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Meneer de rector Magnificus,
geachte aanwezigen,

Wie tegenwoordig de kamer van een medioneerlandicus binnen
komt, treft daar vrijwel altijd iemand achter een computer aan. De
electronische hulpmiddelen voor de studie van teksten in het
Middelnederlands hebben namelijk de laatste jaren een enorme
vlucht genomen. Natuurlijk gebruiken mijn collega’s en ik de com-
puter al lang voor het rapporteren over ons onderzoek, maar tegen-
woordig kunnen we vaak ook dat onderzoek niet meer adequaat
doen zonder gebruik van databases en geavanceerde software. 
Het heeft iets paradoxaals dat in deze periode, waarin het belang van
moderne boeken voor de medioneerlandistiek zo sterk is terugge-
drongen, de aandacht voor de middeleeuwse boeken enorm is toe-
genomen. De laatste tien jaar is overal in de mediëvistiek het besef
doorgedrongen dat serieuze studie van middeleeuwse teksten alleen
mogelijk is als we ons rekenschap geven van de eigenheid en de spe-
cifieke eigenschappen van de handschriften en vroege drukken
waarin die teksten ons zijn overgeleverd. Moderne edities zijn onver-
mijdelijk vertekenend en kunnen eenvoudigweg niet alle informatie
leveren die de middeleeuwse bronnen zelf ons aanbieden. We moe-
ten daarnaar terug. Deze overtuiging heeft geleid tot allerlei soorten
nieuw onderzoek, maar binnen de medioneerlandistiek heeft met
name één fenomeen de aandacht van vele onderzoekers getrokken:
verzamelhandschriften.1

Hoewel moderne edities vrijwel altijd slechts één Middelnederlandse
tekst ontsluiten, bevatten de meeste Middelnederlandse handschriften
namelijk meer teksten en heel vaak tamelijk veel. Het verschijnsel is
zo frequent dat het om bestudering en verklaring vraagt. Bovendien
is binnen de medioneerlandistiek gebleken dat het analyseren van
teksten in een breder verband altijd zeer productief is. Als dat bredere
verband is vaak de sociale context of de maatschappelijke functie
gekozen en daarover moet in de meeste gevallen noodzakelijkerwijs
gespeculeerd worden. De handschriftelijke context biedt in een aan-
tal opzichten een veel preciezer houvast en dus is studie van verza-
melhandschriften een productieve aanvulling op de kern van het
medioneerlandistische onderzoek van de laatste 30 jaar. 
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Naar mijn overtuiging is deze aandacht voor verzamelhandschriften
een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen mijn vak en daarom
wil ik u vandaag een voorbeeld voorhouden om te demonstreren wat
de mogelijkheden en de problemen van dit type onderzoek zijn. Als
voorbeeld kies ik een handschrift dat de komende jaren in Utrecht
bestudeerd zal worden in het kader van een NWO-project dat wordt
uitgevoerd door de postdocs Hans Kienhorst en Kees Schepers en
door mijzelf.2 Dat project verkeert nog in het beginstadium, wat als
nadeel heeft dat een deel van wat u zult horen waarschijnlijk snel
achterhaald zal zijn. Het heeft als voordeel dat u in de keuken mee
kunt kijken.
Het handschrift dat in dit project centraal staat, wordt bewaard in
Wiesbaden, in het Hessisches Hauptstaatsarchiv onder signatuur 3004
B 10.3 Het gaat om een papieren codex waarin 22 bladen van perka-
ment zijn opgenomen. Het handschrift moet in het begin van de vijf-
tiende eeuw ontstaan zijn. Het bevat zo’n vijftig teksten van uiteen-
lopende lengte, alle van geestelijke aard maar verder op het eerste
gezicht uitermate verschillend. Het bevat bovendien 37 tekeningen
die ook vrijwel allemaal van religieuze aard zijn (zie bijlage 2). Het
betreft een van de belangrijkste en tevens intrigerendste collecties van
de Middelnederlandse geestelijke literatuur.
Het handschrift is in drie fasen tot stand gekomen, maar wel op
dezelfde plaats en binnen een niet al te lange tijd. Op het eerste
gezicht is er geen duidelijk vooropgezet plan geweest. Wat voorhan-
den was lijkt zonder erg evidente structuur bij elkaar geplaatst te zijn
en ook na de voltooiing van de codex lijken er nog tekstjes als blad-
vulling toegevoegd te zijn. Het gaat zeker niet om een professioneel
vervaardigde codex maar om een echt gebruikshandschrift.
In bijlage 1 is een globaal overzicht van de inhoud opgenomen. Uit
die lijst komen het geestelijke karakter én het gebrek aan duidelijke
opbouw direct naar voren. Is dit nu een toevallige collectie die alleen
verbonden wordt door de religieuze gerichtheid of is er een dieper
niveau van coherentie en hoe ver gaat dat dan? Dit is een funda-
mentele vraag die direct raakt aan het functioneren van het boek en
die voor alle verzamelhandschriften gesteld moet worden. Het ant-
woord is vrijwel nooit direct duidelijk en er is tot nu toe geen alge-
meen aanvaarde strategie om de vraag te beantwoorden.4 Misschien
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bestaat die ook wel niet. Laten we eens zien hoever we hier kunnen
komen.

Wat heel snel opvalt is het relatief hoge intellectuele niveau van veel
teksten in dit handschrift. Vrij veel teksten zijn tamelijk abstract en
nogal wat vereisen heel wat kennis om ze met vrucht te kunnen
gebruiken. Af en toe lijkt het zelfs alsof passieve kennis van het Latijn
wordt verondersteld.
De eerste tekst, Die spieghel van den kersten ghelove, illustreert dit goed.
Het is een catechetische summa die alle belangrijke elementen van
het christelijk geloof behandelt. Hij begint met te stellen dat God de
mens geschapen heeft opdat die Hem zal kennen en beminnen. Deze
tekst zal de kennis bieden die nodig is om die liefde mogelijk te
maken. 
Veel onderwerpen die in deze Spieghel aan de orde komen horen tot
de basis van de christelijke leer, zoals de tien geboden en de zeven
hoofdzonden. Hun behandeling is erg abstract. Elders wordt vaak een
beeld gebruikt om zo’n onderwerp aan vast te hechten. Zo wordt
bijvoorbeeld in Des coninx summe de bespreking van de zeven hoofd-
zonden ingeleid door een beschrijving van het beest uit zee uit de
Apokalyps (13: 1), waarbij het beest met de duivel en de zeven kop-
pen met de hoofdzonden vergeleken worden (Tinbergen 1907, 231-
232). Verderop wordt de wereld vergeleken met een grote markt
waarop van alles te koop is (ibid., 328-329) en de deugdzame mens
met een boomgaard waarin allerlei bomen (d.w.z. deugden) groeien
(ibid., 357-362). In de Spieghel zijn de verbanden abstract. De auteur
zegt bijvoorbeeld dat een mens moet weten wat het goede is dat hij
moet doen en het kwade dat hij moet laten. Dat zijn respectievelijk
de tien geboden en de hoofdzonden. Als de mens toch misdaan heeft,
zijn er remedies, namelijk de zeven sacramenten, met name de
biecht. Op die manier geeft hij de structuur van het eerste deel van
zijn tekst aan: tien geboden, hoofdzonden, sacramenten met de
biecht op het einde. Dit intellectuele verband wordt echter bij de
overgang van het ene onderwerp naar het andere niet herhaald. De
lezer wordt geacht dat na de algemene introductie in zijn hoofd te
hebben.
Elders worden bovendien vaak concrete voorbeelden gegeven. Zo
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legt Jan de Weert in zijn Nieuwe doctrinael bij de bespreking van het
vijfde gebod uit dat daardoor niet alleen doodslag verboden wordt,
maar ook bijvoorbeeld iemand op onterechte gronden laten veroor-
delen en ter dood brengen of iemand van honger en ellende laten
omkomen. Aan abortus als een overtreding van dit gebod besteedt hij
zelfs erg veel aandacht (Jacobs 1915, 259-262). In de Spieghel wordt
bij het vijfde gebod alleen gezegd dat men niet mag doden behalve
wanneer iemand op een correcte manier ter dood veroordeeld is.
Dan moet het niet uit woede of wraakgevoelens gebeuren maar uit
liefde voor gerechtigheid. Daarna volgt de mededeling: oec es ons hier
[d.w.z. in het gebod] verboden allen nijt van herten ende wrake ende scof-
fiereghe [= schandelijke, krenkende] woerde ende hant an te doene [de
hand slaan aan] tonsen evenkersten waert in evele [=woede] (fol. 5r),5 met
andere woorden het gebod impliceert ook dat we niet haatdragend
mogen zijn en onze medemensen geen schade mogen berokkenen.
Dat is alles. Dit impliceert dat de lezer geacht wordt deze abstracte
mededelingen zelf op concrete situaties toe te passen.
Concrete voorbeelden of verduidelijkingen komen dus vrijwel niet
voor. Wel wordt een ander middel gebruikt om de lezer te helpen
zich een beter beeld te vormen van de abstracte stof. Heel vaak wor-
den namelijk vergelijkingen gegeven. Zo wordt bijvoorbeeld bij de
bespreking van de hoofzonden de hoogmoedige met een kip verge-
leken: Die hoverdeghe is gelijc der hinnen, want ghelijc dat de hinne vele
kakelt ende groet ghescal maect om .i. clein ey also doet de hoverdege om .i.
clein goet dat hi doet. Hi beroemes hem vele ende wille daer of seere gheprijst
sijn (fol. 6vb).
Opmerkelijk is bovendien dat de hoofdzonden slechts globaal behan-
deld worden. Normaal is dat iedere hoofdzonde wordt onderver-
deeld en dat elke onderverdeling apart aandacht krijgt. Hier wordt
alleen algemeen over iedere hoofdzonde gesproken, waarbij aan het
eind wel steeds vermeld wordt hoeveel ‘dochters’ deze hoofdzonde
heeft. Soms wordt daar een vermelding aan toegevoegd als: van elken
te spreken sonderlinge ware te lanc ende om dats iemen vernoyen mochte so
lanc (fol. 6vb) of: Traechede heeft .xv. dochtren van welken te lanc souden
sijn te seggene van elker sonderlinge alse mense vint in een boexken heet
Summa de vicis6 (fol. 8rb). In de ondermarge vindt men bovendien
steeds een schema met de Latijnse benamingen van de ‘dochters’ van
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elke hoofdzonde (fol. 6r-8v). Men moet dus concluderen dat de
auteur van deze tekst geen behoefte heeft om iedere zonde tot in
detail te bespreken. Tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat hij uitgaat
van een publiek dat enige kennis van het Latijn bezit of gemakkelijk
in contact kan komen met iemand die die kennis bezit. Anders heb-
ben die schema’s en zo’n soort verwijzing immers geen zin.
Deze intellectuele tendens doet zich verder sterk voor in de derde
tekst, een Middelnederlandse omzetting van Jean Gersons Miroir de
l’ame.7 Deze lijkt erg op de eerste maar is korter. Verder moeten
genoemd worden: Augustijnken van Dordt’s Expositie op het Sint-
Jansevangelie (tekst 5), de Questien van enen goeden simpelen men-
sche (tekst 13) en het Apokalypscommentaar (tekst 8). Augustijnkens
Expositie is een berijmde toelichting op de proloog van het evange-
lie van Johannes, een ook liturgisch belangrijke tekst omdat hij aan
het eind van iedere mis gelezen werd.8 Augustijnken bespreekt onder
andere het Goddelijk wezen, de paradox van de Drieëenheid, Gods
eeuwigheid, het verschil tussen engelen en duivels enerzijds en men-
sen anderzijds, de eigen aard van de menselijke ziel, de manier
waarop deze beeld van God is etc. Daarbij hanteert hij filosofische
begrippen zoals ‘substantie’ en de drie soorten zielen die Aristoteles
onderscheidt.9 Vergeleken met Latijnse teksten over dit soort onder-
werpen gaat Augustijnken niet echt diep en hij is nergens origineel,
maar vergeleken met bijvoorbeeld Jan van Boendale die in de Leken
spieghel over de aard van de ziel niet veel meer zegt dan dat deze
onlichamelijk is, wat hij bijvoorbeeld illustreert via een vergelijking
met wind en hitte (die bestaan ook al kan men ze niet vastpakken),10

staat Augustijnken op een veel hoger intellectueel niveau. Ook vers-
technisch is de tekst opmerkelijk. De proloog wordt helemaal in het
Latijn geciteerd, maar zodanig in stukken verdeeld dat het gepaarde
rijm ononderbroken doorgaat.11

Iets vergelijkbaars is te zeggen over de Questien van enen goeden
simpelen mensche (vgl. Lievens 1985). Deze tekst is eenvoudiger dan
die van Augustijnken, ook aanzienlijk minder gestructureerd, maar
durft toch ook onderwerpen aan als de vraag wat God is, wat de god-
delijke almacht inhoudt en hoe de relatie tussen God en mens gestalte
krijgt. Wellicht wordt deze tekst ook als complexer ervaren omdat er
een mystieke tendens in zit die zich ook uit in het gebruik van spe-
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cifieke terminologie.12 Ik kom op de mystiek nog terug. Het
Apokalypscommentaar is om een andere reden intellectueel lastig.
Het is een bewerkende vertaling van Beda’s Apokalypscommentaar13

en dat is, zoals gebruikelijk in de vroege middeleeuwen, een glossen-
commentaar. Het bestaat uit een reeks toelichtingen bij zinnen of
zinsdelen uit de Apokalyps. De inhoud is vergelijkbaar met die van
de voetnoten in een moderne bijbelvertaling. Hier zijn twee dingen
opmerkelijk. Het ene is, dat Beda in zijn inleiding de principes van
bijbelexegese uiteenzet maar dat dat stuk in het Middelnederlands is
weggelaten terwijl de concrete uitleggingen in het Middelnederlands
redelijk dicht bij het Latijn blijven. Het andere is dat Apokalypstekst
niet als geheel gegeven wordt. Slechts de toe te lichten fragmentjes
worden geciteerd en wel in het Middelnederlands. Dit betekent dat
deze tekst bedoeld is voor mensen die een hoog niveau van bijbel-
kennis wensen maar zelf niet geacht worden aan bijbeluitleg te doen
en dat zij een grondige kennis van de Apokalyps in de volkstaal moe-
ten hebben. Anders is dit commentaar niet bruikbaar.

De grote meerderheid van de teksten heeft betrekking op de juiste
manier van leven. In dit opzicht lijken er in eerste instantie twee ver-
schillende invalshoeken te zijn maar bij nader toezien convergeren
deze. Er zijn een aantal teksten die zich voornamelijk richten op wat
Ruusbroec het ‘werkende leven’ noemt en wat in het Latijn tradi-
tioneel ‘vita activa’ heet. Deze teksten richten zich vooral op het
voorkomen van zonden, het bevorderen van deugdbeoefening en
dergelijke. Daarbij sluit aan dat veel teksten het belang van de biecht
benadrukken (1,3,6,12,20). Daarnaast echter zijn er een aantal duide-
lijk mystiek getinte teksten (7,10,13,16,23,25). Er is dus ook aandacht
voor het ‘schouwende leven’ of ‘vita contemplativa’. Twee van die
mystiek getinte teksten stammen vrij zeker uit een kloostermilieu
(23,25) en twee zijn toegeschreven aan het milieu van begijnen en
begarden (13,16).14 Een dergelijk milieu kan echter niet zonder meer
voor dit handschrift worden aangenomen. Opmerkelijk is namelijk
dat er ook een aantal plaatsen in dit handschrift voorkomt waar gepo-
neerd wordt dat de beste manier van leven het combineren van beide
is. Deze tendens is al in de eerste tekst aanwijsbaar. In het introduce-
rende stuk wordt daar namelijk een onderscheid gemaakt tussen het
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werkende leven waartoe de boven behandelde reeks: geboden,
hoofdzonden en sacramenten behoort en een volmaecten levene van
contemplacien waartoe onderwerpen behoren als de drie evangeli-
sche raden en de zeven gaven van de H. Geest (fol. 4v). De tekst is
bedoeld voor alle simpelen menschen diet in latine niet en verstaen
(fol. 3ra) en dat houdt in dat beide levens hier als toegankelijk en zin-
vol voor alle mensen worden voorgesteld. De meest pregnante ver-
woording van deze wens tot vermenging van beide levens komt voor
in de Questien van eenen goeden simpelen mensche. Daar vinden we
in vraag 27 het volgende:

Maer het es tweerande leven. Marien leven es tleven van con-
templacien, Dats alleene met gode te wesene ende te levene Ende
sijns te ghebruken; ende dat en mach niement hebben, hine wor-
der toe ghetoghen overmits zonderlingher gracien van boven.
Ende met vele doghens van arbeide en penitencien moet hi sijn
gheproeft, sal hi eenen voersmaec gecrigen des heilichs levens hier
boven. Vermaerten leven dat sijn alle duchtige werke Ende werke
van ontfermicheden. Ende dit es ghemeene allen goeden lieden,
gheleerde ende ongheleerde. Maer men vinder ooc die een deel
van marien leven Ende een deel van maerten leven hebben, Ende
dat houdic over den sekersten staet mede te volstane; dat sijn die
ghene die hem eerst tot gode voeghen Ende dan tharen even ker-
sten Met goeden exempelen te gheven in heiligher leere ende in
heilighen leven. (Lievens 1985, 204)

Volkomen in lijn met de traditie worden hier Maria en Martha, de
twee zussen van Lazarus, voorgesteld als representanten van het
schouwende en het actieve leven.15 Maar de sekerste (veiligste,
betrouwbaarste, ook gelukzaligste) staat is een combinatie van beide.
Degenen in deze staat zijn zowel op God als op hun medemensen
betrokken en helpen de laatsten op uitnemende wijze.
De sleuteltekst met betrekking tot dit ‘gemengde’ leven is volgens
mij de berijmde brief aan een jonkvrouw (12). Deze fascinerende
brief bestaat uit drie delen. In de eerste gaat het om bekering, boete-
doening en vooral biecht die leiden tot een zuiver leven. In het
tweede spreekt Martha met Jezus. Zij wil net als haar zus Maria aan
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Jezus’ voeten zitten. Deze houdt dat af. Dat gaat niet zomaar. Grote
en langdurige inspanningen zijn nodig vooraleer de verlangde zalig-
heid bereikt kan worden. Bovendien draagt Martha’s leven meer
vrucht en helpt het anderen terwijl dat van Maria alleen voor haar-
zelf zinvol is (fol. 96vb). Martha geeft echter niet op. Ze wordt dan
wel geprezen, maar ze wil toch ook de zoetheid die haar zus ervaart.
Dat leidt tot het derde deel waarin de mystieke ontmoeting met Jezus
beschreven wordt via het beeld van het klimmen in een boom in een
ommuurde tuin. Allerlei elementen uit dit beeld worden allegorisch
geduid. Nu is vooral belangrijk dat in deze bespreking benadrukt
wordt dat dit streven naar contemplatie veel gevaarlijker is dan de
deugdbeoefening en dat het heel vaak fout gaat. Hoewel deze tekst
beide levens niet expliciet naast elkaar zet, draagt hij toch een verge-
lijkbare boodschap uit. Streef niet tezeer naar een contemplatief leven
maar meng Godsliefde en naastenliefde op een evenwichtige manier.
Dat het verantwoord is deze tekst als een sleuteltekst in de interpre-
tatie van de codex te zien kan ook op codicologische gronden wor-
den beargumenteerd. De berijmde brief en de Questien vullen samen
22 perkamenten bladen die oorspronkelijk een aparte eenheid heb-
ben gevormd die pas in tweede instantie in de codex in zijn huidige
vorm is ingevoegd. Die eenheid is professioneel vervaardigd en in
een ander deel van de Nederlanden dan de rest van de codex.16 Hij is
dus waarschijnlijk gekocht. Het is mijn stellige overtuiging dat de
samensteller dit losstaande ‘boekje’ heeft ingevoegd, omdat hij deze
twee teksten perfect vond passen bij de collectie die hij aan het
maken was. En dat in dit milieu het werkende en het schouwende
leven als complementair werden gezien blijkt mijns inziens ook uit
de illustraties die direct voorafgaande aan deze tekst zijn opgenomen
(fol. 92v). Het gaat om afbeeldingen van Maria Magdalena (thans ver-
dwenen) en Martha. Boven de eerste staat dbescouwende leven,
boven de tweede dwerkende leven en onder beide afbeeldingen staan
twee versjes met een identieke bouw en een parallelle inhoud. Dat
bij dbescouwende leven luidt:

O Maria Magdalene,
Om uwe bernende minne reene
In Gode die u heeft te leene,
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Behoet ons vanden helschen weene
Ende hout mijn herte in vreden
Nu ende in allen steden. Amen.

Dat bij dwerkende leven luidt:

Sancta Martha, gots vriendinn[e]
Ghi dient Jhesum met allen sinnen
Ende wart hem te dienste vroech ende spade
So bidt Jhesum dat hi mi berade
Ende bescerme vor allen onvrede
Hier ende in elker stede. Amen.

Samen benadrukken ze de combinatie van minne en dienst, ze vra-
gen om bescherming en steun en om vrede. Het perspectief dat hier
wordt gegeven is mijns inziens bedoeld om de receptie van de daarop
volgende tekst te sturen.
Deze neiging om een vermenging van werkende en schouwende
leven te propageren gaat een aantal malen samen met een nogal kri-
tische houding tegenover de kerkelijke hiërarchie. Zo is tekst 10 een
gesprek tussen een leek en meester Eckhart. Eckhart vraagt de leek
wat hem het meest ontbreekt. Armoede zegt de leek. Eckhart vraagt
om toelichting en de leek blijkt drie soorten armoede te missen. Hij
is niet arm aan eigen wil, hij is niet arm aan meewillen met God, hij
is niet arm aan ledigheid. Uit de context blijkt dat de leek met iedere
armoede een hogere fase van overgegevenheid aan God bedoelt. Hij
zou moeten willen wat God wil, hij zou God volledig lijdzaam moe-
ten laten begaan, er zou niets anders dan God in hem werkzaam
moeten zijn. Eckhart bevestigt deze uitspraken. Wie volmaakt wil
leven moet deze drie armoedes hebben. Deze tekst is gebaseerd op de
proloog van Eckharts preek over de geestelijke armoede (Ubbink
1978, 204-205), maar hier is het de leek die beleert. Weliswaar wordt
Eckharts autoriteit gebruikt om de lering te bekrachtigen, maar hij
spreekt haar niet zelf uit. De boodschap van de tekst is dus dat een
leek een minstens zo authentieke mystieke beleving en mystiek
inzicht kan hebben als de beroemde (of beruchte?) dominicaan. 
De duidelijkste getuigenis van antihiërarchisch denken in het hand-
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schrift is tekst 16 (Lievens 1982). Het betreft een dialoog tussen een
vrouw en een geestelijke. Deze begint met een vraag van de vrouw:
wat is het beste dat een mens kan doen? De priester antwoordt: de
mis lezen. Zij bestrijdt dat: een priester die in staat van doodzonde
verkeert kan de mis doen, maar hij kan niet in werkelijke liefde tot
God leven. Dat leidt tot een heftig twistgesprek, waarin de priester
meer vraagt dan de vrouw en volkomen door haar gedomineerd
wordt. Het is haar kritiek op de kerk die de tekst vult. Zij vindt veel
priesters verkeerd bezig. Ze zijn alleen uit op rijkdom en wereldlijke
genoegens, ze verkopen geestelijke diensten, ze maken zich onder-
geschikt aan de wereldlijke machthebbers en negeren armen en
behoeftigen, ja brengen hen zelfs in moeilijkheden als ze uit eerlijke
Godsliefde buiten de hiërarchie om zoeken naar een volmaakt gees-
telijk leven. Ze is tegen geleerdheid om zichzelfs wil, tegen beelden-
verering en rijkdom in de kerk. Ze is voor een terugkeer naar de
apostolische solidariteit en naar een gemeenschap van mensen die
oprecht naar de Godsliefde streven. Toch stelt ze zich nergens buiten
de kerk. Ze erkent de noodzaak van een hiërarchie en van de Kerk
als ingesteld door Christus, maar ze eist van de leden van de hiërar-
chie een voorbeeldig leven.
Dit alles tezamen genomen suggereert dat de codex bedoeld is als
steun voor leken die zich niet tevreden wilden stellen met de stan-
daardvroomheid. De teksten bieden zowel hulp bij het inrichten van
het dagelijkse leven als bevestiging van een streven naar iets hogers.
De kritische houding ten opzichte van tekort schietende geestelijken
sluit daarbij aan. Het gaat immers niet om het gehoorzamen aan
regeltjes of personen maar om een zo goed mogelijk navolgen van
God. Deze kritische houding leidt echter niet tot een behoefte om
zich van de kerk af te keren. Echt ketters gedachtegoed is hier niet te
vinden.
Een volgend opmerkelijk inhoudelijk punt is de frequente aandacht
voor het einde, zowel van het leven (de dood) als van de wereld (het
laatste oordeel). Dat begint al in de eerste tekst, de Spieghel van den
kersten ghelove. Ongeveer eenderde van die tekst handelt over het
laatste oordeel. Over de dood handelen verder de teksten 11, 19 en
33. In tekst 11 vraagt de apostel Andreas hangend aan zijn kruis aan
God of hij nu eindelijk mag sterven. Na de dood zal hij immers de
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eeuwige zaligheid bezitten. Tot nu toe heeft zijn lichaam het verlan-
gen naar de dood bestreden. Nu doet het dat niet meer en nu kan hij
voluit naar het ware goede verlangen. Tekst 19 geeft aan hoe men
een stervende kan helpen bij het verkrijgen van een goede dood en
tekst 33 beschrijft het angstwekkende van de dood als hulp om goed
te gaan leven. Tekst 8 gaat uit van de Apokalyps en daarom komen
het einde en het laatste oordeel er regelmatig in voor. Omdat steeds
losse bijbelverzen worden besproken en geestelijk geïnterpreteerd,
spelen echter ook allerlei andere themata een rol.
Deze aandacht voor het einde vertoont weinig morbide trekjes. In de
vijftiende eeuw zijn er vele teksten en afbeeldingen die het gruwe-
lijke van de dood benadrukken en angst proberen te wekken. In dit
handschrift is dat aspect niet afwezig, maar het domineert niet. Zo
worden bijvoorbeeld bij de behandeling van het laatste oordeel in
tekst 1 weliswaar de geestelijke en lichamelijke pijnigingen van de
zondaars in de hel uitgebreid beschreven maar daarop volgt een even
uitgebreide beschrijving van alle vreugden die de zaligen in de hemel
zullen genieten, zowel in zijn algemeenheid, als meer specifiek de
vreugden voor de ziel en voor het lichaam afzonderlijk. Daarna volgt
alleen nog een afsluitend hoofdstuk dat uitlegt waarom het goed is
deze hemelse vreugd te zoeken en dat de hoop uitspreekt dat dit
boek daarbij behulpzaam zal zijn. De tekst eindigt dus in majeur.
Ook de afbeelding van drie doden die uit het graf opstaan om de nog
levende mensen te waarschuwen (fol. 126v, zie afb. 3) toont deze
terughouding. De afbeelding is relatief sober en hetzelfde geldt voor
het eronder staande vers:

Och, ghi heren ende vrouwen,
Wilt dit ghescrift te recht anscouwen
Ende wilt peinsen in alre tijt
Wannen ghi comt ende wat ghi sijt.

Ghi coninghe, legt af u hoverde
Ende merct hoe ons in die erde
Die worme hebben verbeten.
Aldus wordi oec versleten.
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O mensce, en jaecht geen ongelike
Jeghen niemende op ardrike
Om enich goet dat u mach baten,
Want ghi moetet hier laten.

Weldaet sal dijns verbeyden
Als alle dinc van di sal sceyden.
Hebstu dan wel gedaen
So sal weldaet bi di staen.
Anders en can di niet gebaten
Dan du ghedaen hebst ende gelaten.

Het thema van Elckerlijc wordt hier ultrakort verwoord. Aardse
zaken zijn uiteindelijk waardeloos, alleen deugden reiken over de
dood heen. Het gaat niet om het wekken van angst maar om een aan-
sporing om voor de juiste levenshouding te kiezen.
Deze tamelijk positieve houding ten opzichte van de dood sluit mijns
inziens aan bij het voorafgaande. Voor wie in dit leven zowel een
gerichtheid op God als naastenliefde nastreeft en gelooft dat hij of zij
daarin kan slagen, is de dood niet slechts bedreigend, maar vooral ook
de poort naar de eeuwige zaligheid. Deze mentaliteit is op veel plaat-
sen in het handschrift aan te wijzen.
Een laatste inhoudelijk kenmerk dat ik wil noemen, is dat er heel veel
bijbelse stof in het handschrift voorkomt. Tekst 5 legt de proloog van
het Johannesevangelie uit, tekst 8 de Apokalyps, tekst 24 is gebaseerd
op een fragment uit het evangelie van Johannes (8: 59). De teksten
28 en 29 zijn gebaseerd op bijbelpassages. Die vormen echter meer
uitgangspunt voor bredere beschouwingen dan dat ze nu echt wor-
den uitgelegd. Bovendien worden bijbelcitaten heel vaak als autori-
teit gebruikt en wordt af en toe naar een bijbelpassage verwezen zon-
der verdere toelichting. Het publiek wordt dus geacht bijbelkennis te
hebben. Zo wordt in de berijmde brief aan een jonkvrouw gezegd
dat men ootmoedig moet biechten en dan volgt een voorbeeld:

Oedmoedich was die publicaen [= tollenaar]
Die doghen niet en dorste slaen,
Maer ghinc staen achter waert



17

Als .i. man die was vervaert
Ende sprac: ‘Ontferme mijns, god here,
Want ik bin .i. groot sondere.’
Sijn hande sloech hi voer sijn herte
Ende wijsde dat hij hadde smerte 
Ende rouwe om sijn boze leven.
Daer om wert hem al vergheven. (fol. 94ra)

Op zich is dit zonder bijbelkennis te begrijpen. De tekst legt zelf uit
dat de tollenaar vergeving krijgt omdat hij ootmoedig was en berouw
had. Maar het voorbeeld krijgt natuurlijk veel meer reliëf tegen de
achtergrond van de parabel van de farizeeër en de tollenaar uit Luk.
18: 9-14. Mijn indruk is dat de presentatiewijze hier feitelijk kennis
van het bijbelverhaal veronderstelt. 
Nog veel sterker geldt dat voor de volgende verwijzing in de
Spieghel vanden kersten ghelove (tekst 1). Een bespreking van ouders
die te mild zijn jegens hun kinderen en hen niet desnoods met harde
hand het goede gedrag bijbrengen, wordt op de volgende wijze afge-
sloten: Dese sijn ghelijc enen man die was geheeten Hely, daer af
ghescreven staet in de bible inden iersten boec der coninge dat hi, om
dat hi sine kindere meer eerde dan gode ende niet en begreep [=
strafte] van hare quaethede, grotelike van gode gheplaecht waert,
beide [= zowel] hi ende sine kindere ende sijn volc, also men daer
leest in die hystorie (fol. 19r). Hier wordt verwezen naar de priester
Eli bij wie Samuel als kind opgroeit. Eli’s zonen nemen de offerga-
ven voor Jahweh ten eigen bate in beslag maar hun vader grijpt niet
in. Daarop verdoemt Jahweh Eli’s geslacht.17 Een dergelijke presenta-
tie heeft alleen zin voor degenen die de historische boeken uit het
Oude Testament goed kennen. Een dergelijk niveau van kennis van
het Oude Testament wordt bij mijn weten elders in het
Middelnederlands vrijwel nooit verondersteld.18

Ik ben begonnen met het intellectuele en abstracte karakter van het
handschrift aan te wijzen en heb dat tot nu toe inhoudelijk toegelicht.
Dat karakter bepaalt echter ook een aantal formele aspecten.
Daarover nu enkele opmerkingen.
Buitengewoon opvallend in het handschrift is de enorme belangstel-
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ling voor rijtjes. Dit is op zich geen uitzonderlijke trek. Heel de mid-
deleeuwen door zijn opsommingen en lijsten populair geweest.
Rijtjes zijn namelijk makkelijk van buiten te leren en dat is natuur-
lijk enorm belangrijk in een cultuur waarin kennisoverdracht geheel
of gedeeltelijk oraal plaatsvindt en niet alleen via geschreven bron-
nen. In catechetische summa’s treffen we dus altijd rijtjes aan.
Opvallend is echter dat in de twee summa’s die voorin staan (teksten
1,3) de rijtjes niet worden ‘aangekleed’. Zoals al is aangegeven wor-
den ze als deel van een intellectueel schema gegeven en niet opge-
hangen aan een beeld. Bovendien hebben veel teksten uit het eind
van het handschrift een rijtje als onderwerp: de zeven gaven van de
Heilige Geest (22), de zeven woorden die Jezus aan het kruis sprak
(28) of de acht zaligsprekingen uit de Bergrede (29). In tekst 20 vin-
den we iets van een beeld: het Oude en het Nieuwe Testament wor-
den daar voorgesteld als de twee zijkanten van een ladder. Het onder-
werp van de tekst zijn de dertig sporten van die ladder. Ze staan
allemaal voor een element dat de mens omhoog voert naar God. Nog
beeldender zijn het Palmboomtraktaat (23), waar aspecten van het
mystieke proces worden beschreven aan de hand van zeven takken
van de palmboom. Bij iedere tak worden een vogel en een bloem
genoemd. Tak, vogel en bloem krijgen steeds een allegorische uit-
leg.19 En het meest concreet worden de rijtjes in tekst 6, waar aan de
hand van de twee kootjes van de duim en de drie van elke vinger het
proces van berouw via biecht en penitentie naar liefde en nederigheid
wordt geschetst. Deze rijtjes kun je letterlijk op de vingers van je
hand aftellen.20

Meestal echter zijn de rijtjes abstract. De enige versiering die ze dan
krijgen is dat rijtjes worden gecombineerd. Zo worden in tekst 28 de
zeven kruiswoorden gekoppeld aan de zeven uitspraken uit het Onze
Vader. In tekst 1 worden de twaalf artikelen van het geloof verbon-
den met de twaalf apostelen (fol. 17v etc.), etc. Dit procédé kan ook
eleganter (of verrassender) worden toegepast. Zo worden, eveneens
in tekst 1, de drie vijanden van de mens verbonden met de zeven
hoofdzonden (fol. 6r). De drie vijanden zijn de duivel, de wereld en
het vlees (de lichamelijke begeerten). De duivel verlokt de mens met
eer. Die leidt tot hoogmoed, en die weer tot nijd en gramschap. De
hoogmoedige mens kan namelijk niet goed met zijn medemensen
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omgaan. De wereld leidt tot gierigheid, want zij veroorzaakt in de
mens bezitsdrang. En het vlees leidt tot traagheid, vraatzucht en wel-
lust die alle drie lichamelijke genoegens betreffen. Als je hier wat lan-
ger over nadenkt, is het een heel elegante indeling: zij is ordelijk: 3-
1-3 en buitengewoon inzichtelijk. Het is heel makkelijk om dit
verband te onthouden en daarmee tevens de kern van de zeven
hoofdzonden. Ik hoop dat dit voorbeeld duidelijk maakt, dat de tek-
sten in het handschrift in hun abstractie en intellectuele gerichtheid
toch wel degelijk een zekere elegantie vertonen - al is die daar niet
omwille van zichzelf maar als didactisch hulpmiddel.
Er zijn een aantal andere formele aspecten die kenmerkend lijken
voor dit handschrift als geheel maar die zal ik alleen noemen, niet uit-
werken. Het gaat om: het beeldgebruik, met name in tekst 1; de aard
van de allegorie in de diverse teksten, het gebruik van clusters van
citaten van autoriteiten en de wijze waarop Latijn met
Middelnederlands wordt vermengd.

Het handschrift bevat niet alleen teksten maar ook afbeeldingen. Die
afbeeldingen bestonden voor het merendeel al voordat ze in het
handschrift werden opgenomen. Tot nu toe zijn daarvoor twee rede-
nen gegeven (vgl. Renger 1985 en 1987). De eerste is conservering.
Afbeeldingen zijn opgenomen in een boek veel veiliger dan wanneer
ze als losse bladen bewaard worden. De tweede, veel belangrijkere, is
devotie. De gebruikers van het boek kunnen naar de afbeeldingen
kijken en dan hun devotie of religieuze gevoelens versterken door
meditatie of gebed. De toegevoegde tekstjes zijn daarbij een hulp. De
afbeelding van de drie doden (fol. 126v, afb. 3) die al besproken is,
geeft een goed voorbeeld van deze devotionele functie.
Een ander voorbeeld is de afbeelding van de drie koningen die Jezus
en zijn moeder geschenken brengen (fol. 24v, afb. 2). De tekst erbo-
ven luidt: 

Die heilige .iij. coninghe
Sijn marscalke van vele dingen,
Als verdoelde herten tharen wege te bringen
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Ende behoeders vander plaghen sonderlinghe. 
Dat verdienden si met harer offeringe
Te gode sonder dolinge.

Dit is geen gebed. Het is ook geen aansporing, zoals we die bij de
drie doden vonden. Het is een versje dat aangeeft waarom de drie
koningen belangrijk zijn. Het wordt aan de beschouwer overgelaten
om op basis hiervan zijn devotie te richten op de drie koningen of ze
als voorbeeld voor zijn eigen gedrag te nemen. Merk terzijde op dat
slechts één rijmklank gebruikt is. Mogelijk is dit gedaan om het
memoriseren gemakkelijker te maken maar de behoefte aan enige
‘esthetische’ verfijning is niet uit te sluiten.
Deze afbeelding is ook kunsthistorisch interessant, omdat zij is
samengesteld uit vier oorspronkelijk onafhankelijke afbeeldingen die
naderhand tot een eenheid gemaakt zijn door het toevoegen van een
ondergrond met gras en bloemen, van sterren en wolken en het bij-
werken van de bank waarop Maria zit. Dat deze afbeelding in zijn
samengestelde vorm al bestond voordat zij in het handschrift werd
opgenomen, is aannemelijk vanwege de afgesneden wolken in de
bovenrand. Die wijzen er op dat het blad is besneden om het beter
in de codex te laten passen.
Dat roept de vraag op naar de reden voor het opnemen van de illu-
straties. Nam men wat toevallig aan illustraties voorhanden was of
zijn de afbeeldingen bewust gekozen?21 In de laatste catalogusbe-
schrijving van het handschrift wordt het verband tussen teksten en
afbeeldingen vrij los genoemd (Vlaamse miniaturen... 1993, 212). Er
lijken echter wel degelijk verbanden te zijn. De selectie van de inge-
voegde illustraties vertoont namelijk eenzelfde patroon als bij de tek-
sten is aangewezen. Heel veel afbeeldingen zijn gerelateerd aan de
bijbel: ze tonen profeten, evangelisten of apostelen of ze geven een
gebeurtenis uit de bijbel weer: de drie koningen bij Jezus, Mozes die
de wetstafelen ontvangt, de doop van Christus in de Jordaan etc. Ook
de kerkvaders worden afbeeld. Het aantal ‘gewone’ heiligen is rela-
tief gering. De afbeeldingen tonen dus dezelfde aandacht voor de bij-
bel en in zekere zin ook de intellectuele gerichtheid die bij de tek-
sten is aangewezen. Bovendien vinden we van een aantal afgebeelde
autoriteiten ook citaten in de buurt van hun afbeelding.
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Mijns inziens zijn er twee afbeeldingen die een directe relatie met een
tekst vertonen. Mozes die de Tafelen met de tien geboden ontvangt
(fol. 45r) hoort bij tekst 3 die voornamelijk handelt over de tien
geboden en de afbeelding van een geestelijke en een non (fol. 110v)
kondigt tekst 16 aan. Daarnaast zijn er iets indirectere tekst-beeld
relaties aan te wijzen. Zo bevindt de afbeelding van St. Joris op fol.
152v zich vlak bij een tekst over Joris. Eerder in mijn betoog heb ik
al aangegeven dat de afbeeldingen van Maria Magdalena en Martha
als iconen van het schouwende en het werkende leven op fol. 92v
mijns inziens betrokken zijn op tekst 12, met name het middendeel
daarvan. Een laatste relatie die ik in dit verband wil noemen is die
tussen de afbeelding van de Joden die Christus wilden stenigen en
tekst 24. De tekst gaat uit van Joh. 8: 59: ‘Toen grepen ze stenen om
Hem te stenigen, maar Jezus trok zich terug en verliet de tempel.’ De
tekst neemt het tweede deel daarvan als uitgangspunt. In het
Middelnederlands wordt gezegd dat Jezus zich verbergt en dit wordt
zowel letterlijk uitgelegd als geestelijk geduid. Hij werkt vaak in het
verborgene of via een andere gedaante, met name tijdens de eucha-
ristie. Wat zien we nu bij de afbeelding? Ze toont ons een aantal
mannen waarvan er een inderdaad een steen in zijn hand heeft. Dat
het joden zouden zijn is echter nergens uit af te leiden.
Hoogstwaarschijnlijk beoogde de afbeelding oorspronkelijk heel iets
anders weer te geven. Door de tekst eronder: Dese wouden onse
heere steenen. Jhesus berch hem en ginc henen krijgt de afbeelding
hier zijn specifieke betekenis en wordt zij verbonden met de bijbe-
horende tekst. Het is opmerkelijk dat de afbeelding het hele bijbel-
vers geeft, waarvan de tekst slechts het tweede deel als thema
gebruikt. Het lijkt mogelijk dat de afbeelding hier als een soort ‘aan-
vulling’ op de tekst wordt gebruikt. Het zou mij niets verbazen als bij
nader onderzoek verschillende soorten subtiele relaties tussen de
afbeeldingen en de omringende tekst(en) aan het licht komen en als
de aard van die relaties onthullend is over het beoogde gebruik van
de codex. 

We hebben nu gezien dat zowel de teksten als de afbeeldingen een
duidelijke coherentie vertonen en ook onderling verbanden hebben,
al zijn die laatste nog niet volledig helder. Maar voor wie was dit
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geheel van teksten en afbeeldingen nu bedoeld? De teksten zelf spre-
ken zich daar niet heel helder over uit. De Spieghel van den kersten
ghelove zegt zowel aan het begin als aan het eind dat hij bedoeld is
voor simpele mensen (fol. 3r + 44v) en de vertaling van Gersons
Miroir de l’ame (tekst 3) spreekt over simpel kersten volc (fol. 45v).
Tekst 13 spreekt zelfs in de titel van eenen goeden simpelen mensche.
Maar de inhoud van alleen al deze drie teksten maakt duidelijk dat
die term niet in de moderne zin gebruikt is. Het beoogde publiek is
allerminst simpel. Het heeft een heel redelijk kennisniveau. Wat de
term hier aanduidt is dat het beoogde publiek geen Latijn kent en
geen geavanceerde intellectuele training gevolgd heeft. Verder bevat
de codex weinig expliciete signalen over het beoogde publiek. Er
komen uitspraken voor als dat het publiek de tekst kan horen of zelf
kan lezen, op andere plaatsen wordt aanbevolen nuttige dingen te
lezen of vaak in de bijbel te lezen (zie het citaat in noot 18). Er bestaat
nog geen systematische verzameling van dit soort passages en boven-
dien is het altijd mogelijk dat zo’n passage slaat op de oorspronkelijke
gebruikssituatie van de tekst waarin hij voorkomt en niet op de tekst
in deze codex.
Maar als we het materiaal dat nu beschikbaar is, beschouwen als
ondersteuning van de globale schets van de inhoud die ik hierboven
gegeven heb, dan lijkt het verantwoord de doelgroep te omschrijven
als een lekenpubliek met een relatief goede scholing. Het is een
publiek dat kan lezen en dat ook regelmatig doet, en dat streeft naar
een innerlijk hoogstaand christelijk leven.
Men zou kunnen tegenwerpen dat de korte dicta waarmee de open
ruimtes gevuld zijn,22 de wat concretere en minder hooggrijpende
teksten, zoals Vander conscientie (tekst 6) of de ‘discussie’ tussen
Albertus Magnus, Hendrik van Gent en Jacob van Maerlant (tekst 9)
en een aantal afbeeldingen (vooral die van heiligen) niet zo goed lij-
ken te passen bij dit intellectueel getinte publiek. Die tegenwerping
is op twee manieren te beantwoorden. Op de eerste plaats kan gezegd
worden dat er geen breuk hoeft te zijn tussen intellectuele reflectie
op het geloof en affectieve beleving daarvan en dat ook intellectuelen
zich wel eens ontspannen. Zoals moderne trivia als ‘Studio sport’ en
‘Goede tijden, slechte tijden’ aantrekkelijk kunnen zijn voor
moderne intellectuelen, zo kunnen ook de dicta en andere bladvul-



23

lingen best hun charme gehad hebben voor een middeleeuws publiek
dat in basis veel zwaardere kost zocht. Een tweede antwoord is genu-
anceerder. Het zou kunnen, dat dit handschrift materiaal bevat dat
door een primaire doelgroep gebruikt is om een secundaire doel-
groep religieus te vormen. De eerste groep leest het handschrift, de
tweede groep hoort eruit voorlezen of krijgt een aan hun vermogens
aangepaste mondelinge weergave van delen er uit te horen, al dan
niet onder gelijktijdige beschouwing van de afbeeldingen. Dit dub-
bele of indirecte gebruik is niet te bewijzen. Er zijn wel enkele aan-
wijzingen voor. Zo bevat de opening van tekst 1 de mededeling dat
de auteur de basiskennis met betrekking tot het geloof wil meedelen
aan alle simpele mensen die geen Latijn kennen ende te wetene die
kindere sijn ende als kindere der heilegher kerken leven willen (fol.
3r) wat ik interpreteer als ‘en met name zij die kinderen zijn en als
kinderen van de kerk willen leven’.23 Veel van de onderwerpen zijn
inderdaad geschikt voor de religieuze vorming van jeugdigen, maar
dan is er absoluut bemiddeling nodig. Ouders of onderwijzers lezen
de tekst en vertellen er daarna op aangepaste wijze over aan de kin-
deren. Iets dergelijks geldt voor de Gersonvertaling (tekst 3). Gerson
bedoelde zijn tekst zowel voor geestelijken die verantwoordelijk
waren voor de zielzorg aan eenvoudige leken als voor de hogere
lagen van die leken zelf. Als hetzelfde geldt voor de
Middelnederlandse omzetting, is deze de ene keer met en de andere
keer zonder bemiddeling gerecipieerd.
Voor ik hierover verder ga moet ik een andere, nog veel raadselach-
tiger, zaak aansnijden namelijk: hoe gebruikte het primaire publiek
dit boek? Hoe kwam het er aan en hoe vond het er zijn weg in? Dat
dit geen triviale vragen zijn toont fol. 2v (afb. 1). De rectozijde (voor-
kant) van dit blad bestaat geheel uit een lijst van kapittelopschriften
van de eerste tekst. Deze wordt afgerond door enkele regels op de
versozijde. Deze pagina is later opgevuld. Tot en met Hier staet van
der consciencie betreft het aanduidingen van teksten. In de rechter-
kolom worden bovenin nog twee teksten genoemd met direct daar-
onder een afbeelding van een profeet voorzien van twee berijmde
spreuken, een in de banderolle, de ander er onder. Op de combina-
tie afbeelding-spreuken ga ik nu niet in. 
De teksten die links genoemd worden zijn mijn nummers 2, 5, 8, 12,
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13, 9 en 6. De gebeden die rechts genoemd worden horen tot mijn
nummers 15 en 18. De ‘inhoudsopgave’ is dus niet compleet (het
laatste deel van het handschrift is zelfs helemaal niet vertegenwoor-
digd), het gaat om vermeldingen van gedeeltelijk onbelangrijke, of in
ieder geval zeer korte, teksten (2,15,18) en de volgorde hier is niet de
volgorde in het handschrift. Het nut van deze lijst lijkt dus minimaal.
Een gebruiker zal echt zelf zijn weg moeten zoeken in het hand-
schrift. Alleen de eerste tekst is goed ontsloten.
En om het raadsel nog groter te maken: het versje linksonder zegt:

Alse desen boec ghelesen es,
Soe gheeften weder dies hi es,
Soe salmene u ten anderen male
Gherne leenen, dat weetic wale.
Waermen des oec niet en dade
Ende menne anderwerven bade,
Hi soude wesen onghereet.
Dat seghet de ghene diet wel weet.

Dit boek kan dus geleend worden, tenminste als men het weer terug-
brengt. De laatste regel is enigszins ambigu. Men zou kunnen den-
ken dat hier iemand spreekt die al veel boeken niet teruggekregen
heeft en dat langzamerhand een beetje zat geworden is.
Waarschijnlijker lijkt mij echter dat hier een algemene uitspraak
gedaan wordt (‘dit zegt iemand die verstand van zaken heeft’) om het
geformuleerde verzoek te versterken.
Nu is - in tegenstelling tot wat velen van u waarschijnlijk denken -
het uitlenen van boeken in de middeleeuwen niet onbekend.
Kloosterbibliotheken leenden wel boeken uit ook aan mensen van
buiten het klooster.24 Zo staat er achter in het exemplaar van de kar-
tuize te Bazel van Gerard van Vliederhovens Cordiale (waarvan een
deel in een Middelnederlandse versie ook in dit handschrift staat) dat
men dit handschrift maar een maand mag lenen. Er zijn namelijk
zoveel liefhebbers voor dat het slechts zelden in huis is.25 En om een
Nederlands voorbeeld te geven: in het groot begijnhof te Haarlem
waren boeken aanwezig om uit te lenen (maar waarschijnlijk slechts
binnen het begijnhof zelf).26
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Dit handschrift maakt op geen enkele manier de indruk uit een
klooster te komen. Was het dan eigendom van een semireligieuze
gemeenschap zoals een begijnhof of een religieuze broederschap?
Maar waarom zou een lid daarvan het willen lenen? Het versje op fol.
2v zegt: ‘om te lezen’. Maar de meeste teksten heeft een lezer na een-
maal lezen niet onder de knie. Die zijn nuttiger als ze met een zekere
regelmaat kunnen worden nageslagen. En hoe zit het met de afbeel-
dingen? Die werken toch alleen als men ze voor ogen heeft? Moeten
we dan denken aan een situatie waarin het handschrift meestal op één
plaats berust maar wel voor korte periodes kan worden uitgeleend
voor het lezen of voor eigen gebruik kopiëren van een of meer spe-
cifieke teksten? 
Hoewel het globale profiel van het handschrift dus vrij duidelijk is,
blijven er rond de gebruikssfeer en het beoogde publiek toch nog
heel veel raadsels over. Het is op dit moment bovendien niet evident
hoe die het best aangepakt kunnen worden. Het lijkt er namelijk op
dat in de late veertiende en vroege vijftiende eeuw in de zuidelijke
Nederlanden binnen lekenmilieus op allerlei verschillende manieren
werd gezocht naar een evenwicht tussen vita activa en vita passiva en
dat daarbij enerzijds een duidelijk kritische tendens ten opzichte van
de hele clerus is aan te wijzen, maar dat anderzijds ook clerici en
lagere geestelijken de kant kiezen van de leken tegenover de hogere
rangen in de kerkelijke hiërarchie en vooral dan de academisch
geschoolde theologen.27 Er zijn dus geen veilige, keiharde historische
gegevens om de tekstuele of handschriftelijke onzekerheid op te los-
sen. Hier moet, zoals bij elk onderzoek naar verzamelhandschriften,
voortdurend worden afgewogen hoe codicologische, tekstuele, ico-
nografische, en historische gegevens zo goed mogelijk met elkaar in
verband kunnen worden gebracht. Steeds weer wordt de onderzoe-
ker gedwongen zich rekenschap te geven van de validiteit van zijn
aannames en van de betrouwbaarheid van de conclusies die hij op
basis daarvan trekt.
Hierin ligt voor mij een extra reden om de studie van verzamel-
handschriften belangrijk te noemen. Op veel terreinen binnen de
medioneerlandistiek heerst een vrij grote consensus over methoden
en uitgangspunten. Daar wordt dan ook weinig over gereflecteerd.
Maar een wetenschappelijke discipline die levend wil blijven, kan
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zich niet permitteren geen fundamentele vragen meer te stellen. Van
de andere kant sluit theoretische en methodologische reflectie lang
niet altijd aan bij de literairhistorische praktijk. Bij de studie van ver-
zamelhandschriften is er nog geen algemeen aanvaarde praktijk28 en is
methodologische reflectie dus onontkoombaar. Studie van verzamel-
handschriften stuurt ons dus op natuurlijke wijze terug naar de bron
van onze omgang met Middelnederlandse teksten. Hier is veel te
leren dat ook relevant is voor andere terreinen van de medioneerlan-
distiek.

En dat brengt me tot een nog fundamenteler niveau. Met deze ora-
tie aanvaard ik de leerstoel ‘Historische Nederlandse Letterkunde
voor 1500’ maar de teksten waar ik over gesproken heb, zouden in
een moderne beschouwing over literatuur geen van alle aan bod zijn
gekomen. De oorzaak hiervan ligt in de negentiende eeuw. Toen is
voor het eerst de opvatting dominant geworden dat er een groep tek-
sten bestaat die door zijn esthetische kwaliteit apart staat van andere
teksten en daardoor ook waardevoller is. Die opvatting is gemeen-
goed geworden en zo dominant dat veel mensen zich niet eens meer
realiseren dat het hier om een tijdsgebonden opvatting gaat en niet
over een feit. Middeleeuwers echter wilden geen literatuur maken,
want ze kenden het begrip eenvoudigweg niet. Dat betekent dat lite-
ratuurhistorici die zich met middeleeuwse teksten willen bezighou-
den, moeten kiezen. Ze kunnen zich richten op die teksten uit de
middeleeuwse overlevering die sterk lijken op wat wij tegenwoordig
onder literatuur verstaan, dus op verhalen, lyrische poëzie, toneel-
stukken. Ze moeten dan laten zien in hoeverre die teksten overeen-
komen met ons verwachtingspatroon en in hoeverre ze daarvan
afwijken en ze moeten proberen beide zaken te verklaren. De andere
keus die literatuurhistorici kunnen maken, is uitgaan van de teksten
die in de middeleeuwen aantoonbaar belangrijk werden gevonden,
onderzoeken waarom men ze belangrijk vond en welke rol de talige
middelen die wij literair noemen (rijm, ritme, metrum, metaforiek,
stijl etc.) speelden bij het functioneren van deze teksten voor hun
oorspronkelijke publiek. Bij de eerste keuze zijn onze ideeën over
teksten het uitgangspunt, bij de tweede (onze opvattingen over) het
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toenmalig functioneren van teksten. De tweede richting is aanzien-
lijk jonger dan de eerste (al bestaat ze zo langzamerhand toch al meer
dan dertig 30 jaar). Beide zijn wetenschappelijk nog steeds zinvol en
beide zijn ook maatschappelijk productief te maken. Mijn oratie staat
in de tweede richting en dat zal voor mijn vakgenoten in het geheel
niet verrassend zijn geweest en voor redelijk veel andere literatuur-
wetenschappers evenmin. Ik besteed er toch expliciet aandacht aan,
omdat de uitkomsten van deze invalshoek in mijn beleving nogal
beperkt blijven tot kringen van historisch letterkundigen. Door de
manier waarop medioneerlandici hun werk doen ligt samenwerking
met andere mediëvisten voor de hand en die samenwerking vindt
dan ook regelmatig plaats. Maar de vraag hoe je het begrip literatuur
en literaire teksten het best onderzoekt, is ook relevant voor onder-
zoekers van moderne literatuur en voor literatuurtheoretici. In die
kringen heeft intussen het idee breed ingang gevonden dat literatuur
niet alleen als een waarde op zichzelf onderzocht moet worden maar
ook als een maatschappelijk verschijnsel, maar de confrontatie met de
uitkomsten van historische studies blijft uit. Er wordt wel lippen-
dienst bewezen aan het interessante werk dat op vroegere perioden
wordt verricht, maar vervolgens gaat het toch weer uitsluitend over
twintigste-eeuwse fenomenen en teksten. En medioneerlandici spre-
ken zich vrijwel nooit uit over de consequenties van hun onderzoek
voor hedendaagse vraagstellingen of uitgangspunten. Dit gebrek aan
dialoog binnen de literatuurwetenschap is te betreuren. 
Mijn betoog is gestuurd door vragen als: wat is de relatie tussen tekst-
drager en tekstfunctie, wat zijn de kenmerkende eigenschappen van
teksten, welke relaties kunnen er bestaan tussen verwante maar ver-
schillende teksttypen en hoe is de gebruikswaarde van teksten te
bepalen? Dat zijn vragen die ook gesteld worden door taalbeheersers
en tekstwetenschappers. Maar van contact tussen hen en historisch
letterkundigen is al helemaal nauwelijks sprake. Ook dat vind ik jam-
mer. In onze maatschappij spelen teksten als middel tot informatie-
overdracht nog steeds een centrale rol en onze opvattingen over de
wijze waarop dat proces zich afspeelt, zijn noodzakelijkerwijs
beperkt, want historisch bepaald. Dat is onvermijdelijk maar het ont-
slaat ons niet van de taak om zo goed mogelijk na te denken over
onze vooronderstellingen en een vergelijking tussen onze opvattin-
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gen en die uit ons verleden is een uitstekende manier om dat te doen.
De dialoog tussen moderne en historisch letterkundigen en tussen
historisch letterkundigen en tekstwetenschappers, die ik hier bepleit,
zou dus kunnen, nee moeten, leiden naar de bron van onze huidige
beoefening van de geesteswetenschappen. En alleen een bron geeft
levend water.

Aan het eind van deze rede wil ik graag het College van bestuur van
deze universiteit bedanken en alle anderen die aan mijn benoeming
hebben bijgedragen. Ik hoop het vertrouwen dat zij in mij stellen,
niet te beschamen.
Beste Bart, Dieuwke en Orlanda. Vanaf onze eerste bijeenkomst heb
ik mij bij jullie thuis gevoeld en tot nu toe is onze samenwerking heel
vruchtbaar, vrolijk en inspirerend geweest. Ik wil nooit meer bij jul-
lie weg. Jullie en de andere leden van de afdeling Middelnederlandse
letterkunde, Hans, Jeske, José, Jaap, Marjolein, Reindert, Marieke,
Martin, Martine en Niels vormen een fantastische groep. 
Hooggeleerde Gerritsen, beste Wim, leermeester op afstand. Van jou
heb ik onder andere het belang geleerd van de traditie waaruit ons
vak voortkomt. Je hebt daar heel je carrière door aandacht voor
gevraagd. Anderzijds ben je nooit bang geweest om nieuwe wegen
in te slaan. Ik denk dat je juist daardoor die traditie levend hebt kun-
nen houden. Ik zal proberen om hem met evenveel respect, maar
ook met de nodige eigenzinnigheid, door te geven aan de volgende
generaties.
Hooggeleerde Van Oostrom, beste Frits. Voor het eerst in de wereld-
geschiedenis zijn er twee hoogleraren aan één universiteit tegelijk
werkzaam op het terrein van de Middelnederlandse literatuur. Dat is
een situatie waar niemand ervaring mee heeft en die hopelijk nu nog
onvermoede perspectieven zal bieden. Ik hoop dat we er in zullen
slagen in gezamenlijkheid impulsen te geven aan onderzoek én
onderwijs. Zij zijn immers schering en inslag van het universitaire
weefsel en het een kan niet zonder het ander. 
Dames en heren medewerkers van het Onderwijsinstituut
Nederlands, ik dank jullie voor de openheid waarmee jullie mij ont-
vangen hebben. Een van de dingen die mij bij jullie getroffen heeft,
is de gedrevenheid waarmee velen van jullie het ideaal van de een-
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heid van de neerlandistiek koesteren. Ik had dat niet zo toen ik hier
kwam, maar jullie hebben het op mij overgedragen. Ik wil de
komende jaren graag met jullie werken aan het verkleinen van de
afstand tussen dat prachtige ideaal en de feitelijkheid van onze dage-
lijkse praktijk.
Dames en heren medioneerlandici uit Nederland en Vlaanderen, als
ik zeg dat wij het mooiste vak ter wereld hebben dan zullen jullie dat
met mij eens zijn, al weten we dat we dat eigenlijk niet kunnen stel-
len. Wat mij aan ons gemeenschappelijke werk altijd getroffen heeft,
is hoezeer het bepaald wordt door collegialiteit, betrokkenheid en
bereidheid tot samenwerken. Mijn hiërarchische positie temidden
van jullie is veranderd. Ik hoop dat onze collegiale verhoudingen
precies hetzelfde blijven.
Dames en heren leden van de Onderzoeksschool Mediëvistiek,
vooral die uit Utrecht, de moderne mediëvistiek heeft een natuur-
lijke neiging tot interdisciplinariteit en daarom heb ik de afgelopen
jaren met velen van jullie mogen samenwerken, voor mijn gevoel
steeds tot voordeel van alle betrokken partijen. Ik hoop dat dit niet
verandert, want je laten verrassen door iemand die hetzelfde anders
doet, blijft steeds even spannend en leerzaam.
Dames en heren studenten, jullie hebben de afgelopen drie kwartier
iets van mijn ambities kunnen horen en jullie zullen gemerkt hebben
dat ze niet bescheiden zijn. Ik zou jullie willen uitnodigen je eigen
doelstellingen even ambitieus te formuleren. Ben niet tevreden met
alleen braaf studeren en studiepunten halen maar probeer tijdens je
studie al je intellectuele en geestelijke vermogens zo ver mogelijk te
ontwikkelen. Anders doen jullie jezelf tekort. En vraag van mijn col-
lega’s en mijzelf het beste wat we hebben. Alleen op die manier kan
het intellectuele en vormende klimaat in stand blijven dat de univer-
sitaire gemeenschap nu al acht eeuwen als ideaal koestert.

Ik wil deze rede opdragen aan mijn moeder en aan de nagedachtenis
van mijn vader.

Ik heb gezegd.
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1. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, fol. 2v
‘Inhoudsopgave’ en ‘colofon’ 
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2. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, fol. 24v
De drie koningen bieden Jesus en Maria geschenken aan  
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3. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, fol. 126r
De drie doden 
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4. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10, fol. 132v
Joden die Christus willen stenigen  
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Noten

1. Zie over verzamelhandschriften en de studie daarnaar: Sonnemans 1996, Queeste
5 (1998), nr. 2 - Comburg-nummer en Jansen-Sieben & Van Dijk 1999.

2. De titel van het project is ‘Verzamelde vroomheid. Een handschrift als spiegel van
lekendevotie rond 1400’. Het beoogt een transcriptie van het hele handschrift, een
kritische editie daarvan, een studie van de ontstaansgeschiedenis van de codex en
een literairhistorische studie van enkele belangrijke teksten en van de collectie als
geheel.

3. Zie over de codex Deschamps 1972, 241-246; Vlaamse miniaturen... 1993, 210-
214; Kienhorst 1996, 50-53; Renger 1985 en 1987. 

4. Zie als voorbeelden van de studie van verzamelhandschriften als geheel Huizenga
1997, Brinkman 2000, Kinable 2001 en Mulder-Bakker 2002.

5. Ik heb gebruik gemaakt van de transcripties van Kees Schepers en Hans Kienhorst,
die ik hierbij graag dank voor hun hulp. Afkortingen heb ik stilzwijgend opgelost,
u/v/w en i/j spelling is aangepast aan het hedendaags gebruik en voor zover er
interpunctie in citaten uit het handschrift staat, is die van mijn hand.

6. Bedoeld is de Summa de viciis et virtutibus van Guillaume Peyraut (of Peraldus). 
7. De identificatie is gedaan door Kees Schepers.
8. Vgl. Jungmann 1962, II, 555. Het gebruik om de mis met deze proloog te beslui-

ten is in de middeleeuwen ontstaan maar heeft zich niet overal even snel verbreid.
Mijn hypothese is dat Augustijnken deze tekst niet op deze wijze zou hebben toe-
gelicht als het door hem beoogde publiek er niet vanuit de liturgische praktijk ver-
trouwd mee was.

9. Het gaat om anima vegetativa, anima sensitiva, anima rationalis. Deze worden
elders ook wel als drie vermogens van de ziel behandeld (Stoffers 1994, 207-213).

10. Zie Der leken spieghel, I, c. 17-18 (De Vries 1844, 62-70). Boendale bespreekt de
drie aristotelische zielen ook, maar veel primitiever dan Augustijnken.

11. De tekst is naar een ander handschrift uitgegeven in Blommaert 1851, 131-142.
12. Bijv. ‘contemplatie’ en ‘jubilatie’. Vgl. Lievens 1985, 190-191.
13. De identificatie is gedaan door Marie-Louise Salet.
14. Vgl. Lievens 1982 en 1985.
15. Vgl. Joh. 11: 11-45 en 12: 1-11 en vooral Luk. 10: 38-42. In de middeleeuwen

wordt de Maria uit deze bijbelplaatsen gelijkgesteld met Maria Magdalena. 
16. De kopiist van de berijmde brief in het perkamenten deel van de codex is de

tweede kopiist van de Brugse Spieghel historiael fragmenten. Zie Biemans 1997,
193 + 355. 

17. Zie 1 Sam., vooral hoofdstuk 2. De ondergang van Eli’s geslacht wordt daar voor-
speld. Verderop in de boeken Samuel en Koningen wordt de feitelijke ondergang
ook verteld of aangeduid. De bijbelverwijzing in het citaat is correct. Het eerste
en tweede boek Samuel uit de grondtekst worden in de Vulgaat namelijk als het
eerste en tweede boek Koningen aangeduid. De twee boeken Koningen worden
daar doorgenummerd als het derde en het vierde boek Koningen.

18. Een passage die in dit verband bijzondere vermelding verdient, komt voor in tekst



37

20. Daar wordt gezegd dat oprecht berouw onder andere ontstaat als we de Schrift
onderzoeken om Gods geboden te vervullen. Dan volgt een beeld: In de maniere
dat twijf haer besiet inden spieghel of soe iet heeft in hare aensichte dat haren bru-
degoem mochte vernoyen [= verdrieten, mishagen], also zijn wi ons sculdich te
besiene inde scrifture ons heeren of wi besmit zijn of ne [= niet] zijn int aensichte
ons brudegoems (fol. 122r). Dit is zowel opmerkelijk omdat het regelmatige bij-
bellezing aanbeveelt als om de aard van het beeld. Dat een vrouw in de spiegel
kijkt om te zien of ze mooi is, wordt namelijk meestal negatief beoordeeld in de
middeleeuwen. Is hier van indirecte invloed van het Hooglied sprake? 

19. Het traktaat is naar een ander handschrift uitgegeven in Reynaert 1978. Behalve
in het Palmboomtraktaat (23) komt een allegorische interpretatie van een
(ommuurde) tuin en een of meer bomen ook nog voor in de teksten 12 en 25.
De techniek is hetzelfde maar de uitwerking is telkens anders. 

20. De tekst is naar een ander handschrift uitgegeven in Blommaert 1851, 128-130.
21. In de nu volgende beschouwing negeer ik de vier direct op de bladen van de

codex aangebrachte tekeningen. Die zijn alle vier met de omringende tekst ver-
bonden, maar dat ligt voor de hand. Mijn opmerkingen zijn gebaseerd op Renger
1985, 21, maar ik leg eigen accenten.

22. Twee voorbeelden van dergelijke dicta zijn: Sinder dat Judas verriet den meester
sijn / Soe en dede noeyt verrader goeden fijn [= bracht iets tot een goed einde]
(fol. 91rb) en Biechte sonder rouwe / Ende vriendt sonder trouwe / Ende ghebet
sonder ynnicheit / Dats al verloren arbeit / Als die scriftuere seit (fol. 120vb).

23. De syntaxis is hier moeilijk. Ter controle geef ik de hele passage: Hier omme eest
dat ic u nu meene te bewisene den simpelen menschen diet in latine niet en ver-
staen. ter moeder tonghe dat meeste ende tgrove dat alle kerstine creatueren die
vroescap hebben ende redene wel sijn sculdich te kennen ende te wetene. die
kijndere sijn. Ende als kindere der heilegher kerken leven willen. De interpunc-
tie is die van het handschrift.

24. Vgl. Clark 1968, 16-17 + 31-32 en Meinsma 1903, 72-73.
25. Vgl. http://www.german.leeds.ac.uk/core2/heartsease.htm 
26. Vaske 1993, 132.
27. Over deze problematiek is veel te vinden in het oeuvre van Warnar. Inspirerend

zijn bijvoorbeeld Warnar 1991 en Warnar 2002. Het is niet uit te sluiten dat het
handschrift in kringen van de lagere clerus geplaatst moet worden. De veronder-
stelde bijbelkennis en (tenminste) passieve beheersing van het Latijn passen daar
immers heel goed bij; de kritische houding ten opzichte van de hele kerkelijke
hiërarchie echter minder.

28. Vgl. bijvoorbeeld hoe verschillend Kinable 2001 en Mulder-Bakker 2002 dezelfde
codex (Oxford, Bodleian Library, Marshall 29) behandelen.  
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Bijlage 1: Globaal overzicht van de teksten in Wiesbaden,
Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10

1. Die spieghel van den kersten ghelove (catechetische summa)
2. Van der .O. diemen inden advent singt (bladvulling, tijdsklacht)
3. Vertaling van Jean Gerson, Miroir de l’ame (catechetisch traktaat, vooral over 10

geboden en biecht)
4. Drie gebeden, waaronder een vertaling van (pseudo)Thomas van Aquinos

Concede mihi, misericors Deus en van het aflaatgebed van paus Johannes XXII.
5. Augustijnken van Dordt, Expositie op het Sint-Jansevangelie (d.w.z. op de pro-

loog daarvan)
6. Vander conscientie (of: Van den viere vingheren ende van den dume; sproke)
7. Bladvullingen, waaronder een korte tekst, toegeschreven aan Eckhart over oot-

moed en mystiek (de laatste is uitgegeven in Ubbink 1978, 206-207)
8. Bewerkende vertaling van Beda’s Apokalyps-commentaar
9. Den lof van Maria ghemaect op drie staven (berijmde ‘discussie’ tussen Albertus

magnus, Hendrik van Gent en Jacob van Maerlant)
10. Dialoog tussen Eckhart en een leek over waarachtige armoede (mystiek gekleurd;

uitgegeven in Ubbink 1978, 204-205)
11. Gebed van Andreas aan zijn kruis, verzoek om te mogen sterven
12. Berijmde brief aan een jonkvrouw over deugdbeoefening (behandelt biecht en

zuivering, werkende leven, schouwende leven)
13. Questien van eenen goeden simpelen mensche (een lijst vragen over theologische

en existentiële problemen met antwoorden; uitgegeven in Lievens 1985)
14. Dit sijn die oefeninghen die behoren eenen gheesteliken toe (over het beste reli-

gieuze leven)
15. Drie gebeden: tot het H. Kruis, tot Jezus en tot Johannes de evangelist
16. Een disputacie tuschen eene joffrouwe van oerdinen ende eenen priester van oer-

denen (twistgesprek tussen vrouw en geestelijke, vooral over de waarde van de
mis en van geestelijken; uitgegeven in Lievens 1982)

17. Van .iv. lichten (over soorten genade en innerlijk leven)
18. Dictum toegeschreven aan Augustinus en gebeden tot Maria, het eerste eveneens

toegeschreven aan Augustinus
19. Middelnederlandse versie van Anselmus van Canterbury’s Ars moriendi
20. Dits douwe testament ende dnyewe (tekst over 30 sporten van een ladder die elk

een deugd representeren; biecht is belangrijk)
21. Bladvulling: opsomming van zeven zaligheden die Jezus geeft
22. Dit sijn de .vij. gaven vanden heleghen geest (over zeven zonden tegen de Geest

en zijn zeven gaven als remedie daartegen)
23. Palmboomtraktaat (mystiek traktaat gebaseerd op zeven combinaties van tak,

bloem en vogel)
24. Letterlijke uitleg en geestelijke interpretatie van Joh. 8: 59.
25. Preek op het thema ‘Hortus conclusus, fons signatus’ (mystiek)
26. Over de goedertierenheit Gods
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27. Dits Sente Pauwels leere (over de ware geestelijke mens)
28. Uitleg bij de zeven kruiswoorden
29. Tekst over de acht zaligsprekingen
30. Dit es S. Pauwels leere ghemaect den heilighen gheest ter eeren 
31. Bladvulling over Bernardus
32. Middelnederlandse versie van de Keulse preek van Hendrik van Leuven (uitgege-

ven in Axters 1947, 254-255)
33. Excerpten (proloog en eerste hoofdstuk) uit de Middelnederlandse vertaling van

Gerard van Vliederhovens Cordiale de quatuor novissimis (over de lichamelijke
dood)

34. Bladvullingen, waaronder een sproke over hoe St. Joris ridder werd
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Bijlage 2: Illustraties in Wiesbaden, 
Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10

1. Christus als Salvator mundi (1v)
2. Afbeelding van profeet (2v)
3. St. Maarten en de bedelaar + Christus die Maarten toespreekt (14r)
4. St. Joris en de draak (14v)
5. Profeten: Jeremia, Daniël (?), Job en Ezechiël (15r)
6. Maria, Jezus + heilige; opstanding der doden (15v)
7. Christoffel - verdwenen (16r)
8. St. Mattheus en St. Bernardus - de laatste verdwenen (16v)
9. Salomon, Job, H. Katherina + verdwenen plaatje (24r)
10. De drie koningen bieden Jezus en Maria geschenken aan (24v)
11. Mozes ontvangt de wetstafelen - verband met tekst 3 (45r)
12. Engel als symbool van de evangelist Johannes - verband met tekst 8 (50v)
13. Annuntiatie, de profeten Jeremias en Isaias (61r)
14. De evangelisten Mattheus en Johannes; Johannes de belijder en Andreas (61v)
15. De hoer van Babylon - verband met tekst 8 (80r)
16. St. Stefanus en St. Blasius (92r)
17. Maria Magdalena (verdwenen) en Martha als representanten van het schouwende

en het werkende leven - verband met tekst 12 (92v)
18. Priester en non - verband met tekst 16 (110v)
19. Maria met kind, St. Katherina en St. Barbara (118v)
20. Daniël en de apostel Thomas (120v)
21. De doop van Christus (121r)
22. De kerkvaders Gregorius, Hiëronymus, Augustinus en Ambrosius (121v)
23. De drie doden, opstaand uit het graf (126r)
24. Seneca, schrijvend (126v)
25. Christus als Salvator mundi (132r)
26. Joden die Christus willen stenigen - verband met tekst 24 (132v)
27. St. Michael die de duivel verdrijft + Petrus en Paulus - beide verdwenen (136v)
28. St. Joris - verband met de Joristekst onder 34 (152v)
29 St. Paulus (153r)
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