   
63 geminorum] B     germanorum   cett.  ed. 
64 illo modo] om. Folkerts  Thiele  
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x̅v̅i̅ ccclxxxiiii. In xv. x̅x̅x̅i̅i̅ dcclxviii. In xvi. l̅x̅v̅ dxxxvi. In xvii. c̅x̅x̅x̅ lxiio.65 In 

xviii. c̅c̅l̅x̅i̅i̅ cxliiii. In xviiii. d̅x̅x̅i̅i̅i̅i̅ cclxxxviii. In xx. mille milia et x̅l̅v̅i̅i̅i̅ et 

dlxxvi.  

 

fol. 205r  
 

In xxia. <bis> mille milia et c̅c̅v̅i̅i̅ 66 cliio. In xxii. quater mille milia. et c̅x̅c̅i̅i̅i̅ et 

ccciiiior. In xxiiia. viiies mille milia. et c̅c̅c̅l̅x̅x̅x̅v̅i̅i̅i̅ 67 et dcviii. In xxiiiia. xes 

vimilies.mille milia. et d̅c̅c̅l̅x̅x̅v̅i̅i̅. et ccxvi;.68 In xxv. x̅x̅ es  i̅i̅i̅i̅ ter mille. milia.69 et 

d̅l̅i̅i̅i̅ 70 et ccccxxxiio. In xxvi. l̅x̅v̅i̅i̅ es mille milia. et c̅v̅i̅i̅i̅ et dccclxiiiior. In xxvii. 

c̅ es x̅x̅x̅ es i̅i̅i̅i̅ ter mille milia. et c̅c̅x̅v̅i̅i̅ et dccxxviii71;. In xxviii. c̅c̅ es l̅x̅ es v̅i̅i̅i̅ es 

mille milia. et c̅c̅c̅c̅x̅x̅x̅v̅ et cccclvi;.72 In xxaviiiia. desxxxesves milies mille milia. et 

d̅c̅c̅c̅c̅l̅x̅x̅. et dccccxii; In xxxa uilla.73 ieslxxesiiiter milies mille milia. et d̅c̅c̅x̅l̅i̅. et 

dccccxxiiiior.74  

 

(14) ¶ Bos qui tota die arat quot uestigia facit in ultima riga? Illo modo 

Nullum. quia ipse precedit aratrum. et hunc aratrum sequitur. Quotquot enim75 

hic precedendo inexculta terra uestigia figit. tot ille subsequens excolendo 

resoluit;.  

 

(15) ¶ Quot rigas factas habet homo in agro suo. quoniam de utroque capite 

campi tres uersuras factas habuerit? Illo modo Ex uno capite campi tres. in 

altera tres uersuras. quę faciunt rigas .vii.76  

 

(16) ¶ Duo homines per uiam ducebant boues. unus alteri dixit. Da mihi boues 

duos et habeo tot boues quot et tu habes. At ille. da mihi et tu duos boues et 

habeo duplum quot et tu habes. Quot boues fuerunt. et quot unusquisque eorum 

habuit? Illo modo Prior qui dari sibi duos rogabat boues. habebat .iiii.or Qui 

rogabatur .viiii.77 habebat. Dedit rogatus postulanti duos. et habuerunt uterque 

vi. Qui prior acceperat. duos reddidit danti priori qui habebat vi. et habuit viii.o 

quod est duplum a quattuor. et illi remanserunt iiii.or quod est simplum ab viii. 

et sunt boues xii;.78  

 

(17) ¶ iii fratres fuerunt79 qui singulas sorores habebant. et fluuium transire 

debebant. Erat unicuique concupiscentia. sororum proximi sui. Qui uenientes 

ad fluuium non inuenerunt nisi paruam nauiculam. in qua non poterant amplius 

nisi duo ex illis transire. Qualiter fluuium transierunt ut ne una quidem earum 

                                                 
65 lees  c̅x̅x̅x̅i̅ lxxii 
66 lees   x̅c̅v̅i̅i̅ 
67 et c̅c̅c̅l̅x̅x̅x̅    Thiele 
68 xes vimilies.mille milia. ] lees xvies mille milia 
69 lees   xxxiii mille. milia  
70 lees   d̅l̅i̅i̅i̅i̅ 
71 ante corr. dccxxviiii  (exp.) 
72 cccclvi:  ante  vi  rasuur 
73 In xxxes uilla] cod. 
74 lees   dcccxxiiii.   
75 Ademar gebruikt het insulaire teken voor enim. 
76 Ademar heeft de oplossing na de tekst uitgetekend met een simpel diagram.  
77 lege .viii. 
78 et sunt boues xii.]  om. ed.  codd. 
79 iii fratres fuerunt] tres fuerunt ...i   legit  Thiele 
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maculata sit? Illo modo. Ego et soror mea intrauimus nauim et transfretauimus 

ultra. Transfretato fluuio dimisi eam de naui et reduxi nauem ad ripam. Tunc 

introierunt duę sorores duorum uirorum et transfretauerunt. Tunc soror mea quę 

prima intrauerat. ad me nauim reduxit. Tunc duo fratres transierunt. Tunc unus 

eorum una cum sorore sua. nauem ad nos reduxit. Ego autem et ille qui 

nauigauerat transiuimus. sorore mea et sua remanente. Nobis ad litora uectis. 

una mulier nauem reduxit. qui80 transfretauit cum altera .i. sorore mea;81 

remansitque una; Et ille cuius soror ultra remanserat. naui ingressus. eam 

reduxit. et fuit expleta transuectio nullo maculante uestigio;:82  

 

fol. 205v  
 

(Fol. 205v is gevuld met schema’s die behoren bij respectievelijk opgave (17) 

en opgave (13). De berekeningen voor opgave (13) worden hier herhaald, maar 

met een andere uitgangssituatie: uit het eerste dorp komt nu slechts één persoon 

in plaats van twee. Het resultaat is hetzelfde omdat de tweede keer niet in 30 

maar in 31 dorpen wordt gerecruteerd. 

De Propositiones worden hierna onderbroken voor een huwelijksoorkonde op 

fol. 206r. Het vervolg met opgave (18) op fol. 206v bovenaan (zeer moeilijk 

leesbaar)).  

 

fol. 206v  

 

(18) ¶ Quidam debebat transuadare83 lupum. et capram et fasciculum cauli. non 

autem reperit nauem nisi quȩ duos tantum ex ipsis ferre ualebat. et uolebat 

omnia inlesa transiret. Quomodo inlesos? Illo modo Duxi prius capram et 

dimisi lupum et caulem. Deinde ueni. quod transiui lupum. Rursum capram 

naui recepta ultra reduxi. Capra foras missa. caulum transuexi. et iterum 

<capram> remigaui. (Id ?) est remigatio salubris absque uoragine 

lacerationis.84 

 

(19) ¶ Vir et mulier eius habebat uterque pondus plaustri onusti. Habentes duo 

filii. inter utrosque plaustrale85 pondus pensantes debuerunt transire fluuium. 

Nauem non inuenerunt.86 nisi quȩ ferret unum pondus plaustri. Quomodo 

transfretauerunt et ne nauis mergeretur? Illo modo Prius intrauerunt .ii. 

infantes. et unus ex illis nauem reduxit. Tunc mater transit. Deinde alter filius 

nauem reduxit. Et frater eius (cito ?) transit. Rursum unus ex ipsis ad patrem 

reduxit nauem. Item filius qui  prius fuerat ingressus nauem ad fratrem reduxit. 

et ambo transierunt e nauigatio sine naufragio.87 

 

                                                 
80 qui ] lege  quę 
81 .i. sorore mea   suprascr. add.  Ademar 
82 Onder aan de bladzijde begint Ademar met een grafische weergave van de oversteken. Maar op de versozijde 

(205v) begint Ademar aan een nieuwe versie van dit schema. Vgl. het hulpschema in FOLKERTS/GERICKE, p. 316. 

Beneden deze voorstelling een hernieuwde berekening, grafisch voorgesteld, van opgave (13). 
83 transuadare] transire   legit Folkerts    transferre  ed.    transire  cett. 
84 Rechts van de Propositio staat een diagram met een schematische weergave van de overtochten: ego = 

bestuurder; l = lupus; cap. = capra; cau. = caulis. 
85 plaustrale post corr. 

86 non inuenerunt] inuenerunt   ed. cett. 
87 Rechts van de Propositio een schema van de vaarbewegingen. 
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(20) ¶ De ericiis masculo et femina habentibus duos natos libram ponderantibus 

flumen transire uolentibus. Illo modo Transierunt duo infantes et unus eorum 

nauem reduxit. In qua88 pater transit. Et ille infans qui prius cum fratre 

transierat. nauem ad ripam reduxit. In qua rursum frater ingressus ambo ultra 

uenerunt. Uno ex illis foris89 egresso. alter ad mater eius reduxit nauem. In 

qua90 mater transit. Qua egrediente alter filius nauem reduxit ad fratrem.In qua 

ambo transierunt. transvectio nullo formidante naufragio.  

(22) ¶ Est campus fastigios qui habet in uno latere perticas .c. et in fronte 

perticas .l. et in medio .lx. et in alio fronte perticas .l. Quot arpennos 

concludere91 debet? Illo modo Ipse campus habet in longitudine perticas .c. et 

utrisque frontibus. In latitudine l. Medietas uero .lx. concluditur Iunge 

utriusque frontis numerum cum medietate. fiunt .clx. Ex ipsis assume terciam 

partem id est. liii. et multiplica centies. sunt i̅i̅. ccc.(?)92 Diuide in xiii93 equas 

partes. et inueniuntur. ccccxli. Item eosdem diuide in xii partes. et reperiuntur 

xxxvii. Tot sunt arpenni in hoc campo.94  

fol. 207r 

(21) ¶ Est campus qui habet in longitudine pedes .c.95 et in latitudine 

pedes .cc.96 uolo ibidem mittere oues. sic tamen ut unaquęque ouis habeat in 

longitudine pedes v. et in latitudine pedes .iiii.or Quot oues ibidem locari 

possunt? Illo modo Longitudo eiusdem campi. est pedes .cc.(!) In latitudine 

pedes .c. †Duc bis quinquenos de ducentis.† fiunt lx.97 Ac deinde .c. diuide per 

iiiior. Quarta pars centenarii., xxv. Siue ergo xl. uicies quinquies. siue xxv. 

quadragies ducti. millenarium implent numerum. Tot ergo oues. ibidem 

collocari possunt;.  

(23) ¶ Campus est quadrangulus qui habet in uno latere perticas .xxx. et in alio 

perticas xxxiias. et in fronte perticas xxxiiii. et in alio fronte perticas xxxiias. 

Quot arpenni in eo concludi debent? Illo modo Duę eiusdem campi 

longitudines. faciunt lxii. Duc dimidiam de lxii. fiunt xxxi. Atque duę eiusdem 

campi latitudines iunctę.98 fiunt lxvi. Duc uero mediam de lxvi. fiunt xxxiii. 

Duc tricies99  semel .c.tum iii. fiunt .i̅.xxi.100 Diuide per xii. partes bis. sicut 

                                                 
88 qua] quam  ed. 
89 foris] foras  ed. 
90 qua] quam  ed. 
91 concludere] claudere  ed. 
92 i̅i̅. ccc. ]  v̅.ccc    ed.  codd.     (de fout wordt in de tekening herhaald) 
93 xiii] xii  codd. 
94 Naast deze opgave heeft Ademar de berekening nog eens grafisch weergegeven met herhaling van de fouten. 

Uit deze fouten zou je kunnen concluderen dat Ademar óf niet kon rekenen óf ervoor koos om zijn voorbeeld 

klakkeloos over te nemen zonder mee te rekenen. Onder het kopiëren zou het hem toch opgevallen moeten zijn 

dat 100 x 53 niet 2300 tot uitkomst kan hebben en dat het dertiende deel van 2300 geen 441 kan zijn.  
95 c] cc   ed. codd. 
96 cc] c   ed. codd.   

 In de tekst heeft Ademar de gegevens van lengte en breedte omgekeerd. Wonderlijk genoeg heeft hij de gegevens 

in de solutio en op naastliggende tekening weer wel correct ingevuld. 
97 Duc... ducentis] textus corruptus    lx] xl.    ed.  codd.      
98 iunctę post corr. 
99 tricies in ras. 

100 tricies semel .c.tumiii. fiunt .i̅.xxi.] tricies semel xxxiii, fiunt i̅xx    ed.  codd.    (31x33=1023!) 
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superius. hoc est de xxi. duc101 duodecim fiunt lxxxii. Rursus lxxxv. diuide per 

xii. fiunt iiii.or Sunt arpenni .vii. in hoc numero.;102  

(24)103 ¶ Est. campus triangulus qui habet in uno104 latere perticas .xxx et in 

alio perticas xxx. et in fronte xviii. perticas. Dic quot arpennos concludere 

debet. Illo modo Iunge duas longitudines istius campi. fiunt lx. Duc mediam de 

lx. fiunt xxx. Et quia in fronte pedes habet xviii. duc dimidiam105 de xviii.o 

fiunt. viiii; Duc uero nouies xxx. fiunt cclxx. Fac ex decem inde bis xii.106 id 

est diuide cctoslxx per xii. fiunt xxii. fiunt xxii. et semis. Atque iterum xxii. et 

semis. per xiimam diuide partem. Decem arpenni sunt.107 et pertice x ac dimidia.  

(25) ¶ Rotundus est campus qui habet in giro perticas .cccc. Narra quot 

arpennos capere debet. Illo modo Quarta quidem pars huius campi qui cccc.tis 

includitur perticis. in c. consistit. Hos si per semetipsos multiplicaueris. id est 

si centies duxeris. fiunt .x̅; Hos in xii partes diuidere debes; Etenim de decem 

milibus. xii pars est. dccctixxxiii; Quam cum in xii iterum partitus fueris. 

inuenies lxiiii. Tot arpennis108 huius modo campus includitur.  

(26) Est campus qui habet in longitudine pedes c.l. in uno autem capite stabat 

canis. in alio lepus. Promouit canis se ipsum post leporem currere. At ubi ille 

canis faciebat in uno saltu pedes. viiii. lepus transmittebat vii. Dic quot pedes 

quotue saltus canis persequendo uel lepus fugiendo quousque conprehensus est 

confecerint. Illo modo Longitudo huius campi. habet pedes .c.l. Duc dimidiam 

de .cl. fiunt lxxv; Canis uero faciebat in uno saltu pedes viiii. Quippe lxxv. 

nouies ducti. fiunt dclxv.109 Tot pedes leporem canis persequendo cucurrit. 

quousque eam dente conprehendit;.  

fol. 207v  

Lepus in uno saltu vii. pedes faciebat. Duc ipsos lxxv. septies. fiunt. 

d.xx<v>110 Tot pedes lepus fugiendo donec consecutus est peregit.  

(27) ¶ Est. ciuitas quadrangula quę habet in uno latere pedes .mille.111 et in 

fronte pedes. dc; Volo ibi tecta domorum ponere ita ut habeat unaquęque casa 

in longitudine. pedes. xl. et in latere pedes xl. Dicat qui ualet quot casas habere 

debet. Illo modo Si fuerint duę huius ciuitatis longitudines iunctę fiunt. i̅i̅.c. 

Similiter duę si fuerint latitudines iunctę fiunt. i̅.c.(?) Ergo duc mediam de 

                                                 
101 duc] duo a.c. 
102 De gegevens in de opgave wijken af van die in andere handschriften en de berekeningen op basis van deze 

gegevens  zijn niet te volgen. 
103 Deze opgave is deels rond een gat in het perkament geschreven. 
104 uno post corr. 
105 dimidiam] mediam   ed.   codd.  
106 ex decem inde] exinde    ed. codd. 
107 Decem arpenni sunt] Fit aripennus unus    ed.  codd. 
108 arpennis post corr. 
109 moet zijn 675 (in de linkermarge staat mogelijk een correctie). 
110 onzichtbaar in de middenvouw             
111 De gegevens in de andere handschriften voor de vier zijden zijn: 1100-1000-600-600. Op de begeleidende 

tekening heeft Ademar een vierhoek getekend met twee gelijke zijden met de afmetingen 1050x600 voet. De 

lengte van 1050 voet heeft Ademar afgeleid uit de oplossing die immers 2100 voet voor de twee lange zijden 

bedroeg. Maar in dat geval moet hij opgemerkt hebben dat er een incongruentie bestond tussen dit totaal en het 

oorspronkelijke gegeven van 1000 voet voor de lange zijde(n). 
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mille.cc.tis fiunt dc. Rursusque duc mediam de. i̅i̅ c. fiunt. i̅ l. Et quia unaquęque 

domus habet in longitudine112 pedes .xl. et in alto113 pedes xxx. Deduc 

quadragesimam partem. id est i̅ l. fiunt xxxvi.114 Atque assume tricesimam de 

dc. fiunt xx. Vities ergo xxviiito. ducti., fiunt d.xx; tot capienda est. 

(28) ¶ Est. ciuitas triangula quę habet in uno latere pedes .c. et in alio latere 

pedes .c.115 et in fronte pedes xc. Volo ibidem edificia domorum construere. sic 

tamen ut unaquęque habeat in longitudine pedes xx. et in latitudine pedes x. 

Quot domus capi debent in ipsa?116 Illo modo Duo igitur huius ciuitatis latera 

iuncta. fiunt cc. Atque duc mediam de .cc.117 fiunt c; Sed quia in fronte habet 

pedes xc. Duc dimidiam de xc. fiunt xlv. Et quia longitudo uniuscuiusque 

domus habet pedes xx. et in latitudine pedes x. Itaque in centum quinquies xx. 

et in xl. quater deni sunt. Duc igitur quinquies iiii.or fiunt xx. tot huiusmodo 

capienda est ciuitas.118  

(29) ¶ Est ciuitas rotunda quę habet [ab] in circuitu pedum. v̅i̅i̅i̅. Dic qui 

potes<t> quot domos capere debet. ut unaquęque sit in longitudine. pedes .xxx. 

et in latitudine pedes .xx? Illo modo In huius ciuitatis ambitu .v̅i̅i̅i̅ pedes 

numerantur. Qui ses[t]quialtera119 proportione diuidatur in i̅i̅i̅i̅. cc.tis (?) In illis 

autem longitudo domorum. in istis latitudo uersatur. Subtrahe itaque de utraque 

summa medietatem. et remanent de maiori. i̅i̅.cccc.ti de m<in>ori120 uero. i̅ dc. 

Hos igitur. i̅.d.<c> diuide in uicenos. et inuenies octoagies lxxx partes; 

octoagies xxx dinumerantur. Duc121 lxxxes lxxxta. fiunt v̅i̅ cccc. Tot domus 

huiusmodo ciuitate. secundum proportionem supra scriptam construi 

possunt.;122  

(30) ¶ Est. basilica quę habet in longitudine pedes c.xl.123 et in latitudine 

pedes .cxx. Laterculi uero strati124 eiusdem. Vnus laterculus habet in 

longitudine uncias .xxiii. Hoc est pedem unum ex xi. unciis. 125 et in latitudine. 

uncias xii. id est pedem .i. Dic quot laterculi eam debent implere. Illo modo 

C.xl126 pedes inplent longitudinis127 .cxxvi. laterculi; et cxx pedes latitudinis 

cxx laterculi. quia unusquisque laterculus in latitudine pedis mensuram habet. 

Multiplica itaque <c>xxes. cxxvi;128 In x̅v̅.cxx summa concrescit. Tot igitur in 

huiusmodi basilica laterculi pauimentum contegere possunt.  

                                                 
112 longitudine] A     longo  cett.  Folkerts 
113 alto] latitudine  M   lato   cett.  Folkerts 
114 Het veertigste deel van 1050 is 26 met rest 10. Blijkbaar heeft Ademar deze rest bij de uitkomst van de deling 

opgeteld. 
115 et in alio latere pedes .c.    add. suprascr. (via verwijzingsteken et). 
116 in ipsa]  om. codd.   Folkerts 
117 .icc. ante corr.  (ras.) 
118 De oplossing is om een gat in het perkament heen geschreven. 
119 Het lijkt alsof Ademar eerst Qui sesquialtera heeft willen schrijven, maar bij nader inzien na de s het teken ÷ 

heeft ingevoegd. 
120 Onleesbaar door inktvlek. 
121 leest als  duo 
122 Deze berekening is gebrekkig. 
123 cxl ] ccxl  ed.  codd. 
124 strati] B1    stratae   ed.   cett. 
125 ex xi unciis] et xi uncias    ed.  codd.  
126 lees ccxl   (met dit foute getal als uitgangspunt klopt de eropvolgende berekening niet). 
127 longitudines a. c.  

128 Moet zijn 120 x 126 (anders is de gegeven uitkomst onzinnig). 
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fol. 208r  

(31) ¶ Est. canaua quę habet in longitudine pedes .c. et in latitudine pedes 

lxiiii.or Dicat qui potest quot canauas129 capere debet. Ita tamen ut unaquęque 

canapa130 habeat in longitudine. pedes .vii. et in lato [media] in media131 

pedes .iiii.or et peruius unus pedes. iiii.or132 Illo modo In c. quater x vii. 

numerantur. In lxiiiior uero xvies quaterni continentur. Ex quibus iiii.or ad 

peruium deputantur quod in latitudine133 ipsius canauę ducitur. Quia ergo in 

lxiiii.or xvi quaterni sunt.134 et in c. quaterdecies septeni. Duc xv.es xiiii.cim fiunt 

cc.x. Tot cupę iuxta suprascriptam magnitudinem. in hac modica canaua 

contineri possunt.  

(32)135 ¶ Quidam habuit in familia animas xx136 et iussit eis de annona sua dare. 

modios xx. ita ut uiri acciperent modios ternos. et mulieres binos. sed et 

infantes singuli semodia. Dicat qui potest quot uiri uel quot mulieres quotue 

infantes esse debent. Illo modo Duc semel ternos. fiunt .iii. id est uir unus. 

iiiior modios accepit.137 Quinquies bini. sunt x. id est .v. mulieres acceperunt 

modios .x. Duc uero septies binos fiunt .xiiii. id est .xiiii. infantes modios .vii; 

Iunge ergo .i. et v. et xiiii. fiunt xx.ti et modios .xx;  

(33) ¶ Quidam habuit in familia sua xxx. quibus dedit annonę modios .xxx. Vt 

uiri modios. ternos. et mulieres binos. et infantes singuli modios vi. Soluat qui 

potest quot uiri. aut quot mulieres quotue infantes fuerunt. Illo modo Si duxeris 

ternos iii. fiunt viiii. Et si quinquies binos., ecce x; Ad deinde. duc uicies bis 

semis. fiunt .xi. id est iii uiri., modios viiii; v. mulieres modios x; et xxii138 

infantes modios x. Qui simul iuncti faciunt .iii. et v. et xxii. faciunt 

familia .xxx. Rursus .viiii. et xi. et x simul iuncti fiunt xxx. Quod sunt simul 

familia xxx. et modii xxx.    

(33a) ¶ Quidam habuit in familia .xc. et iussit eis dare annonę modios xc; ut 

uiri modios ternos. feminę binos et infantes semodia. Quot uiri. aut quot 

mulieres quotue infantes <fuere>? Illo modo Duc semel sexies tres. fiunt xviii. 

Duc uicies binos. fiunt xl. Duc sexagies quaternos semis. fiunt xxxiio. id est vi. 

uiri139 modios xviii; xx mulieres. modios xl; lxiiii. infantes., modios xxxii; 

Familię .xc. efficiunt; Item iunge xviii. et xl. et xxxii. fiunt xc. modios;  

(34) ¶ Quidam habuit in familia .c. quibus dedit de annona .c. modios ut uiri 

modios ternos. mulieres binos; infantes singulos140 modios;141 Quot uiri. quot 

                                                 
129 lees  cupas 
130 lees cupa 
131 media in media] hoc est in medio   ed.  codd. 
132 In de oorspr. opgave gaat het erom hoeveel vaten (cupa) in een kelder (canaua) passen. Ademar spreekt 

aanvankelijk alleen over hoeveel kelders (canav(p)as) de kelder kan bevatten(?).  
133 in latitudine ] in longitudinem   ed.  codd.    
134 in lxiiii.or xvi quaterni sunt.] in lx quindecies quaterni sunt    ed.  codd.    
135 Het is mij niet duidelijk of de bijbehorende tekening, of althans het begin daarvan, verband houdt met de 

opgave. 
136 Quidam habuit in familia animas xx] Quidam paterfamilias habuit familias xx   ed.  codd.   
137 lees  iii modios 
138 xxii post corr. 
139 uiri  cod. 
140 singulis a. c. 
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mulieres. quot infantes? Illo modo Vndecim terni. fiunt xxxiii. Et xv. bis ducti. 

fiunt xxx. Duc uero lxxes quater semis. sunt xxxvii. id est xi. uiri acceperunt. 

xxxiii. modios; et xv. feminę. xxx modios; et lxxiiii infantes xxxvii. modios. 

Qui simul iuncti. id est xi. et xv. et lxxiiii. fiunt c. hoc sunt famuli .c;142 

Similiter iunge xxxiii. et xxx. et xxxvii. faciunt .c. His ergo iunctis simul. 

habes modios c. et famuli .c;143  

(35) ¶ Quidam moriens reliquit infantibus suis de facultate sua 

solidos .dcccc.lx; Et uxore pregnante. iussit ut si ei masculus nasceretur. 

acciperet de omni massa dodrans. id est uncias .viiii. et mater ipsius acciperet 

quadrans. id est uncias .iii. Si autem filia nata esset.144 acciperet vii. uncias. et 

mater eius acciperet .v. uncias;.  

fol. 208v  

Contigit autem ut geminos pareret. id est puerum et puellam. Quantum accepit 

mater. <uel quantum filius> quantumue filia? Illo modo Iunge viiii. et iii. fiunt 

xii; Xii145 namque uncię. libram faciunt. Prorsusque iunge simul .vii. et v. fiunt 

iterum .xii. Ideoque bis xii. fiunt xxiiii; xx autem iiii. uncię.146 fiunt duę librę id 

est solidos xl; Diuide ergo per xxiiii.tam partem. dcccctoslx solidos; xxiiiita pars 

eorum fiunt xl. Deinde duc quia facit dodrans xl., in nonam partem. Ideo viiii.es 

xl. accepit filius id est xviii libras quę faciunt solidos .ccclx. Et quia mater 

terciam partem contra filium accepit. et v. contra filiam., iii. et v. fiunt viii. Ita 

dic quia legitur quot facias. bes. siue bisse.147 et xl.ta in parte viiiua; viii.es ergo 

xl accepit mater id est libras .xvi. quę faciunt solidos .cccxx; Deinde duc quia 

legitur quot facias xvii.tum148 siue septies149xl.ta in septimam partem. Postea duc 

vii.es xl. fiunt xiiii. librę. quę faciunt solidos cctoslxxx; Hęc150 filia accepit. 

Iunge ergo ccclx. et cccxx. et cc.lxxx. fiunt dcccclx solidi id est151 xlviiio 

libre;152  

(36) ¶ Quidam salutauit puerum dicens. Viuas fili quantum uixisti et aliud 

tantum. et ter tantum. addatque tibi deus unum de annis meis. et impleas annos. 

c. Quot annorum puer tunc temporis erat. soluat qui potest;153 Illo modo Quod 

dixit uiuas quantum uixisti154 uixerat ante annos .viii. et menses .iii. et aliud 

tantum. fiunt anni xvi. et menses .vi; Et alterum tantum fiunt anni xxxiii. qui ter 

multiplicati fiunt anni xcviiii. uno cum ipsis addito fiunt .c. 

                                                                                                                                                         
141 singulos modios] singulos semodios  S    duo singulos modios  B   singula semodia  cett.  ed. 
142 famuli] familiae  ed.  codd. 
143 famuli] familias  ed.  codd. 
144 nata esset] nasceretur  Folkerts 
145 Xii post corr. 
146 xx autem iiii. uncię.] xxiiii autem unciae   ed.  codd.  
147 bes siue bisse] S        [bis siue] bisse  ed. 
148 xvii.tum ] septunx    ed.  codd.    
149 septies ] septus     ed.  codd.   
150 Hęc ] Hoc    ed.  codd.    
151 id est post corr. 
152 Hierna volgt een open ruimte voor een grafisch element. 
153 soluat qui potest] ed.   s. q. p.  cod. 
154 quantum uixisti] ed.   q. u.  cod. 
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 (37) ¶ Quidam uolens domum edificare. locauit artifices .vi; De quibus v. 

magistri., et unus erat discipulus. Conuenitque inter eum qui edificare uolebat et 

artifices per singulos dies. ut xxv. denarii eis pro mercede darentur. Sic tamen 

ut discipulus medietatem de eo quod unus ex magistris accipiebat acciperet. 

Dic155 tu156 unusquisque de illis quantum per unumquodque157 diem accepit. 

Illo modo Tolle primum xxii. denarios. et diuide in vi. partes; Sic da unicuique 

de magistris qui v. sunt. iiii denarios; Nam quinquies iiiior. xx sunt. Duos qui 

remanserint qui est medietas de .iiii. dabis discipulo. et sunt adhuc iii. denarii; 

Residuos. sic distribues. Fac de unoquoque denario .xi. partes; Ter .xi. fiunt 

xxxiii. Tolle illas xxx partes. diuide inter magistros .v; v.es vi.ni fiunt xxx. 

Accidunt unicuique magistro vi. partes. Tolle quod remansit super xxx partes 

quod medietas senarii est. ac dabis discipulo.  

(38) ¶ Quidam uolens emere animalia promiscua .c. ut equus .iii. solidis 

emeretur. Bos. uno solido. et xxiiii. oues solido .i. Dicat qui uult158 quot equi. 

quot boues quotue fuerunt oues. Illo modo Duc ter. xxtiiii. fiunt xlviiii. equi Duc 

bis. xxiiii. fiunt xlviii.oues et solidos .ii. et boues. xxviii. in solidis xxviii;.  

fol. 209r  

Iunge ergo xxiii. et xlviii. et xxviiii. fiunt animalia c. et solidi .c.  

(39) ¶ Quidam uoluit de .c. solidis. animalia emere promiscua .c. qui iussit ut 

camelus159 .v. solidis. asinus. solido .i. xx oues solido .i.o; Dicat qui uult160 quot 

cameli. uel asini. siue oues in negotio .c. solidorum fuerunt. Illo modo Si 

duxeris xviiies v. fiunt xcv.161 Hoc est xviiii. cameli. sunt empti solidis xcv. per 

xviiiies. quinos. Adde cum ipsis unum hoc est in solidum unum. asinum .i. sunt 

xcvi. Deinde duc xxesiiiior. fiunt lxxx. Hoc est in iiiior solidis oues lxxx. Iunge 

ergo simul xviiii. et .i. et lxxx. fiunt .c. Hęc sunt animalia .c.; Iunge xcv. et 

unum. et iiiior., fiunt solidi .c. Simul iuncti. faciunt solidos .c. et pecora .c.  

(40) ¶ Quidam uidit pascentes oues. et ait. Volo162 haberem tantum <oues> et 

aliud tantum. et medietatem de medietate. et de hac medietate aliam medietatem. 

et ego centesimus una cum ipsis meam ingrederer domum. Soluat qui potest163 

quot oues uidit ibidem pascentes. Illo modo In hoc quod dixit haberem tantum. 

xxvi. ab illo prius uisę sunt; Et aliud tantum. fiunt lxxii; Et medietas de hac 

medietate. hoc est de xxxvi. fiunt xviii. Rursum de hac secunda medietate 

assumpta medietas. id est de xviii. fiunt viiii. Iunge .xxxvi. xxvi. cum viiii. cum 

xc. fiunt xcviiii;164  

                                                 
155 Dic] M   Dicat  ed.  cett. 
156 Cf. CNT 2, 5. 
157 unumquodque] unumquotque  b    unumquamque  Aa     unumquemque  cett.    Folkerts 
158 Dicat qui ualet   ed .   d. q. u.   cod. 
159 camelos   ante corr. 
160 Dicat qui uult] ed.    d. q. u.  cod. 
161 lees  xviiiies

 
162  O] cod.   cf. CNT 2, 9     utinam   ed.         
163 Soluat qui potest] ed.    s. q. p.   cod. 
164 De uitkomst is in overeenstemming met de handschriften. Ademar heeft echter bij de delen van de optelsom 

het getal 28 vergeten om aan het totaal van 99 te komen. Slordigheidje van Ademar? 
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(41) ¶ Quidam stabiliuit curtem nouam.165 in qua posuit scrofam. quę peperit 

porcellos .vii. in medio166 sode. qui una cum matre viii. sunt. Pepererunt igitur 

unusquisque in omni angulo vii. et ipsa iterum mater cum omnibus in medio 

sode peperit vii. Dicat qui uult cum matribus quot porcelli fuerunt; Illo modo 

In prima parturitione quę fuit in medio sode porcelli vii fuerunt. et mater viii. 

Octies ergo viii. ducti. fiunt lxiiii. Tot porcelli una cum matribus167 fuerunt suis 

in primo angulo. Ac deinde lxiiii. octies ducti. fiunt d.xii. Tot cum matribus 

suis porcelli. in secundo fuere168 angulo. Rursus .d.xii. viiies ducti. sunt i̅i̅i̅i̅.xcvi. 

Tot in tercio angulo cum matribus suis fuere.169 Qui si uities170 multiplicentur. 

fiunt x̅x̅x̅i̅i̅.dcc.xviii.171 Tot cum matribus in quarto fuere angulo. Multiplica 

itaque viiies. x̅x̅x̅i̅i̅.dcclxvii.xviii. fiunt c̅c̅l̅x̅i̅i̅. et cxliiii.172 Tot enim creuerunt. 

cum in media sode nouissime partum fecerunt;  

(42) ¶ Est. scala una habens gradus .c. In primo gradu sedebat columba .i. In 

secunda .ii. In tercio .iii. In iiii.to iiii; In v.to v; Sic in omni gradu usque ad c; 

Dicat qui potest quot columbę in totum fuerunt. Illo modo Numerabis autem 

sic In primo gradu una sedet. Tolle et iunge ad illas xcviiii quę in xcviiii.o 

gradu173 consistunt. erunt .c; Sic secundum ad xcviii.uum et inuenies similiter .c. 

Sicque per singulos gradus unum de superioribus gradum174 et alium de 

inferioribus hoc ordine coniunge. et reperies semper in binis gradibus c. 

Quinquagesimus autem solus et absolutus est. non habens parem. Similiter et 

centesimus solus remanebit. Iunge ergo omnes simul. et inuenies columbas. v̅.l;  

fol. 209v  

(44)175 ¶ Quidam salutauit puerum dicens. Viuas fili quantum uixisti. quibus 

annis triplicatis bis.176 assume unum de annis meis. et habeas annos .c.177 Illo 

modo Erat enim annorum xvi. et mensium vi. Qui geminati cum mensibus. 

fiunt anni xxxiii. Qui triplicati fiunt xcviiii. addite uno patris anno fiunt .c.  

(45) ¶ Columba sedens in arbore uidit alias uolantes. et dixit. Volo fuissetis alię 

tantum. et tercio178 tantum. tunc una mecum fuissetis .c. Dicat qui potest quot 

columbę erant in primis uolantes. Illo modo xxxiii. erant. Alię tantum. sunt 

lxvi. et ter tantum. sunt xcviiii. Adde sedentem. fiunt. c;179  

(46) ¶ Quidam ambulans per uiam inuenit sacculum cum duobus talentis. Hoc 

alii uidentes dixerunt ei. Da nobis partem. Qui renuens noluit dare. Ipsi uero 

                                                 
165 nonam a. c. 
166 medio] A     media  cett.  ed. 
167 matre  a. c. (suprascr.  ib;) 
168 fuere] MBW     fuerunt  cett.   ed. 
169 fuere] M     fuerunt  cett.  ed. 
170 uit(c)ies] B     septies  AOW    octies   cett.   ed.   
171 Moet zijn: 8 x 4096 = 32768   
172 Deze uitkomst is overeenkomstig de handschriften, hoewel de tweede vermenigvuldigingsfactor foutief is, zij 

het op een andere manier dan de uitkomst van de voorgaande vermenigvuldiging. 
173 xco  a. c. (subscr. add. viiii.) 
174 gradum] BM1S    gradibus   cett.  ed. 
175 Opgave 43 vormt in VLO 15 het slot. 
176 quibus annis triplicatis bis] quos annos geminatos triplicabis   ed.    
177 Ademar laat de opdracht (Dicat qui potest etc…) achterwege. 
178 tercio] B    tertiae  cett.  ed. 
179 Er is ruimte voor een tekening uitgespaard. 
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irruentes diripuerunt sacculum. et tulit sibi unusquisque solidos. l. Et ipse 

postquam uidit se resistere eis non posse. misit manum et rapuit solidos. l. 

Dicat qui uult quot homines fuerunt. Illo modo Apud quosdam talentum lxx 

pondera180 habet. uel libras. Libra uero inter181 solidos aureos lxxii.os Lxxesves. 

lxxiio ducti. fiunt v̅.cccc. Qui numerus duplicatus. facit x̅dccctos; In decem 

milibus dccctis. quinarii182 cctixvi. tot homines idcirco fuerunt.  

(47) ¶ Episcopus quidam iussit xii panes diuidi in clero. ut presbyteri singuli 

binos. Diaconi. dimidium. Lector. quartam partem. Ita tamen ut clericorum et 

panum unus sit numerus. Dicat qui uult quot presbyteri uel diacones. aut quot 

lectores. Illo modo Quinquies bini. fiunt x. id est v. presbyteri. x. panes. et 

diaconus dimidium. et inter lectores sex panem et dimidium. Iunge .v. et i. et vi. 

fiunt xii. Rursum iunge x. et semis. et .i. et semis. fiunt xii; Hi sunt xii. panes. 

qui simul iuncti sunt xii et clericorum numerus xii.  

(48) ¶ Quidam obuiauit scolarios.183 et dixit eis. Quot estis? unus ex eis 

respondit. Hęc184 tibi nolo dicere. Tu nos numera et185 ter multiplica. Diuide in 

iiiior partes. Quarta parte numeri si me addis. centenarium explebis numerum. 

Dicat qui uult quot primitus fuerunt? Illo modo Tricies ter bini fiunt lxvi. Tot 

erant primitus uisi. Qui numerus bis ductus. cxx<x>ii. reddit.186 Hos multiplica 

ter fiunt cccxcvi. Horum quarta pars. xcviiii. sunt. Adde respondentem puerum 

reperies c.  

(49) ¶ Vii. carpentarii .vii. rotas fecerunt. Dicat qui potest quot carri187 erecta 

sunt.188 Illo modo Duo viies. vii. fiunt xlviiii. Tot rotę fuerunt; Xii. uero quater 

ducti. xlviii. sunt. super xlviiii. rotas; Xii. uero carri erecti sunt.189  

(50) ¶ C. metra uini. rogo dicat qui uelit quot sextarios capiunt. uel ipsa etiam 

centesima metra quot me[t]ros190 habeat. Illo modo unum metrum. capit 

sextarios. xlviii; Duc centies xlviii. fiunt i̅i̅i̅i̅dccc viiio.191 tot sextarii sunt. 

Similiter et unum metrum. hoc est me[t]ros192 cclxxxviii; Duc centies cc.tos 

lxxxviii. fiunt x̅x̅v̅i̅i̅i̅dccc. Tot sextarii193 sunt.  

fol. 210r194  

                                                 
180 pondera] W     pondo   cett.  ed. 
181 inter] O    habet   cett.  ed. 
182 quinarii]  lees  quinquagenarii  cett.  ed.     
183 scolarios] R1   scolariis  ed. 
184 hęc] hoc   codd.   ed. 
185 et] B    bis  cett.  ed. 
186 moet zijn 2 x 66 = 132   (codd.) 
187 carri] carra a. c.    carra  ed.  codd. 
188 erepta sunt a. c. (suprascr. c) ] erexerunt  cett.   ed.    lees: erecti sunt 
189 carri erecti sunt] carra erecta sunt     ed.   codd.    
190 De vraag is juist hoeveel meri in 100 metra wijn gaan (volgens Alcuinus bevat 1 metrum 288 meri oftewel 48 

sextarii; in werkelijkheid is 1 metrum is 48 sextarii en 1 merus is 3 sextarii; cf. Karel MAČÁK, “Alkuin: Úlohy k 

bystření mladíků”, in: ID., Tři středověké sbírky matematických úloh. Alkuin, Métrodóros, Abú Kámil (Praag, 

2001), p. 9-42, hier p. 30, n. 40). 
191 moet zijn  i̅i̅i̅i̅ dccc  (codd.) 
192 metros] B    meros   cett.   ed. 
193 sextarii] lees meri   ed.   codd.  
194 Ook op deze bladzijde is ruimte uitgespaard voor tekeningen. 
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(51) ¶ Quidam moriens dimisit iiiior filiis suis. iiiior uascula uini. In primo 

uasculo erant modii .xl. In ii. xxx. In iiio. xx. In iiiio. x. Qui dixit dispensatori 

suo. diuide. ut unicuique eorum equalis sit portio. tam in uino quam in uasis. 

Diuidat195 qui  intelligit ut omnes ęqualiter acciperent. Illo modo In primo 

uase. fuerunt modii .xl. In iio. xxx. In tercio. xx. In iiiio. x. Iunge xl. et xxx. et 

xx. et x. fiunt c. Tunc diuide centenarium. per quartam partem. Quarta pars 

centenarii. xxv.196 reperitur. Qui numerus <bi>s197 ductus. quinquagenarium 

reddit. Eueniunt ergo unicuique filio. in parte sua xxv. modii.198 et inter duos. l; 

In primo xl. in iiiio sunt modii. x. Hi iuncti. fiunt. l. Hęc199 dabis inter duos; 

Iunge xxx. et xx. modios qui fuerunt in tercio et iiiio uase. sunt similiter. l; et 

dabis inter duos. et habent singuli. xxv. modia; est ęqua diuisio filiorum tam in 

uino quam in uasis.  

(52) ¶ Quidam iussit xc modia frumenti de una domo ad alteram deportari. quę 

distabat leuuas xxx. Ita uero ut cum uno camelo totum deportaret in tribus 

subuectionibus. In unaquaque subuectione xxx modia. portarentur. Camelus 

uero in unaquaque leuua comedit. unum modium. Dicat qui uelit. quot modii 

residui fuerunt. Illo modo In prima subuectione. portauit. xxx. super leuuas xx. 

et comedit .xx modios. et remanserunt. x; In secunda. similiter portauit xxx. et 

comedit .xx. remanserunt .x; In tertia. portauit xxx. et comedit. xx. 

remanserunt .x; Sunt qui remanserunt. modii .xxx. et de itinere leuuę x. Quos 

xxx in tercia200 subuectione domum detulit. et ex his .x. in itinere comedit. 

Remanserunt de tota illa summa. modii .xx;  

(53) ¶ Quidam abbas201 habuit xii. monachos. Qui dedit dispensatori suo oua 

cctaiiii. Iussitque ut singulis ęqualem daret in omnibus his portionem. et inter v. 

presbyteros daret. lxxxv. Et inter diaconos .iiii.or oua lxviii. Et inter iii lectores. 

li. Dicat rogo qui ualet. quot oua unicuique eueniunt ita ut in nullo 

superhabundet202 numerus. nec minuatur. Illo modo cctosiiii. per quattuor 

diuide203 Horum pars xiia. in xvii. resoluitur parte. Quia siue xii.es xvii. siue. 

xesviies.xiicim quę miseris., cctaiii. reperies. Sicut enim octogenarius quinque 

numerus septimi decimi quinarię et quinquagesimus primus trifarie. Iunge 

ergo .v. et iiii. et iii. fiunt xii. Isti sunt homines xii. Rursum iunge lxxxv. et 

lxviii. et l. sunt cc iiii. Hęc sunt oua. Veniunt ergo ex his in parte oua xvii. per 

xii. partem. Septimum decimum numerum. ęqua lance diuiso.204  

(43) ¶ Quidam habuit .porcos ccc. et iussit ut tot porci numero impari in tres 

dies occiderentur. Similis est et de xxx sententias.205 Dicat qui potest quot porci 

impares siue de xxx. inter206 tres dies occidendi sint. Illo modo Hęc ratio 

                                                 
195 Diuidat] Dicat     ed.  codd.    
196 xxv] xx. a. c. (supra add.  v.) 
197 beschadiging 
198 modii] O    modia  cett.  ed. 
199 Hęc] Hoc    ed.  codd. 
200 t’cia ] cod.    quarta  codd.  ed.    (in de opgave wordt slechts over drie ritten gesproken, Ademar heeft hier 

dus de juiste lezing). 
201 abbas] pater monasterii    codd.  ed. 
202 superhabundat a. c. (suprascr. e) ] superabundet  ed. codd. 
203 per quattuor diuide] per xiiam diuide partem   ed.  codd.   
204 diuiso] diuisum    ed.  codd.   
205 sententias] sententia   ed.  codd.    
206 inter] in    ed.  codd.   
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indissolubilis ad increpandum composita est. Ecce fabula quę a nemine solui 

potest. ut ccc porci siue xxx. in tribus diebus impari numero occidantur. Hęc 

fabula est tantum ad pueros increpandos;.   
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66. FORMULAE (huwelijksoorkonden). 

 

fol. 206r en fol. 210v (schriftje XIV). 

 

 

INLEIDING 

 

   Ademar kopieert in VLO 15 twee huwelijksoorkonden waarin bepaald wordt dat de man 

aan zijn verloofde bij het huwelijk een bruidsschat schenkt. Voor de ene oorkonde werd het 

werk aan de Propositiones onderbroken: Ademar interpoleerde de akte tussen de 

rekenopgaven op fol.206r. De andere oorkonde werd direct na voltooiing van de 

Propositiones  op fol. 210v opgenomen.  

Zeumer meent dat de contracten door twee verschillende handen werden geschreven. Dat is 

duidelijk niet het geval. Beide oorkonden werden in dezelfde hand geschreven, namelijk die 

van Ademar, en waarschijnlijk op vrijwel hetzelfde tijdstip, tegelijk met de Fabulae en de 

Propositiones.  

   De tweede oorkonde werd volgens de gebruikte datering (“regnante pipino rege”) opgesteld 

ten tijde van Pippijn I, zoon van Lodewijk de Vrome en koning van Aquitanië (817-838), óf 

tijdens het bewind van zijn zoon en opvolger Pippijn II (838-848). Het bepaalde in de 

overeenkomst heeft geografisch betrekking op de omgeving van Fleury (pagus Floriacensis = 

St. Benoît-sur-Loire).  

 

 
 

Afb. 66.1, fol. 210v. Slot van Formula II: regnante pipino rege. 

 

   De eerste oorkonde is ongedateerd maar waarschijnlijk gelijktijdig opgesteld met de andere 

oorkonde. Bezittingen uit de omgeving van het naburige Orléans (pagus Aurelianensis) 

vormen het onderwerp van deze schenking.  

Osculum betekent eigenlijk ’kus’ ter bekrachtiging van een huwelijk, maar hier wordt in 

overdrachtelijke zin de bruidsschat bedoeld, of het huwelijkscontract zelf.1 

 

   Omdat de oorkonden geanomiseerd werden, is de bedoeling van Ademar duidelijk. Het zijn 

geen oorkonden die een eventuele bezitsclaim moesten ondersteunen of met behulp waarvan 

men een concreet historisch voorval kon reconstrueren, zoals Ademar wél beoogde met de 

excerpten van oorkonden in de marge van de Etymologiae.2 Nee, het zijn voorbeelden die 

gekopieerd, bewaard en onderwezen werden om te kunnen dienen als model voor toekomstige 

                                                 
1 In Formula I, regel 17  en in II, 1-2 (osculo intercedente) wordt de bruidsschat bedoeld; in Formula I, regel 29 

(qui istum osculum fieri iussit) en II, 16 (contra hunc osculum)  de oorkonde zelf;  cf. NIERMEYER, Mediae 

Latinitatis lexicon minus, p. 976; REYNOLDS, To Have and to Hold, p. 117. 
2 Zie tekst 51. 
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juridische documenten.3 De rechtspraktijk in de vroege Middeleeuwen was namelijk 

gebaseerd op traditie en imitatie, zodanig dat de bewoording en zinsbouw die gebruikt werd in 

officiële documenten gedurende de Karolingische periode nauwelijks aan verandering 

onderhevig was.4   

   In de twee gekopieerde huwelijkscontracten is de romeinsrechtelijke erfenis herkenbaar, 

zoals blijkt uit de tweede regel van de tweede oorkonde waarin expliciet wordt gesteld: “sicut 

in Theodosiano codice....”. Maar uit de eerste oorkonde wordt eveneens duidelijk dat, behalve 

de voorschriften ontleend aan het wereldlijk recht, ook de aan de bijbel ontleende normen een 

voorname rol spelen bij het sluiten van een huwelijk. De huwelijkse rechten en verplichtingen 

worden in hoge mate ondersteund en bekrachtigd door bijbelcitaten.5   
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Philip L. REYNOLDS, To Have and to Hold. Dotal Charters in the Frankish Tradition, in:  

Ph.L. REYNOLDS en John WITTE, Jr. (eds.), To Have and to Hold. Marrying and Its 

Documentation in Western Christendom, 400-1600  (Cambridge, 2007), p. 114-159. 

Philippe DEPREUX, “La dotation de l’épouse en Aquitaine septentrionale du IXe au XIIe 

siècle”, in: François BOUGARD, Laurent FELLER, Régine LE JAN (éds.), Dots et douaires dans 

le haut Moyen Âge (Rome, 2002), p. 219-244. 
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SIGLA 

 

Zeumer  ed. Zeumer (MGH), p. 538-539 

Delisle   ed. Delisle (“Notice sur les manuscrits”), p. 313-314 

  

                                                 
3 Leerlingen werden in de Karolingische tijd op school onderwezen om dit soort vaste formuleringen onder de 

knie te krijgen, cf. John CONTRENI, “The Pursuit of Knowledge”, in: Richard SULLIVAN (ed.). “The Gentle 

Voices of Teachers”. Aspects of Learning in the Carolingian Age (Ohio, 1995),  p. 106-141, hier p. 122. 

Daarnaast werden oorkonden ook gebruikt voor het onderwijs in de retoriek, cf. Pierre RICHÉ, Écoles et 

enseignement dans le haut Moyen Âge, p. 244: “(Les formulaires)... sont utilisés non seulement par les notaires 

qui aprennent leur métier mais par les grands élèves qui s’exercent à la rhétorique.” 
4 REYNOLDS, To Have and to Hold, p. 116. 
5 Voor een uitgebreide analyse van de christelijke invloeden op vroeg-middeleeuwse huwelijkscontracten, 

waaronder die van Ademar, cf. Ines WEBER, “Die Bibel als Norm! Eheschließung und Geschlechterverhältnisse 

im frühen Mittelalter zwischen biblischer Tradition und weltlichem Recht”, in: Irmtraud FISCHER / Christoph 

HEIL (Hrsgb.), Geschlechterverhältnisse und Macht. Lebensformen in der Zeit des frühen Christentums (Berlijn, 

2010: Exegese in unserer Zeit 21), p. 257-304. 
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FORMULA I 

 

[fol. 206r] 
 

/1/ uniuersitatis cunctipotens creator ex cuius bonitate potestatiua /2/ ea quę sunt 

substantialiter esse ceperunt. de limo terrę hominem6 facto et in faciem eius spiraculum7 /3/ 

uitę inspirato solitario.8 ne sine adiutorio sui similis appareret. de eius latere dor/4/miendo 

costa assumpta. subsidium prebuit. Adiutorium enim factum est modo. scilicet ut in/5/tentio 

dilectionis a binario numero9 principium sumeret. De hac copulatione /6/ doctor gentium 

apostolus paulus confirmanda atque inseparabiliter tenenda dixit. /7/ Viri diligite uxores 

uestras. sicut et xpistus ecclesiam dilexit.10 In confirmatione pacis., /8/ patenter11 

subostenditur. Vir non habet potestatem sui corporis sed et mulier /9/ similiter. Et mulier non 

habet potestatem sui corporis. sed uir.12 Et de reddendo /10/ debito. minime tacuit. Vir 

inquiens uxori debitum reddat. similiter et /11/ uxor uiro.13 his igitur ammonitionibus et ut 

diuino precepto oboedirem /12/  quia omnicreans dixit. crescite et multiplicamini et replete 

terram.14 quam ob /13/ rem ego in dei nomine N̅. cuius pater meus nomine. N̅. et mater mea 

nomine. N̅. ut mul/14/tis habeatur15 percognitum. aliquam feminam. Nomine. N̅. cuius pater 

fuit. Nomine. N̅. /15/ et mater. Nomine. N̅. mihi una per consensum parentum nostrorum et 

amicorum eam le/16/gibus sponsare decerno. et ad diem nuptiarum domino iubente peruenire 

/17/ delibero. Et coedo ei osculum intercedente16 anulo circumdata restrin/18/gente in die 

nuptiarum aliquid de rebus meis17 propriis quę sunt ita. In pago aureli/19/anensi. in uicaria. 

peruei. dono tibi de terra. uineis. pratis. de siluiis. /20/ de aquis. alodum de sociaco.18 de 

integro medietatem. et in loco alio /21/ in uilla quę dicitur brono. coedo de terra. de uineis. de 

silua. de integro medie/22/tatem. et in alio loco de pratis. carbosanias. de integro medietatem. 

et in alio /23/ loco qui dicitur castello alodem meum de integro medietatem. Hęc omnia 

superius conscripta /24/ sponsa mea iam dicta per hunc osculum a die presente trado. 

transfero atque /25/ transfundo ut facias exinde quicquid uolueris nemine contradicente. /26/ 

Si autem fuerit aut ego ipse aut ullus de heredibus meis. aut ulla emissa persona qui contra 

/27/ hunc osculum aliquid agere aut inquietare uoluerit. libras .d. de auro mun/28/dissimo 

coactus exsoluat. et uox sua nihil ei proficiat. Signum borchar/29/di qui istum osculum fieri 

iussit et nobilium uirorum astipulatione firmare /30/ rogauit. Signum Theodatus. Signum Bodo. 

Signum ...  Signum ... /31/ Signum Iohannes Signum Rainus Signum ... Signum ... /32/       

Signum Ioscelinus. Signum Tescelinus. Signum ...  Signum ...  

 

                                                 
6  hominem] homini   Zeumer. (post corr.) 
7 spiraculum] spiraculo  Zeumer (post corr.) 
8 Gen 2,7 
9 numero] numeru a. c.  

10 Eph 5,25; 2,17 
11 patenter] pat̅ent̅   cod. 
12 I Cor 7,4 
13 I Cor 7,3 
14 Gn 1,28 
15  habeatur] habetur a. c. (supra add. a) 
16 Lex Romana Vis., Codex Theodosianus III, 5,5 (ed. Haenel, p. 78). 
17 meis]  om. Zeumer 
18 Sougy, dép. Loiret, arr. Orléans. 
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FORMULA II 

 

[fol. 210v]  
 

/1/ Latores legis edicunt et antiqua consuetudo edocet. ut prius arras coniugis postmodo 

osculo inter/2/cedente personarum qualitate concedatur. sicut in theodosiano codice de 

sponsalibus et ante /3/ nuptias donationibus19 auctoritas narrat. uidelicet ut quicumque uir ad 

sponsam suam de /4/ rebus propriis ante dies nuptiarum aliquid concedere uel conferre 

uoluerit per seriem scripturę. /5/ hoc alligare20 permittat uel curet.21 Idcirco igitur22 in dei 

nomine ego. barius qui filius fui. arbinii.23 et mater /6/ mea ramigis. ut multorum noticię 

habeatur percognitum. aliquam puellam nomine. N̅ /7/ quę fuit filia. marini. et mater sua. 

urielia.24 una per consensum parentum nostrorum et amicorum /8/ eam legibus sponsare. et 

xpisto propitio ad legitimum matrimonium uel coniugium sociare cupio. /9/ Propterea placuit 

mihi ante diem nuptiarum a die presente25 aliquid de rebus meis propriis ei conce/10/dere 

debere. decernente bona uoluntate pro amore uel dilectione ipsius puellę. /11/ per hunc 

titulum huius osculi intercedentis. Quod ita placuit mihi facere. dilecta /12/ sponsa mea 

nomine. N̅. in pago floriacensi26 in uicaria reinense /13/ in uilla quę dicitur noriona.27 alodem 

meum. Hoc sunt. terras. siluas adiacentes quantum/14/cumque in ipsa uilla uisus sum habere 

uel possidere de mea parte diuisa cum fratribus meis. de inte/15/gro medietatem tibi concedo 

ut facias quicquid uolueris nemine contradicente. Si quis uero si ego /16/ ipse aut ullus de 

heredibus meis uel proheredibus aut aliqua persona fuerit qui contra hunc osculum /17/ 

aliquid agere aut inquietare uoluerit. componat solidos .c. argenti. et d. auri libras. /18/ coactus 

exsoluat. et uox sua nihil proficiat. Manu mea propria subter firmaui. et bo/19/norum uirorum 

testimonio28 corroborandam decreui. Signum illius qui hoc fieri rogauit. in /20/ mense iulio. 

regnante pipino rege.29 Signum.         Signum  Signum   Signum   Signum  

                                                 
19 Lex Romana Vis., Codex Theodosianus, III, 5, tit. (ed. Haenel, p. 77). 
20 Cf. Ibidem, III, 5, 1, Interpretatio (ed. Haenel, p. 78). 
21 uel curet  suprascr. add. 
22 igitur] etiam  Zeumer 
23 arbinio  ante corr. 
24 urielia] Delisle    uriclia   Zeumer 
25 cf. Reynolds, To Have and to Hold, p. 130. 
26 Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire) 
27 noriona ] Delisle     noriont   Zeumer 
28 corr.  
29 Twee koningen van Acquitanië komen in aanmerking: a. Pippijn I ( 817 – 838) en b. Pippijn II ( 838 – 848). 
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67. KOEFISCHE LETTERTEKENS 

 

fol. 210v –inf. (schriftje XIV). 

 

  

TOELICHTING    

 

     In de ruimte die op fol. 210v overbleef, nadat de tweede huwelijksoorkonde was 

gekopieerd, imiteerde Ademar drie regels met Koefische lettertekens.1 Het Koefisch was een 

vroege, calligrafische vorm van Arabisch schrift, die in het Westen enige mate van 

verspreiding had gevonden middels voorwerpen die met de Kruisvaarders of via het 

islamitische Spanje de tocht naar het Avondland hadden gemaakt.2 In het geval van Ademar is 

het mogelijk dat de Arabische kandelaars die de graaf van Angoulême, Willem IV (988/989-

1028), bij zijn terugkeer uit het Heilige Land had meegebracht, inscripties met Koefische 

lettertekens bevatten.3 Maar het is evenmin uitgesloten dat het Spaanse kanaal via welke in 

Limoges astronomische teksten met een Arabische signatuur arriveerden, zoals bijvoorbeeld 

het Liber Alchandrei in VLO 15, ook de route vormde voor andersoortige Arabische teksten 

(of voorwerpen) met Koefisch schrift.  

 

 

 
 

Afb. 67.1, fol. 210v. Koefisch schrift (90o gekanteld t.o.v. de schrijfrichting). 

 

                                                 
1 Denys SPITTLE, “Cufic Lettering in Christian Art” in: The Archaeological Journal. The Archaeological Institute 

of Great-Britain and Ireland 111 (1954), p. 136-152; Danielle GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar de 

Chabannes” in: Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques. Nouvelle série 3 

(1967), p. 213-214.  
2 Een vroege uitzondering is de Koefische inscriptie op een munt die door koning Offa van Mercia in de 8e eeuw 

werd geslagen, cf. SPITTLE, “Cufic lettering”, p.142-143. 
3 Cf. BOURGAIN (éd.), Chronicon, III, 66, lin. 84-86: “Inter cetera donaria obtulit (...) candelabra argentea 

Sarrasenisca fabrefacta pensantia libras xv.” 
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Afb. 67.2. De transcriptie van Spittle (notitie bewaard in de doos bij VLO 15). 

 

   

     De drie regels op fol. 210v zijn haaks op de bovenstaande tekst geplaatst en zij vormen een 

boustrofedon, zoals dat bij inscripties gebruikelijk is: dat wil zeggen dat de bovenste regel van 

links naar rechts loopt, de volgende regel van rechts naar links en de derde regel weer van 

links naar rechts.  

In de eerste regel (dit is de bovenste) is het Koefisch zo duidelijk geïmiteerd dat de letters 

volgens de transcriptie van Spittle een vertaalbare tekst opleveren: “Bis-millah ar-rahman ar-

rahim” (“In de naam van God de Barmhartige en de Genadevolle”). Iedere soera in de Koran 

wordt voorafgegaan door deze spreuk, het zogenaamde basmala. In de andere twee regels 

verliest de kopiist, in dit geval Ademar, zijn nauwgezetheid met als gevolg dat slechts enkele 

woorden herkenbaar zijn.4  

  Ik geloof niet dat Ademar deze regels heeft gekopieerd om dienst te doen als model voor 

versieringselementen in andere kunstvormen. In dat geval had hij kunnen volstaan met een 

meer gestileerde weergave. Nu deed hij echter moeite om de intrinsieke, geheimzinnige 

kracht van de tekens te bewaren door een zo getrouw mogelijke kopie ervan af te leveren. Het 

lijkt daarom meer op een spreuk die in geschreven vorm werd gebruikt om het kwaad te 

bezweren of om onheil af te wenden, bijvoorbeeld ingekerfd op een amulet.  

   Kurt Erdmann publiceerde in 1953 een preliminair overzicht van Arabische schrifttekens 

die gebruikt werden in de westerse kunst van de Middeleeuwen.5 Het vroegste exempel dat hij 

heeft kunnen ontdekken is afkomstig uit de Apocalyps van Saint-Sever-sur-Adour in MS 

Parijs, BnF lat. 8878, fol. 1 (ca.1040-1072). De Koefische lettertekens in dit handschrift 

werden waarschijnlijk afgeleid van Spaanse ivoorsnijwerken uit de 10e en 11e eeuw.6 De 

lettertekens die Ademar enige decennia eerder optekende worden door Erdmann niet 

genoemd. Wel maakt hij melding van de talrijke ornamenten met gestileerde Koefische 

lettervormen die in de 13e eeuw in en rond Limoges werden geproduceerd.7 Het is zeer de 

vraag of er een rechtlijnig verband bestaat tussen de door Ademar gekopieerde tekens en de 

toepassing van gestileerde Arabische tekens in de kunst van enkele eeuwen later. Daarvoor 

staat het voorbeeld van Ademar naar mijn mening te geïsoleerd en heeft het te weinig het 

karakter van een model. 

                                                 
4 SPITTLE, “Cufic lettering”, p. 144. 
5 K. ERDMANN, “Arabische Schriftzeichen als Ornamente in der abendländischen Kunst des Mittelalters” in: 

Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse, Akademie der Wissenschaften und der Literatur 

in Mainz (1953), IX, 465-513. 
6 Ibid., p. 505. 
7 Ibid., zie de afbeeldingen op p. 481-486.  
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68. TEKENINGEN/SCHETSEN 

 

fol. 210v-211r-211v (Schriftje XIV). 

 

1.  fol. 210v: Geometrisch patroon van twee langwerpige, horizontale stroken waaraan 

kruislings kortere elementen zijn bevestigd, die een hoek van ca. 70o maken met de 

horizontale stroken en een hoek van 45o ten opzichte van elkaar. De vlakken zijn 

gemerkt met de letters a, c, v en z (voor zover ik kan onderscheiden), waarvan de 

leesrichting veronderstelt dat tijdens de vervaardiging het perkament 180o gedraaid 

werd ten opzichte van de Koefische inscriptie. Deze letters kunnen kleurindicaties 

betreffen, maar ze kunnen ook bedoeld zijn om een bepaalde relatie tussen de 

verschillende vlakken aan te duiden. Naar mijn mening gaat het hier om een voorwerp 

waarvan de onderdelen ten opzichte van elkaar verstelbaar zijn. De afstand tussen de 

twee parallelle stroken kan vergroot of verkleind worden middels de gelijkmatig 

beweegbare schuine elementen. Het raamwerk aan de rechterzijde, schijnbaar met 

handgrepen en aan de bovenzijde verbonden met de richtlatten, lijkt een soort 

bedieningspaneel te zijn.  

    

 

 
fol. 210v 

 

Volgens Gaborit-Chopin gaat het hier om een afbeelding van “quelque instrument de 

mésure”.1 Dat is wat algemeen gesteld, ik denk dat we dichter bij de waarheid komen 

als “mésure” vervangen wordt door “réglure”: een mechaniek dat ontworpen is om 

evenwijdige lijnen te trekken met een regelbare tussenafstand.2  

 

  

 

2. fol. 211r: Twee dubbele cirkels met versierwerk in aquitaanse stijl.3 

In de bovenste cirkel bevinden zich vier dieren, twee vogels en twee viervoeters, 

omwonden door slingerende takken. Er bestaat een zekere gelijkenis met illustraties in 

handschriften uit Limoges die contemporain zijn met Ademar (MS Parijs, BnF lat. 

5301) of die kort na zijn optreden zijn vervaardigd (BnF lat. 1121 en BnF lat. 8, I en 

II).4    

                                                 
1 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 213. 
2 Als zodanig zou het gebruikt kunnen worden voor teksten die een verschillende lay-out verlangen. 
3 Cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits, p. 61-62. 
4 Vergelijk de miniaturen in Ibidem, afbeeldingen 56, 74, 89, 91 en 93.  
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3. fol. 211v 
Op fol. 211v heeft Ademar een aantal schetsen getekend met de volgende 

onderwerpen: 

 

a. Een dier dat lijkt op een sluipende kat, vergelijkbaar met de afbeelding van een kat uit 

fabel XXV op fol. 198v. 

 

 
 

b. Een profeet met een gebedsrol. De profeet is gemodelleerd naar een tronende 

Christus.5  

 

 
 

c. Afbeelding van Adam en Eva, beiden schreeuwend en met gebalde vuisten zich 

richtend tot de slang, die centraal is afgebeeld en die zich omhoog slingert in een 

rudimentair getekende boom. In het midden een schets van aquitaans loofwerk.6 

Gaborit-Chopin heeft geen model kunnen vinden waarop deze tekening, die zij 

overigens als de meest klunzige van Ademar beschouwd, is gebaseerd.7 Misschien is 

het wel een originele creatie van Ademar zelf. De overeenkomst van de Eva-figuur 

met de afbeelding van de aap in fabel VIII van Phaedrus is treffend (fol. 195v). De 

onbeholpen wijze waarop die fabel is geïllustreerd, doet vermoeden dat het Ademar 

                                                 
5 Cf. GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 211. 
6 Voor het loofwerk, cf. BnF lat 1121, fol. 2r, afgebeeld in GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits à 

Saint-Martial, Pl. 74 
7 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 212. 
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ook daar aan een model ontbrak zodat hij gedwongen was om zijn eigen verbeelding 

te gebruiken. 

   Dieter Blume is van mening dat deze afbeelding ontsproten is aan Ademars fantasie 

en voortkomt uit een toestand van emotionele vervoering. Volgens Blume geeft 

Ademar hier een hypothetische variant van de verlossingsgeschiedenis, afwijkend van 

het bijbelverhaal, alsof de zondenval nog geen voldongen feit is.8 

   

 

        
 

d. Afbeelding van een heilige die in de linkerhand een boek vasthoudt en met de 

rechterhand een zegenend gebaar maakt; met kleurindicaties c  en v. De figuur 

vertoont een treffende gelijkenis met de afbeelding van St. Medardus in BnF lat 5301, 

fol. 82r.9 

 

              
                                                 
8 Dieter BLUME, “Ademar von Chabannes – ein zeichnender Mönch und seine Bilder”, in: Katharina CORSEPIUS 

(Hrsgb.), Opus Tessellatum. Modi und  Grenzgänge der Kunstwissenschaft. Festschrift für Peter Cornelius 

Claussen (Hildesheim/Zürich/ New-York, 2004), p. 383-384. 
9 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’ Adémar”, p. 212; de afbeelding van Medardus in ID., La décoration des 

manuscrits à Saint Martial, Pl. 56. 
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e. Leeuw met de kop frontaal afgebeeld; daarnaast de voorpoten van een andere (of 

dezelfde?) viervoeter en een gestileerde staart met daarboven aquitaans loofwerk. Ter 

rechterzijde een viervoeter, waarschijnlijk een hond, met twee gestileerde staarten op 

de achtergrond. 

Ik ben geneigd om te denken dat het hier gaat om voorstudies voor de dierenfiguren in 

de Aesopusfabels: vergelijk de hier afgebeelde dieren met de leeuw op fol. 196r  en 

met de hond in de rechtermarge van fol. 201r.10 In dat geval is het echter moeilijk te 

verklaren waarom deze schetsen zich op een plek in het katern bevinden die alleen ná 

de totstandkoming van de fabels van Phaedrus, opgevuld kon worden. Voorstudies 

worden in de regel niet op een willekeurige plaats in een nog verder leeg katern 

uitgevoerd. 

 

              
 

f. Complexe geometrische figuur met kleurindicaties (a, b, c, d, r). 

De structuur van het meanderende ornament dat hier is afgebeeld, is ingewikkelder 

dan de Griekse rand die Ademar op fol. 44v tekende. Het is onbekend van welk 

voorbeeld (handschrift, fresco?) Ademar deze figuur heeft gekopieerd. De Griekse 

rand als versiering is vrij zeldzaam aan het begin van de 11e eeuw. Pas enige tijd later, 

in de tweede helft van de 11e en in het begin van de 12e eeuw, neemt de populariteit 

ervan weer toe.11 Een eenvoudig meandermotief is herkenbaar in sommige 

handschriften uit Saint-Martial uit de tweede helft van de 11e eeuw.12 

 

                                                 
10 GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 212, vermoedt dat de leeuw een fragment is van de populaire 

afbeelding van twee dieren, staande voor de levensboom. 
11 Cf. de muurschilderingen in Notre Dame la Grande te Poitiers. 
12 MSS Parijs, BnF lat. 2303, fol. 63v en BnF lat. 8, II, fol. 171r, cf. GABORIT-CHOPIN, La décoration des 

manuscrits, Pls. 102 en 103. 
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g. Geometrische figuur met letters a, b, d (horizontaal gedraaid). 

Volgens Gaborit-Chopin een fries met chevron-motief.13 

 

              
 

h. Geometrische figuur (stromend water?), met boven in het midden de letter a. 

 

  

                                                 
13 ID, “Les dessins d’Adémar”, p. 212. 
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69. MENSURAE CRUCIFIXI 

 

fol. 212r, inclusief de schetslijnen op bovenzijde fol. 212v (schriftje XIV). 

 

 

INLEIDING 

 

     Ademar geeft op deze laatste bladzijde van VLO 15 instructies voor het vervaardigen van 

een kruisbeeld. Dat is althans de interpretatie van Bernhard Bischoff waarop ik zo dadelijk 

nog terugkom. Het schrift is moeilijk leesbaar vanwege de slechte conditie van het perkament 

dat erg geleden heeft onder ‘wear and tear’. De tekst staat op de rectozijde van een ingenaaid 

enkelblad waarvan de kim zichtbaar is.  Het blad is slordig bijgesneden tot aan de prikjes voor 

de horizontale lijnen. De dubbele prikjes voor de achterkantlijn en een deel van de prikjes 

voor de regellijnen zijn nog zichtbaar maar zij hebben geen rol gespeeld om de tekst te 

geleiden. De prikjes herinneren aan een eerder gebruik van dit perkament. Ademar heeft met 

een kleine letter het blad met zo veel mogelijk regels gevuld, van rand tot rand. Op vijf 

plaatsen is tussen de tekst ruimte uitgespaard voor kleine schetsjes, die een bepaald detail in 

de beschrijving, bijvoorbeeld de knoop van Christus’ lendendoek, moeten illustreren. Nader 

onderzoek zal hopelijk aantonen of de nauwelijks zichtbare tekeningen op de versozijde (fol. 

212v) in relatie staan tot de tekst op fol. 212r. 

     Het taalgebruik van Ademar in deze tekst, houdt het midden tussen “dem Schullatein und 

einem von der Entwickelung der romanischen Volkssprache beeinflußten Zustand”.1 De 

lengtemaat dornus (regel 2) en het substantief gebruikte bijwoord iosum (voor deorsum, regel 

40) zijn voorbeelden van woorden die ontleend zijn aan de volkstaal.2 

 

 
fol. 212r: knopen van de lendendoek  

 

    De mening van Bischoff dat de tekst bedoeld is als een handleiding voor een kunstenaar, is 

niet onbestreden gebleven.3 Hoewel het gebruik van de gebiedende wijs en de vele 

maatvoeringen die zijn opgenomen in de tekst, de veronderstelling van Bischoff sterken dat 

een constructieplan in het geding is, heeft Caecilia Davis-Weyer niet zo lang geleden een 

nieuwe visie ontwikkeld op “(this) most fascinating early medieval attempt to recreate an 

image verbally”.4 Volgens Davis-Weyer is deze tekst ontstaan uit Ademars tekenkundig 

onvermogen. Geconfronteerd met de uitzonderlijke kwaliteit en importantie van het model-

                                                 
1 BISCHOFF, “Anleitung zur Herstellung”, p. 229. 
2 Cf. LEHMANN/STROUX, Mittellateinisches Wörterbuch III, 3, p. 337. 
3 De tekst werd door Bischoff dan ook uitgegeven onder de titel “Anleitung zur Herstellung eines Crucifixus 

(Elftes Jahrhundert, vor 1034)” in: B. BISCHOFF (ed.), Anecdota novissima. Texte des vierten bis sechzehnten 

Jahrhunderts (Stuttgart, 1984: Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters, Band 

7) 226-232.  
4 Cecila DAVIS-WEYER, “Speaking of art in the early Middle Ages: patrons and artists among themselves” in: 

Testo e imagine nell’alto medioevo 2 (Spoleto, 1994: Settimane di studio del centro Italiano di studi sull’alto 

medioevo, 41), p. 955-991, hier p. 973. 
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kruisbeeld, werd Ademar zich bewust van zijn artistiek tekort. Het is de beleving van deze 

discrepantie die vervolgens de intense en uitgebreide manier kan verklaren waarop Ademar 

het kruisbeeld beschrijft. Bovendien wist hij, “like everybody else in the western world that 

words delivered truth in a superior manner than mere pictures”.5 Om de afbeelding tot zijn 

recht te laten komen prefereerde Ademar dus een beschrijving in woorden boven een 

getekende versie ervan. 

    Deze hypothese  van een verbale tegenwoordigstelling berust onder andere op de 

overtuiging van Davis-Weyer dat de tekst van Ademar behalve prescriptief óók beschrijvend 

is. Hier kan men tegenin brengen dat een groot gedeelte van de tekst weliswaar descriptief 

van aard is, maar door het herhaaldelijk gebruik van de gebiedende wijs, met name in het 

begin van de tekst (“mensuram crucis fac ...;” “... fac simplam crucem”), is de toon al gezet: 

er moet een kruisbeeld gemaakt worden en de beschrijving die volgt is een verdere invulling 

van deze opdracht: een voortdurende herhaling van de gebiedende wijs is binnen dit kader 

overbodig.  

     Zwaarwegender klinkt haar kritiek omtrent de praktische uitvoerbaarheid van de 

richtlijnen. De opgegeven maten zijn onnauwkeurig en er worden verschillende maateenheden 

door elkaar gebruikt, zodat het op basis hiervan, althans volgens Davis-Weyer, 

onwaarschijnlijk is dat deze tekst te gebruiken zou zijn als een technische handleiding.6 Het is 

echter ook voorstelbaar dat de uitvoerend kunstenaar de opgegeven maten als uitgangspunt 

nam en ze eventueel corrigeerde, al naar gelang de verhoudingen van het object, dat onder 

zijn handen zijn vorm kreeg, dit verlangden.   

    In haar analyse van de tekst specificeert Davis-Weyer de kunstvorm waarin het voorbeeld 

van Ademar gegoten zou zijn. Uit de minutieuze beschrijving maakt zij op dat Ademar niet 

een vrijstaande sculptuur tot model heeft gehad, zoals Bischoff denkt, maar een reliëf. De 

gedetailleerde informatie die Ademar geeft over lichaam en houding van de gekruisigde, 

stemt volgens haar het meest overeen met de afbeeldingen op ivoren reliëfs uit Byzantium 

zoals die welke nu in Londen, Parijs en Hannover bewaard worden.7  

    Hoe zou Ademar een dergelijk voorwerp onder ogen hebben kunnen krijgen? De meest 

waarschijnlijke route zal hebben gelopen via pelgrims uit zijn omgeving die terugkeerden van 

het Heilige Land, en waarover Ademar in het Chronicon rapporteerde, zoals graaf Willem van 

Angoulême met zijn gezelschap in 1027, of bisschop Radulfus van Périgieux in 1010.8  Een 

andere mogelijkheid wordt geopperd door Davis-Weyer met Sint Simeon van Trier. Deze 

Simeon, opgeleid in Constantinopel en monnik van het Catherinaklooster in de Sinaï, bracht 

in 1027 een bezoek aan Angoulême, op doorreis naar hertog Richard II van Normandië. 

Tijdens die tussenstop had hij een ontmoeting met Ademar en misschien dat zich, onder de 

geschenken die Simeon voor de hertog bij zich had, een Byzantijns reliëf bevond dat hij bij 

die gelegenheid aan een enthousiaste Ademar liet zien.9 

   

    Nu wil ik aan deze kunsthistorische duidingen een uitleg van de tekst toevoegen waarbij 

weliswaar de precieze maatvoering van groot belang is, maar die – en dat is het grote verschil 

met de voorgaande interpretaties –  niet impliceert dat het de bedoeling van Ademar was om 

                                                 
5 DAVIS-WEYER, “Speaking of art”, p. 981. Dat Ademar overigens wel in staat was om een kruisiging te tekenen 

blijkt uit de afbeelding op fol. 3v van VLO 15 (Christus met geopende ogen).  
6 De maten dornus, pollex (duim), pollex ungulae (duimnagel) worden gebruikt, soms aangevuld met het 

onnauwkeurige plenus of modicus. De laat-latijnse maat dornus (Oud-frans dor) kan verschillende afmetingen 

hebben: de breedte van een hand of de spanwijdte van een hand. Volgens DAVIS-WEYER, “Speaking of art”, p. 

974 en n. 60, gebruikte Ademar pollex en pollex ungulae als equivalent. In dat geval blijven er slechts twee 

maateenheden over: dornus en pollex.  
7 Afbeeldingen 2, 3 en 4 in DAVIS-WEYER, “Speaking of art”. 
8 BOURGAIN (éd.), Chronicon III, 65 en 48; cf. CHAUVIN / PON, Chronique, Introduction, p. 42-43. 
9 DAVIS-WEYER, “Speaking of art”, p. 980; cf. WOLFF, “How the news was brought”, vooral p. 187. 
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met deze beschrijving de daadwerkelijke reproductie van een kunstwerk mogelijk te maken. 

Het was in mijn ogen Ademars streven om ziekte en kwaad af te weren met behulp van een 

beschrijving van de precieze maten van Christus en van zijn lijdensattributen (zoals het kruis). 

Édina Bozoky heeft het bestaan en de werking van soortgelijke teksten/tekeningen als volgt 

onder woorden gebracht: 

 

Il s’agit des dessins, ayant la valeur de véritables reliques représentatives – 

accompagnés souvent, mais pas toujours de textes – qui reproduisent la ‘mesure 

exacte’ de la plaie de côté ou de la longueur du corps du Christ ainsi que celle des 

instruments de sa passion (croix, lance, clous). Le fait de regarder ou porter sur soi 

ces représentations assurait des indulgences ou la préservation contre toutes sortes de 

périls.10  

 

     De beschrijving van het kruis in tekst 69 geldt als representatie van het lijden van Christus 

waardoor de mensheid verlost wordt, en waardoor de drager ervan gevrijwaard blijft van 

allerlei ziektes. Deze profylactische interpretatie van de maatvoering van het kruisbeeld past 

binnen de belangstelling voor de apotropaeïsche geneeskunde waarvan Ademar ook in andere 

bijdragen in VLO 15 blijk geeft. De grens tussen heidense magie, zo men wil bijgeloof, en 

christelijke devotie blijkt hier eens te meer een vloeiende te zijn. 

 

 

EDITIE  

 

Bernhard BISCHOFF (ed. en vert.), “Anleitung zur Herstellung eines Crucifixus (Elftes 

Jahrhundert, vor 1034)” in: B. BISCHOFF (ed.), Anecdota novissima. Texte des vierten bis 

sechzehnten Jahrhunderts (Stuttgart 1984: Quellen und Untersuchungen zur lateinischen 

Philologie des Mittelalters, Band 7), p. 226-232. 

 

 

 

TRANSCRIPTIE 

 

Bischoff Bischoff (ed.), “Anleitung zur Herstellung eines Crucifixus” 

(...)  onzekere lezingen  

 

[fol. 212r] 

 

/1/ mensuram crucis fac de latitudine pollicem ungulæ. Latitudine de dextra manu ad sinistram 

fac /2/ unum plenum dornum. Similiter de articulis pedum usque ad nares unum dornum et fac 

sim/3/plam crucem. De gula usque ad frontem capillorum ubi ipsi desinunt unum pollicem 

un/4/guluæ sicut mensuram crucis. Cerebrum contra summum uerticem. dimidium pollicis. /5/ 

Diadema in tres locos ubi crux est terciam partem pollicis ungulæ. Crux in diade/6/ma est lata 

duas partes pollicis tercia remanente. Duo spatia diadematis /7/ inter ramum crucis supernum 

et dextrum et leuum similiter habet duas partes pollicis. /8/ Habet in tribus ramis diadematis 

hinc et inde granos et in medio granorum uirgulam. /9/ Similiter in circuitu diadematis granos 

                                                 
10 BOZOKY,  Charmes et prières apotropaïques (Turnhout, 2003: Typologie des Sources du Moyen Âge 

Occidental, fasc. 86), p. 53. Zie ook L. GOUGAUD, “La prière dite de Charlemagne et les pièces apocryphes 

apparentées”, in: Revue d’Histoire Ecclésiastique 20 (1924), p. 211-238, hier p. 216-227. Merk op dat het 

kruisteken als symbool ook een belangrijke rol speelt in teksten van Ademar die bezweringsformules en 

prognostica bevatten, zie Deel I, p. 135 en n. 77. 
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et foris et intus uirgulas singulas. /10/ Diadema foras de capillis usque ad rotunditatem non 

plus lata quam tertia parte /11/ pollicis. De naribus usque ad summitatem uerticis.11 habet 

unum pollicem. Habet frontem /12/ pene discoopertum. In capillos dextros .vi. plexiones inter 

totas. In sinistros capillos /13/ vii. diuisiones. Octaua et nona (s….) crines duas; et inchoant 

super auriculam /14/ Pertusus auriculæ et mollitas aures apparent. Per medium filum crucis 

uenit /15/ summitas nasi et inchoatio supercilii sinistri. Oculos clausos. cilium fac et filum /16/ 

super oculum. nihil amplius. Cilium et filus ad finem oculi contra auriculam iungant. /17/ 

Unum crinem in dextra parte desinat inter fossam spatulæ. sinistri crines unus super /18/ 

fossam spatulæ duos cincinnulos habens in summo. æquales dextra crini. /19/ Alius crinis 

sedet super ossa scapulæ. Barba est modica et finitur per trans/20/uersum filum crucis. Gula 

bene apparet. Duæ scapulæ cum brachiis intus /21/ in cruce. et apparet crux de ambas partes. 

Sed sinistra scapula et brachium /22/ modicum est altior quam dextra. De barbæ summitate 

usque ad umbilicum duos /23/ pollices. De umbilico ad genua duos pollices et modicum plus. 

Vestimentum tran/24/sit per media genua. De genibus ad collum pedum duos pollices et 

modicum plus. De primo  /25/ articulo pedis usque subtus12 collum pedis pollicem .i. Inter 

duos agnones spatium. /26/ tercia pars pollicis. Diuisio inter duos primos articulos. et 

secundus articulus lon/27/gior est primo grosso seu gracilior. Filus diuidit medium pectus 

usque in bra/28/chium subter scapulas. Octo costæ apparent. de ala usque contra umbilicum. 

De ti/29/tinis usque ad diuisionem costæ et uentris. tres tantum apparent. Intestina /30/ duo 

apparent iuxta ea. umbilicus factus ita [tekening 1: navel] Subtus umbilicum ad pegnillum /31/ 

sunt duo nodi ita [tekening 2: knopen van de lendendoek] et est retro ligatus usque contra 

umbilicum. Dextra ligatio est /32/ ita [tekening 3: rechtse knoop] Sinistra est ita [tekening 4: 

linker knoop]13 /33/ et inter duas coxas .iii. plexi ita [tekening 5: vouwen in de lendendoek 

tussen de beide heupen] /34/ (...) apparet de cruce de tr/ansuersitate usque ad /35/ tibias. 

Venam desubtus ala / usque in fontem. Venam de/36/subtus intus ala per medium bra/chium 

usque ad14 pulpam /37/ digiti minoris. Crux su/per filum diademæ. /38/ duos pollices et 

aliquid / plus. Titulus iuxta /39/ (un)um15 pollicem habet in latitudinem / unum pollicem. duos 

in /40/ transuerso. Titulus pedum pollicem et plus. De titulo pedis usque iosum. /41/ cruce .iii. 

pollices. Digiti manus diuisi. Pollices extensi. Summitas pol/42/licum ad filum crucis 

transuersum. Diadema a dextro inchoat. ad ipsum /43/ filum transuersum. De sinistra parte sub 

diadema. aliquid modicum paret de /44/ cruce. In longitudinem tota crux pollicem et 

impudicum. De dextra ala ad /45/ sinistram. plenum pollicem. Similiter inter duo post poma. 

De filo pectoris /46/ (…) summitatem digitorum est æqualiter per ambas partes. De pomo 

spatulæ ad /47/ medium brachium. habet tantum quantum de medio brachio ad radicem /48/ 

manus. Similiter sunt longas manus a radice ad summum digitum impudicum. quan/49/tum de 

radice pedis ad summum articulum. De nodo ad genua. quantum de osso gulæ /50/ ad 

umbilicum. similiter est tantum latum uestimentum contra genua. Barba modi/51/ca .vi. 

cincinnulos de sinistro. 

                                                 
11 uerticis] uertices  Bischoff 
12 subtus] sub (?)  Bischoff 
13 De knoop is niet meteen achter de tekst getekend maar rechtsonder daarvan. De drie vouwen in de lendendoek 

zijn daar weer onder getekend. 
14 ad] in  Bischoff 
15 unum] beschadiging     unum  Bischoff 
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70.  Varia  

 

 fol. 212v (schriftje XIV). 

 

A. Tegen de bovenrand heeft een latere hand in gothische letters geschreven:1 

 

D (?) Raymundus de Begonac me furatus fuit  

 

 

 

B. Verder zijn op dit achterblad de vage contouren te ontwaren van verschillende 

afbeeldingen. Aan de bovenzijde kan ik een drietal schetsen onderscheiden die 

hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van de beschrijving van het kruisbeeld op fol. 

212r. 

Vlak daaronder, op de hoogte van de woorden “me furatus”, een tekening van een 

Christusfiguur (?) met mandorla, frontaal afgebeeld. 

In de rechterbenedenhoek een grotere afbeelding van weer een Christusfiguur, 

frontaal en met mandorla, met een drietal rotsen als achtergrond.2 

 

Geen enkele kunsthistoricus heeft acht geslagen op deze tekeningen, met uitzondering van 

Robert Scheller die de afbeelding in de rechterbenedenhoek herkent als “possibly of an angel 

with two large wings, seen frontally”.3

                                                 
1 DE MEYIER, Codices Vossiani Latini III, p.  40, dateert dit anathema in de dertiende eeuw; DELISLE, “Les 

manuscrits originaux”, p. 309, die W. N. du Rieu citeert, houdt het op s. XIV, een datering waar DE MEYIER, 

Paul en Alexandre Petau, p. 54, eerder nog mee had ingestemd. 
2 Vergelijk de afbeelding van de transfiguratie in GABORIT-CHOPIN, “Les dessins d’Adémar”, p. 201, fig. 29 (= 

GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen, pl. XLVIII, 105). 
3 SCHELLER, Exemplum. Model-Book Drawings, p. 115; cf. de afbeelding van de engel in schriftje VIII, fol. 37v 

bij een bezoek aan Abraham. 
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APPENDIX  1  

 

 

DE TIROONSE NOTEN IN VLO 151 

 

Hieronder volgt nu een alfabetische index van het volledige bestand aan tiroonse tekens in 

VLO 15.2 Ter vergelijking wordt voornamelijk verwezen naar het systeem van tiroonse tekens 

dat in de Oudheid en in de Karolingische tijd in gebruik was en dat uitgegeven werd door 

Wilhelm SCHMITZ, Commentarii Notarum Tironianarum (= CNT). Verder naar de 

verzameling van KOPP, Lexicon tironianum en de studies van CHATELAIN,  Introduction à la 

lecture des notes tironiennes, en HELLMANN, Tironische Noten der Karolingerzeit. 

 

 

insulaire tekens 

 autem komt niet voor 

 enim Propositiones, 205r; 207r; Etym. 116r, 24; Hyg. 156r, 11 

 est passim 

 id est passim 

 

tiroonse noten (stamnoten + eindnoten) 

 ab Prisc. 108r, 6; 109v, 5, 6 (3x), 7, 8, 9, 10; 110v, 8; 114v, 30; 111v, 21; 

114v, 30 

 accid-unt Prisc. 112r, 21 

 accid-entia Etym. 118r, 2 (supra) 

 ad Prisc. 109v, 20, 21; 110r, 1, 3, 7, 10; 111v, 4, 6, 13; 112r, 11, 16; 114r, 

13, 14, 18, 21, 23, 34 

 aduerbi-a Prisc. 114v, 30 

 ali-a Prisc. 111v, 6, 7 (3x); 114v, 22 

 ali-e (= aliæ) Prisc. 112r, 7 (2x), 16 

 ante Prisc. 110r, 17; 111v, 21, 22; 112v, 8; 114r, 24; Etym. 117v, 26; 118r, 

2; 126v, 19 

                                                 
1 Voor het ter beschikking stellen van de grafische tekens ben ik alle dank verschuldigd aan Martin Hellmann. 
2 Ter vervanging van de gedeeltelijke opsomming door P.C. MOLHUYSEN, “Die Tironiana der Universitäts-

bibliothek in Leiden”, in: Archiv für Stenographie 54 (1902) p. 161-173. 
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 apud Prisc. 110r, 30; 111v, 17; 112v, 1, 19, 20, 21; 114r, 10 (2x), 26 

 atque Etym. 117v, 21; 126r, 3 

 aut Etym. 116r, 20; 117r, 9, 10 (2x), 11, 17, 18; 117v, 3, 5 (2x), 25, 26 (2x); 

118r, 7 (2x); 118v, 29; 119r, 2, 3 (2x); 119v, 14 (2x); 122r, 9, passim 

 autem Prisc. 107v, 1, 5, 22; 108r, 2, 7, 10, 23, 26; 108v, 4; 109r, 13; 109v, 14, 

16, 26; 110r, 5, 9, 15 (2x), 23, 24, 26, 28; 110v, 3, 19, 26, 29; 111r, 2, 

17, 19; 111v, 1, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 26, 30; 112r, 12, 15, 17, 18, 23, 27; 

112v,17,22; 113v, 2, 4, 12; 113v, 4, 12; 119r, 4; Etym. 121r, 30 

 bon-um Etym. 115r, 24; 118v, 16 (2x), 17 (2x), 19 (2x), 21 (2x); 119r, 25 

 breuis Etym. 136r, 4 (in marg. dext.) 

 causa Phaedrus, 196r; Etym. 134r, 1 (supra) 

 ceter-is (??) Etym. 116r, 23  

 contra Prisc. 109v, 15; 111v, 1; 112v, 3 (3x); 114r, 20; Etym. 116v, 10 (4x); 

124r, 13; 131v, 16 (2x supra), 17 (supra) 

 cuius Etym. 117r, 12; 117v, 4; 118r, 10, 11; 121r, 20; 123r, 1; 123v, 10; 

124r, 7; 125r, 20 

 cum Prisc. 109v, 10; 110r, 1; 113r, 4; Etym. 115v, 5, 9, 29 (2x); 116r, 8 (3x), 

20, 24; 116v, 9 (2x), 10, 23; 117r, 16; 117v, 1; 119r, 26; 120v, 4, 5; 

122v, 3 

 de Prisc. 109v, 28; 110r, 19 (2x, ook DE); 110v, 1; 111v, 14 (2x, kapitaal), 

15, 25; Etym. 115v, 7; 116v, 17; 118v, 15; Psych., 50r, 2 

 de-o Etym. 116r, 7; Psych. tekening, fol. 37r 

 deinde Etym. 115r, 19 

 dic-it Etym. 116r, 24, 25; 116v, 11, 15; 119r, 6, 8, 9, 11; 119v, 3; 120r, 9 

 dic-ere Etym. 116r, 3; 117v, 10 

 dic-is Etym. 117r, 11 

 dic-at Propositiones, 208r 

 dic-atur Etym. 117r, 9 

 dic-itur Prisc. 109v, 8, 14; Etym. 116v, 16; 118r, 7; 121r, 30; 121v, 5, 7; 123v, 

13; 125v, 20 (supra); 126r, 21 
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 dic-untur Prisc. 109v, 18; 118r, 11; 126v, 5 

 dict-um Etym. 117v, 26 

 dixit Prisc 108v, 22 

 di-es Etym. 118v, 29; 119r, 1 (2x), 2 (2x), 3 (2x), 5; 119v, 8; 124v, 17 

 di-e Etym. 121v, 18; 

 dominus Etym. 117v, 24; 119v, 6 

 domin-i Etym. 130r, 27 

 du-o Prisc. 114r, 11 (2x), 15; 114v, 22, 30 

 duo-bus Prisc. 114v, 3 

 du-e (= duæ) Prisc. 114r, 11; Etym. 118r, 8 

 ego Etym. 122r, 9, passim 

 eius Prisc. 110r, 9; 110v, 10; Etym. 115r, 30; 115v, 9 (2x); 117r, 12, 26; 

120v, 3, 6; 122v, 4; 124v, 17 

 enim Prisc. 108v, 18; 109r, 11; 109r, 18, 20; 109v, 4, 13, 19, 25, 26; 110r, 5, 

7, 25; 110v, 6; 111v, 6, 12, 27; 112r, 11, 13, 16, 18, 21 (3x); 114r, 6; 

120r, 27 

 eo Prisc. 110r, 19; 110v, 8 

 eorum (!) Etym. 116v, 13; 118r, 11 (cf. eorum CNT 8,26) 

 es Etym. 117r, 12 

 es-se Prisc. 109v, 22; 110r, 19; 111v, 19; 112r, 27, 28; 112v, 2; 114r, 10; 

Etym. 116r, 13; 117r, 12; 117v, 14, 30; 119v, 14 (cf. esse, CNT 4,44) 

 est Prisc. 110r, 8; 110v, 3; 111v, 28; 112r, 28; 113r, 10; 113v, 12; Etym. 

115r, 24, 27; 115v, 6 (2x), 7 (3x); 117r, 7; 118v, 4, 25, 27, 29; 119r, 1, 

3, 5, 25 

 et passim; (in Prisc. 110r, 18; 110v, 9 is het teken voor Et vergroot)  

 etiam Prisc. 107v, 12, 19, 20, 21; 108v, 7, 19, 28; 109v, 15, 31; 110r, 9, 11 

(2x), 15, 21, 22, 28, 31; 110v, 5, 8, 9, 19, 24; 111r, 3, 8, 9, 10, 14, 19; 

112r, 26; 113r, 9 

 eum Etym. 119v, 27 
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 ex Prisc. 108v, 19 (ex-emplo); 110r, 1 (ex-ponis), 2 (ex-aggerans) 4, 11, 

20, 24, 29; 111r, 3; 112r, 21; 113r, 4, 9; 114r, 18, 20, 32; 114v, 3, 21 

(2x), 22 (2x), 30; Etym. 116r, 30 (3x); 118r, 1 

 filius Etym. 119r, 5; 121r, 27, 28, 31; 122r, 9, passim; 122v, (schema); 125v, 

22 

 fili-o Etym. 116v, 17 

 fili-a Etym. 122r, 9, passim; 122v, (schema) 

 forma Prisc. 114v, 22 

 genus Prisc. 110r, 28; Etym. 116v, 24; 117v, 11 (supra), 12; 119v, 7; 122r, 1 

(supra) 

 gene-ra Prisc. 114r, 10 

 gener-a Etym. 118r, 2 (supra) 

 gen-ere Etym. 117v, 10 

 gens (!) Etym. 122r, 1, (2x, supra), 2 (supra) (cf. gens CNT 28,63) 

 graec-us (!) Prisc. 114r, 26 (lees: graecos) (cf. graecus CNT 2,120) 

 hab-et Prisc. 109r, 26; 109v, 12; 110r, 26; 114v, 23 (de eindnoot meer naar 

rechts geplaatst); Etym. 115r, 24 (2x); 120r, 10; 129r, 18 (in marg.) 

 hab-ent Prisc. 111v, 11; 113v, 11; 114v, 1 

 hab-ere (!) Prisc. 113v, 7 (de uitgang ziet er onbegrepen uit) 

 haec Prisc. 110r, 3, 27; 114r, 11 (2x), 15, 18 (2x); 114v, 11; Etym. 116r, 27 

Phaedrus, 196r, 196v (2x), 197r (2x), 197v (2x), 198r (2x), 198v (2x), 

199r (2x), 200r (5x), 200v (3x), 201r (2x), 201v (2x), 202r (4x), 202v 

(2x), 203r (6x), 203v (4x) 

 hanc (???) Etym. 124r, 18 

 his Prisc. 114r, 18 

 hoc Prisc. 108v, 4; 110r, 6, 10, 25; 112r, 14, 22 

 homo Etym. 117v, 16 (supra), 118r, 5; 119r, 7, 9, 10 (2x), 11 (de punt staat 

meer naar rechts) 

 homi-ne Prisc. 111r, 5 
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 homi-nem Etym. 118r, 1, 2; 119r, 11; 130r, 24 (cf.  nem CNT 15,62 en Kopp, 

154) 

 homi-num Etym. 116r, 7; 130r, 15 (supra) (cf.  num CNT 1,21) 

 homin-um (??) Etym. 128v, 2 (supra) 

 huius (!) Etym. 115r, 16 (= us) (cf. huius, CNT 4,31) 

 huius (!) Prisc. 110r, 29 (in: huius-cemodi) (= ius CNT 17,41) 

 ibi Etym. 116v, 22; 123v, 8 

 id est (!) Prisc. 109v, 18 (zie Hellmann, 86); 110v, 2; Propositiones, 204r, 206v, 

207r, 207v (2x), 208r (8x), 208v (4x), 209r, 209v 

 igitur Etym. 115r, 27, 30; 115v, 3; 118v, 21, 23, 25, 29; 119r, 1, 3, 5 

 ill-a Phaedrus, 198v 

 ill-i Phaedrus, 198r, 198v; Etym. 122r, 9, passim  

 ill-is Prisc. 110r, 6 Phaedrus, 195r (4x), 195v (4x), 196r, 197r, 198r, 198v 

(2x), 199r (2x), 202v (2x), 203r 

 ill-orum Prisc. 110r, 7 

 ill-um Prisc. 110v, 8 

 illo modo (!) Propositiones, 204v, 205r (4x), 206v, 207r (5x), 207v (4x), 208r (4x), 

208v (4x), 209r (4x), 209v (6x), 210r (4x) (cf. illo modo, CNT 20,17) 

 in Prisc. 110r, 8 (2x), 11 (?), 18, 25; Etym. 116r, 17; 129r, 18 (2x, in 

marg.) 

 inter Prisc. 110r, 24; 114r, 15; 114v, 12 

 interpreta-tione Etym. 116v, 15 

 inueni-untur Prisc. 114v, 30 

 lati-nos Prisc. 114r, 10 

 lau-dis Etym. 117r, 12 

 mal-um Etym. 116v, 10; 118v, 13, 23 (2x), 25 (2x), 27 (2x); 119r, 25 (cf. malus 

CNT 2,114; malo, CNT 21,35) 

 me Etym. 116v, 22; 117r, 10, 23 
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 meum Etym. 116v, 14 (2x) 

 me-æ (ę) Etym. 122r, 20, passim 

 me-i Etym. 122r, 10, passim 

 mihi Etym. 116v, 28; 117r, 4; 119v, 21; 122r, 9, passim 

 mo-do Prisc. 109v, 22; 112r, 22 

 multa (?) Prisc. 112r, 21; 113v, 19 (cf. multa, CNT 24,97; multum, CNT 24,96) 

 nam Prisc. 112r, 11; 112v, 8, 24; 113v, 12, 25; 114r, 20 

 ne Prisc.  110r, 8; Etym. 115v, 28, 29; 116r, 21, 116v, 25 

 nec Prisc. 110r, 22, 31; 110v, 18; 112r, 23; Etym. 115v, 23; 119v, 23 

 nisi Etym. 116r, 3; 118r, 1; 120r, 23, 29 

 nomen Prisc. 113r, 9; 114v, 20, 21; Etym. 118r, 7, 8; 119v, 16, 17 (3x) 

 nomin-a Prisc. 114r, 18; 121v, 8 

 nomin-e Etym. 119v, 16; 120r, 19, 22 (supra); 129r, 18 (in marg.); 132r, 18 (2x) 

 nomi-ni (!) Etym. 118r, 2 

 nomini-bus Etym. 116r, 18 

 non Prisc. 109v, 20; 110r, 1 (gespiegeld), 6, 8, 10 (gesp.), 22, 31 (gesp.); 

110v, 18 (gesp.); 111v, 33; 112r, 3, 22, 23, 28; 112r, 7 (gesp.); 

gespiegeld: Etym. 115r, 24 (2x), 27; 115v, 5, 6, 21, 22 (2x), 30; 116r, 1 

(4x), 2 (2x), 7; 116r, 13, 15, 17, 19; 116v, 12 (2x), 13, 14; 117r, 3 (2x), 

7, 15; 117v, 5 (2x), 22, 30; 118r, 1, 5; 118v, 2, 4, 13 (2x), 25, 27 (2x); 

119r, 1, 3, 5, 25; 120r, 27 

 nostr-a Etym. 115r, 19 

 nox Etym. 119r, 4; 119v, 8 

 null-i Etym. 115v, 11 

 numerus Prisc. 113r, 10 

 numer-is Prisc. 114r, 13, 32 

 numer-o Prisc. 114v, 10, 22, 30 
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 numer-um Prisc. 114r, 34 

 omnia Prisc. 110r, 18; 114v, 31; Etym. 117r, 27 

 omni-bus Prisc. 110r, 6, 19; 114r, 13, 32; Etym. 116r, 14; 117r, 14; 125r, 29 

 omn-e Etym. 118r, 19, 27, 31; 118v, 2, 7, 9, 13, 16 (2x), 19, 21, 23, 27 

 omn-i Etym. 117v, 13 

 omni-um Etym. 116v, 10 

 omn-em Etym. 116r, 11 

 omn-es Prisc. 114r, 23 (cf. huius, CNT) 

 om-nes (!) Etym. 115v, 21 

 omn-is Etym. 118r, 7, 8; 121r, 18; 123v, 26 

 oportet Psychomachia 52r, 3 (glosse bij decet; cf. Chatelain, Intr. 109; CNT 29, 

19) 

 ora-tio Prisc. 108v, 25; 111v, 15, 28; Etym. 116r, 25; 117v, 12; 118r, 5, 11 

 ora-tione Prisc. 112r, 23; Etym. 116r, 27; 117v, 13 

 oration-em Etym. 116r, 11 

 ora-tionis Etym. 115r, 17, 18 

 pars Prisc. 113r, 4, 26; 113v, 27 (2x), 28, 29, 30; Etym. 123v, 10; 124r, 10; 

124v, 25; 125r, 20  

 par-te (!) Prisc. 114r, 20; 114v, 15 (de uitgang doorsnijdt de stam niet) 

 parti-bus Etym. 124r, 1 (supra), 15 

 passi-bus (?) Etym. 124v, 21 (cf. pass-us, CNT 32,47) 

 pater Etym. 122r, 9, 10, 16, 24; 122v, (schema) 

 patr-es Etym. 116v, 14 

 patr-is Etym. 122r, 10, passim 

 pecca-tores (?) Etym. 116v, 10 (volgens de context:  peccator) (cf. peccat, CNT 34,99 

en CNT 34,99a: peccator) 
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 per Prisc. 109v, 16, 18, 19; 110r, 8, 11, 12, 13, 18; Etym. 118r, 7 

 pon-untur Prisc. 114v, 11 

 post Prisc. 109v, 16, 17, 27; 110r, 3, 18; 111v, 6; 112v, 24  

 potest Prisc. 111v, 19; 112v, 4; Etym. 115r, 24; Propositiones, 208r 

 poss-unt Etym. 117v, 14; 118r, 1 (cf. CNT 10,1 met naar links gerichte stamnoot) 

 primus Prisc. 114r, 22 

 pro Prisc. 107v, 20; 109v, 15, 16; 110r, 25, 26 (lees: per);111r, 5; 112v, 8; 

114r, 15, 25, 27; 114v, 10, 11 (2x), 14 (2x), 15, 16, 29, 31; Etym. 116v, 

16 

 quae Etym. 116v, 13; 117r, 9; 118r, 8, 11 

 quam Prisc. 114r, 10 (cf. quam, CNT 3,67) 

 quamuis (!) Prisc. 114r, 14 (cf. quamuis, CNT 21,49) 

 quando Prisc. 111r, 17, 18, 25, 28; 111v, 4 (2x); 112v, 3 (2x), 4 (2x); 114r, 25; 

114v, 13 

 quasi Prisc. 109v, 23; 110r, 1, 2; 113r, 13; Etym. 117r, 17, 25; 117v, 7; 118r, 

2 (2x); 126v, 14 (supra); 128r, 13 (supra) 

 quattu-or Prisc. 114r, 11 

 qui Prisc. 109v, 23; 110v, 8; 112r, 27; 112v, 6 (lees: quod); Etym. 116v, 17; 

Phaedrus, 195r; Propositiones, 208r 

 quia Prisc. 112v, 20 

 quidem Etym. 116v, 14; Phaedrus, 196r; 197v; 202r; 202v; Propositiones 207r 

 quinqu-e Prisc. 114r, 11 

 quis Etym. 116v, 20, 23, 24; 117v, 26 

 quo (!) Prisc. 114v, 21 (2x, zonder punt rechtsboven, cf.  App. II) (cf. quo, CNT 

3,14) 

 quod Prisc. 108v, 4, 24; 109v, 8, 10, 28, 31; 110r, 4, 10, 12, 13, 23, 24, 25, 

30; 110v, 1 (3x), 2 (5x); 111r, 4 (2x), 5; 111v, 15, 30; 112r, 14, 20, 21 

(3x), 22; 112v, 3 (3x), 4 (2x), 113v, 2; Etym. 116r, 3, 17, 21; 116v, 15; 

117r, 5, 10, 11, 24, 25; 119r, 10, 11, 25; 123r, 17; 125r, 15 
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 quon-iam Prisc. 111v, 32 

 re Beda, Exp. Apc. 74v, 57 (gespiegeld als tussenvoegsel in que-re-rant); 

Prisc. 110r, 21; 111v, 28, 32 (in de betekenis van res) 

 rer-um Etym. 116v, 10 (eindnoot boven re) 

 se Prisc. 110r, 26; 111v, 4; Etym. 117r, 9; Phaedrus, 198r 

 s-it Etym. 117v, 15, 16 (supra); 118r, 1; 119r, 6 

 s-int Prisc. 110r, 1 

 secun-de Prisc. 114v, 17 (=secundæ) 

 secund-um Etym. 115v, 12 

 sed Prisc. 109v, 20; 110r, 1; Etym. 116v, 14, 19; 117v, 22; 118r, 11 

 semper Prisc. 114r, 33; 114v, 13 (telkens met punt rechtsonder); Etym. 116r, 7 

(nu met punt linksboven!); 118r, 11 (id.) 

 sequitur Prisc. 109v, 17; 112v, 20, 24 

 si Prisc. 111v, 28; 112r, 16; Etym. 115v, 6; 116v, 19 (2x), 28 

 sibi Etym. 118r, 2; 120r, 18 

 sic Prisc. 109v, 16; 112v, 17; 113r, 9; 114r, 13, 27, 34 

 signific-at Etym. 118r, 10 (met eindnoot rechtsboven!), 11 (id.) 

 simili-ter Prisc. 114r, 11; 114v, 5, 18, 25 (cf. Chatelain, 89) 

 simplex Prisc. 112r, 17 

 sine Prisc. 112r, 28 (met een hellend liggend streepje ter onderscheiding van 

esse); Etym. 116r, 19; 118r, 9; 120r, 19; 124v, 29 (supra, streepje 

rechts); 129r, 18 (in marg.) 

 sol Etym. 119v, 8 (zonder punt) 

 sol-is Etym. 122v, 1, 6 

 speci-es Etym. 117v, 11 (supra), 12 (supra), 14; 118r, 2 (supra); 119r, 1 

 speci-e Etym. 117v, 11 

 spirit-u Etym. 116r, 14 (Kopp, 355) 
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 su-am Etym. 116v, 17 

 su-is Etym. 119r, 6; 120v, 5 

 sunt Etym. 121v, 9, 11 

 supra Prisc. 111v, 26; 114r, 24 

 signum (!) Oorkonden, 138v, in margine (7x) (= scrips-it) (cf. sign-um, CNT 

46,74) 

 subscrips-it (!) Oorkonden, 139v, in marg. (2x), 140v, in marg. (2x), 141v, in marg., 

142v, in marg., 143r, in marg. (5x) (cf. subscrips-it, CNT 7,7) 

 tam Prisc. 114r, 10 

 tamen Prisc. 107v, 3; 109v, 14; 110r, 6, 21; 113r, 4; 114r, 14; 114v, 10 

 terr-as Etym. 119v, 8; (eindnoot rechts onder) 

 terr-is Etym. 119v, 8; (eindnoot rechts boven) 

 tibi Prisc. 109v, 20 

 tres Prisc. 114r, 11; 114v, 23 

 tu Propositiones 208v 

 tua Etym. 117r, 7 

 tu-orum Etym. 116v, 26 

 ubi Etym. 116v, 29; 117v, 16; 121v, 11; 122v, 22; 123r, 4; 123v, 14; 124r, 

28; 124v, 20, 25, 31; 125r, 15 

 uel Prisc. 108v, 26; 109v, 3 (4x), 13, 14, 15; 110r, 8, 12, 20 (2x), 27, 29 

(3x); 110v, 3, 5, 6, 7, 8; 111r, 7 (4x), 16, 17; 111v, 18, 19, 22, 25 (2x), 

26, 27; 112r, 2, 11; 112v, 22; 113r, 9; 114r, 31 (2x); 114v, 1, 2; 

Propositiones, 208r 

 uerb-a Prisc. 111r, 28; 111v, 7; Etym. 116r, 11, 17, 22, 28; 116v, 18; Psych. 

47r, 18 

 uerb-is Prisc. 108v, 8; 111v, 1, 2, 5 (2x), 9, 10, 11; Etym. 116r, 11, 14, 17, 20, 

25; 116v, 11; 117v, 3 

 uerb-i Prisc. 109v, 15; Etym. 116r, 15 

 uerb-o Etym. 116v, 17; 129r, 18 (in marg.) 
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 uerb-orum Prisc. 111v, 28 

 uerb-um Prisc. 114v, 20, 21; Etym. 116r, 29; 118r, 5, 7, 8, 10; 119v, 16, 17 

 uero Prisc. 108v, 5, 8; 109v, 2, 11, 23, 33; 110r, 4, 7, 9, 27; 110v, 1, 12; 

111v, 2, 3, 5, 10, 24, 25; 112r, 9, 23, 28; 114r, 25; 114v, 31 

 uester Etym. 117r, 10 

 uestr-um Prisc. 110r, 17; Etym. 116v, 14  

 uestr-orum Etym. 117r, 30 

 uid-etur Prisc. 110r, 19 

 uir Etym. 115r, 3; 115v, 11 

 uir-o Prisc. 110r, 25, 29 (lees: uirum) 

 uir-tus Etym. 116r, 25; 118r, 14 

 unde Prisc. 112v, 21; 113r, 8; 114v, 18 (2x), 19, 20, 23, 24; 121r, 30; 121v, 

5; Etym. 124v, 14 (3x) 

 un-us Prisc. 114r, 11 (met eindnoot) 

 un-a Prisc. 114r, 11 (eindnoot hoog geplaatst); Etym. 125r, 3, 4 (2x, 

eindnoot laag geplaatst) 

 un-am Etym. 116v, 11 

 un-um Prisc. 114r, 11, 13, 15; Etym. 116v, 10 

 un-o Prisc. 114r, 25; 114v, 22, 30; Etym. 116r, 20 

 uolo Propositiones 203v (2x); 209v (cf. KOPP, p. 400) 

 uoc-e Prisc. 114r, 10 

 uoc-em Prisc. 114r, 18 (met afwijkende schrijfwijze -em); Etym. 118r, 11 (2x) 

 uos Etym. 117r, 10 (2x), 11 

 usque (!) Prisc. 109v, 20, 21; 114r, 13, 14; 114r, 21, 34; Etym. 121r, 29, 34; 

121v, 3, 5, 7, 12; 122r, 4; 122v, 5, 16; 123r, 4, 17 (4x); 123v, 10; 124r, 

17 (2x), 19, 27, 29; 124v, 4, 6, 9, 25; 126v, 3; 127r, 13, 17 (2x); 131v, 

19, 20 (cf. usque, CNT 63,86) 

 us-um Etym. 115r, 24 (2x) 
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 ut Prisc. 108r, 9, 12; 108v, 21; 109r, 15, 23; 109v, 8, 15, 20, 24; 110r, 8, 

16, 21 (3x), 27 (2x), 28; 110v, 4, 21, 22, 23; 111r, 18, 19; 111v, 4, 5, 16, 

18, 19, 20, 22; 112r, 4, 8, 20, 28; 112v, 1, 3; 114r, 21, 34; 114v, 1, 21, 

23; Etym. 115r, 30; 115v, 16, 18, 22 (2x), 30; 116r, 15, 16, 17, 26, 29; 

116v, 5, 17, 19; 117r, 7, 10, 13 (2x), 16, 23; 117v, 1, 4, 22, 24; 118r, 11 

(2x, supra), 19; 118v, passim; 119r, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 

28; 119v, passim; 120r, 1, 3, 5, 18, 23; 120v, 9, 12; Phaedrus, 199r 

 

eindnoten  

 es Phaedrus, 195v, (test-es, iudic-es) 

 unt Prisc. 114r, 24 (add-unt), 25 (pon-unt) 

 untur Psych. 47v, 29 (nasc-untur); Prisc. 114r, 18 (nasc-untur), 25 (accipi-

untur) 114v, 14 (2x: adiung-untur, accipi-untur) 

 

 

 

 uidetur (?) Hyg. 187v, in marg. 

 Iudith (?) CNT 121,86 

 

 uid- (?) Propositiones, 204r, in marg. 
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APPENDIX  2 

 

 

Tabel: Verdeling van het aantal glossen per bijbelboek in VLO 15, met het aantal corresponderende glossen in de andere handschriften (tussen 

haakjes het absolute aantal glossen in die handschriften). 

 

Bijbelboek VLO 15 Fulda Karlsruhe Bern Ambr. Ab     Ac     AI        AII 

    
 

    Prol. Hier 3   3   (29)   3    (25)   3   (17)   3    (27)       (7) 

  Gen 49  45  (106)   42  (145)   27 (47)   47  (121)       (178) 

  Ex 77  75  (141)   69  (158)   54 (69)   76  (157)  1   (187)    

  Lev 43  40  (55)   39  (56)   39 (47)   20  (35)   20 (107) 

  Num 27  27  (63)   18  (58)   27 (53)   16  (57)  8   (96) 

  Dt 24  24  (52)   19  (49)   24 (43)   13  (38)  8   (63) 

  Ios 13  13  (35)   13  (38)   13 (23) 

  

 10  (25)   2  (14) 

Idc 11  11  (39)   11  (41)   11 (30) 

  

  6   (49)   4  (26) 

Rt 

 

       (13)        (16)       (2) 

  

       (4)       (9) 

Reg Prol. 17  17  (33)   17 (32)  17 (32) 

  

  2   (6)  15 (29) 

I Reg 103 102 (223)   86 (207) 103 (187) 

  

 14  (74)  82 (165) 

II Reg 31  31  (95) 30 (130)  31 (94) 

  

  4  (44)  24 (74) 

III Reg 6  6   (84) 3 (178)  6   (17) 

  

  1  (57)  3  (55)   

IV Reg 2  2   (60) 1 (117) 1    (8) 

   

1   (33) 

I Par 5  5   (17) 3 (6) 5    (18) 

   

4   (9) 

II Par 7  7   (37)    (2) 7    (24) 

   

6   (12) 

Ps 94  94 (193)     94 (177) 

   

94  (218) 

Sal Prol. 5  5   (13)    (2) 5 (10) 

   

5   (14) 

Prv 17  17 (107)    (8) 17 (56) 

   

17 (99) 

Ecl 6  6   (35)    (7)  6 (16) 

  

1  (11) 5   (30) 

Ct 21 21 (49) 7 (26) 21 (39) 

  

2  (66) 4   (6) 

Sap 4 4 (32)    (12) 4 (11) 

  

    (34) 

 Sir 41 41 (170)    (40) 41 (113) 

  

6  (61) 35  (128) 
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Iob 61 61 (246)    (33) 61 (137) 

  

3  (61) 57  (213) 

Tb 3 3 (34)    (9) 3 (10) 

  

    (12) 3   (26) 

Idt 5 5 (52)    (18) 5 (27) 

  

3  (29) 1   (41) 

Est 20 20 (104)    (15) 20 (50) 

  

4  (22) 13 (73) 

I Esr 1 1 (46)    (9) 1 (24) 

  

    (13) 1   (27) 

II Esr 9 9 (35)    (7) 9 (31) 

  

1  (15) 7   (26) 

I Mcc 5 5 (28) 

 

5 (22) 

   

5   (18) 

II Mcc 2 2 (16) 

 

2 (12) 

   

2   (14) 

Is 53 53 (123)    (52) 53 (102) 

  

5   (57) 41 (82) 

Ier 16 16 (49)    (26) 16 (40) 

  

     (37) 16 (36) 

Lam 1 1 (6) 

 

1 (4) 

  

     (2) 1   (4) 

Bar 

   
 

    Ez 34 33 (83)    (34) 32 (69) 

  

    (44) 34 (82) 

Dn 16 16 (49)    (22) 16 (40) 

  

    (37) 16 (28) 

Os 2 2 (31) 

 

2 (21) 

  

    (4) 2   (44) 

Ioel 8 8 (22)    (14) 8 (18) 

  

    (3) 7   (22) 

Am 9 9 (31) 

 

9 (20) 

  

    (2) 9   (31) 

Abd 

 

   (4 

 
 

   

    (4 

Ion 4 4 (15) 

 

4 (12) 

  

    (1) 4  (16) 

Mi 2 2 (14) 

 

2 (9) 

  

    (1) 2  (13) 

Na 4 4 (18) 

 

4 (16) 

  

    (6) 4  (17) 

Hab 

 

   (10 

 

 (6) 

  

    (1)     (10) 

So 3 3 (13) 

 

3 (12) 

  

    (1) 3  (11) 

Agg 1 1 (4) 

 

1 (3) 

   

    (4 

Za 9 9 (30) 

 

9 (22) 

  

    (4) 9  (27) 

Mal 3 3 (11) 

 

3 (8) 

  

    (1) 3  (10) 

Prol. Ev 3 3 (12) 

 

3 (5) 

   

3  (12) 

Mt 17 17 (61)    (18) 17 (41) 

  

    (29) 17 (61) 

Mc 16 16 (32) 

 

16 (30) 

  

    (7) 16 (31) 

Lc 26 26 (49)    (17) 26 (44) 

  

    (14) 25 (48) 

Io 16 16 (27) 

 

16 (26) 

  

    (14) 16 (28) 

Act 25 25 (67) 

 

25 (61) 

   

25 (67) 



 

1297 

 

Iac 3 3 (9) 

 

3 (5) 

   

2   (9) 

I Pt 4 4 (7) 

 

4 (7) 

   

4   (7) 

II Pt 2 2 (10) 

 

2 (9) 

   

2   (13) 

I Io 1 1 (4) 

 

1 (4) 

   

1   (4) 

II Io 1 1 (1) 

 

1 (1) 

   

1 

III Io 2 2 (2) 

 

2 (2) 

   

2   (4) 

Iud 1 1 (5) 

 

1 (5) 

   

1   (5) 

Apc 22* 22 (76) 

 

22 (72) 

   

22 (78) 

Rm 

 

 (25) 

 

(22) 

   

     (25) 

I Cor 

 

 (35) 

 

(33) 

   

     (35) 

II Cor  

 

 (32) 

 

(28) 

   

     (32) 

Gal 

 

 (26) 

 

(27) 

   

     (28) 

Eph 

 

 (19) 

 

(19) 

   

     (19) 

Phil 

 

 (13) 

 

(12) 

   

     (13) 

I Th 

 

 (8) 

 

(10) 

   

     (10) 

II Th 

 

 (5) 

 

(2) 

   

     (5) 

Col 

 

 (8) 

 

(8) 

   

     (8) 

I Tm 

 

 (19) 

 

(18) 

   

     (20) 

II Tm 

 

 (17) 

 

(18) 

   

     (20) 

Tit 

 

 (6) 

 

(5) 

   

     (6) 

Phlm 

 

 (7) 

 

(7) 

   

     (7) 

Hbr 

 

 (57) 

 

(57) 

   

     (60) 
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APPENDIX  3 

 

 

Tabel: Bijbelglossen in VLO 15 die niet (x) in alle handschriften aanwezig zijn. 

 

Bijbelpassage Fulda Bern Karlsruhe Ambrosiana 

Prol Hier.19 o x o o 

Hier. In genesim o x x o 

Gen 2.8 

 

o o x o 

Gen 2.9 

 

o x x o 

Gen 3.17 

 

o x o o 

Gen 4.5 

 

o x o o 

Gen 12.6 

 

x o o o 

Gen 13.12 

 

x x o o 

Gen 18.6 

 

x x o x 

Gen 21.32 

 

o x o o 

Gen 23.15 

 

o o o x 

Gen 25.25 

 

o x o o 

Gen 26.10 

 

x x o o 

Gen 29.6 

 

o x o o 

Gen 32.25 

 

o x x o 

Gen 37.21 

 

o x o o 

Gen 39.11 

 

o x o o 

Gen 40.22 

 

o x o o 

Gen 41.5 

 

o x o o 

Gen 41.33 

 

o x o o 

Gen 44.5 

 

o x o o 

Gen 44.7 

 

o x o o 

Ex 7.13 

 

o x o o 

Ex 8.12 

 

o x o o 

Ex 8.16 

 

o x o o 

Ex 8.26 

 

o x o o 

Ex 12.14 

 

o x o o 

Ex 12.25 

 

o x o o 

Ex 16.16 

 

o o x o 

Ex 16.20 

 

o x o o 

Ex 18.21 

 

x o o o 

Ex 19.21 

 

o x o x 

Ex 20.5 

 

o x o o 

Ex 21.6 

 

o x o o 

Ex 21.14 

 

o x o o 

Ex 25.31 

 

x x o o 

Ex 25.31 

 

x o o o 

Ex 25.31 

 

o x o o 
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Ex 26.1 

 

o o x o 

Ex 26.33 

 

o x o o 

Ex 28.1 

 

o x o o 

Ex 28.24 

 

o x o o 

Ex 28.38 

 

o x x o 

Ex 29.2 

 

o o x o 

Ex 29.9 

 

o x o o 

Ex 29.13 

 

o x o o 

Ex 29.40 

 

o x o o 

Ex 30.12 

 

o x o o 

Ex 34.27 

 

o x o o 

Ex 36.22 

 

o x x o 

Lev 2.1 

 

o o x o 

Lev 2.4 

 

x x o o 

Lev 2.14 

 

x x o o 

Lev 2.14 

 

x x o o 

Lev 3.4 

 

o o x o 

Lev 10.1 

 

o o x o 

Lev 11.19 

 

o o o x 

Lev 20.27 

 

o o o x 

Lev 21.5 

 

o x o o 

Lev 23.14 

 

o o x o 

Lev 27.25 

 

o o x o 

Num inc. 

 

o o x o 

Num 6.11 

 

o o x x 

Num 11.20 o o o x 

Num 21.16 o o x o 

Num 23.22 o o o x 

Num 24.21 o o x o 

Num 31.50 o o x o 

Num 31.50 o o x o 

Num 31.50 o o x o 

Num 34.3 

 

o o x o 

Num 34.4 

 

o o x o 

Num 35.4 

 

o o x o 

Dt 3.29 

 

o o o x 

Dt 13.13 

 

o o x o 

Dt 14.5 

 

o o x o 

Dt 14.5 

 

o o x o 

Dt 14.13 

 

o o x o 

Dt 14.16 

 

o o x o 

Ios prol 9 

 

o o o x 

Idc 3.29 

 

o o o x 

I Reg 1.3 

 

o o x o 
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I Reg 2.5 

 

o o x o 

I Reg 2.5 

 

o o x o 

I Reg 2.13 

 

o o x o 

I Reg 2.24 

 

o o x o 

I Reg 2.36 

 

o o x o 

I Reg 3.2 

 

o o x o 

I Reg 4.18 

 

o o x o 

I Reg 5.9 

 

o o o x 

I Reg 6.8 

 

o o x o 

I Reg 9.8 

 

o o x o 

I Reg 9.24 

 

o o x o 

I Reg 13.20 o o o x 

I Reg 13.20 o o x x 

I Reg 16.23 o o x o 

I Reg 17.45 o o x o 

I Reg 18.30 o o x o 

I Reg 19.20 o o x o 

I Reg 21.9 

 

o o o x 

I Reg 24.8 

 

o o x o 

I Reg 25.18 x o o o 

I Reg 28.11 o o x o 

II Reg12.31 o o o x 

II Reg 16.1 o o x o 

II Reg 17.28 o o o x 

III Reg 4.33 o o x o 

III Reg 5.18 o o x x 

III Reg 5.18 o o x o 

III Reg 6.4 o o x o 

I Par 20.3 

 

o o 

 

x 

II Par 4.11 o o 

 

x 

Ez 23.4 

 

x o 

 

o 

Ez 27.6 

 

o x 

 

o 

Ez 27.9 

 

o x 

 

o 

Ioel 1.13 

 

o o 

 

x 

Agg 1.13 

 

o o 

 

x 

Lc 15.8 

 

o o 

 

x 
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APPENDIX  4:  

 

 (Mogelijke) Juvenalisglossen in Haec quicumque legis met correspondenties in MS London, 

Harley BL 3826 en MS Wolfenbüttel 64 Gud. lat. 2o (cf. Lendinara en Jeudy).  

 
 

Nummering in VLO 15 lemma (Juv.) Juvenalis Harley Wolfenb.   

38 orchestram 3, 177-8 113 x 

41 armamentarium 13, 83 x x 

44 anulus 11, 129 x x 

46 opici 3, 207 x A 

48 antistes 2, 113 x x 

52 exodium 3, 175 x x 

53 choraules 6, 77 43 x 

63 iulia 2, 37 x x 

63 scantinia 2, 43-44 x x 

64 magister 2, 77 x x 

68 mulio 3, 317 x x 

71 reda 3, 10 x x 

109 rudentis 6, 102 45 x 

109 rude 6, 113 x x 

110 iuventa 6, 103 x x 

111 phasma Catulli 8, 186 x x 

112 crustula 9, 5 x A 

113 compedibus 10, 182 x x 

114 fiscus 14, 260 x x 

114 fuscina 2, 143 x x 

115 trabeam 8, 259 x A 

154 taberna 13, 45 x x 

156 lib(r)arius 9, 109 x A 

157 archimagirus 9, 109 x A 

158 artocopi 5, 73 x A 

159 catinum 6, 343 x x 

160 salinum 7, 80 x A 

161 obsonia 4, 64 x A 

162 oenophorum 6, 426 101 x 

163 conlusore 9, 61 x x 

163 ludia 6, 104 x x 

164 caupo 9, 108 x x 

165 rivales 6, 115 47 x 

166 ergastula 6, 151 x x 

170 pila 10, 94 x A 

171 libertus 6, 146 x x 

181 nuces 5, 144 x x 
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185 popina 8, 158 x x 

185 culina  3, 250 x A 

186 sandapilarum 8, 175 158 x 

190 caespes 12, 2 x x 

191 delubra 13, 107 x x 

196 theatrum  11, 3 x x 

198 calvo 4, 38 x x 

201 sarcophago 10, 172 x A 

202 sentina 6, 99 x x 

203 orexis 11, 127 x x 

204 hermae 8, 53 x A 

205 resinata 8, 114 x x 

206 sipario 8, 186 x x 

207 triscurria 8, 190 160 x 

209 molles 2, 47 x x 

210 baltea 9, 112 x x 

211 aplustre 10, 136 x x 

212 gingiva 10, 200 x A 

215 Hadriaci 4, 39 x A 

216 Tyrrhenum 5, 96 x x 

217 far caninum 5, 11 x x 

218 ligulas 5, 20 3 x 

219 calicem 5, 47 x A 

220 boletus  5, 147 x x 

220 tuber 5, 116 x A 

221 colaphum 9, 5 x A 

222 fulcri 6, 22 31 x 

223 furiae 13, 51 x x 

224 subligar 6, 70 41 x 

225 victima 12, 113 x x 

235 vervecum 10, 50 x A 

236 forcipibus 10, 131 x x 

241 legio 2, 155 x x 

243 ornix 3, 91 x x 

249 cardiaco 5, 32 x x 

253 ossa - medullis 8, 90 x x 

260 lepus 11. 138 x x 

262 frivola 5, 59 x x 

265 proelia 14, 162 x x 

266 bellum 6, 164 x x 

268 egregius 8, 28 x x 

269 macellis 11, 64 x x 

271 lippus 10, 130 x x 

272 luscum 10, 157 x x 
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273 ganeo 11, 58 x x 

275 caenosi 3, 266 x x 

277 urnae 10, 242 140 x 

278 pulvinar 6, 132 x x 

280 cornice 10, 247 x x 

281 hippomanes 6, 133 x x 

282 rancidius 6, 185 52 x 

283 lodice 6, 195 53 x 

284 
Endromidas 

Tyrias 6, 246 62 x 

285 hernia 6, 326 74 x 

286 enthymema 6, 450 x x 

287 viscantur 6, 463 84 x 

288 libraria 6, 476 89 x 

289 cosmetae 6, 477 x x 

290 Liburnus 6, 477 x x 

291 xerampelinas 6, 519 x x 

292 
pectora 

pullorum 6, 155 x x 

293 elenchos 6, 459 82 x 

295 Pardus 8, 36 x x 

357 scrofa 12, 73 51 x 
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APPENDIX  5 

 

 

Tabel: Tekeningbijschriften en tekstbijschriften van de Psychomachia met elkaar vergeleken. Cursief gezette tekst werd door tweede hand 

toegevoegd. 

 

Tekeningbijschriften  Tekstbijschriften 
   

1. Abraham faciens sacrifitium …de Isaac  vbi Abraham obtulit filium suum deo 

2. Loth capitur ab hostibus  Vbi .v. reges predati svnt Loth 

3. Abraham hostes sequitur  Abraham post predones cvrrit 

4. geen bijschrift  Abraham devictis hostibvs recepto Loth cvm victoria revertitvr 

5. melchisedech offert panem et uinum  Vbi abraham decimas offert. et hic Melchisedech offert abraham panem et uinum deo 

sacrifitium immolat 

6. Tres angeli apparent habraę  Abraham svb arbore cvm angelis loqvitvr vbi sarra post ostium risit 

7. auctoris oratio  Prvdentivs orat 

8. Fides et cultura deorum  Fides pvgnat contra vetervm cvltvram deorvm 

9. Fides interficit perfidiam  Fides vetervm cvltvram deorvm prosternit et pede calcat 

10. Socios coronat  Fides sanctis martiribvs sociisqve svis coronas offert 

11. pudicitia contra libidinem pugnat  Pvdicitia contra libidinem pvgnat 

12. Pudicitia libidinem saxo percutit  Pvdicitia saxo libidinem percvtit 

13. Pudicitia libidinem transfigit gladio  Pvdicitia libidinem transfigit gladio 

14. Pudicitia libidinem extinctam increpat  Pvdicitia libidinem extinctam increpat 

15. Pudicitia gladium suum lauat in iordane  Pvdicitia lavat gladivm svvm in iordane 

16. Pudicitia gladium suum sub altare in templo 

      recondit 

 vbi Pvdicitia gladivm svvm reponit svb altare 

17. Pacientia intrepida stat  Pacientia inter varias acies intrepida stat 

  Pacientia inter iacvla stat intrepida 

18. Ira pacientiam conto percutit  Ira pacientiam conto percvtit 
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19. Ira pacientiam increpat  vbi Ira pacientiam increpat minando 

20. Ira lanceam suam iacit contra pacientiam  Ira lanceam iacit contra pacientiam 

21. Arma proiecta que miserat ira contra pacientiam  vbi iacula fracta iacent quae miserat ira contra pacientiam 

22. Ira pacientiam gladio percutit  Ira pacientiam conto (!) percvtit 

23. Ira gladium fractum tenet  Gladivs irae frangitvr in capite pacienciae 

24. Ira gladio suo se interficit  Ira gladio svo se interficit 

25. Pacientia uictrix iram mortuam increpat  Pacientia victrix iram mortvam increpat 

26. Pacientia cum iob per medias acies transit  Pacientia cvm iob per medias acies (uiciorum) transit (illesa) 

27. Pacientia iob alloquitur  Paciencia iob alloqvitvr 

28. Pacientia uirtutibus assotiatur  Pacientia devictis (vitiis) virtvtibvs associatvr 

29. Superbia equitat  Svperbia inter tvrmas (populares effreni) volitat eqvo 

30. Equitat superbia  Svperbia eqvitat (decipendo) 

31. Superbia inter acies circumflectit equum  Svperbia comminatvr tvrbis 

32. Equum incitat  Superbia irruere nititur super humilitatem et spem 

33. Superbia in foueam cadit  Superbia cadit in foueam 

34. Humilitas et spes mirantur deiectam superbiam  Humilitas deridet iacentem superbiam 

35. Spes humilitati offert gladium  Superbia iacet et humilitati spes offert gladium 

36. geen bijschrift  Humilitas amputat caput superbiae 

37. Humilitas amputat caput superbię  Humilitas caput superbiae offert spei 

38. Extinctam superbiam spes increpat  Superbiam extinctam spes increpat 

39. Mirantur uirtutes humilitatem in cęlum euntem  Humilitas ascendit in caelum virtutes eantem mirantur 

40. Luxuria prandet  Luxuria ad caenam stat 

41. Luxuria ad bellum pergit  Luxuria auditis signis ad bellum currit 

42. Curru vehitur  Luxuriam mirantur in curru viri 

43. Luxuria cum floribus pugnat  Luxuria blandimentis virtutes decipit 

44. Mirantes obstupescunt  Viri deiectis animis sequuntur luxuriam 

45. Acies vult se tradere  Cuncta acies versis ad deditionem signis transit 

46. geen bijschrift  Sobrietas increpat acies suadens ne sequantur luxuriam 
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47. geen bijschrift  Sobrietas ubi crucem domini currui luxuriae offert 

48. Sobrietas percutit luxuriam cum lapide  Sobrietas lapidem iacit et percutit os luxuriae 

49. Sobrietas increpat luxuriam  Sobrietas increpat luxuriam extinctam 

50. Cimbala proiciuntur  Iocus cimbala proiciens fugit 

51. Cupido tela fugiens abicit  Amor qui et cupido faretram arcum et sagittas dimittens fugit 

52. Pompa proprium ornatum desirit  Pompa ornamenta sua proiciens fugit 

53. Voluptas per spinas fugit  Voluptas lacerata (laceratis pedibus) per spinas currit 

54. Sobrietas spernit spolia luxuriae  Sobrietas vel caeterae virtutes abstinent se a spoliis supradictis 

55. Avaritia aurum legit  Avaritia aurum inter arenas legit 

56. Avaritia sacculos pecunia replet  Avaritia spolia sub latere sinistro tegit 

57. Avaritia vitia lactat  Multitudo vitiorum quam avaritia nigro lacte creat (lactat) 

58. Vario modo vulnerat incautos  Avaritia plurimos sternit alios cęcos errare sinit 

59. Videntes fallit  Avaritia dum aliquid ostendit iaculo percutit 

60. In incendia precipitat  Avaritia multos precipitat in incendium 

61. Avaritia se transformat in habitu honestum  Ubi Avaritia se transformat in habitum honestum expoliando 

62. Virtutis specie se palliat  Avaritia fallit quosdam mutato habitu 

63. Specie virtutis acceptis nectit  Avaritia hos quos fallit ligat taliter 

64. Virtutum acies nutat quid credat  Virtutum acies dubitant avaritiam non plene cognoscentes 

65. Largitas procedit in campum  Largitas pugnat contra avaritiam et spolia eius pauperibus egrogat 

66. Avaritia stupet visa largitate  Avaritia stupefacta tristatur perditis suis 

67. Largitas invadit avaritiam  Largitas avaritiam ligat 

68. Largitas decapitat avaritiam  Largitas avaritiam genibus et calcibus perfodit 

69. Largitas spolia distribuit  Largitas spolia avaritię pauperibus dat 

70. Iubet ab armis socios discedere  Largitas cum gaudio turmas alooquitur 

71. Arma deponunt  Pax venit et fugiunt metus et labor et vis 

72. Cornicines silent  Turbę silent et gladios recondunt 

73. Claritas superna visa lętificat  Virtutum legio gaudet victo certamine 

74. In castra redeunt  Concordia iubet signa reduci in castris 
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75. Turmę peditum et æquitum  Turmę psallentium aequitum ac pedestrium gaudent 

76. Castra ingrediuntur  Virtutes gaudio urbem ingrediuntur 

77. Discordia vulnerat concordiam  Discordia occulte vulnerat concordiam  

78. Discordia mixta virtutibus  Discordia virtutibus insidiatur et capitur 

79. Discordia inter gladios virtutum  Discordiam circumdant virtutes mucronibus 

80. Fides percutit discordiam  Fides discordiam percutit 

81. Virtutes discerpunt discordiam  Virtutes discordiam dividunt 

82. Virtutes componunt tribunal  Ubi virtutes aedificant tribunal 

83. Fides et concordia conscendunt tribunal  Fides et caritas tribunal conscendunt 

84. Egrediuntur de castris  Concurrunt turbae virtutum ad tribunal ex omnibus castris 

85. Expectant quid fides et concordia moneat  Caritas virtutum exortando alloquitur 

86. Alloquitur fides de templo condendo  Ubi fides virtutum turmis alloquitur 

87. Fides et concordia metiuntur locum templi  Fides et caritas metiuntur locum ubi templum domino aedificentur 

88. Templi constructio   Templum domini a virtutibus aedificatum 

89. Sapientia in solio residens  Domus ubi sapiencia interior sedit 

90. Auctoris gratiarum actio   Prudencius gratias agit Deo 
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APPENDIX  6 

 

     Tabel met de fabels in VLO 15 en hun bronnen.      

Ademar Phaedrus Romulus Zander Steinhöwel 

 

 

Gibbs        Perry 

                  appendix 

 

I. De haan en de parel  

 

Romulus I, 1 

 

1 

 II. De hond en de dierenhuid Phaedrus I, 20 

  

5 

 III. De wolf en het lam  Phaedrus I, 1 

  

2 

 

IV. De muis en de kikker  

 

# Romulus I, 31 Zander 1 3 Gibbs, 139 

V. De hond beklaagt zich over het schaap  

 

Romulus I, 4 

 

4 Gibbs, 175 

VI. De twee hanen  

  

Zander 2 

 

Gibbs, 177; app. 558 

VII. De hond en zijn spiegelbeeld  Phaedrus I, 4 

    VIII. De slak en de spiegel  

  

Zander 3 

 

Gibbs, 554; app. 559 

IX. De koe, het schaap, de geit en de leeuw Phaedrus I, 5 

  

6 

 X. Het huwelijk van de zon  

 

Romulus I, 7 

 

7 

 XI. De vrouw en de slang  

 

Romulus I, 10 

 

10 

 XII. De ezel en het everzwijn  Phaedrus I, 29 Romulus I, 11 

 

11 

 XIII. De stadsmuis en de plattelandsmuis  

 

# Romulus I, 12 Zander 4       12 Gibbs, 408 

                                                 
1 Het teken # wil zeggen dat de fabel wel voorkomt in Romulus maar in een redactie die sterk afwijkt van die van Ademar. 
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XIV. De vos en de adelaar  Phaedrus I, 28 Romulus II, 8 

 

13 

 XV. De vos en de raaf  Phaedrus I, 13 

  

15 

 XVI. De oude leeuw, het everzwijn, de stier en de 

ezel  Phaedrus I, 21 Romulus I, 15 

 

16 

 XVII. De ezel en zijn baas  

 

Romulus I, 16 

 

17 Gibbs, 338 

XVIII. De leeuw en de muis  

 

Romulus I, 17 

 

18 Gibbs, 70 

XIX. De kraai en de kraanvogel  

    

Gibbs, 296 

XX. De vogels en de zwaluw  

 

Romulus I, 19 

 

20 Gibbs, 487 

XXI. De kikkers en Juppiter Phaedrus I, 2 

  

21 Gibbs, 27 

XXII. De duiven en de havik  Phaedrus I, 31 

  

22 

 XXIII. De trouwe hond en de dief  Phaedrus I, 23 

  

23 

 XXIV. De kaalkop en de tuinman  

    

Gibbs, 583; app. 560 

XXV. De uil, de kat en de muis  

    

Gibbs, 98;   app. 561 

XXVI. De kauw en de pauwen  Phaedrus I, 3 

  

35 

 XXVII. De vlieg en de mier  

 

Romulus II, 18 

 

37 

 XXVIII. De wolf en de vos voor de rechtbank  Phaedrus I, 10 Romulus II, 19 

 

38 

 XXIX. De wezel en de man  Phaedrus I, 22 Romulus II, 22 

 

39 

 XXX. De vos en de patrijs  

    

Gibbs, 148; app. 562 

XXXI. De honden en de krokodil  Phaedrus I, 25 

    XXXII. De hond, de schat en de gier  Phaedrus, I, 27 

    XXXIII. De opgeblazen kikker en de stier  Phaedrus I, 24 

  

40 

 XXXIV. De ezel en de os  

  

Zander 8 

 

Gibbs, 65 

XXXV. De leeuw en de herder  

 

# Romulus III, 1 Zander 9 41 Gibbs, 69;  app. 563 

XXXVI. De mug en de stier  

  

Zander 10 

 

Gibbs, 242;  app. 564 

XXXVII. Het paard en de ezel  

 

# Romulus III, 3 Zander 11 43 Gibbs, 418; app. 565 

XXXVIII. De vleermuis in de strijd der dieren  

 

# Romulus III, 4 Zander 12 44 Gibbs, 363; app. 566 

XXXIX. De vogelaar, de havik en de nachtegaal  

 

Romulus III, 5 

 

45 Gibbs, 137; app. 567 

XL. De vos, de wolf en de herder  

 

Romulus III, 6 

 

46 Gibbs, 146; app. 568 

XLI. Het hert aan de bron  

 

Romulus III, 7 

 

47 
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XLII. De slang en de vijl  

 

Romulus III, 12 

 

52 

 XLIII. De strijd tussen schapen en wolven 

 

# Romulus III, 13 Zander 15 53 Gibbs, 32 

XLIV. De houthakker en de bomen  

 

Romulus III, 14 

 

54 Gibbs, 41 

XLV. De hond en de wolf  

 

Romulus III, 15 

 

55 

 XLVI. De aap en de vos  

 

Romulus III, 17 

 

57 

 XLVII. De afgeranselde ezel  

 

Romulus III, 18 

 

58 

 XLVIII. Het hert in de koeienstal  

 

Romulus III, 19 

 

59 

 XLIX. De aap aan het hof van koning leeuw  

 

Romulus III, 20 

 

60 

 L. De wolf en de herder  

 

Romulus IV, 3 

 

65 

 LI. Twee mannen bij de apenkeizer  

 

Romulus IV, 8 

 

70 Gibbs, 108 

LII. De man en de leeuw  

 

Romulus IV, 17 

 

77 Gibbs, 187 

LIII. De gans en de ooievaar  

  

Zander 18 

 

Gibbs, 53; app. 570 

LIV. De drachtige hond en het varken  

 

Romulus I, 9 

 

9 

 LV. Het schaap en de kraai  

 

Romulus IV, 21 

 

81 

 LVI. De mier en de krekel  

 

Romulus IV, 19 

 

79 

 LVII. De haas en de adelaar  Phaedrus I, 9 

  

? 

 LVIII. Het gierige paard  

  

Zander 19 

 

Gibbs, 114; app. 571 

LIX. De vos voor de woning van de leeuw  

 

Romulus IV, 12 

 

74 Gibbs, 18 

LX. De mug en de kameel  

 

# Romulus IV, 18 Zander 20 78 Gibbs, 224 

LXI. De wolf en het geitje  

 

Romulus II, 10 

 

29 Gibbs, 301; app. 572 

LXII. De oude jachthond  

 

Romulus II, 7 

 

27 

 LXIII. De vos en de ooievaar  

 

Romulus II, 14 

 

33 

 LXIV. De wolf en de kraanvogel  

 

Phaedrus I, 8 

 

8 

 LXV. De arme man en de slang  

 

Romulus II, 11 

 

30 Gibbs, 74; app. 573 

LXVI. De kaalkop en de steekvlieg  

 

Romulus II, 13 

 

32 

 LXVII. De adelaar en de havik  

    

Gibbs, 57; app. 574 



 

1314 

 



 

1315 

 

 

SUMMARY 
 

 

Part I: Introduction 

 

In the first chapter we present a short overview of the purpose and range of this study: to shed 

light on Ademar of Chabannes (ca. 989-ca. 1034) in his capacity as a teacher. It has become 

clear that the existing scholarly opinion on Ademar is in need of revision. This is made 

possible by the existence of a manuscript that reveals us the educational activities of Ademar. 

An analysis of this manuscript, MS Leiden UB Vossianus Latinus Octavo 15, plays a central 

rôle in our research. 

 

The second chapter sketches what is thought to be known of Ademar’s life, with special 

attention for his education in the monastery of Saint-Cybard in Angoulême, and its 

continuation in the monastery of Saint-Martial in nearby Limoges. Ademar was a prolific 

writer, who produced of a Chronicon, hagiographical texts, sermons, a liturgy, a 

Commemoratio abbatum sancti Martialis, etc. 

Ademar plays a controversial role in modern historiographical debates about such 

questions as apocalypticism, “les terreurs de l’an mil”, and especially about the apostolicity 

of Saint Martial. According to modern historiography Ademar was so eager to promulgate his 

patron saint, Martialis, as a disciple of Christ, that he manoeuvered himself into the position 

of a solitary forger, an outcast, spat out by the monastic community. At last, when this so-

called egomaniac thought his task was accomplished, so the historians allege, he left for the 

Holy Land with no intention of returning. The main point that needs stressing here, is that this 

marginal position is hardly compatible with his exceedingly large written production. 

To reassess our opinion of Ademar of Chabannes, a neglected aspect of the historical 

evidence about his life will be addressed, i.e. the records of his involvement in the monastic 

education programme in the monasteries of both Angoulême and Limoges. 

 

Although in our study a central role is assigned to VLO 15, it is appropriate to place this 

manuscript in the context of the total output of Ademar (chapter 3). Until now his hand has 

been recognized in some 23 manuscripts. His contribution to the individual manuscripts is 

very flexible: it ranges from a few marginal notes (BnF lat 5239) to no less than 170 folios 

(Berlin, SPK, Phillipps 1664). In total, according to the most recent estimates, Ademar 

produced some 1400 folios. His scribal output deals with such different subjects as history, 

hagiography, canon law, education and apologia (liturgy, sermons and letters in honour of St. 

Martialis). When we measure the importance of a subject by considering the amount of folios 

he devoted to it, the apostolicity of Saint Martial is conspicuously represented with more than 

750 folios.1 In second place come his educational arrangements, with almost 300 folios, the 

bulk of which is formed by the Leiden manuscript with its 212 folios.  

 

In the fourth chapter we arrive at the heart of our investigation, i.e. an analysis of the 

codicological and palaeograpical features of VLO 15. At first glance this manuscript appears 

as a poor mishmash with an amalgam of texts and drawings, presented in different kinds of 

layout in quires that are dissimilar to one another with regard to quality, size and construction. 

                                                 
1 Very recently some doubts have been voiced on James Grier’s identification of Ademars’ music hand. Cf. Sam 

BARRETT,  review article: “James Grier (ed.), Ademari Cabbanensis opera liturgica et poetica: Musica cum 

textibus (CCCm 245-245A)”, in: Early Music History 33 (2014), p. 259-271. 
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Nonetheless some unity prevails. This is not brought about by a binding or by a master plan. 

Rather, it is a unity grown organically out of an assemblage of quires constructed, collected 

and written by a single man, i.e. Ademar, and with a single goal in mind, i.e. teaching. 

The history of the binding informs us about the vicissitudes of the manuscript. Around 

the year 1900 a Leiden librarian decided to rebind the quires into fourteen different booklets. 

Until then, the manuscript had existed in a one-volume binding. It is very likely that Bernard 

Itier, the librarian of St.-Martial shortly after 1200, can held to be responsible for this binding. 

The discovery of provisional binding devices (tackets) in the quires Ademar had been writing 

in, is proof of his habit to consider the quire as his working-unit. That is important, because 

earlier scholars thought that Ademar himself assembled these quires and provided them with a 

definitive sewing structure, because he wanted to leave behind his legacy in an organized 

manner when he departed for the Holy Land in 1033. The text sequence in VLO 15 and the 

analysis of the binding structures, however, clearly show that Ademar left behind an open-

ended stack of quires, ready at every moment to receive new developments. The provisional 

binding structure enabled Ademar to make a flexible use of his texts: on any day he could take 

along only a part of a text, or any combination of texts.  

The description of the quires belonging to VLO 15 confirms the impression that the 

manuscript was the result of piece-meal engineering. As a restless intellectual Ademar was 

constantly in need of writing material, and we see him seizing every opportunity to snap up 

parchment. Leftovers are present everywhere in VLO 15; he used many single leaves to 

construct his quires, the format of the quires is constantly changing, and the dimensions are 

overall very modest. Throughout the manuscript one can observe Ademar’s intention to use 

parchment as efficiently as possible. Very instructive in this respect is the inventive way in 

which Ademar folded quires 6, 16 and 27 out of parchment that originally had been designed 

for other uses. 

Thanks to a series of fortunate events these quires have come down to us relatively 

unharmed. The first of these events was the binding of the still unbound quires in a definitive 

sewing structure by Bernard Itier (ca. 1220). In this way the quires were saved from the 

danger of loss. A second arrived in the person of Isaac Vossius (1618-1689). This philologist 

acquired VLO 15 in the name of queen Christina of Sweden, and after his farewell to the 

queen he decided to keep this manuscript for himself, thereby saving it from disappearing into 

an anonymous library, or worse. In the end it was the University of Leiden that took 

possession of the legacy of Vossius in 1690. Ever since, the manuscript has led a peaceful life, 

except for the aforementioned recent dismembering of the one-volume binding and its 

rebinding into the present fourteen booklets. 

The largest part of our assertions concerning the life and times of Ademar of 

Chabannes and of his intellectual production, is based on the recognition of his hand. Texts 

written in his own hand are the most direct proof of his intellectual engagement, and by 

extension of his personality. The question arises: how can we be sure about this identification 

when the most salient characteristic of his script is its versatility and “son manque de 

régularité”.2 When is this irregularity due to Ademar’s own irregularity? And when is the 

script irregular to such an extent that we must speak of a change of hands?  

To tackle this problem, first the natural variation in letter forms Ademar uses in a 

single text (the Martyrologium, No. 19) has been inventoried. Combined with those letter 

forms and other graphical signs not accounted for in this text, but which can nevertheless be 

ascribed with certainty to Ademar, we have a complete sample of his letter forms. In this way 

we can observe that Ademar’s letter forms are constructed out of a limited arsenal of basic 

                                                 
2 Jean VEZIN, “Un nouveau manuscrit autographe d’Adémar de Chabannes”, p. 51.   
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elements. It is part of Ademar’s style that he is continuously oscillating in the form and slant 

of these basic elements.  

Four causes have been identified that could bring about variations in script without 

endangering our identification of Ademar’s hand. First, the morphologic difference between 

texts written by Ademar can be caused by his intended public: a book hand was preferable 

when the text had to be read by the monastic community, while a draft would do when 

Ademar himself was the only person involved in the production and use of a text. A second 

variation in texts written by the same hand can be caused under the influence of the exemplar. 

This is the case, e.g., when Ademar switches to writing the open a  and the I-longa. A change 

in material circumstances can constitute a third cause for changes in the script, i.e. a change in 

the writing surface or writing instrument, without a change of hands. A fourth and last 

circumstance which can account for a variation in script without hampering its identification 

with Ademar, is the concept of the evolving hand. It is reasonable to suppose that Ademar’s 

hand was changing through the years. 

The palaeographical analysis of VLO 15, despite all its shortcomings and pitfalls, has 

allowed the categorization of sixteen characteristic elements of Ademar’s script (pp. 101-

102). Only rarely will all these features appear in a single text at the same time; and the 

appearance of one single element, for example the slanting s, in a text is of course not enough 

to ascribe a text to Ademar. But the more elements we can recognise, the more we can be sure 

that Ademar has written a text himself. 

 

In chapter V we turn our attention to the contents of VLO 15 and notice that Ademar was 

proficient in Latin and has a thorough command of tironian notes. In contrast, his knowledge 

of Greek seems to have been rather basic. 

The main contention of our research is that the texts and drawings in VLO 15 are 

intended to function in an educational context. A number of arguments confirm this 

hypothesis. 

First, Ademar is qualified by others and by himself as grammaticus. 

Secondly, the great majority of the texts and drawings in VLO 15 represent the 

subjects of the curriculum of the seven liberal arts: grammatica, rhetorica, dialectica, 

arithmetica, astronomia, musica and geometria. In his Vita Amantii, however, Ademar voices 

the opinion that, besides these classical topics, astrologia and medicina should also be taught 

at school. These two interconnected subjects constitute an integral part of the texts in VLO 15. 

Thirdly, in the exercise of his duties Ademar was helped by other texts, written by 

himself in other manuscripts (inter alia BnF lat. 7231 and Wolfenbüttel Gud. 79), and which 

also formed part of the set of classical texts taught in the medieval school curriculum 

(Sedulius, Arator, Cicero, Bede, Persius, etc.).  

The fourth argument is based on an internal analysis of the texts and drawings in VLO 

15. What is Ademar doing with his texts and drawings? What was their purpose and for whom 

were they intended? 

Some texts, for example the Psychomachia, could have been read by others than 

Ademar because of their rather careful layout. But most of the texts are simply too difficult to 

navigate by an outsider. The tiny script, the regular lack of word separation, the absence of a 

helpful layout – all this does not make it easy for an unprepared reader. So these texts were 

only meant for Ademar himself, to deliver the subject matter to the novices. 

Certain texts show some signs indicating that Ademar has been doing some reworking 

in order to be helpful to his pupils. In the Glossae biblicae, the Psychomachia and in the text 

of Bede’s Expositio apocalypseos, e.g., Ademar  intervenes in the text with this goal in mind. 

These pedagogical operations were meant to restructure the text so that his students, who were 

most likely of French origin, could more easily grasp the complicated Latin syntax and style.  
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The function of the cycles of drawings in VLO 15 is a complicated matter, because art 

historians always have contended (since Weitzmann) that some of these cycles were meant to 

function as a model-book for artists working in other media. Another explanation, however, is 

to be preferred. In contrast to most of the texts in the manuscript, it is likely that these 

drawings were actually meant to be viewed by others than Ademar himself. But it was not 

Ademar’s aim to separate the drawings from the text so as to make up a model-book. It was 

the other way round: Ademar was constantly in search of cycles of drawings to strengthen the 

explanatory vigour of  his texts. This is why he imported the illustrations of the zodiac from 

another source into his text of De astronomia. In the cycles of the Psychomachia and the 

fables of Phaedrus the relation between text and illustration was reversed: the illustrations 

came to the fore, telling the story, whereas the text itself served merely as a guide through the 

narrative. The drawings functioned as stepping-stones for the youngest pupils to introduce 

them to classical school texts. In fact, Ademar designed what amounts to an autonomous 

‘strip cartoon’. Even the cycle of drawings illustrating scenes of the New Testament could be 

incorporated into an educational programme. These pictures formed a perfect match, together 

with the Bible glosses, to explain the meaning of the Bible. There are also other line drawings, 

schemata, which Ademar uses in his Etymologiae and in his Propositiones to exemplify the 

meaning of the text. Finally, we find scattered throughout the manuscript some occasional 

sketches and figures that may indeed have to be interpreted as drafts or models. 

 

In chapter VI we have revised part of the current communis opinio about Ademar’s biography. 

Throughout his life Ademar worked as a teacher and acted in close cooperation with other 

teachers (e.g. his uncle Roger) and assistants who helped him to produce his teaching texts. 

He was a highly regarded member of the monastic community, involved in a wide variety of 

scribal activities. Even after the campaign for the apostolicity of Saint Martial had been 

criticised by Benedict of Chiusa in 1029, Ademar continued to pursue his objective with 

formidable zeal, supported by the dignitaries in his surroundings. When he was forging 

documents, he was forging in commission. The large amounts of parchment spent on the 

apostolicity of Saint Martial also make it highly unlikely that he acted in isolation. These 

documents prove the enormous weight that was attributed to written documents rather than 

any egomaniac disposition Ademar has been accused of. 

After studying VLO 15 in its context, we cannot but conclude that currently held 

views on Ademar have been unnecessary biased and negatively coloured. We have 

demonstrated that teaching can be considered the continuous undercurrent in Ademar’s life, 

sometimes washed over by other projects, such as the apostolicity campaign. Stability is a 

quality that characterises Ademar’s devotion to his profession as a teacher and to his beloved 

St. Martial. Even shortly before his pilgrimage he consulted some dialectical manuscripts and 

made some notes on behalf of the apostolicity. The only evidence for his mental insecurity is 

delivered in his Epistola de apostolatu sancti Martialis, but this candid letter, which has 

probably never been sent, can be interpreted as a rhetorical device to win over his addressees 

for his point of view after Benedict of Chiusa had criticized the apostolicity of Saint Martial. 

What may have hindered Ademar was the envy of some of the monks of Saint-Cybard, who 

apparently did not accept his dual loyalty to Angoulême and Limoges. All other facts show 

that Ademar must have been supported in his activities by the secular and ecclesiastical 

powers. The criticism of Benedict did not set Ademar at odds with the rest of the world. I do 

not think that his departure for the Holy Land was meant as a farewell to the world either. 

Because he left his manuscripts behind in an unorganized, open-ended condition, one must 

rather conclude that he had every intention of returning to his beloved monastery. 
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In the Appendix to Part I can be found a description of a previously unknown autograph of 

Ademar (Wolfenbüttel Gud. 79), containing some interesting didactic texts, i.e. the Carmen 

paschalis of Sedulius and a reworking of Boethius’ De institutione musica. 

   

 

Part II: Edition 

 

 In the second part of our study we present all the contents of VLO 15. The sequential order 

we have used is that of the present binding. Each item, be it an extended text like the 

Etymologiae or a simple drawing added secondarily, is treated as an autonomous entity. The 

ties which unite the individual entities have been discussed in Part I. 

As far as possible a diplomatic edition of the texts has been prepared, including an 

imitation of the layout of the manuscript. In some cases, however, Ademar’s format shows 

such extravagances that we have chosen for an adapted structuring of a text. 

Preceding the edition of each text or (set of) drawing(s), the palaeograpical, 

codicological, philological and other features are presented, in order to contextualise the 

entity’s subject. In the apparatus palaeographical and codicological peculiarities are 

mentioned. As much as possible the text (or drawing) is compared with its versions in other 

manuscripts or editions. Similarities and differences are noted in the apparatus, so as to give 

an impression of the character of the exemplar Ademar used. Sometimes we are allowed to 

get a rather precise idea of Ademar’s working methods, when we can identify the manuscripts 

Ademar consulted for his texts in VLO 15 (BnF lat. 528, Phillipps 1664). 
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