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Stel dat ik mij bij de nadering van het jaar 2000 zou 
vermeten, een beeld te willen schetsen van de dyna-
miek van de Middelnederlandse letterkunde van zes 
eeuwen geleden [...]. Een van de lastigste problemen 
die daarbij om een oplossing vragen lijkt mij gele-
gen te zijn in het fragmentarische karakter van onze 
kennis. Hoe (of waarmee) vul je de gaten in een ga-
tenkaas? 
 

Wim Gerritsen (1998, 183) 
 
 
 
Materiality in manuscript studies and book history 
matters. Its study not only contributes to our know-
ledge of manuscript production, but also allows us to 
construct informed hypotheses as to who read manu-
scripts and why. 
 

Orietta da Rold (2011, 13) 
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In onse scole men dicken seit,  
Ende in ghelikenessen leit,  
Dat in die lettere niet en staet 
Al die zake daert an gaet. 
 
   Die Rose1 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 
 
 

INTRODUCTIE 
 
 
 1.1  MEERTEKSTCODICES IN DE MEDIONEERLANDISTIEK 
 
Aan het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw vond in de medioneerlandistiek een be-
langrijke verandering plaats. Sinds de begindagen van deze discipline was de balans tussen teksten en 
handschriften altijd doorgeslagen naar de kant van de teksten, maar daar kwam toen verandering in. 
De aandacht voor de codex – de materiële en tekstuele context waarin teksten werden overgeleverd – 
nam in het onderzoek in korte tijd sterk toe. Daarmee bewoog de medioneerlandistiek zich in eenzelf-
de richting als het internationale onderzoek in die tijd.2 Het is niet vreemd dat binnen dit kader de aan-
dacht voor meertekstcodices – of verzamelhandschriften – in de medioneerlandistiek groter werd.3 
Immers, juist deze handschriften, waarin zo veel Middelnederlandse klassiekers zijn overgeleverd, 
boden de onderzoeker de kans om teksten in hun context te bestuderen.  
 De toegenomen aandacht voor meertekstcodices kwam onder meer tot uiting in de reeks Middel-
eeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN).4 In deze serie worden meertekstcodices 
volledig geëditeerd en nauwkeurig codicologisch beschreven. De reeks stelt zich tot doel het onder-
zoek te faciliteren door ‘verantwoorde grondslagen te bieden voor de literair-historische studie van 
middeleeuwse teksten in de context waarin ze indertijd overgeleverd zijn.’5 Bovendien voedde de 
                                                           
1 Die Rose, vers 6619-6622 volgens het Comburgse handschrift (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Poet et 
Phil. fol. 22): Brinkman & Schenkel 1997, I, 272. – De citaten in deze studie zijn overgenomen uit bestaande edities, tenzij 
anders vermeld. Om de leesbaarheid van deze studie te vergroten heb ik hoofdlettergebruik, spelling (van u/v/w en i/j) en 
interpunctie, waar nodig, stilzwijgend aangepast aan moderne maatstaven. Indien relevant wordt de oorspronkelijke inter-
punctie in een citaat vermeld in de voetnoot. Eveneens met het oog op de leesbaarheid verwijs ik bij voorkeur met een naam 
naar handschriften, in plaats van met een signatuur of sigle. Wanneer een handschrift de eerste maal ter sprake komt zal ik in 
een voetnoot de huidige bewaarplaats vermelden. Een overzicht van alle gebruikte handschriftnamen is te vinden in een apart 
register aan het einde van deze studie. 
2 De internationale stroming werd Material Philology (of New Philology) genoemd. Enkele belangrijke publicaties uit deze 
stroming zijn: Cerquiglini 1989, Nichols 1990 en Nichols 1997. In de medioneerlandistiek vond deze stroming geen navol-
ging, maar werd een eigen weg gevolgd. Brinkman 2009, 5-6 schetst een beeld van de (beperkte) Nederlandse navolging van 
de ideeën van de Material Philology in strikte zin. 
3 Ik gebruik beide benamingen als synoniemen, maar geef de voorkeur aan de eerste optie, een door Jan Willem Klein geïn-
troduceerde term (Klein 1995A, 23-26). Meertekstcodex staat namelijk duidelijk in oppositie met de term enkeltekstcodex, 
een handschrift waar maar één tekst in te vinden is. Bovendien kan de term ‘meertekstcodex’ adequaat worden vertaald in 
andere talen. Hoewel in het Duits de term ‘Sammelhandschrift’ wordt gebruikt en in het Frans ‘recueil’ de gangbare aandui-
ding is, blijkt er in het Engels enige verwarring te ontstaan als getracht wordt ‘verzamelhandschrift’ te vertalen. Het Engels 
kent namelijk geen overkoepelende naam voor dit soort handschriften. Daar wordt het onderscheid gemaakt tussen een ‘an-
thology’ waarin een tekstcollectie is opgenomen met een duidelijke samenhang en een ‘miscellany’ waarin die samenhang 
ontbreekt. De term ‘meertekstcodex’ kan zonder betekenisverandering vertaald worden naar ‘multi-text codex’ of ‘multi-item 
codex’ en lost dit probleem dus eenvoudig op. 
4 Op enkele uitzonderingen na worden er in andere taalgebieden (nog) geen integrale edities van meertekstcodices gepubli-
ceerd. In de reeks Middle English Texts zijn intussen twee edities van verzamelhandschriften met Engelse teksten opgeno-
men: Oxford, Bodleian Library, Ashmole 61 (Shuffleton 2008) en Londen, British Library, Harley 2253 (Fein 2014-lopend). 
5 Govers e.a. 1994, 178 ( = Mertens 1994, 10). 
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reeks de nieuwe aandacht voor de materiële aspecten van de codex, waardoor de invloed van de codi-
cologie in de medioneerlandistiek groter is geworden. Zo kon Paul Wackers in 1994, aan het eind van 
zijn lezing op het congres ter gelegenheid van de publicatie van het eerste deel van de MVN-reeks, het 
Geraardsbergse handschrift, nog opmerken dat ‘een toenadering tussen medioneerlandistiek en codico-
logie’ hem zeer belangrijk leek.6 Nu, twintig jaar later, is al meerdere malen het belang van die toena-
dering getoond. Publicaties van Jos Biemans, Herman Brinkman, Hans Kienhorst, Jan Willem Klein, 
Erik Kwakkel en Herman Mulder hebben de medioneerlandistiek een nieuwe, codicologische dimen-
sie gegeven.7 Deze onderzoekers, en anderen in hun spoor, zijn de nieuwe vragen gaan stellen waarop 
Wackers in 1994 alludeerde: ‘Ik ben er [...] van overtuigd [...] dat we andere vragen moeten stellen om 
handschriften als tekstdragers werkelijk adequaat te onderzoeken.’8 
 Door de aandachtsverschuiving van individuele teksten op zich naar teksten in hun handschriftelij-
ke context is onze kennis over codices, zoals het Comburgse handschrift, het handschrift-Van Hulthem 
of het Wiesbadense handschrift aanzienlijk toegenomen.9 Ondanks deze resultaten blijft een belangrijk 
onderdeel van het spectrum onderbelicht. Omdat vrijwel ieder onderzoek naar meertekstcodices zich 
richt op één codex, heeft het zich tot op heden zelden gefocust op het fenomeen ‘meertekstcodex’ in 
het algemeen. Onderzoek waarin meerdere verzamelcodices met Middelnederlandse teksten in samen-
hang worden onderzocht, vergelijkbaar met het onderzoek van Sarah Westphal naar meertekstcodices 
met Duitse teksten, heeft in de medioneerlandistiek tot nu toe niet plaatsgevonden. Slechts in zeer 
beperkte mate en op kleine schaal worden meertekstcodices met elkaar vergeleken in de medioneer-
landistiek.10 
 Het internationale onderzoeksproject ‘Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections 
from a European Perspective’, dat financieel werd gesteund door het netwerk Humanities in the Euro-
pean Research Area (HERA) en liep van juni 2010 tot en met september 2013, schiep twee belangrijke 
voorwaarden om een vergelijkend onderzoek naar meertekstcodices met Middelnederlandse teksten 
mogelijk te maken. Niet alleen stelde het een budget beschikbaar zodat een onderzoeker zich enkele 
jaren kon verdiepen in de vele aspecten van meertekstcodices, tevens creëerde het een kader om over 
de Middelnederlandse taalgrenzen heen te kijken en op intensieve wijze van gedachten te wisselen met 
collega’s die meertekstcodices uit het Franse, Engelse en Duitse taalgebied bestuderen.11 Op deze 
wijze konden algemene uitspraken over meertekstcodices getoetst worden binnen een internationaal 
kader. Het onderzoek dat binnen dit project werd uitgevoerd, richtte zich op de rol van korte verhalen-
de versteksten in meertekstcodices en had als uitgangspunt dat de veranderlijkheid van de teksten (‘va-
riance’) en hun positie binnen de tekstcollecties waarin ze voorkomen aanwijzingen kunnen geven 
over – onder meer – het ontstaan van de tekstcollecties waarvan ze deel uit maken en over de beoogde 
gebruikers van de codex. Mijn taak binnen het project was om de tekstcollecties in codices met Mid-
delnederlandse teksten ook vanuit hun materiële context te benaderen. In mijn onderzoek heb ik daar-
om aan de zojuist genoemde literatuurwetenschappelijke uitgangspunten van het project een codicolo-
gische invalshoek toegevoegd. Want, zoals ook boven dit hoofdstuk in het citaat uit Die Rose wordt 
verwoord, de tekst geeft niet alle informatie die we nodig hebben. 

                                                           
6 Wackers 1996A, 36. Geraardsbergse handschrift: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 837-45. 
7 Enkele belangrijke publicaties zijn: Biemans 1997, Biemans 1999, Brinkman 1998, Brinkman & Mulder 2003, Kienhorst 
2005B, Klein 1995A en Kwakkel 2002. 
8 Wackers 1996A, 37. 
9 Comburgse handschrift: Brinkman & Schenkel 1997; handschrift-Van Hulthem: Brinkman & Schenkel 1999 (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, 15589-623); Wiesbadense handschrift: Kienhorst & Schepers 2009 (Wiesbaden, Hessisches Haupt-
staatsarchiv, 3004 B 10). Enkele voorbeelden van belangrijke publicaties zijn Brinkman 2000 over het handschrift-Van Hul-
them en Schepers 2013 over het Wiesbadense handschrift. 
10 In deze studie zal ik spreken van handschriften met (bijvoorbeeld) Middelnederlandse teksten, niet van Middelnederlandse 
handschriften. Deze laatste benaming is incorrect en heeft geen oog voor de mogelijke aanwezigheid van anderstalige teksten 
in de codex. Enkele voorbeelden uit de medioneerlandistiek zijn Hogenelst 1994 (over het Comburgse handschrift en het 
handschrift-Van Hulthem), Sonnemans 1996 (over opschriften), Schenkel 1998 (over de ordening van meertekstcodices) en 
Ermens 2013 (over het nummeren van teksten en het opgeven van het aantal verzen per tekst). In Westphal 1993 worden 
verzamelhandschriften met Duitse teksten in vergelijkend perspectief geplaatst en in Westphal 1999 wordt het handschrift-
Van Hulthem met deze codices vergeleken. Recent heeft Elisabeth de Bruijn een vergelijkend onderzoek gedaan naar meer-
tekstcodices met Nederduitse verhalende versteksten (De Bruijn 2013). In Biemans 1997, I, 97-124 worden verzamelhand-
schriften met daarin (excerpten uit) de Spiegel historiael besproken. 
11 Reeds in 1998 wees Wim Gerritsen erop dat het belangrijk was om op de hoogte te blijven van wat de ‘buren’ doen, met 
name in Engeland en Duitsland (Gerritsen 1998, 183).  



HOOFDSTUK 1 • INTRODUCTIE 
 

 

• 15 • 

Het is het verzamelhandschrift waarin de dynamiek van de tekstuele overlevering het best tot uitdruk-
king komt. Zo moet bij het samenstellen ervan, in de eerste plaats, bepaald worden welke teksten sa-
men in één codex worden opgenomen. De kans is groot dat daarbij gezocht wordt naar teksten die bij 
elkaar passen (qua genre, thematiek, enzovoort). In de tweede plaats moet bepaald worden in welke 
volgorde de teksten worden opgenomen (waarbij het benadrukken van de inhoudelijke overeenkom-
sten een belangrijke overweging kan zijn). 
 Voor elke meertekstcodex moeten keuzes gemaakt worden en dat resulteert keer op keer in een 
uniek eindproduct. Uit de MVN-reeks blijkt duidelijk dat verzamelhandschriften zeer divers zijn. Er 
zijn handschriften met hoofdzakelijk versteksten (het Comburgse handschrift en het handschrift-Jan 
Phillipsz.) en handschriften met voornamelijk prozateksten (het Gaesdonckse traktaten-handschrift), er 
zijn handschriften met vooral religieuze teksten (Gaesdonck, het Tübingse Sint-Geertrui-handschrift 
en het Wiesbadense handschrift), met artesteksten (het Weense artes-handschrift), of met liederen (het 
Berlijnse liederenhandschrift). Ook op materieel vlak zijn de meertekstcodices verschillend. Sommige 
handschriften zijn van papier (het handschrift-Van Hulthem, het Geraardsbergse handschrift en het 
handschrift Borgloon), andere van perkament (het Haagse handschrift Heraut Beyeren, Comburg en 
het Gruuthuse-handschrift). Ze kunnen groot zijn (Geraardsbergen, Comburg en Wenen) en omvang-
rijk (Van Hulthem en Comburg) of juist klein (Tübingen en Gaesdonck) en dun (Heraut Beyeren, Tü-
bingen en Jan Phillipsz.). Een aantal handschriften telt één kolom, andere tellen er twee (en er bestaan 
er ook met drie). Een deel van de verzamelhandschriften is in een littera textualis geschreven (Com-
burg), een ander deel in een littera hybrida (Gaesdonck) en een derde deel in een littera cursiva (het 
Hartebok, Van Hulthem). Er zijn ook handschriften waarin meerdere schriften voorkomen en er zijn 
handschriften waarin meerdere handen voorkomen (Comburg, Gaesdonck). Ten slotte zijn er codices 
die in één arbeidsgang zijn vervaardigd (Van Hulthem) naast handschriften die bestaan uit meerdere 
delen (Comburg, Hartebok, Jan Phillipsz.).12 
 Zoals bovenstaand overzicht illustreert, zijn de overgeleverde verzamelhandschriften met Middel-
nederlandse teksten niet makkelijk in hokjes te stoppen. Een één op één vergelijking tussen meerdere 
handschriften, op inhoudelijk of materieel niveau, levert daardoor weinig bruikbare informatie op over 
het fenomeen ‘meertekstcodex’.13 Vergelijkend onderzoek richt zich daarom het best op één enkel 
aspect van enkele verzamelcodices, of op iets wat elke codex gemeen heeft.14 Om deze reden heb ik in 
deze studie gekozen voor een vergelijking van de beoogde functies en de beoogde gebruikers van en-
kele meertekstcodices, of zoals ik het in deze studie zal noemen: van het gebruiksprofiel van deze 
codices. In de paragraaf 1.2 zal ik nader toelichten wat ik hieronder versta. Het antwoord op deze 
vraag en de zoektocht ernaar brengen nieuwe informatie aan het licht over het fenomeen ‘meertekst-
codex’, die van toegevoegde waarde is voor de medioneerlandistiek. 
 
 
 1.2 DE ONDERZOEKSVRAAG EN DE WERKWIJZE 
 
Van vele meertekstcodices met Middelnederlandse teksten is het onbekend door wie ze zijn vervaar-
digd, voor wie ze zijn vervaardigd, waarvoor de boeken gebruikt werden, of wie de boeken gebruikt 
heeft. Reeds lang heeft de medioneerlandistiek zich hierover vragen gesteld. Lange tijd is getracht om 
vanuit literatuurhistorisch gezichtspunt een concrete functie aan zulke codices toe te schrijven. Zo 
werd een handschrift met veel korte versteksten een repertoireboek genoemd, of een scriptoriumexem-
                                                           
12 Het Comburgse handschrift: Brinkman & Schenkel 1997; het handschrift-Jan Phillipsz. (Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preussischer Kulturbesitz, Germ. Qu. 557): Brinkman 1996; het Gaesdonckse-traktatenhandschrift (olim Gaesdonck, Col-
legium Augustinianum, 16): Van den Berg 2006; het Tübingse Sint-Geertruihandschrift (Tübingen,Universitätsbibliothek, 
Me.IV.3): Kienhorst & Sonnemans 1996; het Wiesbadense handschrift: Kienhorst & Schepers 2009; het Weense artes-
handschrift (Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818): Huizenga 2004; het Liederenhandschrift Berlijn 190 (Berlijn, 
Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Germ. Oct. 190): Mertens & Van der Poel 2013; het handschrift-Van 
Hulthem: Brinkman & Schenkel 1999; het Geraardsbergse handschrift: Govers e.a. 1994; het handschrift-Borgloon (Amster-
dam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I A 24 l,m,n): Biemans e.a. 2000; het Haagse handschrift van heraut Beyeren, (Den 
Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37): Verbij-Schillings 1999; het Gruuthuse-handschrift (Den Haag, Koninklijke Bi-
bliotheek, 79 K 10), Brinkman 2015; het Hartebok (Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, 102c in scrinio): Langbroek 
& Roeleveld 2001.  
13 Vermeldenswaard zijn Hogenelst 1994 en Schenkel 1998. 
14 Eén enkel aspect wordt vergeleken in Sonnemans 1996 en Ermens 2013. 
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plaar, een functie die aanvankelijk enkel voor het handschrift-Van Hulthem werd geopperd.15 In deze 
codex plaatste de kopiist namelijk onder bijna alle versteksten een verstotaal, dat in de medioneerlan-
distiek beschouwd werd als een hulpmiddel voor de kopiist, in wiens scriptorium het handschrift ter 
inzage lag, bij het berekenen van de prijs voor het kopiëren van de betreffende tekst (paragraaf 6.2).16 
Later werd ook geopperd dat het Comburgse handschrift, het Oudenaardse Rijmboek en het Geraards-
bergse handschrift een vergelijkbare functie hadden.17  
 Niet alleen literatuurhistorici worstelen met de vraag naar de functie van een meertekstcodex, ook 
codicologen hebben het er soms moeilijk mee. Zo kon Erik Kwakkel aantonen dat het Tweede Partie-
handschrift uit twee delen bestond, een oude kern en een latere toevoeging, maar lukte het hem niet 
om een duidelijke functie te bepalen voor de oude kern, waarin meerdere teksten bijeen waren ge-
bracht die het Westers Schisma behandelden, en naar zijn inzicht een duidelijk standpunt daarover 
innamen. Hij concludeert: ‘Het is goed mogelijk dat de tekstverzameling was bestemd om dissidente 
bewoners te bekeren zodat de rust [in het Hernse kartuizerklooster] weer zou keren.’18 Maar hoe krijgt 
men dissidenten zover om het boek te lezen? En waarom wordt daartoe een kostbaar boek van ‘groot 
formaat’ en ‘duur perkament’ vervaardigd? En bovenal: waarom werd het in de volkstaal geschreven, 
zoals Kwakkel zich terecht afvraagt, terwijl de Hernse kartuizers zich voornamelijk van het Latijn 
bedienden?19 Eenzelfde vraag kan ook gesteld worden over het gebruik van de volkstaal door de kopi-
ist van het Chirurgijnsboek van Jan van Aalter. Als de kopiist (Jan van Aalter), zoals Jos Biemans 
aanneemt, een in het Latijn geschoold chirurgijn is, waarom legt hij dan voor zichzelf een boek aan 
met hoofdzakelijk Middelnederlandse teksten?20 Welke functie had deze codex, en was de kopiist 
werkelijk de beoogde gebruiker? 
 Wanneer we het al verrichte onderzoek naar meertekstcodices met Middelnederlandse teksten in 
ogenschouw nemen, blijkt dat de vragen voor wie het handschrift werd gemaakt en hoe die persoon 
ermee om diende te gaan met een brede waaier van aanduidingen worden beantwoord: er wordt ge-
sproken over de gebruiker van een handschrift, het publiek, de bestemming, of het milieu, over de 
functie van een codex, het gebruik, de gebruikswijze, het functioneren of de gebruiksfunctie, en er 
wordt gesproken over de ontstaanscontext van een handschrift.21 Daarnaast worden vele van deze za-
ken regelmatig voorzien van de bijvoeglijke naamwoorden ‘geïntendeerd’ of ‘beoogd’. Hoewel 
niemand deze begrippen heeft gedefinieerd, zal elke onderzoeker min of meer aanvoelen wat zijn col-
lega ermee bedoelt. Maar zijn gebruiker en publiek of bestemming en milieu synoniemen? Doet een 
uitspraak over de gebruikswijze tevens een uitspraak over wie de codex werd verondersteld te gebrui-
ken? Bovendien zijn deze uitspraken over het functioneren, de ontstaanscontext, het publiek, enzo-
voort niet op dezelfde wijze tot stand gekomen. Het onderzoek naar wat ik in deze studie het gebruiks-
profiel van een meertekstcodex zal noemen, vond immers tot nu toe altijd ad hoc plaats en vaak in 
dienst van onderzoek naar een tekst of een ander aspect van de codex, en slechts zelden met het doel 
de codex op zich beter te begrijpen. In deze studie wil ik, afwijkend van het voorgaande onderzoek, 
alle aandacht vestigen op de meertekstcodex en staat het onderzoek naar inhoudelijke en materiële 
aspecten volkomen in het teken van een beter begrip van het handschrift. Zulk onderzoek vereist een 
systematische aanpak. 
 Om te komen tot een gebruiksprofiel van een meertekstcodex – een constructie van het beoogde 
gebruik –, moet op twee vragen een antwoord worden gegeven: 
 
   (1) wat was de beoogde functie van de codex? 
   (2) wie was de beoogde gebruiker van de codex? 
                                                           
15 Zie Brinkman & Schenkel 1999, I, 23-24 en 26-27 voor een overzicht van de hypothesevorming rond het handschrift-Van 
Hulthem. 
16 Over de scriptoriumhypothese werd voor het eerst gesproken in 1968 (Van sente Brandane 1968, 26). 
17 Zie Ermens 2013, 17 voor een overzicht van de handschriften die als ‘scriptoriumexemplaar’ zijn bestempeld in de medio-
neerlandistiek. Oudenaardse Rijmboek: Oudenaarde, Stadsarchief, 5576 en Oxford, Bodleian Library, Douce 381 (13). 
18 Kwakkel 2002, 135. Kestemont 2009, 265-266 beargumenteert dat er in de codex waarschijnlijk geen uitgesproken stand-
punt in de discussie over het Westers Schisma werd ingenomen. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13708. 
19 Kwakkel 2002, 135. 
20 Biemans 1999, 74-84. Voor de Latijnse opleiding: p. 80 en 81. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15624-41. 
21 De aanduidingen zijn respectievelijk afkomstig uit Lie 2002, 200; Veltman 2004, 61; Brinkman 2000, 22; Van Aelst 2011, 
280; Reynaert 1999, 41; Wackers 2002, 21; Brinkman 2000, 22; Van Anrooij & Van Buuren 1991, 185; Klein 1995A, 26 en 
Fraeters 2002, 115. 
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Iedere codex heeft een beoogde functie (de wijze waarop ermee om moest worden gegaan) en een 
beoogde gebruiker (het type persoon dat ermee om moest gaan). Beide samen noem ik het beoogde 
gebruik van een codex. Dit heeft tot gevolg dat ik in deze studie een onderscheid maak tussen ‘functie’ 
en ‘gebruik’ om een theoretisch verschil te kunnen benoemen, hoewel deze termen doorgaans onder-
ling inwisselbaar zijn. Wanneer ik over het ‘gebruik’ van een codex spreek, doe ik een uitspraak over 
hoe de codex gebruikt moest worden en door wie. Wanneer ik over de ‘functie’ spreek, duid ik enkel 
aan hoe de codex gebruikt moest worden. 
 Het doel van dit onderzoek is een werkwijze te demonstreren die met de inhoudelijke en de materi-
ële aspecten van een codex rekening houdt en die het mogelijk maakt om voor iedere codex in mijn 
corpus op vergelijkbare wijze uitspraken te doen over het beoogde gebruik (ofwel het gebruiksprofiel). 
Het op systematische wijze construeren van gebruiksprofielen biedt bovendien de gelegenheid om te 
reflecteren op mijn werkwijze. Mijn onderzoeksvraag is daarom: wat zijn de mogelijkheden en de 
problemen bij het bepalen van gebruiksprofielen van meertekstcodices met Middelnederlandse ver-
steksten? Daaraan gerelateerd dringen zich drie andere vragen op: wat is het nut van gebruiksprofielen, 
wat zijn de belangrijkste aspecten waar de onderzoeker in de praktijk op moet letten en met welke 
valkuilen moet rekening worden gehouden?  
 
Centraal in dit proefschrift staan drie handschriften, die geselecteerd zijn uit het corpus van meertekst-
handschriften met Middelnederlandse versteksten dat in het kader van het ‘Dynamics of the Medieval 
Manuscript’ project samengesteld werd.22 Voor elk van deze codices zal ik een gebruiksprofiel con-
strueren op basis van een werkwijze die met alle inhoudelijke en materiële aspecten van het hand-
schrift rekening wil houden. In hoofdstuk 3 houd ik het veelbesproken Oudenaardse Rijmboek 
(Enaamse codex) opnieuw tegen het licht. In hoofdstuk 4 zal ik vervolgens het bekende Oxfordse 
Boendale-handschrift bespreken en in hoofdstuk 5 ten slotte het nog weinig onderzochte handschrift-
Vanden Stock.23 Deze drie handschriften, die in chronologische volgorde worden besproken, zijn met 
tussenpozen van ca. 75 jaar gemaakt. Het eerste rond 1300, het tweede ca. 1375 en het derde halver-
wege de vijftiende eeuw. Bovendien kennen de codices een verschillende materiële samenstelling en 
kenmerken ze zich tevens door inhoudelijke verschillen. 
 De wijze waarop ik de drie casushandschriften benader, bestaat uit vijf onderdelen. In de eerste 
plaats zal ik per casus een gedetailleerde beschrijving geven van de materiële aspecten van de codex. 
Ik bespreek achtereenvolgens de binding, het materiaal waarop geschreven werd, de opmaak, het 
schrift, de tekstgeleding, de decoratie en de aanwezigheid van gebruikssporen. In de tweede plaats 
geef ik een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de codex. Voor elke tekst bespreek ik de leng-
te, het rijmschema, het genre, de eventuele aanwijzingen voor aurale receptie, de kenmerkende aspec-
ten van de tekst en de inhoudelijke overeenkomsten met de andere teksten uit de codex.24 In de derde 
plaats kijk ik voor elke tekst in de codex naar de tekstuele verschillen tussen de tekstgetuige in het 
casushandschrift en de andere bewaarde afschriften van de tekst. Een van de uitgangspunten van het 
‘Dynamics of the Medieval Manuscript’ project was immers dat (systematische) aanpassingen in de 
teksten mogelijkerwijs laten zien voor wie de codex werd geschreven. In de vierde plaats zal ik kijken 
naar de verschillen tussen alle handschriftelijke contexten – zowel de tekstuele als de materiële omge-
vingen – waarin een tekst bewaard is gebleven, dat wil zeggen: in de casushandschriften en in de 
handschriften van de paralleloverlevering. Deze verschillen zouden kunnen verklaren waarom het 
afschrift uit het casushandschrift een variante lezing heeft. In de vijfde plaats zal ik een paragraaf wij-
den aan de belangrijkste aanwijzingen voor de datering en de lokalisering van de codex. Voor de taal-
kundige argumenten die in deze paragraaf besproken worden, zal ik mij beroepen op de secundaire 

                                                           
22 Dit handschriftencorpus is samengesteld uit codices waarin minstens één korte verhalende verstekst voorkomt, waarbij de 
lengte van de versteksten niet langer dan ca. 1500 verzen mocht zijn. Het sprokenrepertorium van Dini Hogenelst diende als 
belangrijkste bron bij het samenstellen van dit corpus (Hogenelst 1997). 
23 De bewaarplaatsen van deze codices zijn achtereenvolgens: Oudenaarde, Stadsarchief, 5576 (32 bladen) en Oxford, Bod-
leian Library, Douce 381 (13) (één blad); Oxford, Bodleian Library, Marshall 29 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 116. 
24 Coleman 1996, xi definieert auraliteit als ‘the reading of books aloud to one or more people’. Deze definitie moet enigszins 
worden aangepast, omdat Coleman geen uitspraak wil doen over het gebruik van een codex (‘books’), maar van teksten in 
een codex. Auraliteit is dus het hardop lezen van teksten aan een of meer mensen (waarbij die teksten onder meer in boeken 
kunnen staan). Voor een nadere toelichting over het begrip ‘aurality’ en de positie ervan tussen ‘orality’ en ‘literacy’, zie 
Coleman 1996, 27-32. 
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literatuur en op de expertise van Evert van den Berg. Na dit beschrijvende gedeelte volgt per casus-
handschrift een beredeneerd overzicht van de eerdere uitspraken over de functie en de gebruikers van 
de codex.  
 In de laatste paragraaf van iedere casus, ten slotte, zal ik een onderbouwde conclusie formuleren 
over het gebruiksprofiel van de betreffende codex. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie 
die verkregen is tijdens het onderzoek van de codex en, waar nodig, van aanvullende informatie om de 
context waarin de codex is ontstaan te verduidelijken (bijvoorbeeld over de boekproductie of schrijfac-
tiviteit in de regio waar de codex ontstaan is). 
 
Tijdens het uitwerken van de drie casussen bleek dat bij het opstellen van een gebruiksprofiel meer 
komt kijken dan aanvankelijk verwacht werd. Het is geen kwestie van bepaalde kenmerken bij elkaar 
optellen, maar van het op elkaar betrekken van inhoudelijke en materiële informatie en de daaruit 
voortkomende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Voordat de casussen goed konden worden 
uitgevoerd, moesten eerst twee problemen worden opgelost. In de eerste plaats bleek veel onduidelijk-
heid te bestaan over hoe bepaalde zaken benoemd moesten worden, aangezien niemand ze heeft gede-
finieerd. In de tweede plaats bleek meerdere malen dat de processen die bij het ontstaan van een codex 
speelden complexer waren dan vaak wordt aangenomen. Om meer inzicht te krijgen in de processen 
en om een ondubbelzinnige terminologie te ijken die de onderzoeker in staat stelt deze processen en de 
rollen die erin vervuld worden te benoemen, heb ik het tot stand komen van een meertekstcodex met 
Middelnederlandse teksten op rigoureuze wijze theoretisch doordacht.25 Dit heeft geresulteerd in een 
theoretisch model dat op systematische wijze expliciteert wat codicologen in de praktijk doen en lite-
ratuurhistorici zouden kunnen doen.  
 Het model dient als hulpmiddel bij de analyse en de reflectie op de analyse van de casushandschrif-
ten. Zo herinnert het model de onderzoeker aan het belangrijke onderscheid tussen de functie van een 
tekst en de functie van een codex, en wijst het erop dat bewerkingen niet zonder meer aan een kopiist 
kunnen worden toegeschreven: kopiist en bewerker zijn twee verschillende rollen. Voorts expliciteert 
het model de oppositie tussen handschriften voor eigen gebruik en codices die voor gebruik door een 
ander werden geschreven, en bespreekt het de tegenstelling tussen handschriften die gemaakt werden 
door een professionele kopiist en handschriften die gemaakt werden door een amateurkopiist. Boven-
dien zal worden gewezen op de verschillen tussen feitelijk gebruik en beoogd gebruik, waarbij voor 
laatstgenoemde een onderscheid zal worden gemaakt tussen oorspronkelijk beoogd gebruik, aangepast 
beoogd gebruik en gelaagd beoogd gebruik. 
 Dit model, dat in hoofdstuk 2 wordt gepresenteerd, verantwoordt de terminologie die in de casus-
sen wordt gebruikt. Deze termen sluiten waar mogelijk aan bij reeds bestaande terminologie. Enkele 
aspecten van het model vragen echter een nuanceverschuiving in de betekenis van algemeen gebruikte 
termen, vergelijkbaar met het hierboven aangegeven onderscheid tussen ‘functie’ en ‘gebruik’. In 
sommige gevallen is het anders onmogelijk om een onderscheid te maken tussen twee rollen zonder 
een nieuwe term te introduceren. Het beste voorbeeld van deze handelwijze is de betekenis die ik toe-
ken aan de woorden ‘schrijver’ en ‘auteur’ (paragraaf 2.3).  
 Aan het eind van elke casus zal ik inventariseren welke theoretische overwegingen in de praktijk 
belangrijk zijn geweest. Op basis hiervan zal ik aan het einde van deze studie, in paragraaf 6.1, een 
overzicht geven van de overwegingen die in de praktijk een rol spelen als een onderzoeker een ge-
bruiksprofiel van een meertekstcodex met Middelnederlandse teksten wil opstellen. Daarnaast zullen 
in deze concluderende paragraaf ook de onderzoeksvraag van deze studie en de drie daaruit voortge-
sproten vragen worden beantwoord. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 6 (paragraaf 6.2) zal ik, ten 
slotte, bij wijze van epiloog, aan de hand van een korte beschouwing over het handschrift-Van Hul-
them illustreren dat een systematische werkwijze waarbij zowel de inhoudelijke als de materiële as-
pecten van een codex worden betrokken een meerwaarde heeft. Dit zal ik aantonen door in te zoomen 
op enkele materiële aspecten die in het onderzoek tot nu toe over het hoofd zijn gezien en die een 
plaats verdienen naast de kennis over de inhoud van de codex die de voorbije decennia is opgebouwd. 
 

                                                           
25 Dit model is waarschijnlijk ook bruikbaar voor handschriften met teksten uit andere volkstalen en in theorie ook voor 
handschriften met hoofdzakelijk Latijnse teksten. In de praktijk blijken sommige handschriften met Latijnse teksten ingewik-
kelder te zijn dan de volkstalige; zie hoofdstuk 2, noot 3. 
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Alvorens het theoretisch model stapsgewijs uit te werken, wil ik in dit hoofdstuk eerst nog enkele be-
langrijke punten onder de aandacht brengen. In de eerste plaats moet worden vastgesteld wat ik onder 
een meertekstcodex versta (paragraaf 1.3) en dient een eenvoudig, historisch, volkstalig kader ge-
schetst te worden waarbinnen de meertekstcodices met Middelnederlandse teksten hun plaats hebben 
gehad (paragraaf 1.4). In paragraaf 1.5, ten slotte, zal ik kort ingaan op enkele algemene aanknopings-
punten die bij het opstellen van een gebruiksprofiel van belang zijn. 
 
 
 1.3  MEERTEKSTCODICES 
 
Tot nu toe heb ik gesproken over meertekstcodices en verzamelhandschriften alsof het vanzelfspre-
kend is wat dat zijn. Een onderzoek naar het fenomeen ‘meertekstcodex’ vraagt echter een duidelijke 
omschrijving van het onderzoeksobject. Eenvoudig geformuleerd zijn meertekstcodices handschriften 
waarin twee of meer teksten zijn samengebracht. Dit samenbrengen van teksten in codices kon op 
twee manieren bewerkstelligd worden, zoals uit de definitie van een verzamelhandschrift – volgens de 
MVN-reeks – blijkt: de codices zijn ‘van meet af aan als materiële eenheid bedoeld’ of ‘de codices 
[waren] niet van meet af aan als materiële eenheid [...] bedoeld’.26 Deze tweedeling is echter niet pre-
cies genoeg. Zo is het onduidelijk wat er onder ‘codex’ moet worden verstaan: de huidige samenstel-
ling, of een van de samenstellende delen ervan?27 Aan de hand van terminologie die Peter Gumbert 
heeft geïntroduceerd, is het mogelijk deze onderverdeling van de meertekstcodices nauwkeuriger te 
maken.28 
 De belangrijkste term die Gumbert ijkte was ‘codicologische eenheid’. Codicologische eenheden 
bestaan uit ‘een discreet aantal katernen, die in één operatie zijn geschreven’ en worden afgebakend 
door het samenvallen van het begin of het einde van een tekst met het begin of het einde van een ka-
tern.29 Op de plaatsen waar katern- en tekstgrenzen samenvallen, een cesuur, is mogelijk ook sprake 
van een verandering van het watermerk (in het geval van papier), van de kopiist, of van de katernsa-
menstelling.30 Vaak, maar niet altijd, zijn de eerste en laatste bladen van zulke eenheden verkleurd 
door vuil, beschadigd door gebruik, of voorzien van inscripties van gebruikers. Het belangrijkste ken-
merk is evenwel dat de codicologische eenheden in willekeurige volgorde kunnen worden gerang-
schikt in een ‘bestand’. Zo’n bestand is een tijdelijke samenstelling, voorzien van een binding – bij-
voorbeeld de huidige samenstelling van de codex. In principe zouden codicologische eenheden onaf-

hankelijk van de rest van het bestand kunnen circuleren. 
Hierin onderscheiden ze zich van zogeheten ‘blokken’. Bij 
een blok vallen tekst(onderdeel)- en katerngrenzen even-
eens samen en kunnen ook de andere materiële kenmerken 
aanwezig zijn, maar de volgorde waarin de blokken in een 
bestand zijn opgenomen, wordt voorgeschreven door de 
inhoud. Ze kunnen niet in een andere volgorde worden 
opgenomen en niet onafhankelijk van de andere blokken 
circuleren. Binnen een codicologische eenheid kunnen 
derhalve meerdere blokken voorkomen (figuur 1.1A en 
1.1B).31 
 Een codicologische eenheid is dus de kleinst mogelijke 
onafhankelijk circulerende samenstelling. Het Comburgse 

                                                           
26 De MVN-definitie is te vinden in Govers e.a. 1994, 178 ( = Mertens 1994, 10). Voor een reactie op deze criteria, zie Gum-
bert 1996, 66 en Gumbert 2004, 30-31.  
27 Zoals reeds door anderen is opgemerkt, is om deze reden in enkele gevallen de keuze om een bepaald deel van een codex 
wel of niet op te nemen in de reeks bekritiseerd. Een reactie op de editie van het Geraardsbergse handschrift is te vinden in 
Gumbert 1996, 67 en Besamusca 1995, 467-468. Pleij 1998, 199 en Besamusca 2000, 90 reageren op de editie van het Com-
burgse handschrift. 
28 Gumbert 2004, 12-16 en 26-27. Met een enigszins afwijkende terminologie bouwt Kwakkel 2012A hierop voort. 
29 Citaat: Gumbert 2004, 35. 
30 Gumbert 2004, 35 definieert ‘cesuur’ als ‘een grens die met een katerngrens samenvalt’, waarbij een ‘grens’ moet worden 
opgevat als ‘een plaats waar een wijziging in enig kenmerk van het handschrift (bijvoorbeeld watermerk, opmaak, hand, 
versiering, tekst) optreedt, behalve een katerngrens.’ 
31 Deze alinea geeft een samenvatting van Gumbert 2004, 12-16 en 26-27. 

 
Afbeelding 1.1: Het Comburgse handschrift 
telt zes codicologische eenheden. 
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handschrift bevat bijvoorbeeld zes verschillende codicologische eenheden (Comburg I tot en met VI – 
afbeelding 1.1). Niet alle codicologische eenheden uit de Comburgse codex mogen echter het predi-
caat ‘verzamelhandschrift’ dragen. In Comburg VI staat namelijk maar één tekst, terwijl Comburg I er 
oorspronkelijk ook slechts één bevatte. In de lege ruimte na de lange tekst, Die Rose, voegde een ande-
re hand iets later nog een korte, tweede tekst toe. 
 Een codex die zoals het Comburgse handschrift bestaat uit meerdere codicologische eenheden 
wordt een ‘composiet’ genoemd.32 De samenstellende delen van een composiet kunnen op verschil-
lende plaatsen zijn vervaardigd door verschillende kopiisten, maar het kan ook voorkomen dat een 
kopiist, of een samenwerkingsverband van kopiisten, meerdere codicologische eenheden na elkaar 
vervaardigde met de intentie om deze samen in één band te stoppen. Deze intentie is vaak moeilijk te 
achterhalen, omdat de exacte omstandigheden waaronder het werk van één kopiist, of een samenwer-
kingsverband, in één bestand terechtkwam, of juist niet, zelden bekend zijn. Bij een bestand met 
meerdere codicologische eenheden, geschreven door één kopiist of samenwerkingsverband, moet er 
daarom rekening mee worden gehouden dat ook in zo’n geval sprake kan zijn van een verzamelhand-
schrift: een meertekstcodex die bestaat uit monogenetische (door dezelfde kopiist geschreven) of ho-
mogenetische (in dezelfde tijd en kring geschreven) codicologische eenheden.33 Het is echter niet 
noodzakelijk dat de individuele codicologische eenheden reeds een verzamelhandschrift vormen, ook 
het samenbrengen van zulke codicologische eenheden waarin slechts één tekst staat, kan resulteren in 
een verzamelhandschrift (figuur 1.1C).  
 Een voorbeeld van een monogenetische composiet is het Nederduitse Hartebok, een vijftiende-
eeuwse papieren codex die bestaat uit twee codicologische eenheden, geschreven door dezelfde kopi-
ist. De eerste eenheid bestaat uit twee katernen van acht dubbelbladen (f. 1-32) en bevat zes teksten, 
waarvan Van der bort Cristi en Van den houte de eerste twee zijn (en de langste). De tweede eenheid 
(f. 33-80) bestaat uit drie katernen van zeven bifolia en een vierde katern dat uit zes bladen bestaat 
(waarschijnlijk IV-2) en wordt bijna volledig gevuld door Valentijn ende Nameloos. De eenheid wordt 
vervolledigd door een korte tweede tekst: Van drie doden konyngen ende van drie levendigen konyng-
hen. In beide eenheden werden aanvankelijk circa dertig regels per kolom geschreven, maar in de eer-
ste eenheid nam dat aantal toe na de tweede tekst tot respectievelijk 39 en 38 regels op f. 32r en 32v. 
In principe hadden beide codicologische eenheden ook in omgekeerde volgorde in de codex opgeno-
men kunnen worden.34 
 Een variant op bovenstaande bestanden met daarin meerdere codicologische eenheden die mogelijk 
van meet af aan bij elkaar hoorden – vervaardigd door één kopiist of samenwerkingsverband – zijn de 
bestanden waarin meerdere codicologische eenheden voorkomen met het werk van verschillende kopi-
isten (soms ook van één kopiist) die waarschijnlijk niet van meet af aan bij elkaar moesten komen. 
Indien zo’n bestand twee of meer codicologische eenheden bevat die van één kopiist of samenwer-
kingsverband zijn en mogelijk wel bij elkaar hoorden, lijkt het mij vanzelfsprekend dat ook dit gedeel-
te van het bestand als meertekstcodex wordt beschouwd (figuur 1.1D). 
 
In de loop van de tijd kan het voorkomen dat een enkelteksthandschrift een meerteksthandschrift 
wordt, zoals in Comburg I is gebeurd, of dat een tekstcollectie in een meerteksthandschrift wordt uit-
gebreid. Gumbert onderkent drie aangroeiprocessen in een codex: de codicologische eenheid kan wor-
den verrijkt, vergroot of verlengd. Van verrijking is sprake wanneer een tekst (een gasttekst) aan de 
tekstcollectie wordt toegevoegd, in de lege ruimte in de codicologische eenheid, zonder dat daarbij de 
katernstructuur verandert. De gasttekst kan in een later stadium zijn aangebracht door de kopiist, of 
door een latere hand. Vergroting vindt plaats wanneer een of enkele bladen – met tekst of miniaturen – 
aan de eenheid worden toegevoegd (een infix), die de katernstructuur niet wezenlijk veranderen. Ver-
lenging, ten slotte, kenmerkt zich door een aanzienlijkere aangroei van minstens één katern en ontstaat 
vaak nadat de kopiist of een andere hand, in een later stadium, in de lege ruimte aan het eind van een 
katern een extra tekst toevoegt, waarvoor in dat katern niet voldoende ruimte meer is. Om de tekst 
volledig te kunnen kopiëren, worden er dan één of meerdere katernen toegevoegd (de aanwas). Een 
                                                           
32 Gumbert 2004, 16 en 35. Voor het onderscheid dat hij maakt tussen ‘convoluut’ en ‘composiet’, zie p. 31. 
33 Gumbert 2004, 36. 
34 Het Hartebok is uitgegeven in Langbroek & Roeleveld 2001 (zie p. 16-20 voor de hier vermelde informatie); zie ook De 
Bruijn 2013, 72-78. Een ander voorbeeld van een monogenetische composiet is de Heber-Serrure-codex (Gent, Universiteits-
bibliotheek, 1374) en mogelijk ook het handschrift-Borgloon, dat is uitgegeven in Biemans e.a. 2000. 



HOOFDSTUK 1 • INTRODUCTIE 
 

 

• 21 • 

variante manier van verlenging vindt plaats wanneer een later toegevoegde tekst twee codicologische 
eenheden verbindt, omdat hij in beide eenheden gedeeltelijk is gekopieerd.35 Al deze processen leiden 
tot veranderingen in meertekstcodices waarmee men in het onderzoek rekening moet houden.  
 

 
 
 Aan de hand van Gumberts terminologie kan de hierboven gegeven tweedeling van meerteksthand-
schriften als volgt worden samengevat. De eerste groep meertekstcodices bestaat uit (1) codicologi-
sche eenheden (eventueel samengesteld uit blokken) waarin ten minste twee of meer teksten zijn sa-
mengebracht, (2) bestanden waarin twee of meer codicologische eenheden (eventueel samengesteld uit 
blokken) zijn opgenomen die mogelijk van meet af aan als materiële eenheid waren bedoeld, en (3) 
groepen van twee of meer codicologische eenheden (eventueel samengesteld uit blokken), die naast 
andere codicologische eenheden in een bestand zijn opgenomen en die mogelijk van meet af aan als 
materiële eenheid waren bedoeld. Het is dit type verzamelhandschriften – veruit de grootste groep – 
dat in deze studie onderzocht zal worden. Ook de verlenging, vergroting en verrijking die (nagenoeg) 
contemporain is aangebracht, wordt in dit onderzoek meegenomen. 
 De tweede groep meertekstcodices bestaat uit (1) meertekstbestanden die bestaan uit twee of meer 
enkelteksteenheden die oorspronkelijk niets met elkaar te maken hadden, en (2) elke enkelteksteenheid 
die een meerteksteenheid is geworden door niet-contemporaine aangroei. Samen met de enkeltekst-
handschriften (inclusief de enkelteksteenheden in meertekstbestanden die oorspronkelijk niets met de 
meerteksteenheden te maken hadden – vgl. figuur 1.1D), blijft dit soort meertekstcodices buiten be-

                                                           
35 De terminologie in deze alinea is afkomstig uit Gumbert 2004, 22-25 en 37-38. 

 
Figuur 1.1A-D: Schematische weergave van de mogelijke samenstellingen van een meertekstcodex. Elk vierkant en elke 
rechthoek representeert een codicologische eenheid. De rechte haken (doorlopende lijn) geven een bestand aan en de 
gestippelde rechte haak een meertekstcodex die niet samenvalt met het bestand waarin hij is opgenomen. 
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schouwing in deze studie, tenzij er paralleloverlevering van een van de teksten uit de casushandschrif-
ten in voorkomt. 
 
 
 1.4 VOLKSTALIGE MEERTEKSTCODICES: EEN BEKNOPTE HISTORISCHE INKADERING 
 
Hoewel de eenentwintigste-eeuwse onderzoeker vanuit een tijd waarin boeken met één tekst de norm 
zijn, terugkijkt op een tijd waarin evengoed meer dan honderd teksten in een boek konden voorkomen, 
mag hij een meertekstcodex niet zonder meer bestempelen als een bijzonder type handschrift. Immers, 
er zijn er zoveel overgeleverd dat ze in de tijd dat ze werden vervaardigd heel normaal moeten zijn 
geweest.36 Vermoedelijk hebben aanvankelijk voornamelijk praktische overwegingen een rol ge-
speeld. Een lange tekst die het laatste katern van een codicologische eenheid niet volledig vult, bij-
voorbeeld, laat ruimte over voor een of meerdere korte teksten die erna kunnen worden geplaatst. 
Daarnaast zijn sommige teksten te kort om op zichzelf een volledig boek van een bepaald formaat, met 
de daarbij behorende gewenste omvang, te vullen.37 Om een boek te verkrijgen dat stevig en hand-
zaam is, kunnen er dan andere teksten, al dan niet in aparte booklets (kleine codicologische eenheden 
van één of enkele katernen), aan worden toegevoegd. Bovendien konden de productiekosten worden 
beperkt – door meerdere teksten in één boek te laten kopiëren –, of gespreid – door eerst meerdere 
booklets te verzamelen alvorens ze samen te voegen in één band.38 Ten slotte is het vaak eenvoudiger 
om een aantal korte teksten in een klein boekje van enkele katernen te bewaren dan op meerdere losse 
bladen. Deze praktische overwegingen verklaren echter niet waarom er codices met vele tientallen – 
soms meer dan tweehonderd – teksten werden vervaardigd. Dat blijft een interessante kwestie. 
 Meertekstcodices zijn niet uitsluitend een Nederlands fenomeen. Op het moment dat de eerste 
handschriften in de volkstalen werden vervaardigd, was het boek waarin meerdere teksten waren ge-
kopieerd al een vanzelfsprekendheid. Immers, reeds eeuwenlang voor de eerste codices met Middel-
nederlandse teksten, of teksten in andere volkstalen, werden al verzamelcodices met Latijnse teksten 
vervaardigd. Het is daarom niet vreemd dat er al in de vroege overlevering van de handschriften met 
volkstalige teksten sprake is van meertekstcodices.  
 Op basis van de bewaard gebleven meertekstcodices met volkstalige teksten blijkt in het algemeen 
dat codices met Franse teksten iets eerder ontstonden dan verzamelhandschriften met teksten in andere 
volkstalen. Enkele Franse teksten zijn te vinden in Oxford, Bodleian Library, Douce 132 uit het mid-
den van de dertiende eeuw. Een beroemde codex met een groot aantal Franse teksten is het laat-
dertiende-eeuwse (na 1278) Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Fr. 837.39 Franse teksten zijn 
eveneens te vinden in het in Engeland vervaardigde Oxford, Bodleian Library, Digby 86 (derde kwart 
dertiende eeuw, Worcestershire), waarin tevens Latijnse en Engelse teksten voorkomen. Dit dertiende-
eeuws, drietalig handschrift blijkt bovendien geen uitzondering te zijn. Een ander voorbeeld van een 
codex met teksten in drie talen is Cambridge, Trinity College, B.14.39 (ca. 1260, Worcester), dat 142 
teksten bevat in één van deze drie talen, of een mengeling van twee van de drie.40 Naast dertiende-
eeuwse meertekstcodices met Franse of Engelse teksten zijn ook enkele meertekstcodices uit die eeuw 
bewaard gebleven met Duitse versteksten. De oudste daarvan is het zogenoemde Wiener Kleinepik-
handschrift uit het derde kwart van de dertiende eeuw. Het bevat 271 korte versteksten, waaronder 
veel teksten van Der Stricker en Freidank.41 Een ander interessant voorbeeld van een meertekstcodex 
met Duitse teksten die voor 1300 is vervaardigd, is in 2012 ontdekt. De Staatsbibliothek zu Berlin kon 
toen een laat-dertiende-eeuws perkamenten handschriftje van zestien bladen in een contemporaine 
perkamenten omslag verwerven, dat slechts 75 bij 55 mm groot was en waarin drie volledige, pikante 
                                                           
36 We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen wat de lezers van een verzamelhandschrift zelf als meertekstcodex hebben erva-
ren, en of ze codices met meerdere teksten wel hebben ervaren als iets wat zich onderscheidde van een handschrift met maar 
één tekst. Op deze vragen zal ik verder niet ingaan. 
37 Vgl. Biemans 2012, 223-225 waar hij spreekt over de gewenste omvang bij een bepaald formaat. 
38 Door het samenvoegen van meerdere enkeltekst- en meertekstbooklets werd als het ware een kleine bibliotheek in één band 
verkregen, een ‘library in parvo’, zoals Philippa Hardman het heeft genoemd. In Hardman 1978 beschrijft ze hiervan een 
interessant voorbeeld: Edinburgh, National Library of Scotland, Ms. Advocates 19.3.1. 
39 Informatie over beide Franse handschriften afkomstig van: www.arlima.net (3 juni 2014). 
40 Hunt 1999, 68-69 geeft nog enkele dertiende-eeuwse voorbeelden van drietalige handschriften. 
41 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2705. Voor informatie, zie: www.handschriftencensus.de (3 juni 2014). Dit 
handschrift is ook besproken in Ermens 2013, 11. 

http://www.arlima.net/
http://www.handschriftencensus.de/
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versteksten waren gekopieerd in een Beierse schrijftaal.42 Dit pretentieloze overzicht, waarin zo maar 
enkele voorbeelden van verzamelhandschriften met volkstalige versteksten zijn opgenomen, toont aan 
dat het concept ‘meertekstcodex’ in de dertiende eeuw reeds wijdverspreid was.  
 Ook in de Nederlanden, in Vlaanderen en op de grens tussen Vlaanderen en Brabant, werden in de 
dertiende eeuw volkstalige meertekstcodices vervaardigd. Er is minstens één voorbeeld te geven van 
een handschrift dat zeer waarschijnlijk afkomstig is uit Vlaanderen, maar Franse teksten bevat. Dit 
Recueil uit Vlaanderen – zoals ik het handschrift hier zal noemen – wordt bewaard in de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel (afbeelding 3.3). Het betreft een verluchte perkamenten tweekoloms codex uit 
het laatste kwart van de dertiende eeuw waarvan 141 folia bewaard zijn gebleven (385 × 265 mm, 40 
rr., textualis) en die veertig korte versteksten bevat, onder andere van Ruteboeuf, Baudouin de Condé, 
de Reclus de Molliens en Raoul de Houdenc.43 
 Hoewel het Middelnederlands in een betrekkelijk klein gebied werd gebruikt, waar bovendien de 
toplagen in de samenleving zich vaak niet bedienden van de volkstaal van het gebied waarin ze woon-
achtig waren, maar van het Frans, bleef het niet achter bij de Europese trend. Het blijkt dat al in de 
dertiende eeuw meertekstcodices met Middelnederlandse teksten werden vervaardigd. Het oudste be-
waarde meerteksthandschrift met Middelnederlandse versteksten is het fragmentarisch overgeleverde 
Oudenaardse Rijmboek, dat in hoofdstuk 3 zal worden besproken. Er zijn resten van twaalf teksten uit 
deze codex overgeleverd.44 Het Rijmboek was echter zeker niet het eerste verzamelhandschrift met 
Middelnederlandse teksten. Op het moment dat deze codex werd vervaardigd, rond 1300, moeten al 
enige tijd zulke verzamelhandschriften hebben gecirculeerd, zoals Hans Kienhorst heeft aangetoond. 
Van minstens één van deze dertiende-eeuwse meertekstcodices met Middelnederlandse teksten zijn 
fragmenten bewaard gebleven.45 Deze fragmenten, drie in totaal, zijn afkomstig van een driekoloms 
codex en bevatten nog een 900-tal verzen van de Wrake van Ragisel, de Middelnederlandse vertaling 
van het Franse La vengeance Raguidel. De fragmenten worden bewaard in Leiden en Düsseldorf en 
worden gedateerd in het vierde kwart van de dertiende eeuw.46 Per kolom zijn 57 (of een enkele keer 
56) regels geschreven. Als de bewaarde bladen ongehavend waren, zouden ze ca. 1025 verzen hebben 
bevat. Aangenomen dat de Middelnederlandse vertaling ongeveer even lang was als de Franse bron-
tekst (ca. 6200 verzen), dan waren net iets meer dan achttien folia nodig om de volledige tekst te kopi-
eren.47 Voor een codex met afmetingen van ca. 347 × 248 mm is dat ongewoon dun. De Middelneder-
landse vertaling zou zelfs al aanzienlijk moeten worden uitgebreid om een codex van ‘normale’ dikte 
te verkrijgen. De kans is derhalve groot dat er naast de Wrake van Ragisel nog andere teksten in de 
codex waren opgenomen. 
 
 
 1.5 HET INTERPRETEREN VAN MEERTEKSTCODICES: ENKELE AANKNOPINGSPUNTEN 
 
In principe heeft elk voorwerp dat wordt vervaardigd een beoogde functie (op welke wijze moet ermee 
worden omgegaan) en een daaraan gerelateerde beoogde gebruiker (welk type persoon moet ermee 
omgaan), dus ook een boek. Algemeen gesteld is de beoogde functie van een boek het opslaan van 
tekst die op een door de gebruiker gekozen moment kan worden gelezen, en is de beoogde gebruiker 
de persoon (of groep) voor wie het boek wordt gemaakt. Een beoogde functie en een beoogde gebrui-
ker vaststellen voor een specifiek boek en vooral voor een specifiek boek uit het verleden, waarvoor de 
manier waarop het werd vervaardigd en werd gebruikt, afwijkt van de wijze waarop tegenwoordig met 
boeken wordt omgegaan, is echter een lastige opgave. Een soort boeken waarvoor zeker dit geldt, is de 

                                                           
42 Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Germ. Oct. 1430. Voor meer informatie en afbeeldingen zie 
Overgaauw 2013, 66-70. Het volledige handschrift is online raadpleegbaar via digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de. 
43 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 9411-26. Voor een beschrijving, zie Bousmanne, Van Hemelryck & Van Hoorebeeck 
2000-lopend, I, 134-142 (ook besproken in Ermens 2013, 9). 
44 Een ander vroeg verzamelhandschrift met Middelnederlandse versteksten is het Cuvelier-fragment (olim Cuvelier (Brus-
sel), z.s.), een driekoloms handschrift dat kort na 1325 wordt gedateerd (zie Ermens 2013, 7-8). 
45 Alle gegevens in deze alinea zijn afkomstig uit Kienhorst 1999, 51-52, tenzij anders vermeld. 
46 Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 3085 (2 bladen) en Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, F 26b (1 blad). 
De datering is afkomstig uit Klein 1995B, 13. 
47 De lengte van La vengeance Raguidel mag uiteraard slechts opgevat worden als een richtlijn voor de lengte van de Neder-
landse tekst.  

http://digital-beta.staatsbibliothek-berlin.de/
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meertekstcodex. Zulke codices waarin meerdere teksten zijn samengebracht, zijn complexe boeken. 
Niet alleen zijn ze zoals elk handschrift uniek omdat ze met de hand zijn vervaardigd en vaak op maat 
werden gemaakt, maar ook omdat de inhoud en de vorm variëren van codex tot codex. Hoewel deze 
variatie in theorie de verschillen in het beoogde gebruik van de boeken weerspiegelt, is het in de prak-
tijk onmogelijk zekerheid te hebben over de beoogde functie of de beoogde gebruiker zolang geen 
concrete gegevens voorhanden zijn die daar duidelijkheid over geven.  
 De onderzoeker die toch een uitspraak wil doen over het gebruiksprofiel van een meertekstcodex 
kan voortbouwen op resultaten uit eerder onderzoek uit verschillende disciplines. De voorbije decen-
nia is op meerdere terreinen belangrijke vooruitgang geboekt. Om te beginnen heeft de studie van de 
schriftcultuur en de boekgeschiedenis enkele algemene ontwikkelingen blootgelegd, daarnaast hebben 
literatuurhistorici aangetoond dat ordeningsprincipes een rol spelen bij het samenstellen van een tekst-
collectie in een meertekstcodex, en ten slotte hebben codicologen gewezen op het belang van de vorm 
van de codex bij het bepalen van de beoogde functie en de beoogde gebruiker. De aanknopingspunten 
die uit dit onderzoek voortkomen, vormen de basis waarop ik in deze studie de uitspraken over de 
gebruiksprofielen van de casushandschriften zal construeren. 
 
De eerste aanknopingspunten waarvan een onderzoeker gebruik kan maken behoren tot het domein 
van de boekgeschiedenis en de schriftcultuur. Onderzoek in deze disciplines heeft ons inzicht in alge-
mene ontwikkelingen in de boekproductie en de schriftcultuur in de periode tussen ca. 1200 en 1500 
de voorbije decennia sterk doen toenemen. Deze periode kenmerkte zich door drie van elkaar afhanke-
lijke veranderingen: een stijgende vraag naar boeken in de volkstaal, het verschuiven van het centrum 
van de boekproductie van het klooster naar de stad en een groeiende behoefte aan een snellere en 
goedkopere productie, wat leidde tot de intrede van papier en cursief boekschrift (en uiteindelijk de 
boekdrukkunst). Deze veranderingen worden, evenals de opleiding en het hoofdberoep van de kopiis-
ten, de geletterdheid onder de bevolking, of de (wijzigingen in) productieomstandigheden van boeken, 
zelden of nooit beschreven in de teksten die we bestuderen, maar moeten worden afgeleid uit het over-
geleverde materiaal en de bewaard gebleven archieven.48 Op basis van archiefstukken is het mogelijk 
om voor enkele steden de contouren van de boekproductie te tekenen. Het werk van Richard en Mary 
Rouse over de commerciële boekproductie in Parijs in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw is 
een mijlpaal in het onderzoek en voor vijftiende-eeuws Londen hebben Paul Christianson en Linne 
Mooney de commerciële boekproductie in kaart gebracht.49 Wat opvalt in deze steden is dat alle be-
trokkenen bij dit segment van de boekproductie bij elkaar in de buurt wonen, vaak zelfs in dezelfde 
straat. Het aangaan van tijdelijke samenwerkingsverbanden was daardoor eenvoudig.50 
 Voor de Nederlanden ontbreekt vooralsnog een grootschalig onderzoek naar de stedelijke boekpro-
ductie. Slechts voor Gent en Brussel is een voorlopig beeld geschetst.51 Over de Gentse situatie aan het 
begin van de vijftiende eeuw heeft Herman Brinkman informatie verzameld, in het kader van zijn on-
derzoek naar het Comburgse handschrift. Het Gentse centrum van schrijfactiviteit lokaliseert hij op het 
plein voor het schepenhuis en het aangrenzende deel van de Hoogpoort. Daar bevinden zich meerdere 
kopiisten in elkaars nabijheid, vaak in ‘schrijfhuisjes’.52 Voor Brussel is een uitvoerig onderzoek naar 
de boekproductie onmogelijk, aangezien in 1695 door een grote brand aldaar de meeste archiefstukken 
tot die tijd verloren zijn gegaan.53 Desondanks heeft Erik Kwakkel op basis van slechts enkele be-
waard gebleven bronnen een beeld kunnen schetsen van samenwerkingsverbanden tussen boekhande-
laren (librarii), kopiisten en verluchters woonachtig in de Bergstraat, tegenover de Sint-Goedelekerk, 
als kapittelkerk de belangrijkste kerk van de stad.54 Het beeld dat we van Gent en Brussel krijgen, sluit 
aan bij het beeld dat we hebben van de boekproductie in andere Europese steden, zoals Parijs en Lon-
den. Bovendien heeft Kwakkel kunnen aantonen dat ook in kloosters voor de stedelijke boekenmarkt 
geproduceerd kon worden. Zo leverden de boekenproducerende kartuizer monniken uit Herne aan 

                                                           
48 Voor een overzicht van publicaties over schriftcultuur in Europa, zie Mostert 2012. 
49 Parijs: Rouse & Rouse 2000. Londen: Christianson 1989, Mooney 2008 en Mooney & Stubbs 2013. 
50 Klein 1995, 7-16 geeft een bondig overzicht van de wijze waarop de boekproductie werkte. 
51 Tevens bestaan er een uitvoerige bespreking van de schriftcultuur in Deventer (Benders 2004) en een overzicht van de 
schrijfactiviteit in Oudenaarde – waarop ik in paragraaf 4.7 terugkom (Hoebeke 1968, 63-92). 
52 Brinkman 1998, 101-111 (zie ook Brinkman & Mulder 2003). 
53 Kwakkel 2002, 163. 
54 Kwakkel 2002, 162-175.  
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personen binnen de stad Brussel. Evenzo vervaardigden de zusters uit het Brusselse regularissencon-
vent Onze Lieve Vrouw ter Rosen gheplant in Jericho boeken voor de buitenwereld, zoals Patricia 
Stoop heeft laten zien.55 
 Behalve professionele kopiisten verbleven in de steden ook kopiisten die kopieeractiviteiten uit-
voerden als bijverdienste naast hun hoofdberoep. Als eerste kunnen klerken genoemd worden, ‘ambte-
naren’ in dienst van landsheerlijke of stedelijke overheden met als taak ambtelijke stukken, rekeningen 
en stedelijke registers te kopiëren.56 Daarnaast blijken mensen die werkzaam zijn in het notariaat (tot 
in de zestiende eeuw een nevenactiviteit die vaak werd uitgevoerd door pastoors, kanunniken of stads-
secretarissen) niet alleen officiële documenten te kopiëren en te bekrachtigen, maar zich ook aan ande-
re kopieerklussen te wagen.57 Verder zijn er aanwijzingen dat ook schoolmeesters en in sommige ge-
vallen bewoners van in de stad gevestigde religieuze gemeenschappen een klein deel van de boekpro-
ductie voor hun rekening namen.58 Ten slotte mag niet over het hoofd gezien worden dat ook steeds 
meer kooplieden en zelfs ambachtslieden leerden schrijven en boeken voor eigen gebruik gingen kopi-
eren of zelfs voor de verkoop.59 Ook een chirurgijn als Jan van Aalter kopieerde een boek (paragraaf 
1.2). 
 Met de opkomst van de stedelijke productiecentra, dus vanaf het moment dat boeken niet meer 
hoofdzakelijk voor (en door) geestelijken worden vervaardigd, worden de gebruikers van de codices – 
vanuit het oogpunt van de moderne onderzoeker – steeds anoniemer. Wat betreft de meeste meertekst-
codices met Middelnederlandse versteksten vermoedt Herman Pleij dat de gebruikers te situeren zijn 
in de steden.60 Voor een aantal van deze codices is reeds een onmiskenbare band met een stad aange-
toond. Het handschrift-Jan Phillipsz. is geschreven door Jan Phillipsz., een klerk uit Leiden, en het 
Geraardsbergse handschrift bevat een routebeschrijving van een pelgrimstocht die eindigt in een be-
kende herberg in Geraardsbergen.61 Aangezien enkele handen uit het Comburgse handschrift in andere 
Gentse bronnen voorkomen, kan deze codex in Gent worden gesitueerd en de wonderen uit Molen-
beek, gekoppeld aan enkele in de codex voorkomende heiligen die in Brussel en omgeving speciale 
verering kenden, binden het handschrift-Van Hulthem aan deze stad.62 Bij welke stedelingen zulke 
codices in de ‘boekenkast’ stonden en hoe ze met die boeken omgingen, is echter voor weinig meer-
tekstcodices vast te stellen. Al wat we kunnen proberen is een goed onderbouwd gebruiksprofiel op-
stellen. 
 
Naast aanknopingspunten vanuit een boekhistorische invalshoek zijn ook enkele aanknopingspunten 
vanuit letterkundige hoek te formuleren die hulp kunnen bieden bij het opstellen van een gebruikspro-
fiel van een codex. Drie ordeningsprincipes gaan voor vrijwel alle meertekstcodices op. Om te begin-
nen zal de eerste tekst (of zullen de eerste teksten) vrijwel altijd de tekst(en) zijn waarom een bepaalde 
codex werd vervaardigd en zal die eerste tekst (of zullen die eerste teksten) vrijwel altijd langer zijn 
dan de teksten die verderop volgen. Dit is, bijvoorbeeld, duidelijk te zien in beide codicologische een-
heden van het Hartebok (paragraaf 1.3). Comburg IV begint eveneens met twee teksten die langer zijn 
dan de teksten die erop volgen: Van sente Brandane en Van den vos Reynaerde.63 En zelfs voor het 
handschrift-Van Hulthem blijkt deze regel dat de eerste teksten langer zijn op te gaan. De codex begint 
met een verloren tekst van circa 1140 verzen, gevolgd door Van sente Brandane van 2198 verzen, 

                                                           
55 Kwakkel 2002, 138-162 en Stoop 2013, 153-168. 
56 Kwakkel 2002, 163. 
57 Kwakkel 2002, 164-167 en literatuurverwijzingen aldaar. 
58 Kwakkel 2002, 162. Een leraar die een boekje maakt, vinden we onder meer in het ‘Nederlands-Franse taalboek’ het Bouc 
van den ambachten (Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Néerl. 16). Van het boek wordt vermoed dat het gebruikt werd 
in ‘praktisch onderwijs op stadsscholen’ (Van Oostrom 2013, 524), een aanwijzing voor de geletterdheid onder de stedelin-
gen. 
59 Kwakkel 2002, 162 voor een voorbeeld van een kopiist van artes-teksten. Antoni Iglesias-Fonseca 2014, 186-187 noemt 
onder andere een kopiërende ‘textile trader’ en schrijvende ‘tanners, tailors and shoemakers’ uit Barcelona. 
60 Pleij 2007, 58-67. 
61 Jan Phillipsz.: Brinkman 1995, 27. Geraardsbergen: Govers e.a. 1994, 12, waar nog twee extra relaties met Geraardsbergen 
worden genoemd. 
62 Comburg: Brinkman 1998 en Brinkman & Mulder 2003. Van Hulthem: Brinkman 2000. 
63 Tekst IV.1 en IV.2 (f. 179ra-192va en 192va-213rb). 
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waarna een viertal teksten volgt die tussen 300 en 700 regels beslaan.64 Voor de volgende 94 teksten 
heeft de kopiist elke keer minder dan 300 regels nodig, vaak zelfs minder dan 200. Pas tekst 101 is 
weer langer dan 300 verzen.65 Een uitzondering op deze regel lijkt het Geraardsbergse handschrift. Dit 
handschrift begint namelijk met een aantal raadsels, waarvan de langste iets meer dan een bladzijde 
beslaat, terwijl de langste tekst (Van den negen besten) achterin de codex staat, of ten minste de laatste 
27 bladzijden vult in het deel van de codex dat bewaard is gebleven.66 Ook het handschrift-Jan Phil-
lipsz. begint met korte teksten, een cluster antifonen en responsoriën, dat 7 folia beslaat. De langste 
tekst is in deze codex pas te vinden op f. 36r-46v: Frederik III en Karel de Stoute te Trier 1473.67 
 Het tweede ordeningsprincipe dat voor vrijwel alle meertekstcodices op gaat, zoals Sarah Westphal 
voor handschriften met Duitse teksten heeft aangetoond, is het voorkomen van diaden. Diaden bestaan 
uit twee opeenvolgende teksten die op enigerlei wijze op elkaar reageren en zijn, volgens Westphal, te 
beschouwen als ‘the textual equivalent of the couplet rhyme’.68 Ze heeft hierop reeds gewezen met 
betrekking tot het handschrift-Van Hulthem.69 Bekende diaden in deze codex zijn bijvoorbeeld de 
abele spelen met de daarop volgende kluchten.70 Ook in andere codices met Middelnederlandse 
teksten zijn diaden aan te wijzen. In Comburg II staan Dat boec van seden en de Dietsche Catoen 
naast elkaar (evenzo in het Oudenaardse Rijmboek), in het Wiesbadense handschrift staan Questien 
van eenen goeden simpelen mensche zij aan zij met Oefeningen van een geestelijk mens, in het Harte-
bok Van der bort Cristi en Van den houte en in het handschrift-Jan Phillipsz. staat Lof van den heylig-
hen sacramente van Anthonis de Roovere naast de omwerking ervan door Willem Bastaard van Was-
senair.71 Bij het zoeken naar gebruiksprofielen is het moeilijk om diaden goed te interpreteren. Im-
mers, het is niet duidelijk wie beide teksten bij elkaar heeft geplaatst: de samensteller van de codex die 
bestudeerd wordt, of de samensteller van een legger waarop (een deel van) de codex terug gaat. In het 
laatste geval is het, bovendien, moeilijk te beoordelen waarom de kopiist van de bestudeerde codex de 
diade uit zijn legger overnam. 
 Een derde ordeningsprincipe is de clustering van (meer dan twee) teksten van eenzelfde genre, 
eenzelfde thema, of eenzelfde boodschap.72 Ook de handschriften met Middelnederlandse teksten ver-
tonen clustering: het Geraardsbergse handschrift bevat, zoals gezegd, een cluster raadsels, het hand-
schrift-Jan Phillipsz. het reeds vermelde cluster antifonen en responsoriën en Comburg IV bevat een 
cluster prozateksten over de ‘slechteriken’ in de heilsgeschiedenis: Judas, Pilatus en de Antichrist.73 
Bij dit ordeningsprincipe kunnen dezelfde bedenkingen worden gemaakt als bij de diaden, en moet 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een cluster niet integraal uit een legger hoeft te 
zijn gekopieerd, of in dezelfde volgorde. 
 Ordening van teksten in een meertekstcodex kan in principe zover zijn doorgevoerd dat alle teksten 
een betekenisvolle plaats hebben. Er zijn echter geen meertekstcodices met Middelnederlandse ver-
steksten bekend waarin de volledige tekstcollectie zo nauwkeurig blijkt te zijn gecomponeerd. De 
onderzoeker van meertekstcodices moet op dit punt waken voor overinterpretatie. In de praktijk blijkt 
de samenhang van de inhoud vooral thematisch te zijn, zoals in de zogenoemde oude kern van het 

                                                           
64 Ook Sarah Westphal heeft de lengte van de eerste teksten in het handschrift-Van Hulthem opgemerkt, maar benadrukt 
vooral het religieuze karakter ervan. Evenals meerdere verzamelhandschriften met Duitse teksten begint het handschrift-Van 
Hulthem met een groep religieuze teksten (Wesphal 1999, 78). 
65 Voor de berekening van de lengte van de eerste, verloren tekst, zie Brinkman & Schenkel 1999, I, 35-36. Tekst 101 is Jan 
van Boendales Korte kroniek van Brabant. Enkel de Theopilus (tekst 201, f. 196va-206va) is met 1854 verzen nog beduidend 
langer dan de verloren openingstekst. Voor een overzicht van de tien langste teksten in het handschrift-Van Hulthem, zie 
Ermens 2013, 22, nt. 58. 
66 In het bestand Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 837-45 wordt het Geraardsbergse handschrift voorafgegaan door een 
andere codicologische eenheid, geschreven door dezelfde kopiist. De eerste tekst in deze eenheid is de langste in het volledi-
ge bestand. 
67 Brinkman 1995, 94-108 (tekst 101). 
68 Westphal 1999, 79. 
69 Westphal 1999, 79. In Westphal 1993, 9-17 wordt toelichting gegeven op diaden in Middelhoogduitse handschriften. 
70 Brinkman & Schenkel 1999, II, 892-936 (tekst 169-170), 1089-1170 (tekst 205.1-2 en 206.1-2) en 1192-1221 (tekst 211.1-
2). 
71 Respectievelijk: Comburg (tekst II.3 en II.4, f. 102va-112rb), Oudenaarde (paragraaf 4.4i en 4.4j), Wiesbaden (tekst 34 en 
35, f. 104ra-109ra), Hartebok (tekst 1 en 2, f. 1r-23v) en Jan Phillipsz. (tekst 111 en 112, f. 56v-64v). 
72 Westphal 1999, 79-80. 
73 Respectievelijk: Geraardsbergen, tekst 1-2 en 4-7 (f. 103r-105r), Jan Phillipsz., tekst 1-34 (f. 1r-7v) en Comburg, tekst 
IV.3-IV.5 (f. 213rb-217ra). 
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Tweede Partie-handschrift, waarin teksten over het Westers Schisma bijeen zijn gebracht.74 Een ander 
voorbeeld is het ‘feestrepertoire’ – zoals Herman Pleij het noemt – dat in een kleine codex uit de om-
geving van Venlo wordt aangetroffen.75 Ook de vrouwonvriendelijke teksten waaruit de tweede codi-
cologische eenheid van het Cheltenham-handschrift bestaat, zijn een voorbeeld van thematische sa-
menhang (zie paragraaf 4.3.2b).76  
 
Ten slotte levert ook de codicologie bruikbare aanknopingspunten bij het construeren van gebruikspro-
fielen voor meertekstcodices. Ten eerste wijst de codicologie erop dat paratekst (o.a. foliëring, kopre-
gels, kapittelnummers, indices) niet door de auteur van de tekst(en) wordt bedacht, maar wordt aange-
bracht door een kopiist ten behoeve van het gebruik van de codex.77 Ten tweede benadrukt de codico-
logie het belang van het vormaspect van een codex. Dit aspect geldt voor elk handschrift. Zo zijn er 
bepaalde soorten handschriften die een vorm hebben die aan een specifiek gebruik is aangepast. Anti-
fonaria, bijvoorbeeld, zijn boeken waaruit een koor liederen zong. Opdat het hele koor de tekst goed 
kon lezen, moest de tekst in een groot en duidelijk schrift worden geschreven, en om dat grote schrift 
te kunnen schrijven waren grote bladen nodig. Ook boeken voor individuele zangers of voor docenten 
kunnen een bijzondere vorm hebben, zoals Erik Kwakkel heeft aangetoond. Om staand en met het 
boek in de hand te kunnen zingen of doceren, is het belangrijk dat het gewicht van de codex niet te 
groot is en bovendien goed verdeeld. Boeken met een ‘normale’ verhouding tussen hoogte en breedte 
(een relatieve breedte van ca. 0,70) hebben, wanneer ze groter worden, al snel de neiging om te gaan 
doorhangen over de rand van de hand heen. Boeken met een kleinere relatieve breedte, daarentegen, 
de zogenoemde holsterboeken, liggen comfortabeler in de hand tijdens het zingen. Uit Kwakkels on-
derzoek blijkt bovendien dat de holsterboeken met klassieke teksten die in het onderwijs werden ge-
bruikt zelden meer dan honderd bladen telden, en dus niet te zwaar waren.78  
 De meeste handschriften, inclusief de meertekstcodices met Middelnederlandse teksten, hebben 
doorgaans niet zulke karakteristieke afmetingen.79 Dit neemt niet weg dat allerlei vormkenmerken 
aanwijzingen kunnen geven over het beoogde gebruik. Bij het vervaardigen van een handschrift moe-
ten namelijk veel keuzes worden gemaakt. Behalve voor het gewenste formaat, moet ook worden ge-
kozen voor de gewenste schriftdrager: perkament of papier, of een combinatie van beide? Perkament 
van goede kwaliteit of van minder goede kwaliteit? Hoeveel kolommen en hoeveel regels moest een 
bladzijde tellen? In welk schrift moest de tekst worden geschreven, en hoe groot? Moest het hand-
schrift verlucht worden, of juist niet? Bij het maken van al deze keuzes zal rekening gehouden zijn met 
de beoogde functie of de beoogde gebruiker, en in sommige gevallen met beide (het beoogde gebruik). 
Voor een boek dat veel gebruikt moest worden en lang mee moest gaan, bijvoorbeeld, zal – in de jaren 
dat beide voorhanden waren, maar waarin papier nog niet het algemeen gebruikte materiaal was – 
eerder voor perkament zijn gekozen dan voor papier. En voor een boek dat voor eigen gebruik was 
bestemd, zal een littera cursiva hebben volstaan, terwijl voor een handschrift waarmee men wilde 
pronken een littera textualis werd gekozen. Bovendien konden de keuzes die een kopiist moest maken 
elkaar beïnvloeden.80 Een kopiist die een handschrift in drie kolommen wil maken, zal daarvoor 
meestal grote bladen gebruiken, terwijl een kopiist die een klein handschrift wil maken vaak genood-
zaakt is zijn tekst in één kolom te schrijven. Een handschrift dat verlucht diende te worden zal eerder 
bestaan uit perkamenten bladen, of voorzien zijn van ingevoegde perkamenten bladen. En wanneer een 
lange tekst op een beperkt aantal bladen moest worden gekopieerd, kon dat leiden tot meer regels per 
kolom of tot een kleiner schrift (en eventueel tot meer kolommen per bladzijde). We hebben hier ech-
                                                           
74 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13708, f. 6-32 en 207-250. Kwakkel 2002, 128-136 en Kestemont 2009. 
75 Pleij 2007, 64-65. Het betreffende handschrift is Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 144. 
76 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 1171, f. 285-316, 33-80 en 317-332 (de katernen zijn in verkeerde volgorde in het 
bestand opgenomen). Zoals in paragraaf 4.3.2b wordt besproken, blijkt ook de versie van Die Rose in deze codex niet be-
paald vrouwvriendelijk te zijn (Van der Poel 1989, 50-51; ook in Besamusca 2011B, 31-34). 
77 Dat neemt niet weg dat auteurs kapitteltitels aan hun tekst gaan toevoegen. Over de kapitteltitels in de Spiegel historiael, 
zie Biemans 1997, I, 149-160. 
78 Kwakkel 2012B, 39-44. 
79 Een bekend voorbeeld van een meertekstcodex met opvallende afmetingen is het Smalle Lucidarius-handschrift (Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, 15642-51), wat in hoofdstuk 4 en 5 van deze studie ter sprake komt. De afmetingen zijn volgens 
Biemans 1997, II, 445 ca. 290 × ca. 114 mm (een relatieve breedte van 0,39). 
80 Biemans 2012 bespreekt aan de hand van de handschriften met Middelnederlandse ridderepiek het belang van de vorm en 
de keuzes die gemaakt moesten worden. 
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ter niet te maken met wetmatigheden. Een bepaalde vorm veronderstelt niet automatisch een bepaald 
gebruik.81 Bovendien zijn voor elke ‘regel’ uitzonderingen te vinden, die op een eigen wijze rekening 
hebben gehouden met het beoogd gebruik.82 Maar voor elk handschrift geldt dat de contouren van het 
gebruiksprofiel pas kunnen worden getrokken wanneer alle keuzes van de kopiist in samenhang met 
elkaar worden geanalyseerd. 
 
De aanknopingspunten die in deze paragraaf zijn besproken, bieden een eerste houvast bij het constru-
eren van een gebruiksprofiel van een meertekstcodex. Bij deze constructie spelen echter nog meer 
overwegingen een rol. Om de belangrijkste op het spoor te komen, zal eerst het tot stand komen van 
een verzamelhandschrift met Middelnederlandse versteksten theoretisch volledig worden doordacht, 
waarna aan de hand van de drie casussen zal worden vastgesteld welke overwegingen belangrijk zijn 
voor het onderzoek naar gebruiksprofielen. 
 
 
 

                                                           
81 Het in noot 79 genoemde Smalle Lucidarius-handschrift, bijvoorbeeld, mag niet zonder meer gezien worden als een boek 
waaruit staand, met het boek in de hand werd voorgelezen, naar analogie van de eerder genoemde holsterboeken met liedtek-
sten. 
82 Jos Biemans (e-mail: 20 februari 2015) wees me op het Leidse Vijfde Partie-handschrift (Leiden, Universiteitsbibliotheek, 
BPL 14e). Deze codex met Velthems Vijfde Partie van de Spiegel historiael telt drie kolommen per bladzijde, hoewel bladen 
van ca. 290 × ca. 210 daarvoor iets te klein zijn en beter bij een tweekolommer passen (Biemans 1997, II, 405-410 (i.c. 406), 
nr. 45). 
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Een die scoonste vont die 
Ter weerelt wart vonden ye 
Ende daer meer orbors leegt in, 
Dats die lettere na minen zin. 
 

        Jan van Boendale1 
 

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 
 
 

EEN THEORETISCHE BESCHOUWING VAN MEERTEKSTCODICES 
 
 
 2.1 DE CODEX, EEN SCHRIJFPRODUCT 
 
De ‘uitvinding’ van het schrift is, zoals Jan van Boendale het stelt, een van de mooiste en nuttigste 
ontdekkingen die de mens heeft gedaan. Met deze uitvinding heeft hij voor zichzelf de mogelijkheid 
gecreëerd om zijn gedachten, zijn ervaringen, zijn daden en zijn boodschappen aan anderen op te teke-
nen, zodat ze door hem en door anderen geraadpleegd kunnen worden. De uitvinding van het schrift 
heeft geleid tot het schrijven van, onder andere, brieven, boodschappenlijstjes, kleitabletten met spij-
kerschrift, graffiti op muren, boekrollen en boeken. Al deze resultaten van schrijfhandelingen zijn 
‘schrijfproducten’.  
 In dit hoofdstuk zal ik het tot stand komen van schrijfproducten theoretisch doordenken en daarbij 
uitgaan van meertekstcodices met Middelnederlandse teksten, en bijgevolg de boekproductie in ca. 
1200-1500. Deze denkoefening resulteert in een groot aantal theoretische mogelijkheden, die ik zal 
toelichten met voorbeelden. Niet al deze theoretische mogelijkheden zijn van toepassing op het onder-
zoekscorpus van mijn studie, maar zij kunnen mogelijk wel van belang zijn bij onderzoek naar andere 
handschriften. In hoofdstuk 6 zal ik inventariseren welke elementen uit het model relevant zijn geble-
ken voor het construeren van gebruiksprofielen voor meertekstcodices met Middelnederlandse teksten. 
  
Bij het vervaardigen van een schrijfproduct wordt altijd een tekst aangebracht op een schriftdrager.2 
Deze tekst kan variëren in lengte. Het kan een verhaal zijn dat vele honderden pagina’s in een boek 
beslaat, maar ook een enkele letter die in een boom is gekrast. Naast papieren bladen, boomstammen, 
kleitabletten, schoolborden en muren kan in principe elke ondergrond waarop geschreven kan worden, 
gebruikt worden als schriftdrager. Vaak wordt gebruik gemaakt van een onbeschreven blad papier (of 
een andere ‘blanco’ schriftdrager) wanneer een nieuw schrijfproduct wordt vervaardigd, maar in prin-
cipe levert elke nieuwe schrijfhandeling een nieuw schrijfproduct op, ook een schrijfhandeling op een 
reeds bestaand schrijfproduct. Boodschappenlijstjes, bijvoorbeeld, kunnen langer worden, een codex 
kan aangroeien. 
 Het vervaardigen van een schrijfproduct werkt volgens een vast patroon. In de meest simpele sa-
menstelling zijn er drie rollen die vervuld moeten worden. In de eerste plaats heeft elk schrijfproduct 
een bedenker. Hij is degene die een plan heeft om een schrijfproduct te vervaardigen. Vervolgens is 
een uitvoerder nodig die dat plan omzet in een materieel object, dat, ten slotte, door een gebruiker zal 

                                                           
1 Der leken spiegel, boek III, kap. 14, vers 1-4, volgens het Comburgse handschrift (Stuttgart, Württembergische Landesbibli-
othek, Cod. Poet et Phil. fol. 22): Brinkman & Schenkel 1997, II, 1127 (tekst V.1t). In vers 2 heb ik het eerste woord (‘Die’) 
weggelaten, zodat de zin grammaticaal klopt. Volgens Jan van Boendale is de letter zo belangrijk omdat de mensen daardoor 
de inhoud van de Bijbel tot zich kunnen nemen. 
2 Ook gedrukte boeken en zelfs digitale bestanden zijn schrijfproducten, hierbij moet echter rekening worden gehouden met 
enkele andere aspecten, zoals de anonieme gebruiker van het in grote oplage verspreide schrijfproduct in het geval van een 
roman. In deze studie zal enkel op de handgeschreven schrijfproducten worden ingegaan. 
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worden gelezen. De beoogde gebruiker is dus de persoon die met dat materieel object om moet gaan 
en moet, in principe, eenvoudig kunnen zien hoe hij dat moet doen. Hier moet een belangrijk onder-
scheid worden verduidelijkt. De beoogde gebruiker mag niet automatisch worden gelijkgesteld met het 
beoogde publiek, degene(n) voor wie de inhoud van de teksten bedoeld is. Hoewel beide rollen vaak 
zullen samenvallen, is een onderscheid tussen beide noodzakelijk. Het duidelijkst blijkt dat wanneer er 
sprake is van een voorleessituatie: de gebruiker leest de tekst voor (hij doet iets met het materiële ob-
ject) en het publiek luistert naar de tekst. In paragraaf 2.4 kom ik hier op terug. 
 In het meest eenvoudige scenario vallen de drie rollen samen in één persoon. 
 

Voorbeeld 1: Wanneer ik boodschappen ga doen, maak ik een boodschappenlijstje en dat neem ik mee 
naar de winkel. Ik ben de bedenker van dit schrijfproduct, de uitvoerder en de gebruiker. 

 
Het samenvallen van de drie rollen is echter niet noodzakelijk. Gebruiker, uitvoerder en bedenker 
kunnen één persoon zijn, zoals in het voorbeeld hierboven, twee personen (waarbij drie combinaties 
mogelijk zijn), of drie personen. 
 
 Voorbeeld 2: Een man kan aan zijn vrouw vragen een boodschappenlijstje te maken dat hij mee kan 

nemen als hij later boodschappen gaat doen. (2 personen) 
 
 Voorbeeld 3: Een man maakt een boodschappenlijstje voor zijn vrouw dat zij mee kan nemen als zij later 

boodschappen gaat doen. (2 personen) 
 
 Voorbeeld 4:  Een leraar geeft aan zijn leerling de opdracht een schriftje met notities uit de les bij te hou-

den aan de hand waarvan de leerling zijn examen kan leren. (2 personen) 
 
 Voorbeeld 5: Een rijke koopman uit de veertiende eeuw geeft een professionele kopiist de opdracht om 

een meertekstcodex met teksten vol levenswijsheden voor zijn vrouw te vervaardigen. (3 
personen) 

 
Ieder schrijfproduct is tot stand gekomen volgens één van de vijf mogelijke combinaties: 
 
 1.  de bedenker is de uitvoerder en de gebruiker 
 2.  de bedenker is de uitvoerder, maar niet de gebruiker 
 3.  de bedenker is de gebruiker, maar niet de uitvoerder 
 4.  de uitvoerder is de gebruiker, maar niet de bedenker 
 5. de bedenker, de uitvoerder en de gebruiker zijn drie verschillende personen 
 
Aan de hand van deze vijf combinaties kan vervolgens een inventarisatie worden gemaakt van de mo-
gelijke categorieën van bedenkers, uitvoerders en gebruikers, zoals in paragraaf 2.2, 2.3 en 2.4 wordt 
beschreven. 
 

 
 

 
Figuur 2.1: Schematische weergave van de vervaardiging van een schrijfproduct. 
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Een schrijfproduct wordt nooit zomaar gemaakt. De bedenker heeft altijd een uitvoerder en een ge-
bruiker in gedachten. Uiteraard is het mogelijk dat de beoogde uitvoerder of de beoogde gebruiker niet 
al te strak omlijnd zijn. De rijke koopman uit voorbeeld 5 hoeft bijvoorbeeld niet precies te weten 
welke kopiist de codex voor zijn vrouw zal vervaardigen, maar vanaf het moment dat hij het idee voor 
de codex kreeg, wist hij dat hij het niet zelf zou doen. Voor een gedrukte roman ligt de beoogde ge-
bruiker niet nauwkeurig vast, maar iedere uitgever die het idee krijgt om een roman van een bepaalde 
auteur te publiceren gaat ervan uit dat er een doelgroep is die het boek wil kopen. In figuur 2.1 is het 
vervaardigen van een schrijfproduct schematisch weergegeven. 
 In het plan van de bedenker zitten behalve de beoogde gebruiker en de beoogde uitvoerder nog drie 
andere elementen vervat: de functie, de inhoud en de vorm (figuur 2.2). Theoretisch kunnen deze drie 
elementen gescheiden worden, maar in de praktijk hangen ze nauw samen. Wanneer de bedenker een 
bepaalde functie in gedachten heeft, zullen inhoud en vorm daaraan aangepast worden, maar ook wan-
neer de bedenker een bepaalde inhoud in gedachten heeft, zal hij weten welke functie de codex waar 
die tekst in zal staan, zal moeten hebben, en welke vorm de codex krijgt.  
 In de eerste plaats zal de bedenker een idee over de inhoud van het schrijfproduct hebben. Dat idee 
kan heel concreet zijn, maar ook slechts richtinggevend. In voorbeeld 3, bijvoorbeeld, maakt de man 
een boodschappenlijstje voor zijn vrouw: hij is de bedenker en uitvoerder en hij weet welke bood-
schappen op het lijstje moeten komen. In voorbeeld 2, daarentegen, is de man de bedenker en de ge-
bruiker, terwijl zijn vrouw de uitvoerder is. Hij kan haar dicteren welke boodschappen ze moet op-
schrijven, maar hij kan het ook aan haar overlaten om te bepalen wat er op het lijstje moet staan. Het-
zelfde kan in theorie gelden voor meertekstcodices: de bedenker kan heel precies zeggen welke teksten 
hij in de codex wil (waarbij hij bovendien de persoon kan zijn die de teksten aanlevert), maar hij kan 
ook zeggen welk soort teksten in de codex moeten komen: teksten over koning Artur, memento mori-
teksten, teksten van Jacob van Maerlant, etcetera. In dit laatste geval heeft ook de uitvoerder invloed 
op de inhoud, eventueel in overleg met de bedenker. 
 In de tweede plaats heeft de bedenker ook altijd een idee over de vorm van het schrijfproduct. Elk 
soort schrijfproduct heeft kenmerkende materiële conventies, waardoor de gebruiker weet hoe hij er-
mee om moet gaan. 
 
 Voorbeeld 6: Als ik vandaag een brief schrijf, zal ik dat doen op losse bladen, die niet al te groot 

zijn en gevouwen kunnen worden. De tekst orden ik volgens de conventies van het 
‘genre’: een datum bovenaan het eerste blad, daaronder een aanhef, aan het eind een 
groet en mijn naam. De gebruiker, de ontvanger van de brief, weet onmiddellijk dat 
het een brief is. 

 
Het schrijfproduct codex kent ook bepaalde conventies. Het wordt gevormd door een stapeltje in el-
kaar geschoven dubbelbladen (katernen), dat (meestal) genaaid wordt aan de rugzijde, zodat het boek 
doorgebladerd kan worden. Meestal zal de hoogte groter zijn dan de breedte en zijn er rondom de 
tekst, die in één of meerdere kolommen is geschreven, onbeschreven marges voorzien. De vorm van 
de codex is bovendien onderhevig aan twee variabelen: het budget dat ter beschikking staat en de 
(lengte van de) tekst die moet worden opgenomen. 
 In de derde plaats heeft de bedenker een idee over de beoogde functie van het schrijfproduct dat hij 
in gedachten heeft. Deze functie zal de bedenker aan de uitvoerder duidelijk maken. Meestal kan dat in 
enkele woorden. Als de man in voorbeeld 2 aan zijn vrouw vraagt een boodschappenlijstje te maken, 
weet zij door dat ene woord ‘boodschappenlijstje’ hoe het schrijfproduct eruit moet zien, wat de in-
houd ervan moet zijn en hoe het gebruikt moet gaan worden: een lijst woorden onder elkaar, door-
gaans op een los blaadje dat eenvoudig mee te nemen is, en dat dient als geheugensteuntje in de win-
kel. Bovendien is het voor de gebruiker onmiddellijk duidelijk hoe hij met een bepaald schrijfproduct 
moet omgaan. De beoogde functie ervan leidt hij af uit de vorm en de inhoud. De vrouw in voorbeeld 
3, die van haar man een boodschappenlijstje ontvangt dat hij voor haar bedacht en gemaakt heeft, zal 
onmiddellijk zien hoe ze het moet gebruiken. 
 Voor simpele schrijfproducten als boodschappenlijstjes en moderne brieven is de beoogde functie 
eenvoudig te bepalen, maar voor meer complexe schrijfproducten, zoals boeken, blijkt dat ingewikkel-
der te zijn. In het algemeen kan gesteld worden dat de beoogde functie van elk boek ‘informatie bewa-
ren om op een later tijdstip te kunnen raadplegen’ is. De materiële conventies van dit schrijfproduct 
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tonen bovendien aan hoe het gebruikt moet worden: het wordt gelezen door de bladen ervan om te 
slaan. Dit lezen kan gebeuren door het boek op een lessenaar te leggen, op een tafel of op schoot, of 
door het in de hand te houden, en alle manieren van lezen zijn mogelijk: voordragen, voorlezen, zin-
gen, stillezen. De vorm van het schrijfproduct sluit geen enkele manier van lezen uit.  
 Wanneer de onderzoeker preciezer de functie wil bepalen van een specifiek boek, bijvoorbeeld een 
meertekstcodex met Middelnederlandse teksten, dan zal hij moeten kijken naar de combinatie van 
materiële en inhoudelijke aspecten: hoe ziet de codex eruit en welk soort teksten bevat de codex? De 
beoogde functie van een (meertekst)codex laat zich immers niet enkel uit materiële kenmerken aflei-
den, net zo min als een interpretatie enkel gebaseerd op de inhoud mogelijk is. Pas wanneer de materi-
ële en inhoudelijke aspecten van de codex op elkaar worden betrokken, kan een plausibele conclusie 
worden geformuleerd. Een interpretatie die slechts is gebaseerd op een van beide aspecten schiet te-
kort.  
 Het belang van het samenspel tussen materiële en inhoudelijke aspecten kan worden geïllustreerd 
aan de hand van een bepaald soort codex dat in paragraaf 1.5 is genoemd: antifonaria. Een antifonari-
um bevat liedteksten en muzieknotatie, het boek is groot genoeg om er met meerdere mensen achter te 
gaan staan en het schrift is groot en duidelijk genoeg om van enige afstand te lezen: het is een boek 
waar een koor liederen uit kan zingen. De combinatie van materiële en inhoudelijke kenmerken geeft 
hier duidelijk aan wat er met de codex moest worden gedaan. Elk van de bruikbare aspecten op zich 
zegt echter weinig over de beoogde functie. Niet uit alle boeken met groot schrift moest van een af-
stand gelezen worden, niet ieder boek met liedteksten zal zijn gebruikt om uit te zingen en niet ieder 
groot boek werd gebruikt om een groep lezers van tekst te voorzien. Omdat de meeste meertekstcodi-
ces met Middelnederlandse teksten een minder coherente inhoud en een minder karakteristieke vorm 
hebben dan antifonaria is de noodzaak van een gecombineerde analyse van materiële en inhoudelijk 
aspecten bij het construeren van de functie ervan des te dwingender. 
 

 
 
De vijf elementen die de bedenker van het schrijfproduct in gedachten had – de beoogde inhoud, uit-
voerder, vorm, gebruiker en functie (figuur 2.2) –, hoeven niet overeen te stemmen met de feitelijke 
inhoud, uitvoerder, vorm, gebruiker en functie. Elk van deze vijf elementen kan wijzigen. Bovendien 
zijn ze te verdelen in twee groepen: elementen die tijdens de vervaardiging kunnen wijzigen (uitvoer-
der, vorm en inhoud) en elementen die na de vervaardiging kunnen wijzigen (gebruiker en functie: het 
gebruik). De grootste invloed op de resultaten van het onderzoek hebben de mogelijke wijzigingen in 
de inhoud. In sommige gevallen is duidelijk te zien dat de feitelijke inhoud van een codex niet over-
eenkomt met de beoogde inhoud van de codex, bijvoorbeeld wanneer door een andere hand op een 
later moment een tekst is toegevoegd. In andere gevallen is het voor de gebruiker of de onderzoeker 
niet te zien dat tijdens het vervaardigen van de codex veranderingen in het plan van de bedenker zijn 
aangebracht. Wanneer teksten zijn weggelaten tijdens het vervaardigen, of in dezelfde arbeidsgang als 
de beoogde inhoud zijn toegevoegd, is het op basis van het eindresultaat onmogelijk om aan te geven 
of er een onderscheid is tussen feitelijke en beoogde inhoud. 

Figuur 2.2: Schematische weergave van de vervaardiging van een schrijfproduct. In het plan van de bedenker zitten ook de 
beoogde functie, de beoogde vorm en de beoogde inhoud van het schrijfproduct. 
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 De mogelijke veranderingen in de inhoud tijdens het vervaardigen van een codex geven aan dat er 
sprake kan zijn van meerdere vormen van beoogd gebruik. Iedere bewuste aanpassing aan de codex 
levert in principe een nieuw beoogd gebruik op (al zal een marginaal notateken van een latere gebrui-
ker in de praktijk weinig gevolgen hebben). Het is daarom zinvol onderscheid te maken tussen oor-
spronkelijk beoogd gebruik, zoals de bedenker van het schrijfproduct zich de codex voorstelde, ener-
zijds, en aangepast en gelaagd beoogd gebruik anderzijds. Het oorspronkelijke beoogde gebruik is 
moeilijk te achterhalen, omdat het de uitvoerder is die zowel de inhoud kopieert als de uiteindelijke 
vorm bepaalt en in dat proces invloed uitoefent op de aanwijzingen die hij heeft ontvangen over het 
beoogd gebruik. Elke bewuste of onbewuste ingreep die hij doet in de beoogde vorm of de beoogde 
inhoud resulteert in een schrijfproduct dat afwijkt van het idee van de bedenker, van het oorspronkelijk 
beoogd gebruik. Onopzettelijke aanpassingen aan de bedoelde inhoud, zoals het kopiëren van een ver-
keerde tekst, het op een verkeerde plaats kopiëren van een tekst, of het aanbrengen van een verkeerde 
miniatuur, leiden al tot wat ik hier ‘aangepast beoogd gebruik’ zal noemen. Duidelijkere voorbeelden 
van aangepast beoogd gebruik zijn de opzettelijke aanpassingen die een uitvoerder kan aanbrengen, 
zoals het toevoegen van een extra korte tekst wanneer hij merkt dat er op een blad nog onbeschreven 
ruimte over is. Als deze tekst in dezelfde arbeidsgang wordt toegevoegd als de andere teksten, is de 
aanpassing van de beoogde inhoud voor de gebruiker (zolang hij niet zelf de bedenker en/of uitvoerder 
was) niet zichtbaar. Ook de onderzoeker kan dan niet meer achterhalen of deze toegevoegde tekst be-
hoorde tot de oorspronkelijk beoogde inhoud. Wat voor hem dus oorspronkelijk beoogd gebruik lijkt, 
is in feite aangepast beoogd gebruik. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het voor de onderzoeker vrij-
wel onmogelijk is om het oorspronkelijk beoogd gebruik, zoals de bedenker het wilde, te kennen. Hij 
moet zich ervan bewust zijn dat hij bijna altijd een profiel voor het aangepast beoogd gebruik zoekt. 
 In tegenstelling tot aangepast beoogd gebruik, dat in principe hoofdzakelijk zichtbaar is voor de 
bedenker, is gelaagd beoogd gebruik meestal zichtbaar voor iedereen. Zulke veranderingen aan het 
beoogd gebruik zijn namelijk pas toegevoegd nadat het eerste schrijfproduct was voltooid: ze zijn niet 
in dezelfde arbeidsgang aangebracht. Codices, en vooral meertekstcodices, kunnen in de loop der ja-
ren, maar evengoed vlak na of soms tijdens de uitvoering van het oorspronkelijke plan, van uiterlijk en 
inhoud veranderen. Een eenvoudig voorbeeld is verrijking van een schrijfproduct: een andere uitvoer-
der voegt in de lege ruimte in een codex extra tekst toe (bijvoorbeeld een kort tekstje, een opmerking 
in de marge of glossen). In theorie wordt door zo’n toevoeging een nieuw schrijfproduct gemaakt met 
een nieuw beoogd gebruik, hoewel dit in de praktijk niet altijd ingrijpende gevolgen hoeft te hebben. 
Voor de volkstalige handschriften is het onderscheiden van zulke gelaagdheid in een codex meestal 
haalbaar, maar het beoordelen van deze gelaagdheid wordt sterk bemoeilijkt wanneer meerdere handen 
min of meer tegelijkertijd nieuwe lagen aanbrengen. Dit zien we, bijvoorbeeld, in Latijnse handschrif-
ten waar eerdere annotaties weer nieuwe annotaties uitlokken.3 Een duidelijker en eenvoudiger inter-
preteerbaar voorbeeld van de gelaagdheid in het beoogd gebruik wordt aangetroffen in codices die zijn 
verlengd, bijvoorbeeld wanneer lege ruimte aan het eind van het laatste katern met nieuwe teksten 
wordt gevuld en er vervolgens nieuwe katernen aan de codex worden toegevoegd.4 Ook wanneer 
meerdere codicologische eenheden, die ieder op zich een schrijfproduct kunnen vertegenwoordigen, 
samen worden gebonden, ongeacht of sprake is van één kopiist of meerdere kopiisten, ontstaat een 
nieuw schrijfproduct met een eigen beoogd gebruik. Voor de onderzoeker is het belangrijk om dit op 
te merken. Een laatste voorbeeld van gelaagd beoogd gebruik komt voor in het handschrift-Van Hul-
them. Zoals uit het onderzoek van Herman Brinkman en Janny Schenkel is gebleken, is er tijdens een 
zestiende-eeuwse restauratie gecensureerd in de codex. Enkele teksten die iets te onvriendelijk waren 
over geestelijken zijn doorgekrast, uitgesneden of herschreven. Ook op deze manier werd een nieuw 
schrijfproduct gecreëerd met een eigen beoogd gebruik.5 

                                                           
3 Mariken Teeuwen (e-mail: 16 januari 2015): In veel Latijnse handschriften kan de praktijk zo ingewikkeld zijn dat het haast 
onmogelijk is om de verschillende lagen van beoogd gebruik te onderscheiden. Annotaties in zulke handschriften kunnen 
door meerdere personen ongeveer tegelijkertijd zijn aangebracht, of juist gescheiden door een periode van meerdere jaren, 
maar één persoon kan ook op verschillende momenten en met een verschillende hand annotaties hebben aangebracht.  
4 Voor een definitie van ‘verrijking’ en ‘verlenging’, zie Gumbert 2004, 37. Beide begrippen zijn reeds in de inleiding bij 
deze studie ter sprake gekomen. 
5 Brinkman & Schenkel 1999, I, 69-73. Toen een onbekend aantal jaren later tekst 200, de Middelnederlandse vertaling van 
de Sortes regis Amalrici, haast volledig werd uitgescheurd, werd nog eens een nieuwe laag aan het beoogd gebruik toege-
voegd. 
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 Ook wanneer de feitelijke uitvoerder en de feitelijke vorm anders zijn dan de beoogde uitvoerder 
en de beoogde vorm kan dat gevolgen hebben voor het beoogd gebruik. Wanneer de bedenker van de 
codex, bijvoorbeeld, een ervaren kopiist op het oog had, maar deze niet beschikbaar was en hij genoe-
gen moest nemen met een veel minder ervaren kopiist is het niet ondenkbaar dat er meer fouten in de 
codex zullen voorkomen, zodat er sprake is van aangepast beoogd gebruik. Voor de onderzoeker is het 
onmogelijk om te bepalen of de codex al dan niet gemaakt is door de beoogde uitvoerder, tenzij er een 
bron is waarin dat wordt vermeld. Hetzelfde geldt voor de beoogde vorm. De onderzoeker kan niet 
weten of het boek dat hij in handen heeft, overeenkomt met het boek dat de bedenker in gedachten 
had, of dat een kopiist – om eender welke reden (bijvoorbeeld een ontoereikend budget) – heeft beslo-
ten om grotere of kleinere bladen te gebruiken, dikkere of dunnere katernen, een littera cursiva of een 
littera textualis, papier of perkament, meer of minder regels per kolom, etcetera. Ook hier blijkt weer 
dat wat de onderzoeker kan vinden het aangepast beoogd gebruik is. Aan het eindresultaat kan hij, in 
principe, niet zien of het boek is geworden zoals de bedenker het had gewenst. 
 Ten slotte kunnen ook de feitelijke gebruiker en de feitelijke functie van een codex anders zijn dan 
de beoogde gebruiker en de beoogde functie. Het handschrift hoeft niet bij de beoogde gebruiker te-
recht te komen, of te blijven. Wanneer, bijvoorbeeld, de beoogde gebruiker overlijdt voordat hij de 
codex in ontvangst kan nemen, zal het handschrift aan een andere gebruiker toekomen. Daarnaast is 
het mogelijk dat de gebruiker van de codex er niet mee omgaat zoals de bedenker had voorzien in de 
beoogde functie. Hij kan de codex, bijvoorbeeld, op schoot nemen om zittend uit te zingen, terwijl het 
ontwerp van het boek aangepast was aan staand zingen, met de codex in de hand.  
 
Een groot probleem bij het opstellen van een gebruiksprofiel van een codex zijn de gevolgen van de 
ingrepen van latere bezitters (of opgelopen beschadigingen), in het bijzonder in die gevallen waarin de 
integriteit van de codex wordt aangetast. Wanneer dit soort ingrijpen – dat altijd leidt tot gelaagd be-
oogd gebruik – niet verder gaat dan het censureren van enkele woorden door middel van doorstrepin-
gen is de oudere laag van het beoogde gebruik nog terug te vinden, maar wanneer de codex ontbonden 
is geweest, is de kans groot dat belangrijke informatie over een vorige laag van het beoogd gebruik is 
verdwenen. Vaak is de oorspronkelijke band – indien die er was – van een meertekstcodex wegge-
gooid, waarmee de zekerheid over de oorspronkelijke samenstelling ervan verdween: er kunnen kater-
nen zijn toegevoegd, verdwenen, of verplaatst. Bij herbinden worden bovendien vrijwel altijd de kop-, 
de staart- en de voorzijde van het boekblok netjes recht gesneden.6 Hiermee gaan niet alleen mogelijke 
contemporaine foliëring, custoden, bladsignaturen, andere marginalia en prikkings verloren, tevens 
wordt de onderzoeker informatie ontnomen over de oorspronkelijke afmetingen en randen van de bla-
den. Het risico bestaat dan, dat de onderzoeker in zijn zoektocht naar een gebruiksprofiel relevante 
zaken niet meer kan zien en daardoor verbanden legt tussen zaken die oorspronkelijk geen relatie had-
den. Welke gevolgen, bijvoorbeeld, het aantoonbaar ontbreken van minstens één bifolium in een her-
gebonden codex kan hebben, zal blijken in hoofdstuk 5 (handschrift-Vanden Stock), en in hoofdstuk 3 
(Oudenaardse Rijmboek) wordt duidelijk dat een plausibele interpretatie van een codex op basis van 
fragmenten geen vanzelfsprekendheid is. 
 
 
 2.2 DE BEDENKER 
 
Wanneer het model van de vervaardiging van een schrijfproduct wordt toegepast op (meer-
tekst)codices, dan blijkt dat de bedenker evenals de gebruiker, die in deze studie centraal staat, in veel 
gevallen onzichtbaar blijft. Slechts op basis van niet altijd eenvoudig te interpreteren sporen die de 
uitvoerder heeft nagelaten zal de onderzoeker een beeld kunnen trachten te construeren van de beden-
ker. Echter, hoewel het een moeilijke opgave is iets over de bedenker van een handschrift te zeggen, 
mag deze rol niet over het hoofd worden gezien bij het opstellen van een gebruiksprofiel van een co-
dex. Ook de aanwijzingen over de bedenker kunnen daarbij een meerwaarde hebben. 
 Om meer zicht te krijgen op de soorten bedenkers die kunnen voorkomen, loont het om aan de 
hand van de vijf mogelijke combinaties tussen bedenker, uitvoerder en gebruiker (paragraaf 2.1) de 
bedenker-opties te inventariseren. Wanneer een bedenker besluit dat een schrijfproduct gemaakt moet 
                                                           
6 Waarbij een nieuw schrijfproduct ontstaat met een bepaald gebruiksprofiel. 
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worden, heeft hij een gebruiker en een uitvoerder in gedachten, waarbij de gebruiker de primaire reden 
is voor het maken van het schrijfproduct. Dit geeft de bedenker twee primaire opties: hij bedenkt een 
boek voor zichzelf of hij bedenkt een boek voor een ander. Elk van deze opties biedt hem vervolgens 
twee secundaire opties: hij maakt het boek zelf of laat het door een ander maken. Dit levert in totaal 
vier bedenker-opties op: 
 
 B1: een bedenker bedenkt een boek voor zichzelf 
   B1a: hij maakt het zelf (en is bedenker + uitvoerder + gebruiker) 
   B1b: hij laat het door een ander maken (en is bedenker + gebruiker) 
 
 B2: een bedenker bedenkt een boek voor een ander 
   B2a: hij maakt het zelf (en is bedenker + uitvoerder) 
   B2b: hij laat het door een ander maken (en is enkel bedenker) 
     B2b.a:  uitvoerder en gebruiker vallen samen 
     B2b.b:  uitvoerder en gebruiker vallen niet samen 
 
De eerste optie (B1a) toont een bedenker die besluit een boek voor eigen gebruik te vervaardigen.7 De 
enige twee voorwaarden waaraan deze bedenker moet voldoen, zijn voldoende kunnen schrijven en 
lezen om de inhoud die hij voorziet erin op te kunnen nemen en later weer tot zich te kunnen nemen en 
de mogelijkheid bezitten om papier of perkament en inkt en een pen te verkrijgen. Aangezien beden-
ker en gebruiker dezelfde persoon zijn, zijn deze twee voorwaarden tevens twee kenmerken van de 
beoogde gebruiker. In de praktijk kunnen heel veel mensen de bedenker zijn van een boek voor eigen 
gebruik. De kwaliteit van het schrift en de codex kunnen een indicatie geven over de achtergrond van 
de bedenker.  
 De tweede optie (B1b) toont een ander soort bedenker: de opdrachtgever (iemand die tegen een 
vergoeding een boek laat vervaardigen).8 In principe kan iedereen opdracht geven om een boek te 
vervaardigen, maar in de praktijk zal de opdrachtgever over voldoende middelen moeten beschikken 
om het boek dat hij wil hebben te laten maken. Het uiterlijk van het boek kan dus een indicatie geven 
over de achtergrond van de bedenker: een luxeboek vraagt een rijke opdrachtgever (maar dat betekent 
niet dat een slordige, onverluchte codex noodzakelijk door een arme opdrachtgever is besteld). Bij 
deze optie zal in de praktijk vaak sprake zijn van overleg tussen de bedenker en de uitvoerder, de per-
soon met een (vaag) idee en de persoon met de expertise. Bovendien moet binnen deze optie rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat er geen financiële transactie plaatsvindt tussen de beden-
ker/gebruiker en de uitvoerder en dat het boek op enigerlei wijze een gift/wederdienst is van de uit-
voerder. 
 Bij de derde optie (B2a) is de bedenker de gever van een gift. Ook hier geldt dat hoe meer midde-
len de bedenker heeft, hoe duurder de codex kan worden die hij cadeau kan geven, al kan een rijke 
bedenker ook een goedkope codex cadeau doen. Bovendien hangt het uiterlijk van de codex af van de 
kwaliteiten die de bedenker als uitvoerder heeft. Enkele voorbeelden: een klerk met administratieve 
taken schrijft enkele korte versteksten in een katern en geeft dat aan zijn collega; een auteur vervaar-
digt zelf een dedicatie-exemplaar met zijn tekst erin; een monnik vervaardigt een verluchte codex voor 
een ander klooster als wederdienst. In de praktijk zal het in veel gevallen moeilijk zijn om te beoorde-
len of een codex een gift was, tenzij het in de codex vermeld wordt. Een andere mogelijkheid waarbij 
de bedenker van een codex tevens de uitvoerder is, maar niet de gebruiker, is wanneer een librarius 
besluit om zelf enkele boeken voor de markt te vervaardigen.9 
 Bij de vierde optie (B2b) is de bedenker slechts degene die het vervaardigen van een codex in gang 
zet, maar er daarna niets meer mee te maken hoeft te hebben. Hierbij kunnen de uitvoerder en de ge-
bruiker dezelfde persoon zijn, of niet. Wanneer uitvoerder en gebruiker dezelfde persoon zijn, is het 
waarschijnlijk dat de bedenker van de codex een zekere invloed heeft op de uitvoerder/gebruiker en in 

                                                           
7 In paragraaf 2.4 zal ik nader in gaan op de verschillende soorten boeken voor eigen gebruik, en ‘eigen gebruik’ in kloosters. 
8 Ik spreek hier over de ‘bedenker’ in enkelvoud, maar het is ook mogelijk dat een collectief opdracht geeft om een codex te 
maken, bijvoorbeeld een kloostergemeenschap die een Bijbel bestelt. 
9 Klein 1995, 17 wijst erop dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat boeken zonder tussenkomst van een 
besteller werden vervaardigd, bestemd voor de open markt. Of de librarius daarvan de bedenker en de uitvoerder was, be-
spreekt hij niet, maar is een voor de hand liggende mogelijkheid.  
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een positie verkeert waarin hij hem kan opdragen een boek voor eigen gebruik te vervaardigen. Dit 
kan een abt zijn die zijn monniken aanzet tot het schrijven van een boek met teksten die ze belangrijk 
vinden, een biechtvader die de zusters uit het klooster dat onder zijn hoede staat, opdraagt een boek te 
schrijven, een docent die zijn studenten aanraadt een boek met een bepaalde tekst te kopiëren. 
 Indien in de vierde optie de uitvoerder en de gebruiker niet samenvallen, is de bedenker opnieuw 
een opdrachtgever en zal er in veel gevallen weer sprake zijn van een financiële transactie: de beden-
ker bestelt een boek dat een gift is voor een ander, en pleegt daarbij overleg met de uitvoerder.10 De 
beurs van de bedenker kan ook hier bepalend zijn voor het uiterlijk van de codex. In de praktijk zal het 
echter haast onmogelijk zijn om codices die via deze weg tot stand zijn gekomen te onderscheiden van 
codices die via optie B1b zijn ontstaan, tenzij er een bron is waarin wordt vermeld dat het om een gift 
aan de gebruiker gaat. 
 
Bepalen wie de bedenker van een codex is, is een moeilijke opgave. Aan het uiterlijk van een codex is 
immers niet te zien wie de bedenker kan zijn geweest en in vrijwel geen enkele codex wordt aangege-
ven wat de beweegredenen waren om het handschrift te vervaardigen. Voorlopige uitspraken over de 
bedenker kunnen daarom alleen worden gedaan wanneer er ook is gekeken naar de uitvoerder en de 
gebruiker van de codex. 
 
 
 2.3 DE UITVOERDER 
 
De uitvoerder van het schrijfproduct ‘codex’ vervaardigt een boek. Onder ‘boek’ (codex, handschrift, 
codicologische eenheid) versta ik elk schrijfproduct, ongeacht de omvang en de binding, dat bestaat uit 
tot katernen gevormde bifolia, van bandloze booklets van slechts één dun katern tot de meest luxe 
volumineuze codex.11 De uitvoerder van een (meertekst)codex is zichtbaarder dan de bedenker ervan. 
Daarom vraagt een bespreking van deze rol enige aandacht voor verschillende aspecten. Om te begin-
nen kunnen, evenals voor de bedenker is gedaan, de vijf mogelijke combinaties tussen de rollen uit het 
hierboven beschreven model worden verdeeld over vier uitvoerder-opties en kan vervolgens worden 
gekeken naar de verschillende soorten boeken die een uitvoerder kan maken. Ten slotte zal besproken 
moeten worden welke deelrollen in de rol ‘uitvoerder’ gevat zitten. Daarbij zal aandacht moeten wor-
den besteed aan de rol ‘kopiist’. 
 Evenals er vier opties zijn voor de bedenker zijn er ook vier opties voor de uitvoerder. De vraag 
wie de aanzet heeft gegeven om de codex te maken, levert de twee primaire opties: doet de uitvoerder 
dat op eigen initiatief en is hij zelf de bedenker, of krijgt hij een opdracht van een andere bedenker? 
De vraag voor wie hij het boek maakt, levert de twee secundaire opties: maakt hij een boek voor zich-
zelf of voor een ander? Dit geeft het volgende overzicht van uitvoerder-opties: 
 
 U1: een uitvoerder maakt een boek op eigen initiatief 
   U1a: hij maakt het boek voor zichzelf (en is uitvoerder + bedenker + gebruiker) 
   U1b: hij maakt het boek voor een ander (en is uitvoerder + bedenker) 
 
 U2: een uitvoerder maakt een boek in opdracht 
   U2a: hij maakt het boek voor zichzelf (en is uitvoerder + gebruiker) 
   U2b: hij maakt het boek voor een ander (en is uitvoerder) 
     U2b.a:  bedenker en gebruiker vallen samen 
     U2b.b:  bedenker en gebruiker vallen niet samen 
 
Uitvoerders die boeken op eigen initiatief maken, kunnen in principe afkomstig zijn uit alle mogelijke 
sociale groeperingen. Het hangt af van de inhoud en de uitvoering van het boek of de uitvoerder 
nauwkeuriger bepaald kan worden. Voor veel boeken die op eigen initiatief worden gemaakt, zal geen 
vergoeding worden gevraagd. Ze zijn voor eigen gebruik, of zijn bedoeld als gift (behalve in het geval 
van een librarius die boeken voor de markt maakt – paragraaf 2.2). Wanneer een uitvoerder een boek 

                                                           
10 Het is uiteraard ook mogelijk dat de bedenker een boek bedenkt dat de gebruiker zal betalen. 
11 In principe kan ik hiertoe ook boekrollen rekenen (en mag het belang van losse bladen met teksten in de overlevering niet 
uit het oog worden verloren). 
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in opdracht maakt, is de context waarin hij werkt minder onzeker. In optie U2a is de kans bijvoorbeeld 
groot dat hij een ondergeschikte positie heeft ten opzichte van de bedenker van de codex, bijvoorbeeld 
een monnik en zijn abt, of een student en zijn docent. De uitvoerder maakt een boek voor eigen ge-
bruik. In optie U2b, daarentegen, is de uitvoerder zeer waarschijnlijk iemand die met het vervaardigen 
van boeken geld verdient, professioneel of als bijverdienste. 
 Uit de bespreking van de vier uitvoerder-opties blijkt dat de boeken die de uitvoerders vervaardigen 
volgens twee criteria kunnen worden ingedeeld. Er zijn in de eerste plaats, enerzijds, boeken die voor 
eigen gebruik worden gemaakt en, anderzijds, boeken die voor een ander worden gemaakt. In de 
tweede plaats zijn er, enerzijds, boeken waarvoor een (financiële) vergoeding wordt verwacht en, an-
derzijds, boeken waarvoor dat niet het geval is. Deze twee criteria leveren drie mogelijke categorieën 
van boeken op.12 De eerste categorie zijn boeken voor eigen gebruik (uitgevoerd door U1a en U2a). 
Dit zijn boeken waarvoor geen vergoeding nodig is. De tweede categorie zijn boeken die voor een 
ander worden vervaardigd, maar waarvoor geen vergoeding wordt gevraagd (uitgevoerd door U1b en 
U2b.b). In veel gevallen zullen deze boeken een gift zijn geweest. Dit is waarschijnlijk een kleine – in 
de praktijk vaak moeilijk aantoonbare – groep, die ik in deze bespreking verder buiten beschouwing 
laat. De derde categorie boeken, ten slotte, zijn de boeken die niet voor het eigen gebruik van de uit-
voerder werden vervaardigd, maar gemaakt zijn voor een ander en waartegenover wel een (financiële) 
vergoeding stond (uitgevoerd door U2b.a en ook door U1b en U2b.b). Deze laatste soort boeken zijn 
de commerciële boeken. Hier kom ik hieronder op terug. 
 Het merendeel van de handschriften behoort tot de commerciële boeken of tot de boeken voor ei-
gen gebruik. Binnen deze laatste categorie moet echter nog een belangrijke tweedeling worden ge-
maakt. Om over eigen gebruik te kunnen spreken, hoeft de uitvoerder namelijk niet noodzakelijk voor 
zichzelf een boek te vervaardigen (al dan niet in opdracht van een bedenker), maar ook een boek dat 
wordt vervaardigd voor de gemeenschap waartoe de uitvoerder behoort, kan worden opgevat als een 
boek voor eigen gebruik.13 Een monnik die een kopie maakt van een werk van Augustinus en die in de 
bibliotheek van zijn klooster plaatst, maakt die kopie niet enkel voor eigen gebruik, maar doet dat 
opdat het hele klooster er profijt van kan hebben.14 Een groot deel van de religieuze handschriften kan 
op deze gronden worden gerekend tot de categorie van boeken voor eigen gebruik. De gemeenschap 
waartoe de uitvoerder behoort, hoeft echter niet noodzakelijk een religieuze gemeenschap te zijn. Elke 
groep mensen die zich verenigd heeft op basis van geloof, beroep, enzovoort kan een gemeenschap 
worden genoemd. Boeken voor eigen (gemeenschappelijk) gebruik zullen ook gemaakt zijn in gildes, 
broederschappen, rederijkerskamers, families en allerhande administraties (van stadsbesturen, hoven, 
etcetera). Wanneer één persoon uit zo’n gemeenschap zich opwerpt om een boek te maken met inhoud 
die relevant wordt geacht voor die gemeenschap, maakt hij een boek voor eigen gebruik.15 Cartularia, 
missalen, boeken met ledenlijsten en rekeningboeken kunnen vaak tot deze categorie gerekend wor-
den. 
 Niet alleen de gebruiker kan uit meer dan één persoon bestaan (waarover meer in paragraaf 2.4), 
maar ook de uitvoerder. De uitvoerder is zelfs in potentie een samenwerkingsverband: de deelrollen 
samensteller, kopiist en afwerker zorgen gezamenlijk voor de vervaardiging van een codex. De eerste 
rol is die van de samensteller: de persoon die bepaalt welke teksten in de codex worden opgenomen, in 
welke volgorde dat moet gebeuren en welke legger moet worden gebruikt. Ook deze drie taken zouden 
bovendien weer door drie verschillende personen kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk zijn ze 
echter eenvoudig te verenigen, bijvoorbeeld in een librarius die een opdracht aanneemt van een rijke 
koopman die een codex met korte didactische rijmteksten wil hebben. De librarius gaat op zoek naar 

                                                           
12 In theorie is er nog een vierde categorie: boeken voor eigen gebruik waarvoor betaald moet worden. Deze categorie is 
verwaarloosbaar. 
13 Een criterium om te bepalen of een uitvoerder een boek voor zichzelf maakt, is de uitvoering van het gebruikte schrift. Jan 
Willem Klein schreef daarover: ‘hoe cursiever en meer currens het schrift hoe kleiner de beoogde gebruiksgroep. Vaak was 
het boek dan meer voor persoonlijk gebruik’ (Klein 1999, 93; zie ook Klein 1995A, 24, nt. 105). 
14 De monnik (uitvoerder) kan de kopie maken voor eigen nut. Hij kan bijvoorbeeld geloven dat het schrijven van de tekst 
goed is voor zijn zielenheil. Dit nut valt echter niet onder het ‘eigen gebruik’ van het schrijfproduct dat hij wil maken, maar is 
een gevolg van de schrijfhandeling. 
15 De term ‘gemeenschap’ is minder strikt dan ‘instelling’ of ‘instituut’, waar een bepaalde vorm van lidmaatschap noodzake-
lijk is, en kan gebruikt worden om aansluiting te vinden bij Amerikaans onderzoek naar ‘textual communities’ (zie Stock 
1983). 
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zulke teksten, kiest de leggers en bepaalt de volgorde ervan. Wanneer de koopman echter slechts 
vraagt om een codex met enkel de Eerste Partie van Jacob van Maerlants Spiegel historiael en zelf de 
legger aanlevert (die hij van een bevriende koopman kon lenen), dan vallen de rollen van bedenker en 
samensteller volledig samen en hoeft de librarius niets anders te doen dan een kopiist aan het werk 
zetten.16 
 De tweede rol die in de uitvoerder vervat zit, is de kopiist. Hij is de persoon die de tekst in de co-
dex aanbrengt en dat mogelijk maakt door de bladen te snijden, de katernen te vouwen en de liniëring 
aan te brengen. Hoewel al deze taken in theorie door meerdere personen kunnen worden gedaan, zijn 
ze in de praktijk eenvoudig te verenigen één persoon. Zoals hierna zal blijken, kan het voor het ver-
volg van het onderzoek interessant zijn om de taken van de kopiist binnen het theoretisch model te 
splitsen in ‘boekvoorbereider’ en ‘schrijver’. De boekvoorbereider zorgt ervoor dat het perkament en 
het papier beschreven kunnen worden, de schrijver voert de fysieke schrijfhandeling uit. De schrijver 
mag echter niet gelijkgesteld worden met de moderne ‘schrijver’, in de betekenis van ‘auteur’. De 
auteur, die in paragraaf 2.5 wordt besproken, draagt zorg voor het creatieve proces. Bij het creëren van 
zijn tekst kan hij zelf de pen ter hand nemen en zo eveneens de rol van schrijver van een schrijfproduct 
(bijvoorbeeld een kladversie) vervullen.  
 

 
 
 Wanneer de kopiist klaar is met zijn taken moet de codex nog worden afgewerkt. De afwerker, de 
derde rol van de uitvoerder, draagt onder meer zorg voor de correcties, de rubricatie, de verluchting en 
het penwerk en ten slotte de band. Deze taken kunnen door één persoon worden uitgevoerd of door 
meerdere ‘specialisten’: correctors, rubricators, verluchters, binders en dergelijke. Al deze deelrollen 
zorgen ervoor dat er in theorie tientallen combinaties mogelijk zijn: de kopiist kan tevens de rubricator 
zijn of de corrector, maar de bedenker kan bijvoorbeeld ook degene zijn die de legger uitkiest, de ver-
luchting aanbrengt en het boek bindt, terwijl alle andere taken door andere personen worden uitge-
voerd. Dit lijkt het model – zie figuur 2.3 – aanzienlijk te compliceren, maar in feite verandert het niet. 
In het plan van de bedenker is namelijk al opgenomen wie de uitvoerder is: de uitvoerder kan de be-
denker zelf zijn, iemand anders, of een combinatie van beide. Echter, hoe meer mensen er bij het ver-
vaardigen van de codex zijn betrokken, des te groter wordt de kans dat er onbewuste, en zelfs bewuste, 
aanpassingen worden gedaan aan het beoogd gebruik. 
 
Een rol die veel invloed kan uitoefenen op het oorspronkelijke beoogde gebruik is die van de kopiist. 
Onder een kopiist versta ik iemand die beide taken voor het vervaardigen van boeken uitvoert: hij is 
                                                           
16 Ook andere combinaties zijn mogelijk: de bedenker kan samenvallen met elk van de taken van een samensteller. 

Figuur 2.3: Schematische weergave van de vervaardiging van het schrijfproduct ‘codex’. De rol van uitvoerder kan worden 
onderverdeeld in meerdere deelrollen. 
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zowel de boekvoorbereider als de schrijver.17 Hij zoekt het materiaal waarop hij zal schrijven, hij be-
paalt de omvang van de katernen, verzorgt de opmaak en de structurering van het boek en schrijft de 
teksten.18 Tenzij de codex een autograaf is, zal het schrijven van de teksten hoofdzakelijk het afschrij-
ven ervan zijn (of het noteren van teksten uit het geheugen). Doorgaans is het de bedoeling dat de 
schrijver de tekst in de legger letterlijk afschrijft (kopieert). Het is echter mogelijk dat hij onbewust of, 
al dan niet gewenst door de bedenker, bewust aanpassingen in de voorbeeldtekst aanbrengt (in para-
graaf 2.5 zal ik nader ingaan op deze ‘bewerkingen’). Onbewuste aanpassingen worden veroorzaakt 
door fouten die de schrijver maakt (letters of woorden verkeerd lezen, ogensprongen, dittografieën). 
Tevens kan hij tijdens het kopiëren, bewust of onbewust, de schrijftaal aanpassen naar zijn eigen dia-
lect, en ten slotte kan hij ook op woordniveau veranderingen aanbrengen. Tijdens het kopiëren ont-
houdt hij, bijvoorbeeld, elke keer een stukje tekst en het kan gebeuren dat hij dat niet correct op-
schrijft, of dat hij voor een woord een synoniem gebruikt. Ook kan het gebeuren dat hij een woord 
tegenkomt dat hij niet kan lezen, omdat het onduidelijk is geschreven, of omdat hij het niet kent, en 
dat hij daarvoor een woord in de plaats schrijft dat volgens hem het correcte woord zo goed mogelijk 
benadert. Dit soort aanpassingen heeft in de praktijk weinig gevolgen voor de betekenis van de tekst, 
maar kan bij grote veranderingen leiden tot aangepast beoogd gebruik. 
 Schrijvers zijn er in allerlei soorten en maten en het is niet eenvoudig ze te groeperen. Grofweg 
kunnen ze worden ingedeeld in drie groepen: niet-schrijvers, amateurschrijvers en professionele 
schrijvers. Deze driedeling vormt een glijdende schaal, duidelijke grenzen zijn tussen deze groepen 
niet te trekken. De niet-schrijver is iemand die geen, of heel weinig schrijfinstructie heeft gehad en 
daarna niet meer of amper nog heeft geschreven. Voor dit onderzoek is deze groep niet relevant. Het 
verschil tussen de amateurschrijvers en de professionele schrijvers is wel van belang en kan worden 
aangeduid met het doel van hun schrijfactiviteiten: professionele schrijvers verdienen hun brood met 
hun schrijfactiviteiten en amateurschrijvers niet. Dit neemt niet weg dat het voor kan komen dat laatst-
genoemden binnen hun beroep soms moeten schrijven, maar het schrijven heeft slechts een ondersteu-
nende functie. In tabel 2.1 wordt een schematisch overzicht gegeven van de mogelijke verschillende 
gradaties van amateurschrijvers en professionele schrijvers. 
 

 
 
 In theorie mag een merkbaar verschil in schrijfvaardigheid tussen amateurschrijvers en beroeps-
schrijvers worden verwacht, maar in de praktijk is dat niet altijd even eenvoudig te beoordelen.19 In 
                                                           
17 Hoewel de naam ’kopiist’ eigenlijk slechts verwijst naar een persoon die (af)schrijft, is het onwenselijk om hier een nieuwe 
term te introduceren. 
18 Deze opsomming moet niet verward worden met de keuzes die de bedenker van het schrijfproduct heeft gemaakt: op welk 
materiaal er moet worden geschreven, hoe groot en hoe dik het boek moet worden, hoe groot het schrift moet zijn en hoe de 
structurering moet worden aangegeven, etcetera. De bedenker hoeft echter niet altijd zelf deze keuzes te maken, in zijn plan 
kan ook zijn opgenomen dat de uitvoerder materiaal, afmetingen en dergelijke mag bepalen. 
19 Het onderscheid dat Biemans 2012, 216-219 maakt, wijkt enigszins af van mijn onderverdeling. Enerzijds zijn er volgens 
hem professionele kopiisten die ‘formele’ boeken vervaardigen (boeken, ‘vakkundig gemaakt volgens de geldende conven-
ties en de regelen der kunst’, Biemans 2012, 216) en, anderzijds, doe-het-zelvers (niet-professionele kopiisten) die ‘informe-
le’ boeken vervaardigen. Dit onderscheid is niet in balans: een bepaald soort kopiist wordt met een bepaalde manier van 
gebruiken vergeleken. Een doe-het-zelver hoeft namelijk niet gelijk te staan aan een niet-professionele kopiist. Anders zou-
den niet-professionele kopiisten nooit een boek kunnen vervaardigen om te verkopen (zoals een schoolmeester die in de 
avonduren een boek kopieert om een cent bij te verdienen) en professionele kopiisten zouden dan nooit een boek voor zich-

 Amateur Professioneel 
Welke rol 
speelt 
schrijven 
in het 
beroep? 

niet nodig in 
beroep 

nodig in 
beroep  

bijkomstig in 
beroep  

belangrijk in 
beroep 

schrijvend 
beroep 

hoofdtaak is 
schrijven 

Wat 
schrijft de 
schrijver 
in zijn 
beroep? 

niet (meer) 
schrijven 

af en toe iets 
(administra-
tiefs) moeten 
noteren  

af en toe een 
tekstje moeten 
noteren 

regelmatig een 
tekst moeten 
schrijven 

veel 
teksten 
moeten 
schrijven 

alleen maar 
teksten moe-
ten schrijven 

Tabel 2.1: Schematisch overzicht van mensen die de schrijfvaardigheid hebben aangeleerd. 
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een tekst die is geschreven door een amateurschrijver zouden bijvoorbeeld letters die dansen boven de 
schrijflijn kunnen worden verwacht, of verkeerde spelling, een aanzienlijk aantal schrijffouten of in-
stabiele lettervormen die zelfs binnen de grenzen van één blad al variatie vertonen. Ook bij beroeps-
schrijvers kunnen deze kenmerken echter voorkomen. Het bepalen of er sprake is van een amateur-
hand of een professionele hand wordt namelijk bemoeilijkt door meerdere variabelen: het gewenste 
niveau van uitvoering, de ervaring, de snelheid, de aandacht, de fysieke omstandigheden (leeftijd, 
rechts- of linkshandig) of ruimtelijke omstandigheden (licht, temperatuur, schrijftafel) waaronder de 
taak moest worden volbracht. Eenvoudig gesteld kunnen slechte schrijfproducten van professionele 
schrijvers aangezien worden voor het werk van amateurschrijvers en goede schrijfproducten van een 
amateurschrijver voor die van een professionele schrijver. 
 Wat voor de schrijfvaardigheid geldt, geldt ook voor het voorbereiden van een boek. Het klaarma-
ken van de perkamenten of papieren vellen voor gebruik, het samenstellen van de katernen, of het 
aanbrengen van de liniëring en kolomaflijning kan zowel door iemand gedaan worden die dat be-
roepsmatig doet als door iemand die dat niet professioneel doet. Veel professionele schrijvers zullen 
weten hoe een boek gemaakt wordt, maar dat wil niet zeggen dat elke professionele schrijver ook een 
professionele boekvoorbereider is. De hierboven genoemde variabelen die van invloed zijn op schrijf-
vaardigheid zijn ook van invloed op de voorbereiding van het boek. Ook hier is het moeilijk om uit te 
maken wanneer we met een professional of met een amateur te maken te hebben. Een grote groep 
amateurs zal waarschijnlijk heel behoorlijke boeken hebben kunnen afleveren, terwijl een gehaaste 
professional soms ook wel eens een steek liet vallen. Wat zouden de kenmerken kunnen zijn van een 
amateuristische voorbereiding van het boek? Onlogische prikpatronen voor de liniëring en de aflij-
ning? Onregelmatige katernen, of katernen van ongewone omvang? Het niet volgen van de regel van 
Gregory bij perkamenten bladen? Het zijn allemaal indicatoren dat er iets aan de hand is, maar elk 
kenmerk op zich legt maar weinig gewicht in de schaal bij het bepalen van de professionaliteit van de 
boekvoorbereider. 
 Hoewel uit de voorgaande twee alinea’s blijkt dat het theoretische onderscheid tussen professioneel 
en amateur in de praktijk voor zowel schrijvers als boekvoorbereiders moeilijk is vast te stellen, is het 
een zeer wezenlijk verschil. In de eerste plaats geeft het de mogelijkheid om de aanduidingen ‘profes-
sioneel’ en ‘amateur’ ondubbelzinnig te gebruiken. Binnen dit onderscheid hebben beide slechts be-
trekking op het al dan niet beroepsmatig uitoefenen van een taak; het zegt niets over de kwaliteit van 
het eindresultaat. Zoals gezegd, levert een professionele schrijver niet noodzakelijk altijd ‘professio-
neel’ ogend werk, heel goed werk, werk ‘als gemaakt door een vakman’.20 
 In de tweede plaats creëert dit onderscheid de mogelijkheid tot een duidelijke definitie van een 
professioneel kopiist: een kopiist die beroepsmatig (in hoofdberoep) teksten in een codex (af)schrijft 
en die codex voorbereidt. Een beroepskopiist verdient (het grootste deel van) zijn geld door het kopië-
ren van handschriften voor anderen (uitvoerder-optie U2b.a en U2b.b). Hij werkt in opdracht en krijgt 
na voltooiing een financiële vergoeding voor de geleverde dienst. De boeken die hij voor anderen ver-
vaardigt, zijn commerciële producten. Een notaris die in de avonduren in opdracht een handschrift 
vervaardigt, maakt eveneens een commercieel product, maar hij is geen beroepskopiist. Hij is een be-
roepsschrijver, geen professioneel boekvoorbereider (wat niet betekent dat hij geen ‘professioneel’ 
ogende codex zou kunnen maken).21  
 In de derde plaats kan het onderscheid tussen professioneel en amateur ondersteuning bieden bij het 
zoeken naar het gebruiksprofiel van een codex. Indien kan worden vastgesteld dat een codex is aange-
legd voor eigen gebruik, dan vallen automatisch de uitvoerder en de gebruiker samen (en eventueel de 
bedenker) en is alle informatie die over de uitvoerder kan worden achterhaald relevant om een beeld te 
vormen van de beoogde gebruiker, dus ook of hij een beroepsschrijver dan wel een beroepskopiist was 

                                                                                                                                                                                     
zelf kunnen schrijven. (Vgl. Biemans 1999, 71 en Biemans (in voorbereiding)). We zijn wel allebei van mening dat het werk 
van professionele en niet-professionele kopiisten in sommige gevallen moeilijk van elkaar te onderscheiden is. 
20 Professioneel, betekenis 3 volgens www.vandale.nl (23 mei 2014). 
21 Linne Mooney, daarentegen, zou deze notaris een ‘professional scribe’ noemen. Zij verstaat hieronder namelijk ‘a person 
(usually male) who makes his living by writing’, maar die enkel ‘in addition to [his] usual scribal activities’ kopieert 
(Mooney 2011, 192-193, mijn cursivering). De nadruk ligt bij Mooney hoofdzakelijk op de schrijfhandeling, niet op het 
voorbereiden van een boek. Wat ik een professionele kopiist heb genoemd, is bij haar een ‘commercial scribe’: ‘a person, 
[...], usually male, who made his living largely by copying books for a bespoke trade’ (Mooney 2011, 193). Binnen de con-
text van haar artikel gaat Mooney overigens voornamelijk uit van ‘professional scribes’ die ‘vernacular literature’ kopiëren. 

http://www.vandale.nl/
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(vgl. de casus Jan van Aalter die Jos Biemans heeft uitgewerkt).22 Wanneer daarentegen blijkt dat de 
uitvoerder van een commercieel vervaardigde codex een beroepskopiist was, levert dat heel andere 
informatie op over het gebruiksprofiel: wanneer de gebruiker de opdrachtgever was, had hij voldoende 
financiële middelen om die codex aan te schaffen, of had hij familieleden of vrienden die de kosten op 
zich namen. Dit is een indicatie voor de achtergrond van de gebruiker. Bovendien is de kans groot dat 
een beroepskopiist een commercieel vervaardigd boek aflevert waarin geen enkele persoonlijke toets 
van de gebruiker te vinden is: evenals een gedrukt boek kan een commercieel vervaardigd handschrift 
een ‘kale kopie’ zijn. Dit stelt een duidelijke grens aan de mogelijkheden voor die codex om een 
nauwkeurig gebruiksprofiel op te stellen. 
 In de vierde plaats, ten slotte, kan het onderscheid tussen amateur en professioneel misschien een 
ander licht werpen op de rol van de bewerker, die in paragraaf 2.5 zal worden besproken. 
 
Tot nu toe is hoofdzakelijk gesproken over amateur- of professionele schrijvers, boekvoorbereiders en 
kopiisten die in een stedelijke omgeving actief zijn. Ook binnen gemeenschappen, en vooral binnen 
religieuze gemeenschappen, kunnen personen worden aangetroffen die deze rollen vervullen, maar 
noch amateur noch professioneel zijn. Zulke schrijvers, boekvoorbereiders en kopiisten voeren deze 
taak namelijk niet uit om in hun levensonderhoud te voorzien, maar ze nemen binnen een gemeen-
schap deze taak op zich. Dit soort kopiisten zou daarom kunnen worden aangeduid als ‘institutioneel’. 
Hoewel ze met hun werk niet in hun levensonderhoud voorzien, kunnen sommigen onder hen com-
merciële schrijfproducten afleveren – bijvoorbeeld de kartuizers uit Herne, zoals Erik Kwakkel heeft 
aangetoond – terwijl anderen voor eigen (gemeenschappelijk) gebruik codices vervaardigden.23 
 Ook de andere deelrollen van de uitvoerder kunnen een professionele, institutionele en amateurca-
tegorie kennen. Verluchters, bijvoorbeeld, vormden vaak een aparte, gespecialiseerde beroepsgroep. 
Bovendien zijn er, zoals Richard en Mary Rouse hebben aangetoond, ook uitvoerders die beide deel-
rollen verenigden: ze waren tegelijk professioneel kopiist en professioneel verluchter.24 
 
 
 2.4 DE GEBRUIKER 
  
De beoogde gebruiker is de gebruiker die de bedenker van het schrijfproduct meertekstcodex in ge-
dachten had toen hij het plan opvatte dat er een meertekstcodex gemaakt moest worden. Deze gebrui-
ker moest op een bepaalde manier omgaan met de codex, de beoogde functie. Omdat zelden concrete 
gegevens over de beoogde gebruiker van het handschrift in meertekstcodices met Middelnederlandse 
versteksten aangetroffen worden, kan alleen hypothetisch over de beoogde gebruiker worden gespro-
ken. Enkel aan de hand van materiële en inhoudelijke gegevens kan een poging worden ondernomen 
om een beeld te schetsen van de beoogde gebruiker van de bestudeerde codex. 
 Of de codex daadwerkelijk bij de beoogde gebruiker terecht kwam en op de manier werd gebruikt 
die de bedenker voor ogen had, is voor deze studie weinig relevant. In het ideale geval was de eerste 
feitelijke gebruiker van de codex – een persoon die er daadwerkelijk in heeft gelezen, bijvoorbeeld – 
gelijk aan de beoogde gebruiker, maar evengoed kon de codex door onvoorziene omstandigheden 
onmiddellijk bij een alternatieve gebruiker terecht komen, die daarmee de eerste feitelijke gebruiker 
werd. Feitelijke gebruikers van meertekstcodices met Middelnederlandse teksten zijn in veel gevallen 
nog moeilijker te bepalen dan beoogde gebruikers ervan, aangezien ze zelden voldoende sporen nage-
laten hebben om een goed onderbouwd profiel op te stellen. Voor het opstellen van een gebruikspro-
fiel van de beoogde gebruiker levert (een profiel van) een feitelijke gebruiker bovendien zelden infor-
matie. Als er al een contemporaine feitelijke gebruiker notities in de marge heeft aangebracht, is het 
namelijk haast onmogelijk om vast te stellen of hij samenvalt met de beoogde gebruiker. Evenmin zal 
het zelden aan te tonen zijn of een (latere) feitelijke gebruiker een relatie had met de beoogde gebrui-
ker, en zo een aanwijzing biedt om de beoogde gebruiker uit af te leiden. Wanneer, bijvoorbeeld, van 
een feitelijke gebruiker bekend is (of geconstrueerd kan worden) dat hij lid was van een bepaald gilde, 
hoeft dat niet te betekenen dat de beoogde gebruiker daar ook lid van was. 

                                                           
22 Biemans 1999, 74-84. 
23 Zie Kwakkel 2002, 138-146. 
24 Rouse & Rouse 2000, I, 238-240 (en fig. 22 en 23 op p. 234). 
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De vijf mogelijke combinaties van de drie rollen uit het model van het schrijfproduct kunnen ook van-
uit het perspectief van de gebruiker worden bekeken. Evenals voor de bedenker en de uitvoerder leve-
ren deze vijf combinaties vier opties voor de gebruiker. Aangezien de gebruiker moet omgaan met het 
materiële object, het handschrift – dat wil zeggen: hij moet de functie uit het object kunnen afleiden en 
hij moet de inhoud kunnen lezen – zijn de twee primaire opties: hij heeft het zelf gemaakt (dus hij 
weet wat hij ermee moet doen), of een ander heeft het gemaakt (dus de functie moet eenvoudig af te 
leiden zijn en de tekst moet leesbaar zijn geschreven). De secundaire opties zijn: hij heeft het zelf be-
dacht, of een ander heeft het bedacht. 
 
 G1: een gebruiker gebruikt een boek dat hij zelf gemaakt heeft 
   G1a: hij heeft het zelf bedacht (hij is gebruiker + uitvoerder + bedenker) 
   G1b: een ander heeft het bedacht (hij is gebruiker + uitvoerder) 
 
 G2: een gebruiker gebruikt een boek dat een ander gemaakt heeft 
   G2a: hij heeft het zelf bedacht (hij is gebruiker + bedenker) 
   G2b: een ander heeft het bedacht (hij is gebruiker) 
     G2b.a bedenker en uitvoerder vallen samen 
     G2b.b bedenker en uitvoerder vallen niet samen 
 
De vijf combinaties van de rollen zijn hetzelfde als bij de bedenker en de uitvoerder, maar deze keer is 
het zaak om na te gaan wat deze combinaties zeggen over de beoogde gebruiker van het schrijfpro-
duct. 
 In de eerste optie (G1a) vallen de drie rollen (bedenker, uitvoerder en gebruiker) samen. De codex 
is een boek voor eigen individueel gebruik of voor eigen gemeenschappelijk gebruik. In theorie kan de 
gebruiker uit elke sociale groep afkomstig zijn, want iedereen kan een boek voor eigen gebruik maken. 
In de praktijk, echter, kunnen uitvoering en inhoud een idee geven van de sociale laag van de gebrui-
ker. Een geneesheer zal niet snel juridische teksten voor zichzelf kopiëren en een monnik geen sca-
breuze boerden. Bovendien heeft een koopman met een zeer bescheiden inkomen geen (financiële en 
waarschijnlijk ook geen materiële) middelen om een dikke, rijkelijk met bladgoud verluchte codex te 
maken. Een beroepskopiist, daarentegen, die alle materiaal binnen handbereik heeft om een verzorgde 
codex te maken, kan voor zichzelf een snel en slordig geschreven stapel katernen vervaardigen, voor-
zien van een perkamenten omslag. 
 De tweede optie (G1b) toont een beoogde gebruiker die in een ondergeschikte positie kan zitten. 
Het is een ander die aangeeft wat hij kan (schrijven en) lezen, of zelfs opdraagt wat hij moet (schrijven 
of) lezen. Zoals bij optie U2a al is vermeld, kan de gebruiker (en uitvoerder) een student zijn die 
teksten voor zijn studie overschrijft op aanraden van een docent, of een monnik die een codex aanlegt 
voor gemeenschappelijk eigen gebruik nadat zijn abt hem daar de opdracht toe heeft gegeven. 
 Wanneer de gebruiker tevens de bedenker is, zoals in optie G2a, zit hij in een positie waarin hij een 
codex voor zichzelf kan laten maken. In principe kan iedereen die voldoende geld of macht heeft een 
ander opdragen om een codex (al dan niet tegen betaling) voor hem te vervaardigen. In de praktijk zal 
het voornamelijk betekenen dat de opdrachtgever financieel draagkrachtig genoeg is om een codex 
voor zichzelf te bestellen. De uitvoering ervan is afhankelijk van zijn financiële middelen, maar een 
minder luxe codex mag niet zonder meer worden toegeschreven aan een minder rijke opdrachtgever. 
 Indien de gebruiker niet samenvalt met de uitvoerder of de bedenker, zoals in optie G2b.a en 
G2b.b, is de gebruiker van een schrijfproduct afhankelijk van wat een ander – de bedenker (eventueel 
tevens de uitvoerder) – ermee wilde bereiken. De gebruiker is vaak niet meer dan de ontvanger van de 
boodschap. Dit is onder meer het geval bij schrijfproducten als pamfletten die worden voorgelezen op 
het marktplein, plakkaten die aan de kerkdeur worden genageld, teksten die in de kerk zijn opgehan-
gen, bijschriften bij beelden en schilderijen en teksten boven de deur. Het is ook mogelijk om codices 
ergens weg te leggen, zodat iedereen ze kan doorbladeren, maar vaak zal daar het kader van een (reli-
gieuze) gemeenschap voor nodig zijn. Een abt, bijvoorbeeld, kan beslissen dat een van de monniken 
uit zijn klooster een codex moet vervaardigen die gelezen kan worden door de zusters uit het vrou-
wenklooster dat onder het toezicht van de abdij staat. Een andere mogelijkheid, waarbij de gebruiker 
niet samenvalt met de bedenker en de uitvoerder, is dat een codex speciaal wordt vervaardigd als ca-
deau aan de gebruiker. De bedenker kan zich daarbij hebben laten inspireren door de interesses van de 
beoogde gebruiker, maar dat is niet noodzakelijk. Ten slotte kan de beoogde gebruiker ook de klant 
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van een boekwinkel zijn waar door een librarius boeken worden verkocht, die hij (of iemand in zijn 
opdracht) voor de markt heeft vervaardigd. In alle gevallen heeft de beoogde gebruiker geen invloed 
op de inhoud van het voor hem bedoelde schrijfproduct. 
 

 
 
Een laatste belangrijke overweging die in deze paragraaf moet worden gemaakt, is het onderscheid 
tussen de beoogde gebruiker en het beoogde publiek van een codex, zoals in paragraaf 2.1 reeds is 
aangegeven. Hoewel in veel gevallen de beoogde gebruiker en het beoogd publiek zullen samenvallen 
en de persoon die de inhoud leest en de persoon (of gemeenschap) die de inhoud tot zich neemt de-
zelfde zijn, zijn er situaties denkbaar waarin beide niet samenvallen. Stel dat de abt uit de vorige alinea 
het handschrift niet laat maken voor lezing door de zusters – ongeacht of de zusters de inhoud ervan 
individueel tot zich nemen of eruit worden voorgelezen door een willekeurige medezuster – maar voor 
voorlezing aan de zusters door één specifieke zuster uit de gemeenschap, of door een specifiek per-
soon die niet tot de gemeenschap van de zusters behoort. Wie is dan de beoogde gebruiker? In feite is 
de specifieke voorlezer dan de gebruiker van de codex, de persoon die (voor)leest. De gemeenschap 
van zusters is hier het beoogde publiek, de groep (of persoon) die de inhoud tot zich neemt, zonder 
zelf te lezen. Uit dit onderscheid tussen de beoogde gebruiker en het beoogde publiek blijkt dat in 
theorie elk schrijfproduct zowel aan de gebruiker als aan het publiek zal moeten zijn aangepast: de 
gebruiker moet de codex kunnen (voor)lezen en het publiek moet iets aan de teksten hebben.25 De 
onderzoeker moet dus niet bij voorbaat aanwijzingen over het publiek toeschrijven aan de gebruiker en 
vice versa. In hoofdstuk 3 wordt hiervan een interessant praktijkvoorbeeld gegeven. In figuur 2.4 is het 
onderscheid tussen gebruiker en publiek aan het model toegevoegd. 
 
 
 2.5 DE INHOUD 
 
Wat in een schrijfproduct staat, is van groot belang. Zonder inhoud is er immers geen schrijfproduct. 
Met de inhoud bedient de bedenker de beoogde gebruiker – of meent hij de beoogde gebruiker te be-
dienen (bijvoorbeeld in het geval van een gift). De inhoud ligt dus al vast in het oorspronkelijke plan 
van de bedenker van het schrijfproduct: de beoogde inhoud. De bouwstenen van de inhoud zijn de 
teksten en, zoals in paragraaf 2.1 is getoond, kan die inhoud in de loop van de tijd veranderen: er kun-
nen teksten worden toegevoegd in lege ruimtes, teksten kunnen worden gecensureerd, teksten kunnen 
                                                           
25 Met andere woorden: in het beoogde gebruik dat de bedenker in gedachten heeft, zit de functie ‘voorlezen aan een – al dan 
niet specifiek – publiek’ reeds ingesloten. 

Figuur 2.4: Schematische weergave van de vervaardiging van het schrijfproduct ‘codex’. Gebruiker en publiek kunnen 
twee aparte rollen zijn. 
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worden verwijderd, en nieuwe katernen met extra teksten kunnen worden toegevoegd. Bij elke wijzi-
ging is, in theorie, sprake van de creatie van een nieuw schrijfproduct met een eigen gebruiksprofiel. 
 Tegenwoordig wordt de inhoud van een boek als een stabiele eenheid beschouwd. Door het druk-
proces kunnen talloze identieke exemplaren worden geproduceerd. Een tekst – in gedrukte vorm bevat 
een boek vaak maar één tekst – wordt daardoor ook als een stabiele eenheid ervaren. Slechts wanneer 
sprake is van een nieuwe, herziene druk is het mogelijk dat er veranderingen worden aangebracht in 
die tekst. In de handgeschreven traditie is van een letterlijke kopie van een tekst zelden sprake, en van 
een letterlijke kopie van een boek nooit. Elke kopie die gemaakt wordt, kenmerkt zich door variaties in 
spelling, schrijffouten, kopiistenfouten, correcties, aanpassingen, toevoegingen, bewuste of onbewuste 
weglatingen, veranderingen in schrift en veranderingen in bladopmaak. Daarnaast kunnen teksten uit 
elk schrijfproduct waarin ze voorkomen, worden geëxcerpeerd en kunnen excerpten of teksten samen-
gevoegd worden tot nieuwe teksten in een nieuw schrijfproduct. Ten slotte bevatten handgeschreven 
boeken vaak meer dan één tekst. De samenstelling van deze meertekstcodices is zelden gelijk. Vrijwel 
alle verzamelhandschriften hebben een unieke samenstelling en deze unieke combinatie van teksten 
bestaat bovendien altijd uit unieke redacties van de teksten.26 Een meertekstcodex is daarmee het beste 
voorbeeld van de dynamiek van de handgeschreven overlevering van teksten. 
 Om enigszins greep te krijgen op deze dynamiek kan ook het ontstaan van een tekst in het theoreti-
sche model worden opgenomen. In principe is hier eveneens sprake van een bedenker: iemand die het 
idee krijgt voor een tekst. Dit kan een heel concreet en gedetailleerd idee zijn, maar ook een korte 
opdracht als ‘maak een tekst over keizer Karel’. Met dit idee gaat de bedenker naar de auteur, de per-
soon die zorg draagt voor het creatieve proces en (meestal) de tekst op schrift stelt. In veel gevallen 
zullen deze rollen samenvallen, of is de rol van de bedenker erg beperkt. Daarom zal ik in het vervolg 
alleen spreken over de auteur van een tekst. Wanneer hij aan zijn tekst begint, heeft hij reeds een be-
oogd publiek in gedachten: de persoon of de groep mensen die de tekst tot zich zal nemen. Daarnaast 
zal hij ook een beoogde functie voor de tekst in gedachten hebben. 
 Het is mogelijk dat een auteur zijn tekst volledig memoriseert en hem nooit opschrijft, maar in de 
meeste gevallen zal een schriftelijke neerslag van de tekst worden vervaardigd. De kladversie die een 
auteur maakt, is het eerste schrijfproduct waar zijn tekst in te vinden is, een autograaf. Het is een 
schrijfproduct voor eigen gebruik en zal een simpele uitvoering kennen.27 Het beoogde gebruik ervan 
ligt voor de hand: de auteur, die de rol van kopiist (of schrijver) op zich neemt – of een andere kopiist 
– zal het gebruiken voor het maken van de eerste nette kopie.28 Twee belangrijke observaties kunnen 
in deze eerste fase worden gedaan: ten eerste is de auteur, wanneer hij zijn autograaf schrijft, tevens de 
kopiist (of schrijver) van het schrijfproduct en ten tweede speelt de inhoud van de autograaf geen rol 
bij de bepaling van de beoogde gebruiker van dit schrijfproduct. Met andere woorden: de tekst en het 
schrijfproduct (bijvoorbeeld een codex) zijn twee aparte eenheden, de tekst alleen bepaalt niet door 
wie het schrijfproduct gelezen moet worden. 
 Afhankelijk van het soort tekst kan deze eerste nette kopie reeds het exemplaar zijn dat bij het be-
oogde publiek terecht komt, of een apograaf zijn, een geautoriseerde kopie van de tekst die gebruikt 
diende te worden voor de verspreiding ervan. In dit laatste geval zal een volgende kopie pas bij het 
beoogde publiek terecht komen.29 Vanaf het moment dat er een nette kopie is, die niet meer in het 
bezit van de auteur is, is hij, in principe, zijn controle over de verspreiding van de tekst kwijt en kan de 
tekst bij een alternatief publiek terecht komen. Ongeacht of een brede verspreiding het doel was van 
het maken van de tekst, of dat de tekst speciaal voor één persoon werd geschreven, komt elke kopie 
van de tekst terecht in een ander schrijfproduct en heeft elk van die schrijfproducten een eigen ge-
bruiksprofiel. Ten behoeve van dit gebruiksprofiel, ten slotte, kan, in principe, de functie van de tekst 
binnen elk schrijfproduct wijzigen. Al zullen de gevolgen in de praktijk zelden ingrijpend zijn, in theo-
rie veranderen de beoogde functie en het beoogde publiek van een tekst vaak al vanaf de tweede kopie. 

                                                           
26 Wat betreft het onderscheid tussen redacties en versies volg ik Gerritsen 1963, I, 60. Onder een redactie verstaat hij: ‘het 
werk van een kopiist die de inhoud van het werk dat hij afschrijft niet heeft willen wijzigen.’ Een versie is het gevolg van het 
bewerken van de tekst, want de ‘auteur van de versie [...] heeft de bedoeling de inhoud van zijn origineel te wijzigen, over de 
gehele linie of op bepaalde punten.’ 
27 De lengte van de tekst is medebepalend voor de vorm van dit schrijfproduct: een boek(je), wastafeltje, restje perkament, of 
los vel papier. 
28 Het spreekt voor zich dat niet elke kladversie zal leiden tot een nette kopie.  
29 Met uiteraard ook hier de mogelijkheid dat om allerlei redenen beoogd publiek en feitelijk publiek niet samenvallen. 
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 Vooral voor kopieën van kortere teksten die in meertekstcodices worden overgeleverd, is het onze-
ker of ze nog gelezen worden door het beoogde publiek (in ruime zin).30 De kans bestaat dat het milieu 
waarvoor de codex oorspronkelijk bestemd was niet hetzelfde is als het milieu waarvoor de tekst was 
geschreven. Voor een meertekstcodex is het daarom in principe niet mogelijk om op basis van één van 
de teksten een uitspraak te doen over de beoogde gebruiker (of het beoogde publiek) van de codex. 
Hoe meer teksten er in een meertekstcodex staan, des te onbetrouwbaarder wordt zo’n uitspraak, in 
theorie. Evenmin is het mogelijk om op basis van de beoogde functie van een tekst een uitspraak te 
doen over de beoogde functie van een meertekstcodex. De reden waarom een tekst werd geschreven 
hoeft niet dezelfde te zijn als de reden waarom – soms vele jaren later – een meertekstcodex wordt 
vervaardigd waarin een kopie van deze tekst is opgenomen. Dit is een van de belangrijkste overwegin-
gen die een onderzoeker van meertekstcodices in gedachten moet houden. 
 
De overlevering van teksten is niet stabiel. Elke kopie van een tekst kan bewerkt zijn en bewerkt wor-
den, elke redactie is uniek. Door deze variatie wordt benadrukt dat, in theorie, de beoogde functie en 
het beoogde publiek van ‘de tekst’ – de door de auteur gemaakte tekst is in de meeste gevallen voor de 
onderzoeker niet meer zichtbaar – bezwaarlijk gelijk mogen worden gesteld aan de beoogde functie en 
de beoogde gebruiker van een codex. Bovendien maakt deze variatie het wenselijk dat een belangrijk 
onderscheid wordt gemaakt in het model, namelijk tussen de kopiist en de bewerker. De taak van de 
kopiist is het voorbereiden van de codex en het (af)schrijven van de tekst. Tijdens het afschrijven kan 
hij onbewuste en bewuste veranderingen aanbrengen in de tekst. Onbewuste veranderingen zijn bij-
voorbeeld kopiistenfouten, een bewuste verandering is het veranderen van een onleesbaar woord. De 
meeste van deze veranderingen hebben niet tot doel de tekst betekenisvol te wijzigen. De tekst blijft 
hetzelfde verhaal vertellen of dezelfde boodschap uitdragen. Een bewerker, daarentegen, brengt wel 
betekenisvolle veranderingen aan, mogelijk zowel inhoudelijk als structureel. Hij is daardoor een soort 
auteur.31 
 Betekenisvolle veranderingen geven een afwijkende lezing van een tekst en zijn door de bewerker 
aangebracht met een bepaald doel voor ogen. Net zoals de oorspronkelijke auteur van een tekst een 
beoogd publiek had waarvoor hij zijn tekst schreef, heeft de bewerker ook een beoogd publiek. Zijn 
aanpassingen brengt hij aan ten behoeve van dat publiek. Een auteur kan zijn tekst, bijvoorbeeld, voor 
een mannelijk publiek hebben geschreven, maar de bewerker past die tekst aan voor een vrouwelijk 
publiek. Of een auteur schrijft een tekst die op sommige plaatsen onvriendelijk is over geestelijken in 
het algemeen, waarna de bewerker die plaatsen weglaat, of vriendelijker maakt. Een volgende bewer-
ker kan op zijn beurt deze vriendelijker gemaakte plaatsen veranderen in positieve kenmerken van een 
bepaalde groep geestelijken. Een tekst kan in principe meerdere malen na elkaar worden bewerkt en in 
allerhande verschillende richtingen. 
 Wanneer een tekst in een meertekstcodex wordt opgenomen, is het meestal bijzonder moeilijk te 
achterhalen welke veranderingen er op welk moment door de tijd heen in zijn aangebracht. Enkel 
wanneer de veranderingen concrete historische gegevens bevatten, is er een indicatie voor de datering 
van die veranderingen, maar zelfs dan is het meestal niet mogelijk om aan te geven in welke kopie die 
verandering is aangebracht en hoeveel kopieën er sindsdien van de tekst zijn gemaakt, voordat hij 
terecht kwam in de meertekstcodex die de onderzoeker in handen heeft, waardoor er ondertussen nog 
meer bewuste en onbewuste veranderingen in kunnen zijn aangebracht. Bovendien is het moeilijk te 
achterhalen welke versie een bewerker heeft gebruikt toen hij de tekst veranderde: had hij toegang tot 
de oorspronkelijke tekst, een reeds enigszins bewerkte kopie, of werkte hij met een aanzienlijk be-
werkt afschrift? De kopie in de legger waarop de bewerker zich baseerde, bepaalde in feite de moge-
lijkheden die hij had en de mate waarin hij de tekst moest veranderen om te komen tot het door hem 

                                                           
30 Strikt genomen zal de beoogde gebruiker van een meertekstcodex waarin de tekst uiteindelijk terecht komt niet dezelfde 
‘persoon’ zijn als het beoogde publiek van die tekst. In ruime zin kan het beoogde publiek opgevat worden als het sociaal-
culturele milieu waarvoor de tekst bestemd was. 
31 Evenals een auteur zijn kladversie of de autograaf van zijn tekst in een codex kan schrijven, en dus een kopiist wordt, is 
een bewerker die de kladversie van zijn bewerking in een codex schrijft een kopiist. In dit geval vallen kopiist en bewerker 
samen. 
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gewenste resultaat.32 Dit betekent dat het haast onmogelijk is om de invloed van één enkele bewerker 
te bepalen. 
 De enige manier om te achterhalen of er veranderingen in een tekst zijn aangebracht, is een verge-
lijking van alle overgeleverde tekstgetuigen van een tekst. De vaak zeer beperkt bewaard gebleven 
paralleloverlevering laat het echter in veel gevallen niet toe uitspraken te doen over mogelijke veran-
deringen in één bepaalde redactie. Wanneer bijvoorbeeld slechts twee afschriften van een bepaalde 
tekst bewaard zijn gebleven waartussen grote verschillen bestaan, is het moeilijk te bepalen welke van 
beide is veranderd ten opzichte van de andere. Het is zelfs waarschijnlijk dat beide afschriften geen 
enkel verband met elkaar hebben, behalve dan de gemeenschappelijke tekst waar ze beide uiteindelijk 
op teruggaan. Binnen de overlevering van de tekst kunnen ze afkomstig zijn uit twee ver uiteen lig-
gende vertakkingen. Bovendien kunnen ze allebei een bewerking hebben ondergaan, of zijn ze beide 
ten opzichte van hun leggers juist niet meer aangepast en is de bewerking in een eerdere kopie aange-
bracht. Anderzijds hoeven tien tekstgetuigen die sterk op elkaar lijken niet kort na elkaar of in dezelfde 
omgeving ontstaan te zijn. 
 In principe bestaat de mogelijkheid dat een tekst speciaal voor een meertekstcodex is bewerkt. De 
redactie die in een meertekstcodex is opgenomen, kan echter ook juist vanwege de aanpassingen die er 
eerder in zijn aangebracht daarin zijn terechtgekomen. In de praktijk is het verschil tussen deze twee 
mogelijkheden zelden vast te stellen, aangezien er geen aanwijzingen zijn wanneer de aanpassingen 
zijn gedaan. Desondanks kan het de moeite lonen om voor een meertekstcodex alle teksten te vergelij-
ken met de bewaard gebleven paralleloverlevering en de betekenisvolle variante lezingen te inventari-
seren. In theorie kunnen alle teksten of veel teksten uit een codex dezelfde tendensen vertonen, waaruit 
kan worden afgeleid dat er speciaal voor de codex een bepaalde verandering in (een deel van) de 
teksten is aangebracht. In de praktijk blijkt dat, zoals in de voorgaande alinea is beschreven, moeilijk 
aan te tonen. Toch levert deze aanpak soms interessante observaties op, zoals in hoofdstuk 4 zal blij-
ken met betrekking tot de mogelijke leggers van de teksten uit het Oxfordse Boendale-handschrift. 
 
Een strikte scheiding van kopiist en bewerker in het hier gepresenteerde model betekent in de praktijk 
niet dat beide rollen niet in één persoon verenigd konden zijn. In het algemeen wordt zelfs aangeno-
men dat het kopiisten zijn die de teksten bewerkten, al lijkt het me nodig die stelling met enige reser-
ves over te nemen. Zo eenvoudig is het namelijk niet om aan te tonen dat een kopiist bewerkingen 
heeft aangebracht. In principe zijn er nog minstens drie andere personen die er voor verantwoordelijk 
kunnen zijn: de bedenker, de samensteller en een externe bewerker (een bewerker die niet bij het ver-
vaardigen van het schrijfproduct betrokken was). 
 Veranderingen aan een tekst kunnen op drie momenten worden aangebracht. In de eerste plaats kan 
een tekst bewerkt worden voordat hij gekopieerd wordt, in de tweede plaats kan de bewerking tijdens 
het kopiëren plaatsvinden en in de derde plaats na het kopiëren. Met name bij aanpassingen die voor-
afgaand aan het kopieerproces in de tekst zijn aangebracht – waaronder vrijwel alle ingrijpende struc-
turele veranderingen moeten vallen – is het moeilijk te beoordelen of de kopiist ook de bewerker is 
geweest (of dat ze door een bedenker, samensteller of externe bewerker zijn aangebracht), aangezien 
dit soort veranderingen zich in het handschrift op materieel vlak op geen enkele manier hoeft te onder-
scheiden van de onbewerkte delen van de tekst: inktkleur en ductus van beide zullen bijvoorbeeld ge-
lijk zijn. Daarnaast is het ook niet evident dat (korte) toevoegingen aan de tekst opvallen door een 
stijlverschil tussen de oorspronkelijke auteur en de bewerker. De bewerker van een tekst die vooraf-
gaand aan het kopiëren veranderingen aanbrengt is per definitie onzichtbaar. Kladversies van een be-
werking zijn, voor zover bekend, niet bewaard gebleven, waardoor het niet te controleren is wie de 
veranderingen heeft aangebracht: was het de kopiist zelf, of iemand anders? 
 Een persoon die een tekst bewerkt terwijl hij hem aan het kopiëren is, kan alleen een kopiist zijn. 
De veranderingen die hij aanbrengt, kunnen echter niet te ingewikkeld zijn, want met name op structu-
                                                           
32 Stel, ter illustratie: bewerker X wil in zijn bewerking de eerste regel uit Van den vos Reynaerde wijzigen in: ‘Willem die 
vele mooie boeke makede’ en baseert zich daarvoor op de oorspronkelijke tekst, die in het Dyckse handschrift (Münster, 
Universitätsbibliothek, N.R. 381) is te vinden (uiteraard alleen ten behoeve van dit voorbeeld!): ‘Willem die Madocke maec-
te’ (volgens Lulofs 2001, 69). De aanpassing die X moet doen is dan groter dan wanneer hij zich zou (kunnen) baseren op de 
bewerking in het Comburgse handschrift: ‘Willem die vele bouke maecte’ (volgens Brinkman & Schenkel 1997, II, 859), 
want daar hoeft hij slechts een bijvoeglijk naamwoord in te voegen, terwijl in het Dyckse handschrift ‘Madocke’ moet wor-
den vervangen door een ander woord. 
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reel niveau kan dat voor problemen zorgen.33 Bovendien moet hij consequent werken wanneer hij 
bijvoorbeeld een bepaald woord in de hele tekst wil vervangen door een ander woord. Indien hij één 
woord vergeet te veranderen, kan hij het later nog corrigeren door het foute woord, bijvoorbeeld, te 
raderen en het juiste woord op de rasuur te schrijven. Zulke foutjes en eventueel een meer onzekere 
penvoering in de toevoegingen zouden in principe een kopiist die tijdens het kopiëren zijn tekst be-
werkt zichtbaar moeten kunnen maken. Bewerkingen die tijdens het kopiëren worden aangebracht, 
kunnen bovendien afwijken van de plannen van de bedenker met betrekking tot het beoogde gebruik 
van een schrijfproduct en leiden dus mogelijk tot aangepast beoogd gebruik. 
 Bewerkingen die aangebracht zijn nadat de tekst is gekopieerd, zijn haast altijd zichtbaar. De mees-
te van deze veranderingen moeten in de marges of tussen de regels worden geschreven. In feite is het 
schrijfproduct waarin zulke veranderingen voorkomen de kladversie van de bewerking. Bovendien kan 
van deze kladversie ook een nieuwe kopie van de tekst zijn afgeschreven, waardoor de verandering na 
het kopiëren voor een andere redactie ook als een verandering voorafgaand aan het kopiëren kan wor-
den opgevat. Zolang de hand die de marginalia schreef dezelfde is als de hand van de tekst, vallen 
kopiist en bewerker samen (tenzij hij de aanpassingen overnam van een briefje dat iemand voor hem 
gemaakt had, of tenzij iemand hem de aanpassingen influisterde).34 Wanneer echter een andere hand 
verantwoordelijk is voor de veranderingen, kan evengoed sprake zijn van een externe bewerker (die in 
de praktijk mogelijk voor een gebruiker – latere eigenaar – wordt aangezien). Ten slotte is het vaak 
niet te bepalen wanneer de bewerkingen zijn toegevoegd. Dit kan onmiddellijk na het schrijven zijn 
gedaan, of enkele jaren later, zelfs wanneer de veranderingen zijn aangebracht door de kopiist van de 
tekst. Het is de vraag of deze kopiist in dat geval, in strikte zin, nog een kopiist genoemd mag worden 
die bewerkt. Hoe dan ook, bewerkingen die na het kopiëren van de tekst worden toegevoegd, leiden 
vrijwel allemaal tot gelaagd beoogd gebruik van de codex (tenzij de bedenker de marginale toevoegin-
gen in zijn plan had opgenomen, maar dat lijkt niet voor de hand te liggen). 
 In de praktijk blijkt dat tekstgetuigen waarin de bewerking achteraf in de marge of tussen de regels 
is aangebracht slechts in zeer geringe mate voorkomen (of bewaard zijn gebleven).35 Voor de meer-
tekstcodices met Middelnederlandse teksten die in deze studie centraal staan, zijn mij daarvan geen 
voorbeelden bekend. Evenzo is er – bij mijn weten – nog nooit een publicatie verschenen over een 
handschrift met Middelnederlandse teksten waarin werd aangetoond dat een of meerdere teksten uit 
die codex tijdens het kopiëren werden bewerkt. In vrijwel elk bewaard afschrift van een Middelneder-
landse tekst zijn dus waarschijnlijk de veranderingen aangebracht voorafgaand aan het kopiëren. Hoe-
wel de beperkte overlevering van handschriften met Middelnederlandse teksten een vertekend beeld 
kan geven, is deze observatie veelbetekenend: in de praktijk is de bewerker nagenoeg altijd onzicht-
baar en daardoor niet zonder meer gelijk te stellen aan de kopiist.36 
 
Vanuit de aanname dat kopiisten de tekst die ze kopiëren bewerken, heeft Frank Brandsma getracht 
aan te tonen dat een van de kopiisten van de Lancelot-compilatie op dezelfde manier zijn tekst be-
werkte als de kopiisten van Franstalige Arturcycli. Over één van de bewerkte passages in een Fransta-
lige cyclus zegt hij: 
 

Whereas the original text does not give these adventures, an extended version in seven manuscripts shows 
that a scribe has taken up the glove. He inserted a regular quest structure, featuring Bohort, Lionel, Hestor 
and Gawain and mentioning many of the other participants.37 

                                                           
33 Dat bewerkingen van teksten, in het algemeen, tot problemen in de structuur kunnen leiden, blijkt onder meer uit aanpas-
singen die in de gedrukte Reynaert-traditie voorkomen. Wackers 2000, 97-98 geeft hiervan een voorbeeld: een bewerker die 
geprobeerd heeft heel nauwkeurig alle kritiek op de geestelijkheid uit de tekst te verwijderen, heeft, omdat hij blijkbaar per 
passage werkte, niet altijd ingezien welke gevolgen zijn aanpassingen hadden voor de volgende passages, waardoor er fouten 
in het verhaal ontstonden (die op hun beurt weer door andere bewerkers gecorrigeerd werden). 
34 Besamusca 1991, 175-179 bespreekt de rol van kopiist B van de Lancelot-compilatie als compilator. Op p. 177-178 geeft 
hij een voorbeeld waarin kopiist B in de Wrake van Ragisel in de marge een verhaalelement herstelt dat door (zijn) bekortin-
gen onlogisch was geworden. 
35 Een bekend voorbeeld is de Lancelot-compilatie (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10), vgl. vorige noot. 
36 Een optie die ik hier, misschien ten onrechte, buiten beschouwing laat, is de mogelijkheid dat de bewerking is ontstaan in 
een mondeling circuit, waarna de voorgedragen tekst werd genoteerd door de voordrager, of een toehoorder. In het bijzonder 
voor kortere teksten is dat niet uit te sluiten.  
37 Brandsma 1995, 37. Mijn cursivering. 
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In het artikel wordt echter geen bewijs geleverd dat het een kopiist was die de veranderingen heeft 
aangebracht. Op basis van de gegevens die Brandsma zijn lezers geeft, kan hij in feite alleen conclude-
ren dat een bewerker de handschoen heeft opgenomen om de avonturen die in de ‘originele’ tekst ont-
breken toe te voegen. Aangezien deze aanpassingen voorafgaand aan het kopiëren in de tekst zijn aan-
gebracht, is het niet aan te tonen of deze bewerker, na het aanbrengen van de veranderingen zelf de 
tekst heeft gekopieerd. Bewerker en kopiist kunnen evengoed twee verschillende personen geweest 
zijn.38 
 Naar aanleiding van het citaat uit Brandsma’s artikel kunnen enkele overwegingen gemaakt wor-
den, die belangrijk kunnen zijn bij verder onderzoek naar de interessante kwestie of kopiisten de 
teksten die ze kopieerden wel of niet bewerkten. Om te beginnen moet gekeken worden naar het soort 
bewerking dat heeft plaatsgevonden in de tekst. Vervolgens kan ook het soort tekst een rol spelen en, 
ten slotte, is het van belang om de achtergrond van de kopiisten te bepalen. Het soort bewerkingen 
waar Brandsma over schrijft, zijn toevoegingen in ‘open plekken’ in een verhaal. Zeker in een cyclus, 
waarin veel verhaalstof aan elkaar wordt gekoppeld, kan een hiaat in het verhaal als storend worden 
ervaren, of de aanleiding zijn voor een opdrachtgever om te vragen om een extra avontuur. Een be-
paald soort tekst lijkt dus uit te nodigen tot een bepaald soort bewerkingen. De studie van Matthew 
Fisher naar ‘scribal authorship’ in historiografische bronnen uit Engeland lijkt ook in die richting te 
wijzen: kronieken en andere historiografische teksten lenen zich voor bewerking.39 Misschien kan het 
de moeite lonen om voor verschillende genres het soort bewerkingen dat er in voorkomt in kaart te 
brengen. 
 De ene bewerking is de andere niet, en niet elke kopiist heeft dezelfde talenten als zijn beroepsge-
noten. In een tekst ‘man’ vervangen door ‘vrouw’, samen met de bijbehorende voornaamwoorden, zal 
voor weinig kopiisten een probleem geweest zijn, maar hoeveel kopiisten zouden een berijmd avon-
tuur van koning Artur kunnen componeren? Ik denk dat de achtergrond van de kopiist een belangrijke 
rol speelt bij zijn mogelijkheden om teksten te bewerken. Hier kan de verdeling in amateur-, instituti-
onele en professionele kopiist misschien verduidelijking bieden (paragraaf 2.3). Een professionele 
kopiist vervaardigt hoofdzakelijk commerciële producten (en zal voornamelijk in een stedelijk milieu 
worden aangetroffen). Voor zijn inkomsten is hij afhankelijk van het vervaardigen van boeken. Hoe 
meer boeken hij kan vervaardigen, hoe meer inkomsten hij heeft. Tenzij hij expliciet de opdracht krijgt 
om een tekst te bewerken, heeft hij er waarschijnlijk geen baat bij om zijn kostbare tijd te besteden aan 
het veranderen van de tekst die hem gevraagd was te kopiëren. Een amateurkopiist heeft echter een 
andere hoofdbron van inkomsten dan het vervaardigen van boeken. Voor hem is het een bijverdienste. 
Dat geeft hem meer ruimte om aan de tekst te sleutelen, maar ook voor hem geldt dat hij meer kan 
verdienen als hij meer werk levert. De institutionele kopiist, ten slotte, draagt zorg voor het vervaardi-
gen van boeken binnen een gemeenschap. Zijn banden met die gemeenschap, of het nu een klooster is, 
een hof of een broederschap, geven hem niet alleen een motief om teksten aan te passen aan de (uitge-
sproken of onuitgesproken) wensen van de gemeenschap, maar ook een kader waarbinnen hij tijd en 
ruimte kan hebben om aan die tekst te werken. 
 Uit het bovenstaande blijkt dat allerlei factoren moeten worden overwogen om te kunnen bepalen 
of een kopiist ook een bewerker van een tekst was. Ongetwijfeld zijn er nog meer factoren waar reke-
ning mee zal moeten worden gehouden: maakte de kopiist een boek voor eigen gebruik of niet, was de 
kopiist een man of een vrouw, in welke tijd leefde de kopiist, hoe lang is de bewerkte tekst, enzovoort. 
Het is niet te betwijfelen dat een kopiist een tekst kon bewerken, maar waarom de ene kopiist dat wel 
deed en de andere niet, en wat de verschillen zijn tussen beide kopiisten, zijn zeer relevante vragen 
voor het onderzoek in het algemeen. Het is niet mijn bedoeling om hier het laatste woord over te zeg-
gen, maar eerder om uit te nodigen tot een diepgaander debat over het mogelijk samenvallen van de 
rollen van de kopiist en de bewerker. Voor mijn onderzoek is het bovenal van belang om te zien dat 
een scheiding van de rollen noodzakelijk is bij het bepalen van een gebruiksprofiel van een meertekst-
codex. Aangezien de meeste teksten in verzamelhandschriften al meerdere keren gekopieerd zullen 
zijn, is het haast onmogelijk om aan te tonen wanneer, door wie en waarom de bewerking is gedaan. 
De kans dat bepaald kan worden dat een bewerking speciaal vervaardigd is voor de meertekstcodex 

                                                           
38 In haar invloedrijke artikel ‘The scribe as editor’ redeneert Elspeth Kennedy (Kennedy 1970) op dezelfde wijze als 
Brandsma: er is blijkbaar iets toegevoegd, dus dat is door een kopiist gedaan. Conclusie: de kopiist bewerkt. 
39 Fisher 2012. 
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waarop de onderzoeker zijn blik heeft gericht, is daarom zeer klein. Hij moet goede argumenten heb-
ben om dat te kunnen aantonen. Zelfs wanneer het hem lukt, kan hij in veel gevallen niet met zeker-
heid zeggen wie de bewerking voor zijn rekening heeft genomen: de bedenker, de samensteller, de 
kopiist of een externe bewerker. 
 
Met deze tweedeling tussen kopiist en bewerker kan het schema worden voltooid. In figuur 2.5 wordt 
het ontstaan van een meertekstcodex volledig schematisch weergegeven. Bewerkers kunnen op meer-
dere niveaus werkzaam zijn geweest. Voordat een tekst in een codex terecht komt, kan er reeds een 
bewerker ingrepen in hebben gedaan, maar het is ook mogelijk dat er wordt besloten tot een bewerking 
bij het samenstellen van de codex. Uiteraard moet er rekening mee gehouden worden dat een eerdere 
bewerking van een tekst eveneens onderdeel geweest kan zijn van een bewerking met het oog op een 
bepaald beoogd gebruik van een codex: ook de legger kan een overkoepelende bewerking hebben 
ondergaan. De kans bestaat dat voor de nieuwe codex slechts één tekst uit zo’n legger wordt gekopi-
eerd. Het is duidelijk dat het web van bewerkingen ingewikkeld in elkaar zit. 
 

 
 
Het theoretisch model dat ik in dit hoofdstuk heb ontwikkeld, kan fungeren als toetssteen bij het con-
strueren van gebruiksprofielen. Het bevat alle overwegingen die de onderzoeker kan maken. De prak-
tijk zal moeten uitwijzen wat de meest relevante elementen in dit model zijn. Op voorhand lijkt be-
langrijk dat het beoogde publiek waarvoor een tekst ooit werd geschreven niet gelijk mag worden ge-
steld aan de beoogde gebruiker van een codex, dat de variante lezingen van een tekst niet noodzakelijk 
zijn aangebracht door de kopiist van de codex, en dat de onderzoeker slechts het aangepaste beoogde 
gebruik kan zien (en niet het oorspronkelijke beoogde gebruik). Aan de hand van de drie casussen in 
hoofdstuk 3, 4 en 5 – het Oudenaardse Rijmboek, het Oxfordse Boendale-handschrift en het hand-
schrift-Vanden Stock – zal ik illustreren welke overwegingen nog meer van belang zijn bij het con-
strueren van gebruiksprofielen. 
 

Figuur 2.5: Schematische weergave van de vervaardiging van het schrijfproduct ‘meertekstcodex’. Teksten die bewerkt 
kunnen zijn, worden opgenomen in de codex, maar de teksten kunnen ook ten behoeve van de codex worden bewerkt. 
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 2.6 DEFINITIES 
 
Samengevat levert het hierboven beschreven model de volgende definities op, die toepasbaar zijn op 
het bestudeerde corpus, en waarmee in deze studie zal worden gewerkt: 
 
AMATEUR een persoon die een bepaald beroep alleen bij gelegenheid 

uitvoert om extra inkomsten te hebben 

AUTEUR een persoon die een tekst creëert: hij draagt zorg voor het 
creatieve proces en stelt (meestal) de door hem gecreëerde 
tekst voor de eerste maal op schrift 

BEDENKER een persoon die een plan heeft om een schrijfproduct (of 
tekst) te (laten) vervaardigen 

BEOOGD volgens het plan van de bedenker van het schrijfproduct 

BEOOGD GEBRUIK (OORSPRONKELIJK) zoals het schrijfproduct volgens het plan van de bedenker 
gebruikt zou moeten worden: de beoogde gebruiker gebruikt 
het voor een beoogde functie 

BEOOGD GEBRUIK (AANGEPAST)  bewuste en onbewuste aanpassingen in het oorspronkelijk 
beoogd gebruik, die zijn aangebracht tijdens het vervaardi-
gen van het schrijfproduct 

BEOOGD GEBRUIK (GELAAGD) bewuste aanpassingen in het oorspronkelijk beoogd gebruik, 
die op een later moment zijn aangebracht in het schrijfpro-
duct 

BEROEPS  (zie professioneel) 

BEWERKER een persoon die bewust betekenisvolle veranderingen aan-
brengt in teksten, zowel inhoudelijk als structureel 

BOEKVOORBEREIDER een persoon die zorg draagt voor het schrijfklaar maken van 
perkament en/of papier (de verschillende taken kunnen even-
tueel door meerdere personen worden uitgevoerd) 

COMMERCIEEL aanduiding van alle schrijfproducten waarvoor betaald moet 
worden, ongeacht de achtergrond van de uitvoerder (ama-
teur, institutioneel of professioneel) 

FEITELIJK zoals het uiteindelijk was (bijvoorbeeld: feitelijk gebruik, 
feitelijke functie, feitelijke gebruiker, feitelijke inhoud, feite-
lijke uitvoerder) 

FUNCTIE de wijze waarop de codex gebruikt wordt (bijvoorbeeld: een 
naslagwerk) 

GEBRUIK de wijze waarop de codex gebruikt wordt en door wie (bij-
voorbeeld: wie gebruikte het naslagwerk) 

GEBRUIKER een persoon (of gemeenschap) die het fysieke schrijfproduct 
hanteert, doorgaans door de inhoud ervan individueel te le-
zen (waarbij hij tevens het publiek van de tekst is) of voor te 
lezen 

GEBRUIKSPROFIEL een constructie van het beoogde gebruik van een schrijfpro-
duct 

GEMEENSCHAP een groep mensen die zich verenigd heeft op basis van ge-
loof, beroep, e.d. (bijvoorbeeld: klooster, gilde, broeder-
schap, hof, enzovoort) 
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INSTITUTIONEEL aanduiding van een persoon die binnen een gemeenschap 
een bepaalde taak op zich neemt, maar deze taak niet uit-
voert om in zijn levensonderhoud te voorzien 

KOPIIST een persoon die zorg draagt voor de boekvoorbereiding en 
het afschrijven van de teksten (een boekvoorbereider en 
schrijver tegelijk) 

PROFESSIONEEL aanduiding van een persoon die een bepaald beroep (vrijwel) 
dagelijks uitvoert en daarmee in principe in zijn levenson-
derhoud wil voorzien 

PUBLIEK een persoon (of gemeenschap) die de inhoud van een 
schrijfproduct (de tekst(en) en de eventueel aanwezige af-
beeldingen) tot zich neemt, bijvoorbeeld via individueel le-
zen (waarbij hij tevens de gebruiker van het schrijfproduct 
is) of door te luisteren naar het voorlezen van de teksten 

SCHRIJVER een persoon die de fysieke schrijfhandeling uitvoert 

UITVOERDER een persoon (of groep personen) die het plan van de beden-
ker omzet in een materieel object, een schrijfproduct 
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Afbeelding 3.1: Oudenaardse Rijmboek, f. 123r. In de bovenmarge is de contemporaine foliëring duidelijk 
waarneembaar. 
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Dune moetsti niet voerder strecken 
Dan dine cleder moghen recken 
 
  Dat boec van seden1 
 
 
Hijs sot die hem vorder wille strecken 
Dan hi sine cleder mach gherecken 
 
  Dietsche Catoen2 

 
Hoofdstuk 3 

 
 

CA. 1300: HET OUDENAARDSE RIJMBOEK 
 
 
 3.1  INTRODUCTIE 
 
Op een bepaald moment in de tweede helft van de dertiende eeuw, moet een zekere Martijn van Tor-
hout zijn pen hebben neergelegd, na het voltooien van een berijmde tekst over het nut van de biecht. 
Waar hij deze tekst schreef, voor wie hij hem schreef en of dit de enige bewaard gebleven tekst van 
zijn hand is, zijn vragen die met de huidige kennis niet beantwoord kunnen worden. Anderzijds is wel 
bekend dat zijn Van der biechten aan het eind van de dertiende eeuw terecht kwam in een milieu waar-
in ook heiligenlevens, Mariagedichten, de disticha van Cato en Van den levene ons heren werden gele-
zen (zie tabel 3.1). Al deze teksten werden opgenomen in een codex waarvan nog slechts 33 bladen 
bewaard zijn gebleven, maar die ooit minstens 257 folia geteld moet hebben. De restanten van dit for-
se boek, tegenwoordig bekend als het Oudenaardse Rijmboek (of de Enaamse codex) omdat het waar-
schijnlijk in de omgeving van Oudenaarde is vervaardigd, worden bewaard in het Oudenaardse Stads-
archief (32) en in de Bodleian Library te Oxford (1).3 
 Ten tijde van de ontdekking van de fragmenten, in de jaren dertig van de negentiende eeuw, stond 
de medioneerlandistiek nog in zijn kinderschoenen. Niemand kon op dat moment vermoeden dat met 
deze ontdekking de oudste sporen waren gevonden van een meertekstcodex met Middelnederlandse 
verstekten. Daar begrippen als ‘meertekstcodex’ of ‘verzamelhandschrift’ toen nog niet geijkt waren, 
doopte ontdekker Désiré-Joseph Vander Meersch de oorspronkelijke codex Rijmboek, een boek vol 
rijmteksten/versteksten.4 Het onderzoek naar de fragmenten van dit Rijmboek zou tot ver in de twin-
tigste eeuw gericht blijven op het achterhalen van de auteur van de teksten die het bevatte en het zo 
nauwkeurig mogelijk lokaliseren van de plaats van herkomst van de codex. De discussie hierover laai-
de halverwege de twintigste eeuw zelfs even op toen Jozef van Mierlo en Willem Beuken het niet eens 

                                                           
* Een voorlopige synthese van de bevindingen die in dit hoofdstuk worden besproken, is eerder gepresenteerd op de Final 
Conference van het ‘Dynamics of the Medieval Manuscript’ project (26 april 2013). Deze lezing wordt gepubliceerd in de 
proceedings bij dit congres, zie Ermens (in voorbereiding). Voor dit hoofdstuk heb ik gebruik kunnen maken van de ongepu-
bliceerde beschrijving van de fragmenten door Hans Kienhorst (hier: Kienhorst 2000). Ik bedank Hans Kienhorst voor het 
beschikbaar stellen van dit onderzoeksmateriaal.  
1 Dat boec van seden, vers 19-20. Alle citaten uit het Oudenaardse Rijmboek zijn afkomstig uit Gysseling 1980, II-1, 402-
500. 
2 Dietsche Catoen, vers 361-362. 
3 De fragmenten worden bewaard onder de signaturen Oudenaarde, Stadsarchief, 5576 en Oxford, Bodleian Library, Douce 
381 (13). De naam Oudenaardse Rijmboek is te verkiezen boven Enaamse codex. Het merendeel van de fragmenten is ont-
dekt in Oudenaarde en wordt daar tegenwoordig nog bewaard. De band met Ename is veel onzekerder, zoals uit het vervolg 
zal blijken. 
4 Vander Meersch 1839. De titel luidt: ‘Verslag wegens een rymboek van Martyn van Thorout, uit de XIIIe eeuw’. Op dat 
moment was het handschrift-Van Hulthem slechts aan een select groepje Vlaamse wetenschappers bekend (zie Brinkman & 
Schenkel 1999, I, 17-18), het in Duitsland bewaarde Comburgse handschrift was toen nog vooral bekend in kringen van 
Duitse onderzoekers (zie Brinkman & Schenkel 1997, I, 13-16) en voor het Geraardsbergse handschrift begon net wat 
Vlaamse aandacht te komen (zie Govers e.a. 1994, 10-11). 
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waren over het auteurschap van de teksten.5 Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw verander-
de de richting van het onderzoek en werd, in navolging van het onderzoek naar andere meertekstcodi-
ces met Middelnederlandse teksten, geprobeerd om op basis van tekstuele en materiële aanknopings-
punten een uitspraak te doen over de gebruikers en de functie van de codex.6 
 In dit hoofdstuk zal ik het Oudenaardse Rijmboek voor de eerste keer aan een nauwkeurige codico-
logische analyse onderwerpen. Na in de volgende paragraaf eerst stil te hebben gestaan bij de ontdek-
king van de fragmenten, zal ik in de derde paragraaf de resultaten van het codicologisch onderzoek 
weergeven. In de vierde paragraaf komt de inhoud aan bod. Niet alleen bespreek ik de karakteristieke 
kenmerken van de teksten, maar ik zal ook de lengte van deze fragmentarisch overgeleverde teksten 
trachten te reconstrueren. In de vijfde paragraaf geef ik een overzicht van alle gegevens die relevant 
zijn voor de datering en lokalisering van de codex en in de zesde paragraaf bespreek ik de hypothesen 
die reeds over deze codex zijn geformuleerd. Onder meer de hypothese dat de codex als schoolboek of 
instructieboek gediend heeft, verdient aandacht. In de zevende paragraaf zal ik ten slotte op basis van 
alle verzamelde informatie een gebruiksprofiel voor de deze codex construeren, maar, zoals in de 
Dietsche Catoen en Dat boec van seden terecht wordt gewaarschuwd (in het motto boven dit hoofd-
stuk), daarbij zal enige voorzichtigheid moeten worden betracht. Op basis van de fragmenten uitspra-
ken doen over een volledige codex is namelijk een evenwichtsoefening tussen ‘kunnen zien’ en ‘wil-
len afleiden’ waarbij het risico dreigt dat de onderzoeker te verstrekkende conclusies wil trekken, 
waardoor hij ‘uit zijn kleren scheurt’. 
 

 
 
 
 3.2  DE ONTDEKKING 
 
De ontdekking van de fragmenten van het Oudenaardse Rijmboek staat op naam van Désiré-Joseph 
Vander Meersch, geneesheer en historicus te Oudenaarde.7 Wanneer hij zijn ontdekking van de frag-
menten in Oudenaardse archiefbanden in 1839 wereldkundig maakt in Belgisch Museum geeft hij 
desalniettemin ruiterlijk toe dat hij niet de eerste is die ze heeft opgemerkt.8 Reeds in 1808 namelijk 
had J. De Bast in een voetnoot naar de maculatuur in de band van een poortersboek in het Oudenaard-
                                                           
5 De discussie in chronologische volgorde: Van Mierlo 1938, Beuken 1939, Van Mierlo 1939 en Beuken 1968, II, 112-119. 
Zie ook paragraaf 3.6. 
6 Van Oostrom 1989, 20-21; Van Buuren 1994, 81-83 en 1998, 21-25; en Kienhorst 1999, 56 en 2005B, I, 122-123 en 142-
143 (en in Wackers 1999, 195). Zie ook paragraaf 3.6. 
7 Deschamps 1972, 56 geeft deze biografische informatie. Een jaar later verscheen een uitvoerigere biografie in Hoebeke 
1973, 7-10. 
8 Vander Meersch 1839, 201. Bovendien blijkt hij niet de enige geweest te zijn die het belang van de fragmenten onderkende, 
want in een voetnoot aan het eind van het artikel (p. 218) meldt Jan Frans Willems, redacteur van Belgisch Museum, dat 
tussen het indienen en verschijnen van het artikel van Vander Meersch een tweede artikel was aangeboden over hetzelfde 
onderwerp, deze keer van de hand van Jules Ketele, de recent aangestelde archivaris van het Oudenaardse stadsarchief. Dit 
artikel zou uiteindelijk niet gepubliceerd worden. 

Tekst Folia 
Van der zielen ende van den lichame  60 
Van sente Caterinen 101 
Van den levene ons heren 116*, 123, 124, 127, 131* 
Van sente Eustaes 154, 155, 161 
Van sente Aechte 165, 166, 169, 170*, 179, 181, 184 
Van sente Waerneer 184, 186 
Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus 224, 225, 227, 238, 240, 243 
Van der biechten – Martijn van Torhout 243, 248 
Dietsche Catoen 248, 249, 250, 251 
Dat boec van seden 254, 255*, 256*, 257 
Van onser vrouwen lof ? 
Van onser vrouwen geslachte ? 
Tabel 3.1: Overzicht van de bewaard gebleven teksten uit het Oudenaardse Rijmboek en 
de folia waarop ze te vinden zijn. Van folia met een * kan het nummer slechts worden 
afgeleid, van folia met een ? is dat niet mogelijk (paragraaf 3.3b). 
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se archief verwezen.9 De aanwezigheid van nog meer fragmenten uit hetzelfde handschrift in Oude-
naarde zou Vander Meersch, bijna dertig jaar na deze voetnoot, in zijn persoonlijk verslag van de ont-
dekking in twee (nauw verwante) versies bekendmaken: de eerste versie in 1839 (en opnieuw gepubli-
ceerd in 1854), de tweede in 1846.10 
 In 1839 schrijft hij: 
 
 Daer wy vóór weinige jaren als lid van den stedelyken raed, en gedelegeerde voor het toevoorzicht van 

het archief, ons dikwyls onledig hielden met triages, en nasporingen voor de geschiedenis, veroorloofden 
wy ons deze bladen los te maken en te verzamelen. By het afschryven bevonden wy, dat zy hadden deel 
gemaekt van een grooten rymbundel of codex, vervaerdigd zoo het scheen in de abtdy van Eename, by 
Audenaerde.11 

 
En even verderop: 
 

Een zekeren tyd nadien, gelukte het ons verscheidene papieren en registers onder het oog te krygen, wel-
ke voorheen toebehoord hadden aen het zoo evengenoemde klooster van Syon. Eenigen derzelve waren 
insgelyks met fragmenten van het Eenaemsche rymboek bekleed. Er werd ons toegelaten deze bladen er 
af te doen, en door anderen te laten vervangen, waermede wy met die van het archief by afschrift een 
voorraed maekten van ruim 3200 rymregelen.12 

 
De banden waarin de fragmenten van het Rijmboek waren hergebruikt, bevonden zich op dat moment 
in het Oudenaardse archief, maar, zoals uit het tweede citaat blijkt, behoorde een deel van die banden 
toe aan het Sion-klooster. Nauwkeurigere informatie over de vindplaats van de fragmenten geeft Van-
der Meersch niet. Enkel van de fragmenten waarnaar De Bast verwijst (f. 243 en 248 volgens de be-
waard gebleven foliëring), is geweten voor welk soort document de band met maculatuur was gebruikt 
en waar het werd bewaard. Vander Meersch merkte bovendien op dat hij tussen de eerste fragmenten 
die hij vond bijna de volledige Dietsche Catoen had aangetroffen.13 Op basis hiervan mogen we aan-
nemen dat ook f. 249, 250 en 251 in de banden uit het Oudenaardse archief gevonden zijn. De meest 
nauwkeurige datering van zijn vondst vermeldt Vander Meersch pas in 1846: de eerste fragmenten 
vond hij ‘in de jaren 1832-1836, als lid van den Regeringsraed van Audenaerde’.14 Zijn tweede ont-
dekking deed hij ‘na ons aftreden van den stedelyken Raed’, dus na 1836 maar voor oktober 1838, 
toen hij Jan Frans Willems per brief  over zijn ontdekking inlichtte.15 
 Er bestaat geen duidelijkheid over de archieven waarin de meeste fragmenten waren gevonden, en 
het is ook niet mogelijk om na te gaan uit welke banden de fragmenten afkomstig zijn. In zijn be-
schrijving van 1839 was Vander Meersch nochtans stellig geweest: de banden zijn afkomstig uit het 
Oudenaardse klooster Sion, een augustinessenklooster, waar ‘tot over het midden der XVIe eeuw, eenen 
augustyner monnik en tevens kloosterpater […] die een kundige letterschilder was, benevens eenen 
kloosterbroeder, die als een goed boekbinder bekend stond, mogelyk de eenigsten der stad’ verble-
ven.16 Echter, nadat de fragmenten uit de banden waren verwijderd, werden uiteindelijk ook de banden 
van de archiefstukken gehaald. De connecties tussen fragment, band en archiefstuk werden verbroken, 

                                                           
9 De Bast 1808, 8-9 nt. 3. De volledige tekst luidt: ‘J’ai copié à l’Hôtel de la Mairie d’Audenaerde quelques vers Flamands, 
restes d’un Manuscrit du treizième siècle. Deux pages en sont attachées à l’ancien registre appellé [sic, DE] vulgairement 
Poorters-Boek, Registre des Poorters. Elles semblent faire partie de la couverture. Dans ces fragments le Poète donne le titre 
de port à la ville de Rome. La singularité des expressions qui se rencontrent en ces vers, m’a engagé à en mettre quelques-uns 
sous les yeux des Lecteurs.’ Hierna volgen, in gotische drukletters, enkele verzen uit de proloog van de Dietsche Catoen (f. 
248va) en enkele regels uit de epiloog van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus (f. 243rb). De Bast bedankt ten slotte 
zijn tipgever: ‘M.r De Mulder, Secrétaire du Maire, a eu la bonté de me communiquer ces Manuscrits.’ 
10 Vander Meersch 1839, 200-204; Vander Meersch 1846, 10-15; Vander Meersch 1854A, 174-177. 
11 Vander Meersch 1839, 201. De cursivering is van Vander Meersch. 
12 Vander Meersch 1839, 201. 
13 Vander Meersch 1846, 10.  
14 Vander Meersch 1846, 10. 
15 Vander Meersch 1846, 11-12. De brief aan Jan Frans Willems is te vinden in Hoebeke 1973, 13-15. Deze brief was reeds 
eerder, maar incompleet, gepubliceerd in Bols 1909, 377-378 (nr. 401). Een tweede brief van Vander Meersch aan Willems 
over de fragmenten is te vinden in Bols 1909, 384-385 (nr. 406). 
16 Vander Meersch 1839, 200. 
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waardoor er geen enkel bewijs meer leek te bestaan dat de fragmenten in het Sion-klooster waren her-
gebruikt. 
 Tegenwoordig bewaart het Oudenaardse Stadsarchief enkele dozen vol (delen van) banden die ooit 
om hun archiefstukken hebben gezeten. In 2010 trof toenmalig archivaris Pieter-Jan Lachaert tussen 
deze lederen fragmenten een drietal delen van banden aan waarin ooit bladen uit het Rijmboek als 
maculatuur waren gebruikt.17 Aan de binnenzijde van het leer bleek de afdruk van de inkt nog zicht-
baar te zijn. Helaas betreft het niet de volledige banden, maar slechts uitsnijdingen. Enkel het centrale 
ruitpatroon met ronde bloemstempeltjes op de kruisingen van de lijnen is bewaard gebleven. De ronde 
stempel met de letters ‘SION’, die op het merendeel van de losse banden voorkomt, ontbreekt op alle 
drie. De identificatie als Sion-band berust daarom enkel op de overeenkomst tussen de bloemstempels 
op deze banden en op de banden die wel een Sion-stempel dragen. Over dit Sion-klooster meer in pa-
ragraaf 3.7. 
 De vondst van de drie banden heeft zekerheid gebracht over de locatie waar het handschrift werd 
ontbonden en versneden, maar geeft door de fragmentarische staat van deze banden amper nieuwe 
informatie over de boekbinder. Het enige dat uit deze drie banden blijkt, is dat er geen houten platten 
in de banden zaten. Dit beeld wordt bevestigd door een groot aantal andere losse banden die in het 
archief bewaard worden. Om enig inzicht te krijgen in de manier van hergebruik van de perkamenten 
bladen kan worden gekeken naar het formaat van de fragmenten: de meerderheid is amper bijgesneden 
en niet gevouwen (de archiefstukken moeten dus hetzelfde formaat hebben gehad) en sommige bladen 
zijn in de lengte doorgesneden en voorzien van schuine hoekjes (dit lijkt op een flap om de band te 
sluiten, zoals wordt bevestigd door andere losse banden). Slechts één blad blijkt in de lengterichting in 
drie stroken te zijn gesneden (f. 256), één volledig bifolium is bewaard gebleven (bif. 227^238) en één 
blad werd horizontaal doorgesneden, waarbij beide helften als dekblad in een quarto-formaat boek 
hebben gediend (f. 184). In paragraaf 3.3b zal blijken dat door het samenleggen van twee losse bladen 
een aantal bifolia kan worden gereconstrueerd. Wie deze bifolia over de vouw heeft doorgesneden – 
de boekbinder of Vander Meersch – is niet meer te achterhalen. Evenmin is het mogelijk om te bepa-
len of beide bladen van een bifolium, of achtereenvolgende folia uit de codex in dezelfde band te-
rechtkwamen. De enige indicatie dat dit niet gebeurde, zijn de bladen die De Bast had aangetroffen: f. 
243 en f. 248 (die, zoals uit tabel 3.3 blijkt, niet afkomstig zijn van hetzelfde bifolium).18 
 Ten slotte moet de vraag beantwoord worden of Vander Meersch alle fragmenten uit de Oude-
naardse archieven die thans bekend zijn, zelf heeft gevonden, of dat later nog andere bladen in Oude-
naarde aan het licht zijn gekomen. Hij geeft namelijk nergens aan om hoeveel bladen het gaat en hoe-
wel hij de foliëring op de bladen heeft opgemerkt – getuige een enkele vermelding ervan in de marge 
van zijn tekstedities – somt hij de nummers niet op.19 Bovendien geeft hij de bewaard gebleven inhoud 
van het Rijmboek in willekeurige volgorde weer.20 In 1839 telde zijn overzicht nog elf teksten, maar in 
1846 waren dat er twaalf geworden: de Dietsche Catoen en Dat boec van seden worden dan niet langer 
als één tekst beschouwd. 
 Om te achterhalen of alle bladen door Vander Meersch zijn ontdekt, kan het totale aantal versregels 
dat hij opgeeft, worden vergeleken met het aantal versregels in de editie van Gysseling. In het hierbo-
ven gegeven citaat meldt Vander Meersch dat hij ‘ruim 3200 rymregelen’ heeft gevonden, maar wan-
neer alle totalen die hij per tekst geeft, opgeteld worden dan blijken het er ruim 3300 te zijn.21 In beide 
gevallen wijkt dit aantal aanzienlijk af van het totale aantal verzen in de editie van Gysseling, waarin 
ruim 4000 verzen geteld worden.22 Het blijkt echter niet moeilijk te zijn om een verklaring te vinden 
voor de ontbrekende 700 verzen: hij heeft, behalve het in Oxford bewaarde f. 184 (dat hij niet kende) 
de zwaar beschadigde en onleesbare versregels niet meegeteld.23 Voor bijna alle folia kan zo worden 

                                                           
17 Lachaert 2011, 430-432. 
18 De Bast 1808, 8-9 nt. 3 (zie noot 9 in dit hoofdstuk). 
19 Opvallend is dat hij in 1839 twee foliumnummers weergeeft die niet leesbaar zijn: f. ? en f. 255* (tabel 3.2). Voor het 
laatste nummer geeft hij in zijn brief aan Willems een verklaring (Hoebeke 1973, 14): hij heeft een Latijnse versie van de 
Disticha Catonis gebruikt om de volgorde van de Dietsche Catoen te bepalen. 
20 Vander Meersch 1839, 203-204 en Vander Meersch 1846, 12-15. 
21 Vander Meersch 1839, 201. Hij herhaalt dit aantal (3200) in Vander Meersch 1846, 12 en Vander Meersch 1854, 175, 
maar het totaal van alle versregels dat hij per tekst vermeldt, is dan al opgelopen tot 3400.  
22 Gysseling 1980, II-1, 402-500. 
23 Het aantal verzen dat hij bij Van sente Waerneer opgeeft, bevestigt dat hij het blad in Oxford niet kende. 
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aangetoond dat hij ze zelf heeft gevonden. Slechts voor het vrijwel onleesbare f. 116 en twee stroken 
van f. 256 (rb/va) zijn daarvoor geen bewijzen te vinden. Pas vanaf de editie van de fragmenten door 
Napoleon de Pauw in 1893 is het bekend dat deze fragmenten bestaan.24 
 Het Oxfordse fragment, dat uit twee halve bladen bestaat, heeft een andere geschiedenis dan de 32 
Oudenaardse fragmenten. Op een onbekend moment in de tweede helft van de achttiende eeuw of in 
het begin van de negentiende eeuw zijn beide helften van het blad in bezit gekomen van de Engelse 
verzamelaar Francis Douce (1757-1834). Hij heeft gezamenlijk laten inplakken in één passe-partout op 
f. 13 in zijn Scrapbook, een groot boek gevuld met handschriftfragmenten, dat hij waarschijnlijk heeft 
laten binden in de jaren twintig van de negentiende eeuw en naliet aan de Bodleian Library in 1834.25 
Hoe hij het fragment heeft verkregen is onbekend: heeft hij het zelf uit een boek gehaald, of was het al 
uit de band verwijderd toen hij het in zijn bezit kreeg? Het boek waarin het werd hergebruikt, had mis-
schien iets meer kunnen vertellen over de situatie waarin het Rijmboek werd afgedankt. 
 De ontdekking van dit Oxfordse blad wordt toegeschreven aan James Weale, ‘bewaarder van het 
Kensington Museum, te Londen, buitenlandsch eerelid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’26 Hij 
trof het in de jaren tachtig van de negentiende eeuw aan in Oxford en bracht Guido Gezelle, eveneens 
lid van de Academie, op de hoogte van zijn vondst. Gezelle schonk zijn transcriptie van Van sente 
Waerneer aan Napoleon de Pauw die in 1893 een editie van de tot dan toe onuitgegeven gebleven 
fragmenten zou publiceren.27 Deze editie maakte het eindelijk mogelijk voor wetenschappers om ken-
nis te nemen van de inhoud, maar wiste op haar beurt ook weer sporen uit: door het gebruik van rea-
gens zijn tegenwoordig sommige passages bedekt door een bruine vlek, waardoor paleografische de-
tails verloren kunnen zijn gegaan. Een integrale en betrouwbare editie kwam er tenslotte in 1980, bij 
de publicatie van het tweede luik van Maurits Gysselings Corpus van Middelnederlandse teksten: de 
literaire handschriften. Met de beperkte beschikbare middelen van dat moment had Gysseling getracht 
zoveel mogelijk ‘onleesbare’ passages toch te lezen.28 
 De geschiedenis van de ontdekking van de fragmenten brengt ons niet veel dichter bij het doel van 
deze studie: het opstellen van een gebruiksprofiel voor de codex. Toch is deze paragraaf van belang. 
Ze toont aan dat – en dat geldt voor veel fragmenten – door de vroege ontdekking van de bladen en de 
omgang ermee sporen die hadden kunnen helpen, verdwenen kunnen zijn en dat de eerste beschrijvin-
gen niet altijd nauwkeurig genoeg zijn. De eerste codicologische beschrijvingen van de fragmenten 
zijn uiteindelijk pas ruim honderd jaar na de ontdekking vervaardigd: de eerste door Jan Deschamps in 
1970 en de tweede door Maurits Gysseling tien jaar later.29 De informatie in deze beschrijvingen is 
echter nog nooit gebruikt om een reconstructie van de codex te maken door de gegevens op elkaar te 
betrekken. In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik aantonen dat – ondanks alle informatie die verloren 
is gegaan – zo’n reconstructie nieuwe inzichten biedt. 
 
 
 3.3 CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING 
 
Bij een eerste blik op de fragmenten van het Oudenaardse Rijmboek valt onmiddellijk op dat het een 
kloek boekwerk moet zijn geweest. De 33 resterende bladen zijn van stevig perkament en waren, vol-
gens Jan Deschamps, ca. 290 bij 225 mm groot.30 Op basis van de bewaarde contemporaine foliëring 
is bovendien bekend dat de codex minstens 257 bladen heeft geteld (afbeelding 3.1, 3.2 en 3.7), maar 
aangezien de laatste tekst op f. 257vb nog niet is geëindigd, zouden dat er meer geweest kunnen zijn.31 
                                                           
24 De Pauw 1893-1914, I, 290 spreekt over ‘fragmenten die van folios CXVII, CLXX, CCLV en CCLVI moeten zijn’. Beuken 
1968, II, 103-104 heeft aangetoond dat het niet f. 117, maar f. 116 betreft. 
25 Voor Oxford, Bodleian Library, Douce 381, zie Cat. Douce legacy 1984, 163 (nr. 234) en Cat. Francis Douce 1840, 66 (nr. 
381/6). 
26 De Pauw 1893-1914, I, 291. De cursivering is van De Pauw. 
27 De briefwisseling tussen Gezelle en De Pauw uit 1893 over Van sente Waerneer, de fragmenten en de hoop op nieuwe 
vondsten in Engeland, is gepubliceerd in De Keyser 1963, 237-247. In Verhaeghe 1992 wordt een briefje uit 1891 van Gezel-
le aan het Oudenaardse archief besproken, met een vraag over de fragmenten. 
28 Gysseling 1980, II-1, 393-394. 
29 Deschamps 1972, 55-57 (eerste druk in 1970) en Gysseling 1980, II-1, 393-402. Een derde beschrijving, die aan het einde 
van de twintigste eeuw is gemaakt door Hans Kienhorst, is nooit gepubliceerd (Kienhorst 2000). 
30 Deschamps 1972, 55. 
31 Er is dus twaalf à dertien procent van de volledige codex bewaard gebleven. 
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Met dit aantal bladen en deze afmetingen zou het oorspronkelijke Rijm-
boek een vergelijkbare omvang hebben als enkele andere belangrijke 
perkamenten meertekstcodices in hun huidige samenstelling, zoals het 
Tweede Partie-handschrift, het Gronings-Zutphense Maerlant-
handschrift, het Cheltenham-handschrift of het Comburgse hand-
schrift.32 Zoals uit de hierna volgende codicologische beschrijving zal 
blijken, is het mogelijk dit beeld nog nauwkeuriger te maken. 
 
 
 a.  Bindsporen 
 
De bifolia uit het Oudenaardse Rijmboek waarvan de vouw nog zicht-
baar is – ongeschonden dan wel doorgesneden – vertonen alle hetzelfde 
patroon van vier sneetjes voor de naaiposities met daarboven en daar-
onder een sneetje voor een kettingsteek.33 Ze zijn aangebracht door 
middel van een scherp mes waarmee in één haal de sneetjes werden 
gemaakt in de opeengestapelde katernen. Sommige van deze gaatjes 
zijn (door latere schade) wat ingescheurd. Op basis van dit naaipatroon 
mag een stevige band verwacht worden, een boek met vier ribben op de 
rug. Sporen van een eerdere of latere binding zijn er niet. Op bif. 
227^238, dat een hoogte heeft van 277 mm, bedragen de afstanden tus-
sen de naaiposities, gerekend vanaf de bovenmarge, 27 – 52 – 114 – 
170 – 227 – 250 mm (figuur 3.1). 
 
 
 b.   Materiaal en katernopbouw 
 
Het perkament dat in het Oudenaardse Rijmboek is gebruikt is niet van 
hoge kwaliteit. Op meerdere plaatsen bevat het hechtingen, zoals in de 
bovenmarge van f. 101 en in de binnenmarge van f. 248. In kolom 
101rb/va en in 224ra/vb zit de hechting zelfs in de tekstkolom en heeft de kopiist er omheen geschre-
ven. 
 Het is moeilijk om nauwkeurig de afmetingen van de codex te bepalen. Het hergebruik, de schade 
die de bladen als maculatuur hebben opgelopen, het gebruik van vloeistoffen om de tekst weer lees-
baar te maken en de bewaaromstandigheden hebben allemaal hun invloed gehad: is het niet door het 
wegsnijden van een reep perkament dan wel door het doen krimpen of uitzetten van het materiaal. De 
grootste hoogte wordt gemeten op f. 243: ca. 290 mm, terwijl op f. 254 de grootste breedte te vinden 
is: ca. 220 mm. Hiermee worden waarschijnlijk de oorspronkelijke maten benaderd (zonder rekening 
te houden met het krimpen van het perkament), aangezien van beide bladen niet veel afgesneden 
schijnt te zijn tijdens het hergebruik. Een blad van 220 : 290 is een vrij breed blad: een verhouding van 
0,758 (en wanneer we uitgaan van de hierboven gegeven schatting van Deschamps was het blad zelfs 
nog breder: 225 : 290 = 0,776). Dit is een opvallende verhouding, aangezien de gemiddelde relatieve 
breedte volgens Bozzolo en Ornato in de dertiende eeuw 0,696 en in de veertiende eeuw 0,701 was.34 

                                                           
32 Tweede Partie-handschrift (250 bladen, 260 × 190 mm, tussen 1393-1402); Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift (235 
bladen, 314 × 208 mm, ca. 1339-1341 – Groningen, Universiteitsbibliotheek, 405); Cheltenham-handschrift (332 bladen, 280 
× 190 mm, tweede kwart veertiende eeuw); Comburgse handschrift (346 bladen, 265 × 193 mm, tussen 1380 en 1425). 
33 De vier gaatjes zijn goed zichtbaar op bif. 227^238 en 250^255*, de herenigde bifolia 123^124, 181^186, 251^254 en f. ?. 
34 Bozzolo & Ornato 1983, 287 (zie ook Kwakkel 2012B, 35). Twee kanttekeningen kunnen bij de cijfers van Bozzolo en 
Ornato worden gemaakt. In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met hun afbakening van het corpus. Ze hebben 
gekozen voor perkamenten Latijnse handschriften van één of twee kolommen, maar sluiten onder andere handschriften met 
versteksten uit, waardoor een vergelijking met het Rijmboek niet geheel correct is. In de tweede plaats geven ze een gemid-
delde. Dat betekent dat er ook bredere of smallere handschriften in hun corpus voorkwamen. Hier wordt in hun studie echter 
geen aandacht aan besteed (op p. 307 geven ze wel aan hoeveel procent van de handschriften uit hun corpus, van de twaalfde 
tot en met de vijftiende eeuw, tussen 0,660 en 0,749 valt: achtereenvolgens 75, 80, 83 en 80%). Het zou interessant zijn om te 
weten welke handschriften opvallend breed waren. Een vergelijking met Middelnederlandse handschriften tussen 1275-1325 
(op basis van gegevens uit de BNM – 28 februari 2013) toont aan dat het Rijmboek breed is, maar dat ook een aantal Maer-

 
Figuur 3.1: naaiposities in 
millimeters, waarbij 0 mm 
de bovenrand van het blad 
weergeeft en 277 mm de 
onderrand (gemeten op bif. 
227^238).  
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Deze verhouding hangt ook af van welk blad 
uit het katern gemeten wordt. De binnenste 
bifolia zijn iets smaller dan de buitenste bifo-
lia en dat verschil wordt groter naarmate het 
katern dikker is.35 
 Een aantal fragmenten vertoont schade in 
de bovenmarge. De beschadiging is ontstaan 
door het scheuren van het perkament en heeft 
de vorm van een gekartelde bovenrand of van 
een ‘hap’ uit de bovenmarge. De vorm van de 
beschadiging is echter niet op elk blad het-
zelfde. Op het ene blad is de beschadiging 
breder en/of dieper dan op het andere. Daarbij 
komt ze niet voor op een aaneengesloten 
reeks folia, maar verspreid over de codex. 
Volgens de contemporaine foliëring gaat het 
om f. 179, 186, 224, 250, 251, 254 en 255*. 
Zowel een scenario waarbij de beschadiging 
in de codex heeft plaatsgevonden als een 
scenario waarbij ze tijdens het hergebruik van 
de bladen is ontstaan, lijkt moeilijk aantoon-
baar. Wanneer de schade tijdens het herge-
bruik is ontstaan, zou dat betekenen dat meerdere bladen onafhankelijk van elkaar dezelfde beschadi-
ging in dezelfde marge hebben opgelopen. Aangezien het onbekend is welke fragmenten bij elkaar in 
een band terecht zijn gekomen, is het moeilijk te beoordelen of de beschadiging op deze manier kan 
zijn ontstaan. Wanneer echter de bladen zijn beschadigd in de tijd dat ze deel uitmaakten van de com-
plete codex, zou dat betekenen dat de tussenliggende bladen niet beschadigd zijn (in ieder geval niet 
de tussenliggende, nu nog bekende bladen). Dit is alleen mogelijk wanneer de bladen niet even groot 
waren, en misschien was dat het geval. De bladen van zowel het voorlaatste katern als het laatste ka-
tern (volgens de bewaarde fragmenten – zie hieronder) vertonen namelijk opvallende verschillen in 
afmetingen wanneer ze op elkaar worden gelegd; verschillen die niet zomaar met de werking van het 
perkament of bijsnijden voor het hergebruik verklaard kunnen worden.36 Misschien waren de bladen 
van het Oudenaardse Rijmboek niet gelijkgesneden nadat ze waren ingebonden. 
 De contemporaine foliëring, aangebracht door een andere hand nadat de codex was voltooid, maak-
te het mogelijk om teksten sneller terug te vinden (zeker indien er ook een inhoudstafel was) en is het 
belangrijkste hulpmiddel bij het bepalen van de omvang van een katern en het reconstrueren van de 
katernsamenstelling van het volledige handschrift. Op een groot aantal van de 33 bewaarde bladen is 
deze foliëring bewaard gebleven, zoals uit het overzicht in tabel 3.2 blijkt. Hoewel op zes bladen het 
nummer geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan, kan van slechts één van deze bladen het nummer 
niet meer achterhaald worden. Dit blad zal worden aangeduid als f. ?.37 Van de andere vijf bladen is 
eenvoudig te zien bij welke tekst ze horen en in de meeste gevallen is een blad bewaard gebleven 
waarvan de tekst aansluit op de tekst op het ‘ongenummerde’ blad. Slechts f. 116* en 131* waren 
onzeker, maar Willem Beuken heeft aan de hand van een berekening, waarbij hij de verzen van Van 

                                                                                                                                                                                     
lant-handschriften aanzienlijk breder dan gemiddeld zijn. Detmold, Lippische Landesbibliothek, 70 (Der naturen bloeme) uit 
1287-1319 heeft een relatieve breedte van 0,78 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15001 (Rijmbijbel) uit ca. 1285 van 
0,75. Beide codices zijn evenals het Oudenaardse Rijmboek tweekolommers. 
35 Zoals in het vervolg zal blijken, behoorde f. 254, vanuit het midden geteld, tot het tweede bifolium van het katern. Blad 
243 zal een grotere breedte gehad hebben, aangezien het deel uitmaakte van het buitenste bifolium van een katern. Zie tabel 
3.3. 
36 Blad 227 is, bijvoorbeeld, breder dan de andere bladen in het voorlaatste katern. 
37 Het ongenummerde blad ? werd door Vander Meersch 1839, 212 folium 62 genoemd. Hiervoor zijn echter geen argumen-
ten te vinden.  

Blad Foliëring  Blad Foliëring 
60 LX  184 CLXXXIIII 
101 CI  186 CLXXXVI 
116* [...]  224 CCXXIIII 
123 CXXIII  225 CCXXV 
124 CXXIIII  227 CCXXVII 
127 CXXVII  238 CCXXXVIII 
131* CXX[...]  240 CCXXXX 
154 CLIIII  243 CCXLIII 
155 CLV  248 CCXLVIII 
161 CLXI  249 CCXLVIIII 
165 CLXV  250 CCL 
166 CXLVI [!]  251 CCLI 
169 CLXVIIII  254 CCLIIII 
170* [...]  255* [...] 
179 CLXXIX  256* C[...] 
181 CLXXXI  257 CCLVII 
   ? [...] 
Tabel 3.2: Contemporaine foliëring op de bladen van het 
Oudenaardse Rijmboek. Van folia met een * kan het 
nummer slechts worden afgeleid, van folia met een ? is 
dat niet mogelijk. 
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den levene ons heren als uitgangspunt gebruikte, laten zien welk 
nummer deze bladen hoogst waarschijnlijk gedragen zullen heb-
ben.38 
 De katernopbouw die op basis van de foliëring gevonden kan 
worden, moet echter wel met enige voorzichtigheid worden ge-
bruikt. De kans bestaat namelijk dat de bladnummering ons op het 
verkeerde been zet. In de eerste plaats is het niet zeker dat de per-
soon die de foliëring aanbracht zijn taak foutloos heeft uitgevoerd. 
De schrijffout die hij maakte op f. 166, waar ‘CXLVI’ (146) is ge-
schreven in plaats van ‘CLXVI’, had in ieder geval geen gevolgen 
voor de verdere nummering. De positie van dit blad tussen het 
bewaarde f. 165 en 169 is eenvoudig vast te stellen, aangezien de 
tekst die het bevat, aansluit op f. 165. In de tweede plaats is het 
onzeker of het handschrift nog compleet was toen het gefolieerd 
werd. Hierover is echter geen zekerheid te verkrijgen. We zullen er 
dus op moeten vertrouwen dat de bewaarde nummering correct is 
en geldt voor de codex in complete staat. 
 De foliëring toont dat van de eerste honderd bladen niet meer 
bewaard is gebleven dan blad 60. Het volledige begin van de codex 
ontbreekt. Voor de volgende honderdvijftig bladen is de overleve-
ring daarentegen guller geweest. Naar het einde toe komen zelfs 
enkele korte reeksen opeenvolgende folia voor. In een schemati-
sche weergave (figuur 3.2) is het duidelijk te zien waar concentra-
ties van bewaarde bladen te vinden zijn. 
 Aan het einde van de codex zijn twee dubbelbladen bewaard 
gebleven: bif. 227^238 en 250^255*. Bij gebrek aan bladen met 
custoden of katernsignaturen geven zij de belangrijkste aankno-
pingspunten voor de reconstructie van de katernsamenstelling van 
de codex. Aangezien er tussen bif. 227^238 nog vijf andere dub-
belbladen hebben gezeten, is het verleidelijk om hieruit te concluderen dat het handschrift uit katernen 
van zes dubbelbladen heeft bestaan. Katernen van vier, vijf of zes dubbelbladen waren immers de 
meest gangbare.39 Een eenvoudige berekening leert echter dat katernen van zes dubbelbladen een 
vreemde, onregelmatige katernbouw opleveren. Wanneer bif. 250^255* evenals 227^238 deel moet 
uitmaken van een senio resulteert dat namelijk in: VI (227-238) + IV (239-246) + VI (247-258). Dit is 
uiteraard niet onmogelijk, maar een regelmatige opbouw werd meestal wenselijker geacht. De enige 
samenstelling waarin beide bifolia in een katern van dezelfde omvang zitten, zonder gescheiden te 
worden door een katern van een andere samenstelling, is wanneer met katernen van tien dubbelbladen 
wordt gerekend. Katern Y en Z zien er dan als volgt uit: X (223-242) + X (243-262). In tabel 3.3 
wordt de gedetailleerde samenstelling weergegeven. 
 Katernen van meer dan zes perkamenten dubbelbladen zijn zeer ongewoon. Er is slechts één type 
handschrift waarin deze samenstelling wel normaal is: dertiende-eeuwse Parijse Bijbels, waarin het 
perkament extra dun is gemaakt.40 Voor papieren handschriften, daarentegen, is tien dubbelbladen 
minder ongebruikelijk. Ook hier zijn vier, vijf en zes dubbelbladen de norm, maar veel vaker dan bij 
perkament komen dikke papieren katernen voor, eventueel met enkele perkamenten bladen ter verste-
viging. Een voorbeeld van een vijftiende-eeuwse meertekstcodex met gemengde katernen van tien 

                                                           
38 Beuken 1968, II, 104. Het foliumnummer op het blad dat door mij f. 127 wordt genoemd bevat een onduidelijk folium-
nummer. Net als Beuken 1968, II, 103-104 ga ik er van uit dat er ‘.CXXVII.’ moet worden gelezen op het betreffende blad, 
waarbij de afsluitende punt lijkt op een weggesleten ‘I’. Beukens berekening komt enigszins ongelukkig uit en sluit de moge-
lijkheid dat dit blad toch als f. 128 moet worden gezien niet volledig uit. 
39 Kwakkel 2007, 246-247. 
40 Kwakkel 2007, 247. Vergelijk bijvoorbeeld tabel 5 en 31 in Busonero 1999, 90 en 102. De opmerking van Ruzzier 2013, 
123, nt. 33 (vgl. p. 106, tabel 3) spreekt boekdelen: in haar corpus van Parijse Bijbels heeft meer dan 94% van de codices 
katernen van meer dan zes bifolia.  

 
Figuur 3.2: Overzicht van de 
spreiding van de bewaard geble-
ven bladen uit het Oudenaardse 
Rijmboek (blauw). Op de vertica-
le as staan de bladnummers. De 
grijze streep (bovenaan) is blad ?.  
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dubbelbladen (acht van papier en twee van perkament – het binnen- en buitenbifolium) is het Smalle 
Lucidarius-handschrift.41 
 

 
 
 Het Oudenaardse Rijmboek blijkt het bewijs te zijn dat er ook perkamenten codices met katernen 
van tien bifolia hebben bestaan.42 Dit is te controleren aan de hand van de overige tien bewaarde bla-
den uit katern Y en Z. Acht van deze tien bladen zijn te herenigen met het blad waarmee ze ooit een 
bifolium hebben gevormd: in katern Z passen zo bif. 248^257, 249^256* en 251^254 aan elkaar, maar 
het is vooral bif. 225^240 in katern Y dat de duidelijkste aanwijzing geeft voor de grote omvang van 
het katern (tabel 3.3).43 Een bewijs dat het katern uit tien bifolia bestond, geeft dit bifolium echter niet, 
maar nu katern Y minstens acht bifolia moet hebben geteld en bijgevolg tussen katern Y en Z niet veel 
ruimte meer overbleef voor een apart katern, lijkt zo’n omvang niet meer onwaarschijnlijk. De overige 
twee bladen uit katern Y en Z (f. 224 en 243), waarmee geen dubbelbladen gevormd kunnen worden, 
zouden in dat geval zelfs afkomstig zijn van, respectievelijk, het tweede en eerste bifolium van katern 
Y en Z (van buitenaf geteld). Op f. 243r zijn echter geen aanwijzingen te vinden dat met dit blad een 
nieuw katern begon. 
 Ook de katernen tussen f. 100-200 blijken zich op dezelfde wijze te laten reconstrueren. Het aan 
elkaar passen van de losse bladen levert drie dubbelbladen op: bif. 123^124, 161^166 en 181^186. Het 
hart van de katernen waaruit deze bifolia afkomstig zijn, is achtereenvolgens bif. 123^124, 163^164 en 
183^184. Dit is een opvallende regelmaat: er blijken telkens twintig folia tussen twee katernmiddens te 
vinden te zijn. Is hier ook sprake van katernen van tien dubbelbladen? In theorie kunnen deze katernen 
zowel uit tien bifolia als uit vijf bifolia bestaan hebben, want in beide gevallen valt het hart van de 
katernen op de gegeven dubbelbladen. In de praktijk blijkt het echter om de dikkere variant te gaan, 
                                                           
41 Dit handschrift komt in hoofdstuk 4 en 5 van deze studie nogmaals ter sprake. Voor een beschrijving, zie Biemans 1997, II, 
444-445 (nr. 60). In deze beschrijving zit een kleine fout: het eerste katern bevat namelijk wel twee perkamenten bifolia. 
Voor extreme voorbeelden van papieren katernen en een verklaring daarvoor zie Kwakkel 2007, 248-250. 
42 Een tweede handschrift met Middelnederlandse teksten dat bestond uit katernen van meer dan zes bifolia, is mogelijk de 
codex waaruit de fragmenten van Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk 1198 afkomstig zijn. Volgens een berekening van 
Gerard Lieftinck bevatte deze codex, waarin (een excerpt uit) Jan van Boendales Der leken spiegel stond, minstens één katern 
van tien bifolia. De beschrijving van Lieftinck wordt bij het fragment bewaard. 
43 Ik heb mijn bevindingen kunnen vergelijken met het eerder genoemde, ongepubliceerde onderzoek van Hans Kienhorst 
(Kienhorst 2000).  

Folium Katern K Katern L Katern M Katern N Katern Y Katern Z 
1a 114 134 154 174 223 243 
2a 115 135 155 175 224 244 
3a 116* 136 156 176 225 245 
4a 117 137 157 177 226 246 
5a 118 138 158 178 227 247 
6a 119 139 159 179 228 248 
7a 120 140 160 180 229 249 
8a 121 141 161 181 230 250 
9a 122 142 162 182 231 251 
10a 123 143 163 183 232 252 
10b 124 144 164 184 233 253 
9b 125 145 165 185 234 254 
8b 126 146 166 186 235 255* 
7b 127 147 167 187 236 256* 
6b 128 148 168 188 237 257 
5b 129 149 169 189 238 258 
4b 130 150 170* 190 239 259 
3b 131* 151 171 191 240 260 
2b 132 152 172 192 241 261 
1b 133 153 173 193 242 262 
Tabel 3.3: Reconstructie van enkele katernen uit het Oudenaardse Rijmboek. De gecursiveerde blad-
nummers zijn bewaard gebleven. De donker gemarkeerde bladen vormen nog steeds een dubbelblad. 
De licht gemarkeerde bladen zijn herenigbare dubbelbladen. 
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want Beuken schreef het al in 1968: ook de zwaar beschadigde bladen f. 116* en f. 131* vormden 
samen een bifolium.44 Aangezien dit dubbelblad het achtste bifolium uit een katern moet zijn geweest 
(vanuit het midden geteld), moet ook dit gedeelte van de codex uit katernen van tien bifolia bestaan 
hebben. Op deze manier zijn naast katern Y en Z nog vier katernen te reconstrueren: K, L (waarvan 
geen enkel blad bewaard is), M en N (tabel 3.3). 
 Deze reconstructie van de katernbouw levert voorlopig twee conclusies op. In de eerste plaats blijkt 
het Rijmboek voor een aanzienlijk deel bestaan te hebben uit uitzonderlijk dikke perkamenten kater-
nen. Het is echter niet mogelijk dat de volledige codex uit regelmatige katernen was opgebouwd. Tus-
sen katern N en katern Y zouden volgens de foliëring slechts 29 bladen hebben gezeten en ook de 
katernen vanaf het begin tot aan katern K (113 folia) bestonden niet allemaal uit tien bifolia. Hoe de 
codex er hier precies heeft uitgezien is niet meer te achterhalen. In de tweede plaats mag ook worden 
aangenomen dat de codex meer dan 257 bladen heeft geteld. Of katern Z compleet was op het moment 
dat de codex werd ontbonden, of dat na katern Z nog meer katernen volgden, is evenmin te achterha-
len, maar er is in ieder geval geen enkele reden om te twijfelen aan het doorlopen van Dat boec van 
seden op f. 258. In paragraaf 3.7 kom ik nog eens terug op de katernbouw. 
 
 
 c.  Opmaak 
 
Elke (bewaarde) bladzijde uit het Oudenaardse Rijmboek telde twee kolommen, voorzien van een 
vrijstaande kapitaalkolom. Deze kolommen en de daarin voorkomende liniëring zijn aangebracht nadat 
de kopiist in de marges kleine gaatjes had geprikt waarlangs hij de nodige lijnen kon trekken met 
loodstift. Van deze lijnen is in de huidige staat van de fragmenten nog weinig te zien. Voorbeelden 
van liniëring zijn onder meer nog te vinden op f. 154v, 155v, 179r en 179v, 184v, 227v en 248v. Blad 
184v is een van de weinige folia waarop ook de aflijning voor de kolommen nog zichtbaar is. De prik-
kings daarentegen zijn op veel bladen, en met name in de onder- en bovenmarge, nog wel duidelijk 
zichtbaar.  
 

 
 
 De verdeling van de kolommen en schrijfregels over een blad varieert van codex tot codex. In 
sommige boeken zijn alle bladen gelijk gelinieerd en afgelijnd, terwijl in andere een minder rigide 
opmaak is aangebracht. Aangezien het aanbrengen van de prikkings doorgaans per katern gebeurde, is 
het voor de hand liggend dat afwijkingen in het opmaakpatroon zich eveneens per katern manifesteren. 
Het Oudenaardse Rijmboek is een handschrift dat variatie kent in de opmaak, en deze is inderdaad 
afgebakend per katern (tabel 3.4). Het duidelijkst is dat te zien aan de prikkings voor de kolommen: de 
veranderingen in het prikpatroon vallen samen met de hierboven gereconstrueerde katernen. Katern K 
en M (en de katernen waartoe f. 60 en f. 101 behoorden) bevatten, gezien aan de rectozijde van het 

                                                           
44 Beuken 1968, II, 103. 

 
Afbeelding 3.2: Oudenaardse Rijmboek, f. 184r (detail). Een voorbeeld van de kolomaflijning in katern N. De nu slecht 
zichtbare kolomaflijning en prikkings heb ik, ter illustratie, in de afbeelding gemarkeerd. 
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blad, drie gaatjes aan de linkerzijde van de binnenkolom, drie gaatjes boven de middenmarge en één 
gaatje aan de rechterzijde van de buitenkolom. Katern N daarentegen toont een ander patroon: 3-3-3 
(afbeelding 3.2), terwijl katern Y terug het eerste patroon bevat (3-3-1). In katern Z komt een derde 
variant voor: 3-3-2. Ook het ongenummerde blad bevat dit prikpatroon (wat mogelijk een aanwijzing 
is dat dit blad deel uitmaakte van katern Z, waarin na f. 257 nog een aantal bladen volgde – te bewij-
zen is dit echter niet). 
 

 
 
 Het prikpatroon voor de aflijning in het Oudenaardse Rijmboek wijkt af van de norm. In hand-
schriften met twee kolommen en een vrijstaande kapitaalkolom worden meestal vier keer drie prik-
kings aangebracht, zodat aan beide zijden van een kolom een groepje van drie gaatjes te vinden is, 
waardoor op recto- en versozijde hetzelfde patroon kan worden gevolgd (afbeelding 3.3 en 4.3).45 
Wanneer er slechts drie groepjes prikgaatjes zijn aangebracht, heeft dat gevolgen voor de opmaak. In 
het Oudenaardse Rijmboek worden bij het eerste groepje van drie prikkings – op de rectozijde van een 
blad – vanuit het eerste en tweede gaatje de lijnen voor de kapitaalkolom getrokken, terwijl vanuit het 
derde gaatje geen lijn werd getrokken. Dit derde gaatje gaf desondanks wel een indicatie voor de 
breedte van de ruimte tussen de kapitalen en de versregels. In het tweede groepje van drie prikkings 
werd geen lijn getrokken vanuit het eerste gaatje, maar dit kon wel dienen als indicatie voor het einde 
van de linkerkolom. Vanuit het tweede en derde gaatje werd een lijn getrokken waarmee de kapitaal-
kolom in de rechterkolom werd afgebakend.46 Dit patroon had twee gevolgen: tussen kapitalen en 
versregels is er in deze kolom bijgevolg geen indicatie voor de breedte van de tussenliggende ruimte 
en de middenmarge is op deze manier niet breder dan een kapitaalkolom. Aan de rechterzijde van het 
blad, ten slotte, zijn verschillende aantallen 
gaatjes geprikt: een, twee of drie. Op de rec-
tozijde heeft de kopiist slechts één lijn nodig 
om het einde van de rechterkolom aan te 
geven. Het aantal prikgaatjes maakt daar dus 
niet uit. Voor de versozijde heeft het aantal 
gaatjes op die plaats wel gevolgen. Wanneer 
op die bladzijde eveneens twee kolommen 
met een kapitaalkolom afgelijnd moeten 
worden, zal de kopiist bij het 3-3-1-patroon 
moeten vertrekken van één gaatje in de lin-

                                                           
45 Ik heb dit patroon onder meer aangetroffen in het Recueil uit Vlaanderen uit de tweede helft van de dertiende eeuw (para-
graaf 1.4), in de eerste codicologische eenheid van het Cheltenham-handschrift (1325-1350), in de Beatrijs-codex (ca. 1374) 
en in het Oxfordse Boendale-handschrift (ca. 1375; paragraaf 4.2c). Over patronen in de kolomaflijning is reeds een en ander 
gepubliceerd, zie Hermans & Huisman 1981, 33-35 (in het bijzonder 34bis-34quinquies) en Derolez 2003, 34-39 (en daar 
vermelde literatuur). Over de bijbehorende prikpatronen is mij echter geen publicatie bekend. 
46 Op de versozijde doet de kopiist hetzelfde: het eerste gaatje van dit groepje gebruikt hij niet, het tweede en derde gaatje 
gebruikt hij voor de kapitaalkolom van de rechterkolom. Het gevolg is dat de kapitaalkolom van de beide b-kolommen niet 
‘rug aan rug’ staan, zoals te zien is in afbeelding 3.7. Een voorbeeld van ‘rug aan rug’ plaatsen van kapitaalkolommen is te 
vinden in Leiden, Universiteitsbibliotheek, 1527 (17), een fragment van een handschrift met de Eerste Partie van de Spiegel 
historiael (Biemans 1997, I, 88, afb. 6). 

 
Afbeelding 3.3: Recueil uit Vlaanderen, f. 21r (detail). Een voorbeeld van kolomaflijning: de drie lijnen (en bijbehorende 
prikgaatjes) aan linker- en rechterzijde van de kolommen zijn zichtbaar. 
 

Afbeelding 3.4: Oudenaardse Rijmboek, f. 254r (detail – con-
trast aangepast). Dubbele prikkings voor de liniëring, in de 
binnenmarge. 
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kermarge. Het patroon met drie keer drie prikkings blijkt zo het meest efficiënte, maar de kopiist heeft 
dat blijkbaar alleen in katern N gebruikt.  
 

 
 
Niet alleen het prikpatroon voor de kolommen is onregelmatig, ook het patroon voor de liniëring ver-
schilt per katern (tabel 3.4). Hoewel deze prikken vaker zijn weggesneden dan de prikkings voor de 
verticale aflijning, zijn er genoeg bewaard gebleven om te zien dat zowel in katern K als in katern Z in 
beide marges is geprikt, terwijl in de andere katernen enkel in de buitenmarge is geprikt. Wanneer de 
prikpatronen voor de liniëring en de aflijning gecombineerd worden dan blijkt dat de kopiist de kater-
nen willekeurig heeft geprikt. Dit wordt bevestigd door het aantal prikken voor de liniëring dat er per 
blad gevonden wordt. In f. 165 vinden we er dertig, terwijl er in f. 243 vier meer voorkomen. 
 Door het onregelmatige aantal gaatjes voor de liniëring mag een gevarieerd regelaantal worden 
verwacht. Tabel 3.4 toont dat dit inderdaad het geval is: voorin de codex blijkt het aantal iets lager te 
zijn dan achterin de codex. Het aantal stijgt van dertig tot 33. Ook binnen katernen en zelfs op dubbel-
bladen is variatie waar te nemen. Bifolium 181^186 in katern N bevat bijvoorbeeld 32 regels op f. 
181r, 35 regels op f. 181v en 32 regels op beide zijden van f. 186. Waarom de kopiist zijn liniëring 

Katern Blad Kolomprikkings 
(recto) 

Lijnprikkings 
binnen (recto) 

Lijnprikkings 
buiten (recto) 

Aantal regels per kolom 
ra rb va vb 

- 60 3-3-1 nee ja {2x} 30 30 30 30 
- 101 3-3-1 x x 30 30 30 (+1) 30 
K 116* x-x-x ja x x x x x 
K 123 3-3-1 ja ja 30 30 30 30 
K 124 3-3-x ja x 30 30 30 30 
K 127 3-3-1 ja {2x} ja 31 31 31 31 
K 131* x-x-x ja x 30 x (-4 +6) x 31 
M 154 3-3-1 x x 30 (+1) 30 30 30 
M 155 3-3-1 x x 30 30 30 30 
M 161 3-3-1 x x 30 30 30 30 
M 165 3-3-1 {2x} x ja [30] 31 31 32 32 
M 166 3-3-1 {2x} nee x 30 30 31 31 
M 169 3-3-1 x ja 30 30 30 30 
M 170* x-3-x nee x x x x x 
N 179 3-3-3 x ja 31 31 32 32 
N 181 3-3-3 nee x 32 32 35 35 
N 184 3-3-3 x x 33 33 33 33 
N 186 3-3-3 nee x 33 33 33 33 
Y 224 3-3-1 x x 32 32 32 32 
Y 225 3-3-1 nee x x 32 32 x 
Y 227 3-3-1 nee ja 32 32 32 32 
Y 238 3-3-1 nee x 32 32 32 32 
Y 240 3-3-x nee x 32 32 32 32 
Z 243 3-3-2 x ja [34] 33 33 32 32 
Z 248 3-3-2 ja x 33 33 33 33 
Z 249 3-3-2 ja [34] ja 33 33 33 33 
Z 250 3-x-x ja x 33 x x 33 
Z 251 3-3-2  ja {2x} x 33 33 (+1) 34 34 
Z 254 3-3-2 ja {2x} ja 31 31 33 33 
Z 255* 3-3-x ja {2x} x 33 33 34 34 
Z 256* 3-x-2 ja {2x} ja 32 32 33 33 
Z 257 3-3-2 ja ja 32 32 33 33 
- ? 3-3-2 ja [33] x 33 33 33 33 

Tabel 3.4: Overzicht van de opmaak per blad. Alleen de gegevens die duidelijk waarneembaar zijn, zijn opgenomen. Indien 
door beschadiging van het blad iets niet duidelijk zichtbaar is, is een ‘x’ ingevuld. Toegevoegde of verwijderde versregels 
worden aangegeven door middel van een getal tussen ronde haken, bijvoorbeeld ‘(+1)’. Het aantal prikkings staat tussen 
vierkante haken en het aantal maal dat er in dezelfde marge geprikt is staat tussen accolades. Bij het samenstellen van deze 
tabel heb ik gebruik gemaakt van ongepubliceerd onderzoek van Hans Kienhorst (Kienhorst 2000) en dit, waar nodig, aange-
vuld met eigen observaties. 
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soms negeerde, is mij niet duidelijk. Nergens lijkt aantoonbaar een reden te zijn waarom hij enkele 
verzen extra op een blad moest schrijven. Op enkele bladen blijkt bovendien dat er tweemaal is geprikt 
voor de liniëring en dat deze prikgaatjes overeenkomen met de verschillende liniëring op de recto- en 
versozijde. Met name op f. 254 is dat duidelijk te zien (afbeelding 3.4).47 
 

  
 
De verschillende prikpatronen veroorzaken enige variatie in de bladspiegels, zoals uit tabel 3.5 blijkt. 
Ondanks de niet altijd zichtbare lijnen en ondanks de werking van het perkament, is ook hier een ver-
deling per katern waar te nemen. Hoewel de relatieve breedte in katern K, M en N al vrij breed is (ca. 
0,750), wordt de bladspiegel in katern Y en vooral in katern Z aanzienlijk breder. Ook de gemiddelde 
regelhoogte varieert per blad (tabel 3.5). Van meer dan 7,5 mm op de bladen van katern K en M (en f. 
60 en 101) daalt de regelhoogte via ca. 7,0 à 7,5 mm in katern N en Y tot ca. 6,5 à 7,0 mm in katern Z. 

                                                           
47 Andere voorbeelden van dubbele prikkings voor de liniëring zijn te vinden op f. 127, 251 en 256. Dubbele prikkings voor 
de kolomaflijning komen ook voor: f. 165 en f. 166. 

Katern Blad Hoogte 
(in mm) 

Breedte 
(in mm) 

Relatieve 
breedte 

Regelhoogte  
(in mm) 

- 60 235-240 175 0,729 à 0,745 7,83 
- 101 235 175 0,745 7,83 
K 116* x x - - 
K 123 235 180 0,766 7,83 
K 124 230 x - 7,67 
K 127 240 180 0,750 7,74 
K 131* 225 ge-

krompen 
x - 7,50 

M 154 230 x - 7,67 
M 155 230 x - 7,67 
M 161 225 170 0,756 7,50 
M 165 235 170 0,723 7,58 
M 166 230 170 0,739 7,67 
M 169 230 170 0,739 7,67 
M 170* 230 x - - 
N 179 235 170 0,723 7,58 
N 181 230 170 0,739 7,19 
N 184 x x - - 
N 186 235-240 165 0,688 à 0,702 7,06 
Y 224 230 180 0,782 7,19 
Y 225 230 180 0,782 7,19 
Y 227 235 175, breder beschreven 0,745 7,19 
Y 238 235 x  7,34 
Y 240 235 x - 7,34 
Z 243 230 190 0,826 6,97 
Z 248 215 175 0,814 6,52 
Z 249 220 180 0,818 6,67 
Z 250 225 x - 6,82 
Z 251 230 180 0,783 6,97 
Z 254 210 x - 6,77 
Z 255* 225 x - 6,82 
Z 256* x x - - 
Z 257 210 175 0,833 6,56 
- ? 225 ge-

krompen  
170 gekrompen 0,756 6,82 

Tabel 3.5: Overzicht van de bladspiegels in het Oudenaardse Rijmboek (gemeten op de rectozijden van de 
folia). Afmetingen zijn afgerond op 5 mm. De afmetingen aangeduid met ‘x’ heb ik niet kunnen meten. De 
regelhoogte is berekend op basis van de regelaantallen op de rectozijde van het blad zoals vermeld in tabel 
3.4. 
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Zelfs op één bladzijde is de regelhoogte variabel. Hans Kienhorst mat op f. 60 een gemiddelde van 7,5 
mm voor de onderste regels tot 8,1 mm voor de bovenste regels.48 
 Vanaf het midden van de dertiende eeuw verandert het gebruik om de eerste tekstregel in een ko-
lom op de bovenste schrijflijn te plaatsen (on top line) geleidelijk naar het schrijven van de eerste 
tekstregel op de tweede schrijflijn (below top line).49 Ook hier kent het Rijmboek variatie: beide mo-
gelijkheden komen voor. Op f. 60, 127, 165 en 169 wordt meestal boven de eerste schrijflijn geschre-
ven, terwijl in katern Z er vaak onder wordt geschreven. In dit katern is het aantal regels per bladzijde 
echter niet gelijk en komt het voor dat op de ene zijde van een blad onder en op de andere zijde boven 
de eerste schrijfregel wordt geschreven. 
 
 
 d.   Schrift 
 
Alle overgeleverde bladen uit het Oudenaardse Rijmboek zijn beschreven door dezelfde kopiist in een 
onzekere, grote littera textualis, waarvan de hoekige letters dansen boven de schrijflijnen. De ruime 
liniëring, die in paragraaf 3.3c is besproken, staat het toe dat de kopiist een forse letter schrijft. De o-
hoogte varieert van iets meer dan 3 mm tot bijna 4 mm (met een enkele uitschieter boven de 4 mm). In 
deze paragraaf zal ik dit schrift nader verkennen door stil te staan bij de datering aan de hand van 
kenmerkende lettervormen, de afkortingen en interpunctie en de aanwezigheid van andere handen in 
de correcties en de foliëring. 
 Het schrift werd reeds door Vander Meersch 
herkend als dertiende-eeuws: ‘De letter is over 
het algemeen schoon en tamelyk groot. Zy ge-
lykt zeer wel aen een specimen uit de XIIIe 
eeuw, in het eerste boekdeeltje der Horae Bel-
gicae van den heer Hoffmann von Fallersleben 
geplaetst.’50 Aan de hand van een overzicht dat 
Jos Biemans heeft opgesteld van ‘oude’ ken-
merken van de textualis is het mogelijk het 
schrift nauwkeuriger te dateren. Deze kenmer-
ken geven geen absolute dateringen, maar het 
voorkomen van een groot aantal ervan, zoals 
hier het geval is, wijst eerder op een datering 
kort voor of rond 1300 dan aan het begin van de 
veertiende eeuw.51 De volgende ‘oude’ kenmer-
ken komen voor in het Oudenaardse Rijmboek 
(afbeelding 3.5 en 3.6): 
 

1. De ‘open kopjes-a’ of ‘hals-a’: de bo-
venste verdieping van de ‘a’ is nog open 
(ongebruikelijk vanaf het begin van de 
veertiende eeuw) 

2. De ‘rechte-d’: de schacht van de ‘d’ 
staat rechtop, in plaats van schuin naar 
links (komt na 1300 nog nauwelijks 
voor) 

3. De ‘tong-e’: de ‘e’ is gesloten met een 
haaltje dat naar rechts uitsteekt (komt na 
1330 nog maar weinig voor) 

                                                           
48 De maten zijn afkomstig uit Kienhorst 2000. 
49 Kienhorst 1999, 53. 
50 Vander Meersch 1839, 202. Cursivering van Vander Meersch. Ik heb niet getracht om de door Vander Meersch genoemde 
afbeelding te achterhalen. 
51 Biemans 1997, I, 190-191 (ook voor de hierna volgende beschrijvingen). 

 Afbeelding 3.5: Oudenaardse Rijmboek, f. ?vb (detail). 
De omcirkelde woorden geven achtereenvolgens een 
voorbeeld van kenmerk 2, 8, 1, 3, 5, 4 en 6. 
 

 Afbeelding 3.6: Oudenaardse Rijmboek, f. 240vb (detail). 
De omcirkelde woorden geven achtereenvolgens een 
voorbeeld van kenmerk 7, 3, 4, 1 en 6. 
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4. De ‘lange-s met rugzakje’: een knobbel of streepje aan de linkerkant van schacht, die in gesti-
leerd schrift de vorm van een driehoekje krijgt (komt na 1290 haast niet meer voor) 

5. De ‘lange-s’ aan het woordeinde (verdwijnt in de eerste decennia van de veertiende eeuw vol-
komen) 

6. De ‘v’ en ‘w’ met een krul naar links: een krul boven de opening van de letter 
7. De ‘u-vorm’ van de ‘v’ aan het woordbegin 
8. De ‘N-kapitaal met een krul naar rechts aan het eerste pootje’: het eerste pootje lijkt op een 

‘2’. 
  

Geen enkele van deze ‘oude kenmerken’ kent een exclusief gebruik in het Rijmboek, al lijken de 
‘tong-e’, de ‘hals-a’ en de ‘lange-s met rugzak’ enkel door een minder verzorgde uitvoering van de 
letter de aanwezigheid van een tongloze ‘e’, een gesloten ‘a’ en een ‘lange-s’ zonder bepakking naast 
zich te moeten dulden. De uitvoering van de ‘v’ en de ‘w’ lijkt redelijk eerlijk verdeeld te zijn tussen 
de vorm met de krul naar links en die met de krul naar rechts. De uitvoering van de kapitale ‘N’ kent 
eveneens twee vormen. De oude vorm (kenmerk 8) komt het meeste voor, maar onder andere in regel 
155vb27 en 161vb2 vinden we een eenvoudigere vorm van de hoofdletter ‘N’. De ‘lange-s’ aan het 
woordeinde is duidelijk in de minderheid, maar komt nog regelmatig voor, veelal bij korte woorden 
als ‘dus’ (regel 60va10), ‘hads’ (regel 123ra12), of ‘dats’ (regel 149ra5). 
 De andere twee oude kenmerken, de ‘u’ voor ‘v’ aan het woordbegin en de ‘rechte-d’ zijn veel 
minder frequent aanwezig. In tabel 3.6 wordt de spreiding van deze kenmerken over de teksten weer-
gegeven.52 Vanwege de fragmentarische staat van de codex en de daardoor wisselende lengtes van de 
tekstfragmenten, is het niet eenvoudig aan deze spreiding van kenmerk 2 en 7 conclusies te verbinden. 
Wel moet er gewezen worden op het opvallende aantal ‘v’-woorden dat met een ‘u’ begint in Van 
sente Marie Egyptiake ende Zosimus, en het aantal keer dat een ‘rechte-d’ voorkomt op het ongenum-
merde blad (f. ?) waarop Van onser vrouwen lof en Van onser vrouwen geslachte staan. 

 

 
Zowel in de Middelnederlandse tekst als in de Latijnse tekst komen in het Oudenaardse Rijmboek 
afkortingen voor, maar hun aantal is eerder bescheiden. Op sommige bladzijden, zoals f. 248r, komen 
er zelfs maar enkele voor. Desondanks is de verscheidenheid groot, zoals uit het overzicht hieronder 
blijkt. Enkele gangbare toepassingen van afkortingstekens (toepassing 1a, 2a en 2b) komen op alle 
fragmenten voor, maar andere zijn slechts op een of twee fragmenten te vinden (toepassingen 3b, 4a 
                                                           
52 Voor de ‘u/v’ is gebruik gemaakt van de diplomatische editie volgens Gysseling 1980, II-1. De gegevens voor de ‘d’ zijn 
gebaseerd op de voorbeelden die worden gegeven in Kienhorst 2000 en op mijn eigen observaties (op de leesbare delen van 
de folia) en zijn daardoor mogelijk niet volledig. 

Tekst ‘u’ voor ‘v’ aan 
woordbegin 

‘rechte-d’ 

Van den levene ons heren 482: uergheuet 127: scede 
Van sente Eustaes 182: uoeren  
Van sente Aechte  298: raede 

(‘d’ verbeterd uit ‘t’?) 
Van sente Marie Egyptiake ende 
Zosimus 

139: urucht 
409, 510, 609: uader 
577: uernomen 
707: uultu (Latijn) 
709: ueniat (Latijn) 

358: benedixie 

Dat boec van seden 415: uolgt 
416: uolgt 

397: sidtstu 

Van onser vrouwen lof  15: waerdechede (2x) 
51: hoerde 

Van onser vrouwen geslachte  21: huwede 
54: suverheden 
55: leefde 

Tabel 3.6: Overzicht van het voorkomen van de ‘u’ voor ‘v’ aan het woordbegin en de ‘rechte-
d’ in het Oudenaardse Rijmboek. 
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en 8a). Van elke toepassing van een afkortingsteken wordt minstens één voorbeeld gegeven. De afkor-
tingen die uitsluitend in Latijnse woorden voorkomen, zijn gemarkeerd met een °.  
 
 1. Apostrof 
  a. voor een abbreviatie van de ‘r’ in combinatie met een ‘e’, zoals bijvoorbeeld 
  - in sond’ voor sonder (60vb22) 
  - in v’droeghet [apostrof met doorgetrokken staart] voor verdroeghet (?ra31)  
  b. als contractieteken, zoals bijvoorbeeld 
  - in iherl’m voor iherusalem (?vb22 en ?vb33) 
  - in ewangl’iste voor ewangeliste (?vb12) 
  - in ih’c voor ihesus (?va19 en 184rb4) 
  - in apl’en voor apostelen (224va11) 
  ° in coll’a voor collecta (243va6) 
  c. als suspensieteken 
  ° in v’ [apostrof met doorgetrokken staart] voor versus (243va2) 
 
 2. Bovengeplaatste horizontale streep 
  a. boven en, als verkorting van ende 
   - in eň voor ende (60vb28) 
  b.  nasaalstreep boven een letter, voor een ‘n’ of ‘m’, zoals bijvoorbeeld 
   - in ghescreuē voor ghescreuen (60vb28) 
  - in bēmic voor bemmic (179ra8)  
  ° in que [streep boven ‘ue’] voor quem (224va26) 
  c. contractieteken boven het verkorte woord of boven enkele letters, zoals bijvoorbeeld 
  - in mse [streep boven ‘m’] voor mense (123ra1) 
  - in qtsinge [streep boven ‘t’] voor quetsinge (154rb19) 
  - in bňdictie voor benedictie (224va11) 
  ° in dňs voor dominus (224va26) 
  ° in dne [streep midden boven ‘ne’] voor domine (243va4) 
  ° in ds [streep midden boven ‘ds’] voor deus (243va7) 
  ° in ms [streep midden boven ‘ms’] voor meus (243va5) 
  ° in qs [streep midden boven ‘qs’] voor quesumus (243va7) 
  d.  contractieteken boven het verkorte woord, bestaande uit quasi-Griekse letters, of enke-

le letters ervan 
  ° in xpm [streep boven ‘pm’] voor c(h)ristum (243va10) 
 
 3. Superscripte letters 
  a. superscripte open ‘a’ met dekstreep, zoals bijvoorbeeld 
  - in qām voor quam (123ra7) 
  b.  superscripte ‘i’ 
    - in qte [‘i’ boven ‘q’] voor quite (127va11)53 
 
 4. Doorstreepte letters 
  a. streep door schacht ‘p’, zoals bijvoorbeeld 
  - in dorplike voor dorperlike (124rb23) 
  - in padijs voor paradijs (124va5) 
   
 5. Het 3-teken 
  a. - in m3 voor met (184ra1) 
 
 6. Het 7-teken 
  a. ° in 7 voor et (224va26) 
 
                                                           
53 De vorm van de superscripte ‘i’ is onduidelijk en kan ook gezien worden als een apostrof (afkorting 1b: contractieteken). 
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 7. Het 9-teken 
  a. aan het woordeinde 
  - in d9 voor dus (124ra18) 
 
 8. Krul aan linkerzijde ‘p’ 
  a. - in cploghe voor prologhe (184ra24) 

 
In het handschrift komt op enkele plaatsen interpunctie voor. Behalve de gewone punctus wordt ook 
een enkele maal een punctus elevatus aangetroffen (een v-vormige komma boven een punt). Terwijl de 
punctus een korte pauze aangeeft, min of meer vergelijkbaar met de pauze van de moderne komma, 
geeft de punctus elevatus aan dat er een vrij grote pauze in de zin genomen kon worden, maar dat die 
zin nog niet volledig voltooid was.54 De fragmenten bevatten 34 punten, waaronder zes stuks in de 
Commemoratio Mariae, acht in opsommingen en twee in een uitroep.55 De punctus elevatus komt elf 
keer voor, waarvan viermaal in het Latijnse gebed.56 In totaal komen er dus 25 interpunctietekens voor 
in de Middelnederlandse teksten die geen functie hebben in een opsomming of een uitroep (met een 
opvallende punctus elevatus-concentratie (4x) op de fragmenten van Van sente Eustaes, vgl. noot 55). 
Dit kleine aantal maakt het erg lastig om er, bij de huidige stand van het onderzoek naar interpunctie in 
versteksten en de relatie die het zou kunnen hebben met voorleespraktijken, conclusies aan te verbin-
den.57 
 
Een belangrijke 
vraag is hoeveel per-
sonen in de codex 
hebben geschreven. 
Naar het oordeel van 
Maurits Gysseling 
hebben twee extra 
handen correcties 
aangebracht in de 
teksten. Zo heeft 
volgens hem correc-
tor C in Van der zie-
len ende van den 
lichame, Van sente 
Caterinen, Van den 
levene ons heren en 
Van sente Eustaes 
correcties aange-
bracht en corrector D 
in Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus. Corrector C zou volgens hem eveneens verantwoordelijk 
zijn geweest voor de foliëring.58 De fragmentarische staat van de codex, en vooral de slechte staat van 
enkele fragmenten, maakt het ook hier weer moeilijk om tot een antwoord te komen.  

                                                           
54 Parkes 1992, 35-40 en Clemens & Graham 2007, 85 over dit interpunctiesysteem (positurae). Een voorbeeld van een hand-
schrift met een Middelnederlandse tekst die voorzien is van positurae is het Amsterdamse perikopenboek (Amsterdam, Uni-
versiteitsbibliotheek (UvA), I G 41), zie Jonker 2010, 23-26. 
55 Via Gysseling 1980, II-1 zijn de punten eenvoudig te vinden: Van der zielen ende van den lichame (1: vers 22); Van sente 
Caterinen (1: vers 27); Van den levene ons heren (2: vers 247 en 442); Van sente Eustaes (1: vers 80); Van sente Aechte (7: 
vers 608, 624, 665 en 667); Van sente Waerneer (3: vers 11, 31 en 132); Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus (8: vers 
24, 40, 89, 90, 406 en 410); Commemoratio Mariae (6: regel 4, 6, 8, 12 en 13); Van der biechten (2: vers 33 en 107) en Diet-
sche Catoen (3: vers 7, 60 en 380). 
56 De punctus elevatus is te vinden in Van sente Eustaes (4: vers 32, 43, 288 en 328); Van sente Marie Egyptiake ende Zosi-
mus (2: vers 188 en 226); Commemoratio Mariae (4: regel 5, 7, 9 en 11) en Van der biechten (1: vers 15). 
57 Voor interpunctie in versteksten (met name in Jacob van Maerlants Spiegel historiael), zie Biemans 1997, I, 160-168. 
58 Gysseling 1980, II-1, 394. Op f. 155ra24 herkent Gysseling ook een Corrector B, maar ik zie geen reden om deze correctie 
(de ‘o’ uit ‘toe’ is boven de regel toegevoegd) niet aan de kopiist toe te schrijven. 

 
Afbeelding 3.7: Oudenaardse Rijmboek, f. 154r (detail). Foliëring en correctie zijn door twee 
verschillende handen aangebracht. De drie prikgaatjes boven de middenmarge tonen dat op 
de rectozijde de laatste twee gaatjes voor de kapitaalkolom zijn gebruikt en op de versozijde 
de eerste twee (gezien vanaf de rectozijde). De kapitalen op de versozijde schijnen door het 
perkament heen. 
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 Niemand heeft zo intens met de fragmenten kunnen omgaan als Gysseling toen hij zijn editie voor-
bereidde. Toch vind ik, na het bestuderen van de fragmenten, dat zijn oordeel genuanceerd moet wor-
den. Met name zijn bewering dat corrector C verantwoordelijk is voor de foliëring lijkt me onhoud-
baar. De foliëring is evenals de correcties van corrector C met lichtere inkt geschreven, maar de ductus 
is anders, zoals op f. 154r duidelijk te zien is. Bovenaan dit blad zijn correctie en foliëring goed te 
vergelijken met elkaar en met het schrift van de kopiist (afbeelding 3.7). De hand van de folieerder 
(die werkte nadat de codex was voltooid) wijkt af van de andere twee handen. 
 De verhouding tussen Gysse-
lings corrector C en D en de 
kopiist is moeilijker te bepalen. 
Om hier een beter zicht op te 
krijgen, kunnen de correcties in 
twee groepen worden verdeeld: 
enerzijds de grote ingrepen, 
zoals het toevoegen van verzen 
en woorden, en anderzijds de 
interlineair toegevoegde letters. 
Met name de eerste groep 
springt vaak in het oog, zoals in 
afbeelding 3.7 (regel 154ra1). 
Ook in regel 101va21 komt een 
vers voor dat interlineair is tus-
sengevoegd. In regel 127vb29-
30 zijn twee versregels wegge-
krabd en vervangen door twee 
nieuwe en in regel 131rb21-26 is zelfs een passage te vinden 
waar vier versregels zijn geradeerd en zes nieuwe zijn toege-
voegd (afbeelding 3.8).59 Daarnaast komen enkele verzen voor 
waarin een of meerdere woorden zijn toegevoegd, meestal op 
rasuur.60 Al deze toevoegingen lijken te zijn geschreven door 
één hand, corrector C volgens Gysseling. De inkt die hij ge-
bruikte is lichter dan de zwarte inkt waarmee de kopiist schreef 
en hij lijkt met (nog) minder vaste hand – en soms iets minder 
hoekig – zijn letters te hebben gevormd. Corrector C heeft veel-
al op rasuur geschreven en om zijn bleke inkt leesbaarder te 
maken heeft men ooit op meerdere plaatsen reagens aange-
bracht, waardoor het nu niet eenvoudig is een definitief oordeel 
te vellen. Aangezien er geen kenmerkende verschillen in de 
lettervormen van de kopiist en corrector C lijken te zijn, kan de 
mogelijkheid dat de kopiist en corrector C dezelfde persoon 
zijn, niet volledig uitgesloten worden. Er is slechts één duide-
lijk verschil, maar dat bewijst niet dat hier sprake is van twee 
verschillende personen: corrector C gebruikt een ‘schuine d’ in 
de kapitaalkolom van f. 131rb, terwijl de kopiist alleen een 
‘majuskel d’ gebruikt. Ongeacht of hier sprake is van een of 
twee personen (de kopiist en corrector C), is het goed op te 
merken dat dit type correcties slechts in een bepaald deel van 
de codex te vinden is. Na de fragmenten van Van sente Waer-
neer komen ze niet meer voor. 

                                                           
59 In Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus was mogelijk ook een correctie nodig, maar deze is niet aangebracht: vers 687 
in de epiloog is namelijk een weesrijm. 
60 Voorbeelden zijn te vinden in regel 101rb16, 123rb19, 123rb20, 123vb20, 124ra26, 124ra28, 124vb12, 124vb13, 124vb21, 
127rb14, 154va4, 154vb6 en 184vb7. Ook in regel 123ra23, 123ra24 en 255vb23 staat iets op rasuur geschreven volgens 
Gysseling, maar dat is niet (meer) te zien door het gebruik van reagens. 

 
Afbeelding 3.10: Oudenaardse Rijm-
boek, f. 60va (detail). Een correctie van 
corrector C? 
 

 
Afbeelding 3.8: Oudenaardse Rijmboek, f. 131r (detail). Vier regels zijn weg-
gekrabd en zes nieuwe verzen zijn ingevoegd. Het contrast van de foto is aan-
gepast, omdat het blad erg donker is. 
 

 
Afbeelding 3.9: Oudenaardse Rijmboek, 
f. 184vb (detail). Een correctie aange-
bracht door de kopiist tijdens het kopië-
ren   
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 De tweede groep correcties, de kleine correcties, is nog 
lastiger te beoordelen dan de grote correcties. Deze kunnen 
worden verdeeld in twee soorten: correcties aangebracht tij-
dens het kopiëren en correcties aangebracht na het kopiëren. 
De eerste soort is zonder twijfel van de kopiist, zoals te zien in 
het woord ‘ghods’ op f. 184vb (afbeelding 3.9). De inktkleur 
van de toegevoegde ‘o’ wijkt niet af van die van de tekst. Dit 
soort correcties is op vrijwel alle fragmenten te vinden. De 
later toegevoegde correcties zijn te herkennen aan een andere 
kleur inkt (lichter of donkerder), een spitsere pen en/of de 
aanwezigheid van kleine merktekentjes die aangeven waar de 
letter (of in enkele gevallen een kort woord) precies moet 
worden ingevoegd.61 Voorbeelden van lichtere inkt en merktekentjes komen voor op f. 60va en 123va 
in de woorden ‘haer’ en ‘ghi’ (afbeelding 3.10 en 3.11). Gysseling schrijft deze correcties toe aan cor-
rector C. Een voorbeeld van donkerdere inkt, geschreven met spitsere pen, is te vinden op f. 224va in 
het woord ‘benedictie’ en het woord ‘hoet’ op f. 227vb (afbeelding 3.12 en 3.13). Deze combinatie 
van donkere inkt en spitse pen komt meerdere malen voor in Van sente Marie Egyptiake ende Zosi-
mus. Gysseling meent hierin corrector D te herkennen. 
 De concentratie 
van de correcties met 
de spitse pen in één 
tekst maakt het aan-
lokkelijk om hier een 
aparte corrector in te 
herkennen, maar deze 
corrector maakt wel 
gebruik van dezelfde 
merktekentjes als 
Gysselings corrector C, zoals onder het woord ‘benedictie’ is te zien (afbeelding 3.12). Uiteraard is het 
heel goed mogelijk dat twee correctoren eenzelfde gebruik hebben en dat het gebruik van merkteken-
tjes door corrector C zich tussen f. 60 en 123 concentreert, terwijl dat voor corrector D tussen f. 224 en 
238 gebeurt.62 Beiden gebruiken de merktekentjes echter niet consistent, want bij enkele (door Gysse-
ling aan een van hen toegekende) kleine correcties in deze secties maken ze er geen gebruik van. Om 
het nog ingewikkelder te maken, blijkt bovendien dat tussen f. 123 en f. 224 geen enkel merkteken 
meer voorkomt, behalve op f. 186v. Hier komen twee merktekens voor: een wordt door Gysseling 
toegeschreven aan corrector C en de andere aan de kopiist. 
 Indien we Gysselings toeschrijvingen van de correcties aan 
drie verschillende handen volgen, vinden we in het Rijmboek 
drie handen die gebruik maken van hetzelfde merkteken. Ge-
zien de eenvoud van het symbool is dat niet onmogelijk. Maar 
het valt op dat bij een groot aantal kleine correcties getwijfeld 
kan worden of ze moeten worden toegeschreven aan de kopiist 
of aan corrector C. Hun handen wijken in ieder geval niet op 
zodanige wijze af dat eenvoudig een onderverdeling kan wor-
den gemaakt. Ik vraag me daarom af of er wel meerdere cor-
rectoren aan het werk zijn, en of we niet te maken hebben met 
meerdere handen van één kopiist. 
 Kan er sprake zijn van slechts één corrector die ook de 
kopiist was? Er zijn duidelijk correcties die tijdens het schrijf-

                                                           
61 De beoordeling of de inkt lichter of donkerder is, is subjectief en afhankelijk van het blad waarop de correctie voorkomt. Er 
zijn bladen waar de inkt van de kopiist donkerder is dan de door mij als ‘donkerder’ beoordeelde inkt (bijvoorbeeld f. 227v in 
afbeelding 3.13).  
62 Uiteraard kan ik hier niet nauwkeuriger zijn, misschien dat op de verloren bladen rond de aangegeven secties nog meer 
correcties met merktekentjes te vinden waren. 

 Afbeelding 3.11: Oudenaardse Rijm-
boek, f. 123va (detail). Een correctie van 
corrector C?  

  
Afbeelding 3.13: Oudenaardse Rijm-
boek, f. 227vb (detail). Een correctie van 
corrector D? De interlineair toegevoegde 
‘h’ is over het streepje boven de ‘i’ van 
‘mi’ geschreven. 
 

Afbeelding 3.12: Oudenaardse Rijmboek, f. 224va (detail). Een correctie van corrector D?  
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proces zijn aangebracht. De kopiist was zich blijkbaar bewust dat hij fouten maakte. Eén keer voegt 
hij, bijvoorbeeld, een woord toe door het achter de zin te plaatsen, en met een ‘a’ en een ‘b’ de juiste 
leesvolgorde aan te geven (zie afbeelding 3.14). Als hij tevens de corrector was, dan kan hij de contro-
le na het schrijven in meerdere fasen hebben gedaan, de ene keer met een lichtere inkt, de andere keer 
met een spitsere pen. De grote ingrepen, vaak gepaard gaand met radering en blijkbaar geconcentreerd 
in een bepaald deel van de codex, kan hij met de legger naast zich snel en minder verzorgd hebben 
aangebracht. Dit beeld lijkt me niet geheel onwaarschijnlijk en minder moeilijk te accepteren dan een 
‘collectief’ rond de kopiist waaruit een of twee collega’s de tekst controleerden en schreven in een 
schrift dat nauw verwant was aan dat van de kopiist. Dat het schrift van de kopiist kon variëren, blijkt, 
immers, duidelijk bovenaan f. 243v waar de Commemoratio Mariae naast Van der biechten staat. De 
Latijnse tekst is geschreven in donkerdere inkt, met een iets bredere pen en met een enigszins ‘zeker-
dere’ hand (zie afbeelding 3.15).63 

 

 
 

 
 
 
 
                                                           
63 Erik Kwakkel wees me er op dat de kopiist hier met een zekerdere hand schrijft (mondelinge mededeling: 22 juni 2012). 

 
Afbeelding 3.15: Oudenaardse Rijmboek, f. 243v (detail). De Commemoratio Mariae (links) en Martijn van 
Torhouts Van der biechten (rechts ) zijn duidelijk niet onmiddellijk na elkaar afgeschreven. 

 

 
Afbeelding 3.14: Oudenaardse Rijmboek, f. 227ra (detail). De corrector geeft met een ‘a’ en een ‘b’ aan in 
welke volgorde de woorden in het vers moeten worden gelezen. 
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 e.  Decoratie en tekstgeleding 
 
Van vier teksten uit het Oudenaardse Rijmboek is de openingsinitiaal be-
waard gebleven, waardoor aangenomen mag worden dat de codex meerde-
re initialen bevatte. Welke vorm deze initialen hadden is echter niet te be-
palen, aangezien de vier bewaard gebleven exemplaren aanzienlijk van 
elkaar verschillen. De meest eenvoudige initiaal is te vinden aan het begin 
van Van onser vrouwen geslachte, een tekst zonder gerubriceerd opschrift 
(afbeelding 3.16). De deels weggesneden rode initiaal ‘H’ staat in de kapi-
taalkolom naast de eerste twee versregels van de tekst en de witregel erbo-
ven. De stok, die in de buitenmarge staat, loopt omhoog in de marge. De 
andere drie initialen zijn ‘verluchte initialen’ en zijn uitgevoerd in meerde-
re kleuren. Ter rechterzijde van deze initialen staat een ‘vlag’ waarin het 
opschrift of de eerste versregel wordt geschreven.  
 De verluchte initialen zijn te verdelen in twee soorten. Van de eerste 
soort is slechts één initiaal bewaard gebleven. Deze staat op f. 184ra aan 
het begin van Van sente Waerneer (afbeelding 3.17). Onder een gerubri-
ceerd opschrift van vier regels, begint de tekst met een initiaal ‘A’, gevolgd 
door de rest van de eerste regel in de vlag. Aan deze initiaal vallen een 
aantal zaken op. Ten eerste is de vorm van de ‘A’ slechts met enige fanta-
sie als zodanig herkenbaar. Ten tweede is de eerste regel van de tekst met 
slordige, grote letters geschreven (waarbij tweemaal de majuskelvorm voor 
de ‘L’ is gebruikt na de initiaal). Ten derde valt het kleurgebruik op: zwart, goud, rood en groen. Zelfs 
wanneer het groen een door een chemische reactie verkleurd blauw zou blijken te zijn, blijft de toepas-
sing ervan opvallend: een achtergrondkleur waarop de tekst is geschreven.64 Ten vierde blijkt ook de 
volgorde waarop de kleuren zijn aangebracht niet het verwachtte patroon te volgen. De groene delen 
zijn eerst aangebracht, als een soort ondergrond, waarna de zwarte versiering eroverheen werd gete-
kend. Vervolgens werd het goud aangebracht, op sommige plaatsen over het zwart heen. Als laatste 
werd het rood aangebracht, wat op zijn beurt hier en daar over het goud heen gaat, maar ook over de 
tekst in de rechterkolom (de ‘W’-kapitaal op de vijfde regel van onder). 
 De andere twee verluchte initialen lijken veel 
op elkaar. De eerste staat op f. 243va aan het be-
gin van Van der biechten (afbeelding 3.15) en de 
tweede enkele bladen verderop op f. 248va aan 
het begin van de Dietsche Catoen (afbeelding 
3.18). Beide ‘H’-initialen vertonen het vertrouw-
de rood-blauwe kleurenpatroon van een littera 
duplex en hebben een eenvoudige penversiering 
in het ‘oog’. De vlaggen bij deze initialen bestaan 
uit drie banen met versiering: om en om een vier-
kantje met bladgoud en een vierkantje waarin een 
bloemetje met vier blaadjes is open gelaten.65 
Tussen deze versierde balken schreef de kopiist in 
zijn normale hand in rubriek de eerste regel van 
het rijmende opschrift. Beide initialen zijn boven-
dien, naast de gouden vierkantjes in de vlag, 
voorzien van gouden puntjes in de initiaal. Deze 
goudversiering is aangebracht na de andere kleu-

                                                           
64 De groene kleur schijnt ook door op de versozijde van het blad. Op die plaats staat op f. 184vb een blauwe lombarde. Deze 
is niet groen verkleurd, waaruit kan worden afgeleid dat de oorspronkelijke kleur van de initiaal groen is geweest. 
65 Dit soort vierkantjes met bloemetjes kwam frequent voor. Anne Margreet As-Vijvers (e-mail: 23 januari 2014) wees me op 
twee veertiende-eeuwse voorbeelden in Smeyers 1998, 151 (nr. 58 en 59). In hetzelfde boek is ook een twaalfde-eeuws voor-
beeld te vinden (Smeyers 1998, 105 (nr. 64 en 65)). Het gaat hier respectievelijk om de volgende drie handschriften: Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, 13076-77; Doornik, Bibliothèque de la Ville, 101; en Luik, Bibliothèque de l’Université, 363 C. 

 
Afbeelding 3.16: Oude-
naardse Rijmboek, f. ?va 
(detail). De initiaal ‘H’ 
is ondanks de beschadi-
ging nog zichtbaar. 

 Afbeelding 3.17: Oudenaardse Rijmboek, f. 184ra 
(detail). De verluchte initiaal ‘A’ met vlag aan het begin 
van Van sente Waerneer. 
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ren. Toch zijn beide initialen niet volledig identiek. 
De initiaal bij Van der biechten is zorgvuldiger uit-
gevoerd, staat in het tekstblok (en niet half in de 
marge, zoals de ‘H’ van de Dietsche Catoen) en 
bevat op de initiaal, in het oog ervan en in de vlag 
behalve goud ook zilver. 
 De stijl van deze ‘initialen met vlag’ is uniek in 
de overlevering van de Middelnederlandse hand-
schriften en is ook in deze uitvoering onbekend in de 
omringende taalgebieden.66 Mogelijk imiteerde de 
verluchter een stijl die onder meer aangetroffen 
wordt in dertiende-eeuwse Latijnse handschriften 
afkomstig uit het Franse taalgebied (afbeelding 
3.19).67 De lijnen in de vlag, de afwisseling van 
kleuren, het bladgoud en de grotere letters zijn ken-
merken die ook in een of enkele van de Rijmboek-
initialen terug te vinden zijn. 
 De initialen hebben Frits van Oostrom doen be-
sluiten dat we hier te maken hebben met ‘een vol-
wassen luxeboek, waarin kwistig met verguldsel is 
gewerkt’.68 De stijl en de uitvoering van de initialen 
doen ondanks de aanwezigheid van enig blinkend 
edelmetaal echter ondeskundig en zelfs wat ouder-
wets aan. Dit was niet het soort luxeboek waartoe 
men in Vlaanderen en westelijk Brabant rond 1300 
reeds in staat was. In de tweede helft van de dertien-
de eeuw blijkt met betrekking tot het verluchten van 
handschriften in deze streken namelijk al aantoon-
baar voldoende kennis en vakmanschap voorhanden. 
Het Kopenhaagse Leven van Sint-Lutgart (ca. 1274), 
het Middelnederlandse Roman van Aspremont-
fragment (ca. 1300) en het Recueil uit Vlaanderen 
(tweede helft dertiende eeuw) bewijzen dat.69 
 
De meeste lombarden in het Rijmboek zijn twee 
regels hoog en staan in de kapitaalkolom. Omdat de 
kopiist de tekst nergens naar rechts laat inspringen, 
steken ze vaak naar links uit in de linkermarge, of de 
middenmarge.70 Rode en blauwe lombarden wisse-
len elkaar af, maar soms worden fouten gemaakt in 
dit patroon. Op f. 227rb-227va komen bijvoorbeeld 
twee blauwe lombarden na elkaar voor, gevolgd door 
twee rode lombarden op f. 227va-227vb en ook op f. 
251rab-251va en 254ra-254va volgen twee rode 
lombarden op elkaar.71 

                                                           
66 Ik vertrouw hier op het oordeel van mijn collega’s in het ‘Dynamics of the Medieval Manuscript’ project. 
67 Voorbeelden heb ik gevonden in McKendrick, Lowden & Doyle 2011, 314 (afbeelding 3.19) en De Hamel 1994, 126. 
68 Van Oostrom 1989, 21. 
69 Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Ny Kongelige Samling 168 qu. en Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 15/1. Het 
Recueil uit Vlaanderen wordt ook genoemd in paragraaf 1.4 en is te zien in afbeelding 3.3. 
70 Alleen op f. 184rb wordt duidelijk ingesprongen, vanwege lange regels in a-kolom die op dezelfde hoogte als de lombarde 
staan. 
71 De blauwe lombarden hebben op sommige plaatsen het perkament aangetast: op f. 184vb en 240ra schijnt de blauwe inkt 
duidelijk door het perkament heen en op o.a. f. 170rb, 181va (afbeelding 3.23), 240rb en 249ra is de volledige letter wegge-
vreten. Ook in de blauwe lombarde op afbeelding 3.20 (f. 60vb) is een beschadiging te zien. 

 
Afbeelding 3.19: Londen, British Library, Royal 4 
D.viii (detail), zoals afgebeeld in McKendrick, Low-
den & Doyle 2011, 314. Vervaardigd in Parijs, ca. 
1210-1220. 

 
Afbeelding 3.20: Oudenaardse Rijmboek, f. 60vb 
(detail). Het oog van de blauwe lombarde ‘D’ in regel 
60vb1 is gevuld met bladgoud. De kapitaal ‘D’ in 
regel 60vb5 is voorzien van gouden ophoging en drie 
rode puntjes. 

 
Afbeelding 3.18: Oudenaardse Rijmboek, f. 248va 
(detail). De verluchte initiaal ‘H’ met vlag aan het 
begin van de Dietsche Catoen. 
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 In enkele teksten ontbreekt dit rood-blauwe patroon in de lombarden. In Van den levene ons heren 
komen namelijk enkel rode lombarden voor, terwijl in het bewaard gebleven fragment van Van onser 
vrouwen geslachte geen lombarde te vinden is. In Van onser vrouwen lof begint elke achtregelige stro-
fe wel met een rode of een blauwe lombarde, maar deze zijn slechts één regel hoog. Enkel de epiloog 
van deze tekst begint met een rode lombarde van twee regels hoog. Een laatste afwijkend patroon in de 
lombarden komt voor in Van der zielen ende van den lichame (f. 60). Elke eerste letter van een strofe 
wordt in deze tekst opgehoogd met een streepje goud. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
een kapitaal of een lombarde (die een sprekerswissel aangeeft). De kapitalen worden tevens voorzien 
van drie rode puntjes ter linker zijde in de marge (afbeelding 3.20). Zowel het goud als deze drie punt-
jes komen in geen enkele andere tekst voor. Al deze variatie moet de codex een uiterlijk hebben gege-
ven zonder eenheid. Misschien viel dat niet direct op of stoorde dat de gebruiker niet, maar Jos Bie-
mans heeft aan de hand van het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift aangetoond, dat naar een-
heid in een codex gestreefd kon worden. In deze meertekstcodex werden in het oudste gedeelte name-
lijk rode initialen met blauw overschilderd om het op het toegevoegde gedeelte te laten lijken.72 
 Over de lombarden kan ten slotte worden op-
gemerkt dat de meeste een eenvoudige, statische 
indruk maken, maar dat de vorm van enkele lom-
barden de aandacht trekt. Een eerste voorbeeld is 
de rode lombarde ‘L’ van ‘Lieve kinder’ in de 
Dietsche Catoen (regel 248vb2), die op een ‘2’ 
lijkt. Daarnaast wordt in Van sente Aechte het 
staartje van de hoofdletter ‘Q’ (van ‘Quintianus’) 
enkele malen gebruikt om de volledige versregel te 
onderstrepen (f. 165va en 165vb) – de enige on-
derstrepingen op de overgeleverde bladen van de 
codex. Vervolgens is de hoofdletter ‘Z’ (van ‘Zo-
ne’ of ‘Zosimus’) in Van sente Marie Egyptiake 
ende Zosimus, de Dietsche Catoen en Dat boec van seden een flitsende Zorro-paraaf (afbeelding 3.21). 
De vorm van de lombarde ‘A’ is, ten slotte, de meest sierlijke. Het linker pootje van de letter is in bij-
na alle gevallen verlengd, zodat het enkele regels naar beneden zakt in de linker- of middenmarge. De 
gelijkenis tussen de lombarde ‘A’ en de initiaal ‘A’ in het opschrift van Van sente Waerneer is opval-
lend (vgl. afbeelding 3.1 en 3.17). 
 
De opschriften in het Rijmboek zijn door de kopiist aangebracht in rode inkt. Alle bewaarde Middel-
nederlandse opschriften blijken bovendien rijmende opschriften te zijn, variërend in lengte van twee 
tot zes regels. Zo wordt de proloog van Van sente Waerneer voorafgegaan door vier gerubriceerde, 
rijmende regels en zijn legende door twee (paragraaf 3.4f). Vervolgens gaan zes rijmende versregels 
vooraf aan Van der biechten, waarvan slechts de 
eerste gerubriceerd is. Hetzelfde zien we bij de daar-
op volgende tekst, de Dietsche Catoen (paragraaf 
3.4h en 3.4i). Ten slotte heeft Van onser vrouwen 
geslachte geen gerubriceerd opschrift, maar wel – na 
een witregel – een verspaar dat daartoe gediend kan 
hebben (paragraaf 3.4l). Een niet-rijmend gerubri-
ceerd Latijns opschrift gaat vooraf aan de Comme-
moratio Mariae: ‘Hec est commemoratio eius’ en 
ook de afsluitende regel van Van der biechten, het 
nergens op rijmende ‘Hier ent de boec van der biech-
ten’, is gerubriceerd.73 
 Rijmende opschriften komen niet alleen in het 
Oudenaardse Rijmboek voor. In het Cheltenham-
handschrift uit het tweede kwart van de veertiende 
                                                           
72 Biemans 1996, 199-201. 
73 Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, vers 704 (volgens Gysseling 1980) en Van der biechten, vers 117. 

 
Afbeelding 3.21: Oudenaardse Rijmboek, f. 227vb 
(detail). De lombarde ‘Z’ heeft een karakteristieke 
vorm. 

 
Afbeelding 3.22: Oudenaardse Rijmboek, f. 124rb 
(detail – contrast aangepast). In de ondermarge zijn 
vier woorden uit het laatste vers van deze kolom 
overgeschreven. 
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eeuw, bijvoorbeeld, staan er vijf, boven de boerden aan het eind van de codex; bijvoorbeeld: ‘Vander 
wive wonderlijcheit / werdt u hier een deel geseit’. Op een fragment dat nu in Gent wordt bewaard 
(derde kwart veertiende eeuw), leest het enige resterende opschrift uit de codex: ‘Dit sijn de seven 
bande / [d]ie Venus den minnere sande’ en zelfs in het handschrift-Van Hulthem (ca. 1405-1408) komt 
er een voor: ‘Van Lacarise den keitijff / Die een pape sach bruden sijn wijf’. Ook het handschrift-
Vanden Stock (ca. 1450) dat in hoofdstuk 5 centraal staat, bevat er twee: ‘Als Antkerst zinen wille sal 
hebben ghedaen / Sal daerna de weerelt langhe staen’ en ‘Hier na volghet zij hu becant / Eene prophe-
tie van Bulscamp’ (paragraaf 5.3e en 5.3f).74 Deze opschriften bestaan echter allemaal uit twee regels 
en niet uit vier of zes, zoals in het Oudenaardse Rijmboek het geval is en lijken in de meeste van deze 
codices slechts uitzonderingen te zijn. 
  Uit twee voorbeelden blijkt, ten slotte, dat de Rijmboek-kopiist afwijkt van de gangbare gebruiken 
bij het aanbrengen van de rubricatie. Hoewel in de meeste handschriften eerst de zwarte tekst wordt 
aangebracht alvorens de pagina/het katern/de codex 
te rubriceren, blijkt de Rijmboek-kopiist eerst de 
opschriften te schrijven voordat hij de tekst kopieert. 
Op f. 184ra (afbeelding 3.17) is duidelijk te zien dat 
hij op deze manier werkte: de tweede regel in het 
opschrift boven Van sente Waerneer was zo breed 
dat het in de rechterkolom doorliep, waardoor de 
kopiist daar om het uitstekende opschrift heen moest 
schrijven. De tweede afwijking betreft de keuze van 
de versierde initiaal bij Van der biechten en de Diet-
sche Catoen (en Van onser vrouwen geslachte). Deze 
is opvallend, want in plaats van de eerste letter van 
het eerste vers te gebruiken, zoals gebruikelijk is, 
werd de eerste letter van het opschrift versierd (af-
beelding 3.15, 3.16 en 3.18). 
 
 
 f.   Gebruikssporen 
 
Contemporaine gebruikssporen komen amper voor 
op de fragmenten van het Rijmboek. Slechts op drie 
plaatsen zijn enkele woorden in de ondermarge ge-
schreven. Op f. 124rb (afbeelding 3.22) heeft iemand 
uit het laatste vers uit Van den levene ons heren in 
deze kolom de eerste vier woorden overgeschreven 
en weer doorgestreept: ‘Alst dach was in ghoden 
vrijnd[aghe].’75 Op f. 181va (afbeelding 3.23) ge-
beurt nagenoeg hetzelfde in de ondermarge: een vers 
uit de bovenstaande tekst is overgeschreven. Dit keer 
zijn het de eerste vijf woorden (niet doorgestreept) 
van een vers uit Van sente Aechte: ‘Alse dat die gho-
de liede saghen.’76 Evenals het vorige voorbeeld is het een vers dat begint met een lombarde. Ten slot-
te zijn in de marge van f. 224rb (afbeelding 3.24) twee woorden te vinden die niet in de bovenstaande 
tekst, Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, zijn terug te vinden: ‘sat moet’. Wat de betekenis is 
van deze toevoegingen is niet te achterhalen. In de eerste twee voorbeelden zou een geheugensteuntje 
vermoed kunnen worden waarmee een interessante passage werd aangegeven. Of probeert iemand 
slechts zijn pen? 
                                                           
74 Respectievelijk: Cheltenham-handschrift f. 327ra; Gent, Universiteitsbibliotheek, 1644, f. 3v (de rechte haken geven een 
reconstructie door mij aan); handschrift-Van Hulthem f. 164ra en handschrift-Vanden Stock f. 10v en 11r. Ook in langere 
teksten, zoals Lantsloot van der Haghedochte en de Merlijn-continuatie komen rijmende kapittelopschriften voor (Bart 
Besamusca – e-mail: 15 juni 2012). 
75 Van den levene ons heren, vers 289. De rechte haken geven een reconstructie aan door Gysseling. 
76 Van sente Aechte, vers 708. 

 
Afbeelding 3.23: Oudenaardse Rijmboek, f. 181va 
(detail). In de ondermarge zijn vijf woorden uit het 
vers met de lombarde overgeschreven. 
 
 

 
Afbeelding 3.24: Oudenaardse Rijmboek, f. 224rb 
(detail). In de ondermarge zijn twee woorden ge-
schreven die niet in de tekst voorkomen. 
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 Een ondateerbaar gebruiksspoor is te vinden op f. 101r. In de binnenmarge tussen regel 101ra12 en 
101ra13 staat een klein, horizontaal, zwart streepje. Door het bijsnijden van dit blad bij het hergebruik 
is het niet bekend of er meer in de binnenmarge stond. Alle andere gebruikssporen zijn aangebracht na 
het hergebruik van de bladen. 
 
 
 3.4 INHOUD 
 
De 33 overgeleverde folia uit het Oudenaardse Rijmboek bevatten flarden van twaalf verschillende 
versteksten (tabel 3.1). Geen enkele van deze teksten is volledig bewaard gebleven. De helft van de 
teksten zijn levensbeschrijvingen: vier levens van op dat moment reeds gecanoniseerde heiligen (Aga-
tha, Catharina, Eustachius en Maria van Egypte), een leven van een heilige die pas in de vijftiende 
eeuw gecanoniseerd zou worden (Werner) en Van den levene ons heren. Naast deze ‘heiligenlevens’ 
zijn er ook twee Mariagedichten bewaard gebleven en twee moralistische spreukenteksten (de Diet-
sche Catoen en Dat boec van seden). Ten slotte hebben ook enkele bladen met een verslag van een 
visioen (de Visio Philiberti in Middelnederlandse vertaling) en een berijmd traktaat over het nut van 
de biecht de eeuwen overleefd. Zeven van deze teksten zijn unica in de overlevering van de Middelne-
derlandse literatuur, terwijl van vier andere teksten het Oudenaardse Rijmboek de oudste bewaarde 
redactie bevat. Enkel van Van den levene ons heren zijn nog oudere tekstgetuigen bekend. 
 
 

a.  Van der zielen ende van den lichame 
 
De eerste tekst uit het Oudenaardse Rijmboek waarvan een fragment is overgeleverd, is Van der zielen 
ende van den lichame, een Middelnederlandse vertaling van de Latijnse Visio Philiberti: 
 

In de tekst wordt de droom/het visioen beschreven van een verteller die zichzelf niet nader introduceert. 
In deze droom ziet hij hoe de ziel, voorbestemd om naar de hel te gaan, en het dode lichaam van een over-
ledene met elkaar de discussie aangaan over de vraag wie van beide schuldig is aan de gedane aardse 
zonden: het lichaam dat zich tegoed heeft gedaan aan aardse rijkdommen, of de ziel die het lichaam hier 
niet voor behoed heeft. Nadat de ziel onder begeleiding van enkele duivels naar de hel is gebracht en de 
verteller heeft mogen aanschouwen hoe het er daar aan toe gaat, eindigt de droom. Na het ontwaken, 
neemt de verteller zich voor voortaan zonden te vermijden. 

 
Van deze tekst is in het Rijmboek slechts één blad bewaard gebleven (f. 60). De vier kolommen van 
dit blad tellen samen 120 verzen (rijmschema: abab) uit de tweede helft van de tekst. Het fragment 
waarop een deel van de discussie tussen ziel en lichaam te lezen is, breekt net voor de hellevaart van 
de ziel af. 
 De Visio Philiberti genoot in de dertiende eeuw grote populariteit, getuige het aantal kopieën dat is 
overgeleverd. De tekst is ook in meerdere volkstalen overgeleverd. Er zijn Nederlandse, Nederduitse, 
Engelse, Franse, Portugese, Italiaanse, Poolse en Tsjechische vertalingen bekend.77 De handschriftelij-
ke overlevering in het Middelnederlands telt nog drie tekstgetuigen van Van der zielen ende van den 
lichame naast het Oudenaardse Rijmboek. In het handschrift-Van Hulthem staat een volledige kopie 
van een andere versie, die overeenkomt met het gedeeltelijk bewaarde afschrift op een fragment uit de 
Gentse Universiteitsbibliotheek (rijmschema: aaaabbbb).78 Daarnaast is een derde, kortere versie be-
kend die volledig is overgeleverd in een codex die bewaard wordt in de Houghton Library (Harvard) 
in Cambridge, Mass.79 De verschillen tussen deze versies zijn zo groot dat er waarschijnlijk sprake is 

                                                           
77 Hollander 2013, 133-134. 
78 Het fragment wordt bewaard onder signatuur Gent, Universiteitsbibliotheek, 1590 (een ander fragment van deze ooit kloe-
ke driekoloms codex wordt bewaard als handschrift 1550 in de Bibliothèque Municipale te Straatsburg). Voor dit fragment, 
zie Biemans 1997, II, 445-448 (nr. 61). De titel Van der zielen ende van den lichame is afkomstig uit beide opschriften boven 
de B-vertaling (zie tabel 3.7): ‘Van der ziele ende van den lechame’ (Gent) en ‘Vander zielen ende vanden lichame een abel 
dinc ende een edel leere’ (Van Hulthem). 
79 Cambridge (Mass.), Houghton Library (Harvard University), Dutch 13. Zie Lievens 1997, 339-345 voor de editie van de 
tekst. 
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van drie verschillende, van elkaar onafhankelijke vertalingen van de Visio Philiberti, die in chronolo-
gische volgorde de A-, B- en C-vertaling kunnen worden genoemd (tabel 3.7). 
 

 
 
 Enkel van de B-vertaling zijn twee tekstgetuigen bewaard gebleven. Een vergelijking tussen deze 
B-redacties leert dat de verschillen tussen beide beperkt zijn. Het zijn hoofdzakelijk dialectverschillen. 
Op twee plaatsen wijken de teksten echter van elkaar af. In de eerste plaats bevat het Gentse afschrift 
vier verzen tussen vers 52 en 53 die niet in het handschrift-Van Hulthem voorkomen.80 In de tweede 
plaats ontbreken vers 245-248 uit het handschrift-Van Hulthem in het Gentse afschrift. Hun plaats 
wordt daar ingenomen door acht andere verzen. Deze acht verzen die alleen op het Gentse fragment 
voorkomen blijken echter de meest begrijpelijke lezing van de tekst te geven. De sprekerswissel die 
hierin voorkomt, wordt door het ontbreken van deze verzen niet gemarkeerd in het handschrift-Van 
Hulthem.81 De versie uit het Oudenaardse Rijmboek (de A-vertaling) toont aan dat beide tekstgetuigen 
van de B-vertaling mogelijk incompleet zijn. Niet alleen komt de inhoud uit vers 55-58 uit het Rijm-
boek overeen met vers 245-248 uit het handschrift-Van Hulthem, maar eveneens is de sprekerswissel 
uit de acht vervangende verzen uit het Gentse fragment gemarkeerd in het Rijmboek. 
 Recent heeft Yura Hollander een verkenning van de verschillen tussen de drie Middelnederlandse 
vertalingen gepubliceerd. Ze concludeert: ‘Vertaling A heeft in vergelijking met de andere twee verta-
lingen een expliciterende stijl. Vertaling B maakt de dingen aanschouwelijk en Vertaling C is van de 
drie het kortste en soberste van aard.’82 Een van de voorbeelden die ze aanhaalt, maakt die verschillen 
duidelijk, zoals uit tabel 3.8 blijkt. Hier is goed te zien dat Vertaling A een expliciete uitleg geeft bij 
het verwijt van het lichaam dat de ziel zich heeft laten verleiden door wereldse zaken, terwijl Vertaling 
B juist impliciet is en het publiek zelf zijn conclusies laat trekken. Vertaling C, ten slotte, formuleert 
directer, zonder het gebruik van stijlmiddelen.83 Terecht merkt Hollander op dat we deze verschillen 
voorzichtig moeten interpreteren. Ze kunnen niet zonder meer op het conto van de vertaler of een be-
werker van een van de vertalingen worden geschreven, aangezien ze evengoed veroorzaakt kunnen 
zijn door het gebruik van verschillende Latijnse (of volkstalige) bronteksten van de vertalingen.84 Het 
is dus onduidelijk of er aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van de beoogde gebruiker van het Rijm-
boek, of dat de tekstuele (en structurele) verschillen in deze versie teruggaan op een Latijnse bron. Een 
beter begrip van de drie Middelnederlandse vertalingen zal derhalve pas mogelijk zijn als de volledige 
Latijnse en volkstalige overlevering van de Visio Philiberti nauwkeuriger in kaart is gebracht. 
 De handschriftelijke contexten van de drie vertalingen blijken duidelijke verschillen te vertonen. 
De A- en B-vertaling komen voor in (fragmentarische) codices uit het ruime Brabants-Vlaamse grens-
gebied, van Brussel tot Gent. De derde vertaling komt voor in een codex uit noordelijker streken, die 
een kalender voor het bisdom Utrecht bevat. Niet alleen de lokalisering scheidt vertaling A en B van 
de C-vertaling, maar ook het type codex waarin de tekst voorkomt: terwijl de Vlaamse en Brabantse 
handschriften dikke meertekstcodices zijn (of waren) in groot formaat (ca. 300 mm hoog) en met twee 

                                                           
80 Ik houd hier de regelnummering uit Brinkman & Schenkel 1999, II, 811-820 aan. 
81 Hollander 2013, 134, nt. 5. Haar informatie is onvolledig en incorrect. In deze alinea heb ik dit gecorrigeerd. 
82 Hollander 2013, 146. 
83 Hollander 2013, 140-141. Het citaat uit het Oudenaardse Rijmboek bevat in de codex een punctus na ‘Brocht’ (vers 22). 
84 Hollander 2013, 142 en 146.  

Vertaling Bron Folia Datering bron Aantal 
verzen 

Bewaarde pas-
sage 

A Oudenaardse Rijmboek 60ra-60vb ca. 1300 120 komt overeen 
met ca. vers 213-
280 uit Van 
Hulthem 

B Gentse fragment  88ra-88vc tweede/derde 
kwart veertien-
de eeuw 

279 komt overeen 
met vers 1-271 
uit Van Hulthem 

 Handschrift-Van Hulthem 153rb-155rb ca. 1405-1408 344 volledig 
C Cambridge (Mass.) 206r-212r ca. 1428 208 volledig 
Tabel 3.7: Overzicht van de handschriften van de drie Middelnederlandse vertalingen van de Visio Philiberti. 
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of drie kolommen, is het Noord-Nederlandse boekje slechts een eenkolommer van ca. 105 bij 80 
mm.85 Ten slotte neemt de codex uit de Houghton Library ook inhoudelijk een uitzonderlijke positie 
in. Het handschriftje bevat namelijk enkel devotionele teksten, zoals getijden, gebeden, oefeningen en 
liederen. Van der zielen ende van den lichame staat helemaal achteraan in de codex (f. 205v-212r), 
voorafgegaan door een tekst die uitlegt hoe men een volkomen mens kan zijn (f. 203r-205r).86 Thema-
tisch passen deze twee teksten mooi bij elkaar. De andere drie codices kennen een meer diverse in-
houd.  
 

 
 
 Over de handschriften van de B-vertaling heeft Bart Besamusca enkele jaren geleden gepubliceerd 
toen hij onderzoek deed naar de handschriftelijke contexten van de Borchgravinne van Vergi. Deze 
tekst komt namelijk ook in het handschrift-Van Hulthem en op het Gentse fragment voor, maar in 
tegenstelling tot de beide redacties van Van der zielen ende van den lichame zijn de redacties van de 
Borchgravinne van Vergi minder nauw aan elkaar verwant.87 Een bron waarin beide teksten gezamen-
lijk voorkwamen en waaruit de kopiisten van beide codices (via andere kopieën) geput kunnen hebben, 
lijkt daardoor niet voor de hand te liggen. In de Gentse driekoloms codex stonden beide teksten in 
hetzelfde katern. Hoeveel bladen ertussen ontbreken is onzeker, maar het moet minstens één bifolium 
zijn geweest waarop het einde stond van de Borchgravinne van Vergi – waarin volgens Besamusca in 
deze versie de zonde ‘overspel’ het belangrijkste thema was – en het begin van een unieke religieuze 
tekst, direct voorafgaand aan Van der zielen ende van den lichame.88 Van deze tekst zijn slechts de vijf 
laatste strofen bewaard gebleven, waarin de gedachte aan Jezus’ offer centraal staat en zijn dood de 
Joden wordt verweten.89 Het is derhalve niet ondenkbaar dat we hier met een cluster teksten te maken 
hebben waarin zonden en de eigen verantwoordelijkheid om, na Jezus’ kruisdood, zondevrij te leven 
centraal staan. 
 Hoewel ook in het handschrift-Van Hulthem de afstand tussen Van der zielen ende van den lichame 
(tekst 158) en de Borchgravinne van Vergi (tekst 161) niet groot is, lijken beide hier deel uit te maken 
van verschillende clusters. Volgens Besamusca staat de Borchgravinne van Vergi in een cluster 
teksten over de liefde, en Van der zielen ende van den lichame in een cluster teksten dat, algemeen 

                                                           
85 Boot 1979, 338. 
86 De omschrijving van de voorlaatste tekst komt uit de BNM (3 juni 2013): ‘Les over hoe een volkomen mens te zijn’. Vol-
gens Boot 1979, 338-344 begint de tekst op f. 206, terwijl Lievens 1997, 339 aangeeft dat hij op f. 205v begint (wat door 
James Capobianco (Houghton Library) is bevestigd – e-mail: 7 juni 2013). 
87 Besamusca 2011A, 252. 
88 Besamusca 2011A, 256. 
89 Kienhorst 1988, I, 215, Biemans 1997, II, 445 en Hollander 2013, 144 menen ten onrechte dat het een tekst over de Bruiloft 
te Kana is. 

Vertaling A Vertaling B Vertaling C 

Na dien da[tti] onse here Ghot 
Dus vele duegden heeft ghegeven, 
Twi wrochstu na min ghebot 
Dat ti in sonden dede sneven, 
Ende mine smekinghe ende min 

beheet, 
Dat so ne wederstontstu niet. 
Dat heeft ons beeden in groet leet 
Brocht ende in wel swaer verdriet, 
Dus eist kinlech, sonder waen, 
Alder werelt bi wareeden, 
Dat tu meer vele heefs mesdaen 
Dan ic doe in allen steden. 

Ofti God bi siere ghenaden 
Gaf ende du volghes minen rade, 
In conste niet onderscheiden tqua-

de 
En sijn dan di niet de mesdaden. 

Nu moeghent al die wise merken 
Dat du meest hebste misdaen, 
Want du volgeste al mijn werken, 
Du en woudes mi niet weder 

staen. 

Tabel 3.8: Vergelijking van een passage uit de drie vertalingen van Van der zielen ende van den lichame. Vers 15-26 uit 
het Oudenaardse Rijmboek (de rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling) komen overeen 
met vers 221-224 (B) uit het handschrift-Van Hulthem (editie Brinkman & Schenkel 1999) en vers 133-136 (C) uit het 
Cambridge (Mass.) handschrift (editie Lievens 1997). 
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gesteld, aanwijzingen geeft voor een juiste levenswijze.90 Terecht merkt Hollander over dit laatste 
cluster op: ‘De tekst sluit in thematiek gedeeltelijk aan bij de voorafgaande teksten, maar deze waar-
schuwing [in deze tekst, DE] verwijst naar een levensles die in veel middeleeuwse teksten een belang-
rijke rol speelt en zeer algemeen van aard is.’91 
 Voor de A-vertaling die alleen voorkomt in het Rijmboek, ten slotte, is het onmogelijk om te ach-
terhalen welke teksten er in de directe omgeving kunnen hebben gestaan. Van de eerste honderd folia 
uit de codex is alleen het blad met Van der zielen ende van den lichame overgeleverd (f. 60). Vergele-
ken met de inhoud verderop in de codex, blijkt deze tekst niet opvallend uit de toon te vallen. De 
meeste teksten gaan namelijk over hoe men goed kan leven (door het geven van regels of voorbeelden) 
en hoe men alsnog in de hemel kan geraken wanneer men gezondigd heeft. Een duidelijk verschil met 
de overige inhoud van het Rijmboek is, zoals hierna zal blijken, het ontbreken van aanwijzingen voor 
aurale receptie. Het beperkte aantal bewaarde regels kan de oorzaak zijn dat dit niet meer zichtbaar is, 
maar zoals blijkt uit het afschrift in het handschrift-Van Hulthem is het evengoed mogelijk dat zulke 
aanwijzingen amper in de tekst voorkwamen. Enkel in het laatste vers in de Van Hulthem-redactie 
wordt namelijk gezinspeeld op een aanwezig publiek: ‘Nu segt alle gader amen.’92 
  
Tot slot moet getracht worden de lengte van de A-vertaling van Van der zielen ende van den lichame 
te bepalen. De vertaling in het Oudenaardse Rijmboek is duidelijk langer dan de B-vertaling in het 
handschrift-Van Hulthem. 120 verzen uit het eerste handschrift komen overeen met 68 verzen uit het 
laatste. Bij deze verhouding zouden voor de 344 verzen uit het handschrift-Van Hulthem in het Rijm-
boek 607 verzen nodig zijn geweest, of vijf folia (circa twintig kolommen). De tekst zou dan drie folia 
eerder (op f. 57) begonnen kunnen zijn en op het volgende blad kunnen eindigen (f. 61). Zoals hierbo-
ven aangegeven, ontbreken in het handschrift-Van Hulthem een aantal verzen. Wanneer we deze ont-
brekende verzen zouden verrekenen dan wordt het aantal Rijmboekverzen iets lager, maar nog steeds 
zou de tekst meer dan vier folia beslaan. 
 
 
 b.  Van sente Caterinen 
 
Catharina van Alexandrië is de eerste heilige die op de fragmenten van het Oudenaardse Rijmboek 
wordt aangetroffen. Haar feestdag valt op 25 november, de dag waarop ze de marteldood stierf in ca. 
310. Ze zou vanaf de twaalfde eeuw algemeen vereerd worden in Europa en zo uitgroeien tot een van 
de populairste heiligen. Vanaf de veertiende eeuw zal ze bovendien deel gaan uitmaken van de Veer-
tien Noodhelpers en in die hoedanigheid onder andere als schutspatrones voor de wetenschappen, wa-
pensmeden, vrouwelijke religieuzen en trouwlustige meisjes aanbeden worden. In de vijftiende eeuw 
beriep Jeanne d’Arc zich op haar verschijning.93 Haar levensverhaal kan als volgt worden samengevat: 
 

Catharina uit Alexandrië was als dochter van koning Costes van kinds af aan onderwezen in de weten-
schappen. Op haar achttiende was ze begaafd, een gelovig christen en wees. De Romeinse keizer Maxen-
tius had op dat moment bevolen tot het aanbidden van de Romeinse goden. Catharina kon dit niet accep-
teren en trok naar Maxentius om haar bezwaren goed onderbouwd aan hem kenbaar te maken. Maxentius 
op zijn beurt was hierover niet te spreken en besloot haar te laten redetwisten over geloofszaken met vijf-
tig wetenschappers en filosofen die haar op andere gedachten moesten brengen. Goddelijke hulp bood 
haar standvastigheid in de discussies en een vertoornde Maxentius liet de wetenschappers ombrengen en 
sloot Catharina, die bovendien niet op zijn avances wilde ingaan, op in de kerker. Toen Maxentius op een 
dag afwezig was, bezocht zijn vrouw Catharina in de kerker en werd bekeerd. Evenzo verliep het haar 
minnaar Porfirius. Bij terugkomst deed Maxentius nog één poging om Catharina op andere gedachten te 
brengen (over hem en het geloof), maar na haar herhaalde weigering, besloot hij haar met een werktuig 
met vier wielen voorzien van ijzeren pinnen uit elkaar te laten scheuren. Een engel verhinderde dit echter 

                                                           
90 Besamusca 2011A, 258 (vgl. Hollander 2013, 144). 
91 Hollander 2013, 145. 
92 Van der zielen ende van den lichame, vers 344 volgens Brinkman & Schenkel 1999, II, 820. Vier teksten verder, aan het 
einde van de Borchgravinne van Vergi, komt deze opmerking ook voor (vers 1118 en 1127 volgens Brinkman & Schenkel 
1999, II, 860). 
93 Lexikon 1977-1999, V, kol. 1068-1069 (Catharina); VI, kol. 1283-1285 (Noodhelpers); en V, kol. 342-344 (Jeanne d’Arc) – 
alle geraadpleegd via www.brepolis.net (6 juni 2014). 

http://www.brepolis.net/
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en veel omstanders werden gedood door rondvliegende machineonderdelen. Daarop berispte de keizerin 
haar man en riep hem op zich te bekeren. Vertoornd liet hij haar opsluiten, maar in haar cel werd de kei-
zerin gesterkt door Catharina’s steun. De volgende dag werd ze gedood door eerst haar borsten af te snij-
den en vervolgens haar hoofd af te hakken. Daarna werd ook Porfirius, die haar begroef, getroffen door 
de toorn van de keizer en uiteindelijk liet Maxentius ook Catharina doden. In plaats van bloed stroomde 
er melk uit haar wonden nadat ze was onthoofd. Haar lichaam werd door engelen meegenomen en op de 
berg Sinaï begraven.94 

 
In het Oudenaardse Rijmboek zijn slechts vier kolommen van deze tekst bewaard gebleven. De 121 
resterende verzen (rijmschema: aabb) betreffen een passage uit het einde van de legende. We lezen 
hoe keizer Maxentius ruzie heeft met zijn door Catharina bekeerde vrouw en haar uiteindelijk zal do-
den. In het laatste bewaarde vers komt Porfirius, een raadgever van de keizer en minnaar van diens 
vrouw, om het dode lichaam te begraven. 
 De legende van Catherina was een populair verhaal, waarvan de verhaalstof door de jaren aan-
groeide. Aanvankelijk bestond het verhaal alleen uit Catharina’s (hierboven beschreven) passie: het 
protest tegen de verplichte afgodenverering die de keizer oplegde, haar discussie met en bekering van 
de vijftig geleerden en haar onthoofding. Later werden daar achtereenvolgens haar conversio en – rond 
1400 – haar nativitas aan toegevoegd.95 Aan het eind van de dertiende eeuw nam Jacobus de Voragine 
haar leven (de passie) ook op in de Legenda aurea. De legende is in deze Latijnse prozatekst (en zijn 
Middelnederlandse vertaling) echter beknopter dan de Middelnederlandse verslegende uit het Rijm-
boek. De Legenda aurea lijkt daardoor niet de meest voor de hand liggende bron te zijn waarop de 
auteur van de verslegende zich heeft gebaseerd, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat hij aan-
zienlijke stukken directe rede en structurerende tussenkomsten van de verteller heeft toegevoegd, zo-
als, bijvoorbeeld, vers 109-120 uit het Rijmboek. In deze passage, die niet voorkomt in de Legenda 
aurea (Latijn en Middelnederlands), wordt de verhaaldraad bijvoorbeeld als volgt afgerond door de 
verteller: 
 
    Dar naer die keiser sententie ghaf 
    Dat men hare sloech thoeft af. 
    Alse die daet doe was ghedaen 
    Doe vor soe stappans, sonder waen, 
    Met ghode boven inden troene 
    Ende ontfinc der heelgher crone, 
    Ghelijc den andren maertelaren, 
    Die vor hare ghepassijt waren. 
    Dar naer inde scrifture hic las 
    Dat die keiserinne doe was 
    Aldus ghepijnt ende doet dar lach 
    Opten drie en twintechsten dach 
    In novembre, dat es ghescreven, 
    Also wijt vinden die nu leven. 
    Doe ghinc Porfirius dar bi nachte96 
 
Niet alleen benadrukt de verteller dat de keizerin onmiddellijk na haar dood in de hemel werd opge-
nomen, hij vermeldt ook dat hij in zijn bron (‘de scrifture’) heeft gevonden dat dit op 23 november 
heeft plaatsgevonden. Deze datum komt niet voor in de door mij geraadpleegde edities van de Legen-
da aurea.97 Na deze tussenkomst wordt het verhaal in vers 121 verdergezet. 
 Door in vers 115 te vermelden dat hij ‘inde scrifture’ iets las, geeft de auteur niet alleen aan dat hij 
zich op een bepaalde bron heeft gebaseerd, maar richt hij zich ook direct tot zijn publiek. Enkele ver-
zen later doet hij dat opnieuw, wanneer hij, in vers 120, zegt: ‘Also wijt vinden die nu leven.’ Of de 
                                                           
94 Deze samenvatting is gebaseerd op de moderne Nederlandse Legenda aurea-vertaling op www.heiligen.net (6 juni 2014) 
en vergeleken met Maggioni 1998, II, 1205-1215 en de Middelnederlandse vertaling van de Bijbelvertaler van 1360, zie 
Berteloot, Claassens & Kuiper 2011-2014, II, 561-570. 
95 Verschuren 1949, 84-87 en Van Es & Jongen 2011, 11-15. 
96 Van sente Caterinen, vers 107-121. De vet gedrukte ‘A’ is door mij aangebracht en duidt een gekleurde lombarde aan. 
97 De dood van de keizerin wordt beschreven op p. 1211 in Maggioni 1998, II, en op p. 566 in Berteloot, Claassens & Kuiper 
2011-2014, II, maar de datum waarop ze stierf, wordt niet genoemd. 

http://www.heiligen.net/
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tekst meer van zulke aansprekingen van het publiek bevatte, is niet te achterhalen, maar zoals uit het 
vervolg zal blijken, komen ze wel voor in enkele andere heiligenlevens uit het Oudenaardse Rijmboek. 
In paragraaf 3.7 zal ik daar nader op in gaan. 
 
Naast het fragment van de verslegende uit het Oudenaardse Rijmboek zijn nog andere Middelneder-
landse levensbeschrijvingen van Catharina overgeleverd. In het vijftiende-eeuwse handschrift-Van Es 
bijvoorbeeld, genoemd naar de huidige bezitter, wordt een prozaversie van Het leven van de heilige 
Katherina van Alexandrië bewaard.98 Het afschrift in dit papieren handschrift vertoont sterke inhoude-
lijke en structurele overeenkomsten met de verslegende in het Oudenaardse Rijmboek. Beide bevatten 
niet alleen op dezelfde plaatsen directe rede, maar ook dezelfde datering van de dood van de keizerin: 
 

Daer na wort si gheslaghen mitten swaerde ende voer tot Christum mit eenre saligher martelien op den 
XXIII dach der maent van november, des woensdaghes.99 

 
Daarnaast kennen beide versies enkele andere overeenkomende details. Het verdient nader onderzoek 
om na te gaan of beide Middelnederlandse versies teruggaan op dezelfde (Latijnse?) bron, maar Het 
leven van de heilige Katherina van Alexandrië toont in ieder geval aan dat in de Nederlanden uitge-
breidere versies van de legende van Sint-Catharina circuleerden dan de Legenda aurea-versie.100 Bo-
vendien blijkt uit de overeenkomsten met Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië dat de 
auteur van de verslegende zijn onbekende brontekst vrij trouw moet hebben gevolgd. De lange mono-
logen of dialogen, bijvoorbeeld, heeft hij zeer waarschijnlijk niet zelf toegevoegd. De kans dat de ver-
taler een uitbreidende versvertaling in zijn volkstaal maakte van een prozatekst uit de Legenda aurea 
is daarom klein. 
 De handschriftelijke context van beide heiligenlevens – voor zover deze twee versies vergeleken 
mogen worden – is zeer verschillend. Het handschrift-Van Es is aanzienlijk jonger dan het Oudenaard-
se Rijmboek en is volledig gewijd aan de heilige Catharina. Het bevat niet alleen haar passie maar ook 
haar conversio, nativitas en translatio en enkele exempelen waarin zij een rol speelt. Bovendien bevat 
de codex in de tweede codicologische eenheid nogmaals haar translatio en een drietal Catharina-
mirakelen.101 Het Oudenaardse Rijmboek daarentegen bevat naast het leven van Sint-Catharina nog 
andere heiligenlevens en teksten van verschillende andere genres. Daarnaast zijn de codices ook in 
materieel opzicht zeer verschillend. Het Oudenaardse Rijmboek is een grote, dikke perkamenten twee-
koloms codex, terwijl het handschrift-Van Es een papieren handschrift van 96 folia is dat nu, na te zijn 
bijgesneden nog geen 130 mm hoog is, beschreven in één kolom.102 
 
De oorspronkelijke lengte van Van sente Caterinen is moeilijk in te schatten. Er is namelijk geen en-
kele indicatie waar begin en einde van de tekst kunnen hebben gelegen. Het is alleen bekend dat de 
passage op f. 101 aan het einde van de tekst staat. De enige manier om een reconstructie te maken van 
de lengte van de verslegende is een vergelijking met de prozalegende Het leven van de heilige Kathe-
rina van Alexandrië. Op basis van de verhouding tussen het aantal regels van (het passiegedeelte uit) 
de prozaversie en het aantal verzen uit de verslegende blijkt dat Van sente Caterinen ca. 2600 verzen 
lang geweest kan zijn. Daarmee besloeg de tekst ca. 85 kolommen, of ongeveer 22 folia. Uit de recon-
structies van de andere heiligenlevens (paragraaf 3.4d, 3.4e en 3.4g) blijkt dat deze lengte niet onwaar-
schijnlijk is. Op grond van deze reconstructie mag dus voorzichtig worden aangenomen dat Van sente 
Caterinen rond f. 83 begon en dat het slot rond f. 104 te vinden was.103 

                                                           
98 Van Es (Wapenveld), z.s. Beschreven en geëditeerd in: Van Es & Jongen 2011. Op p. 201-204 geven ze een overzicht van 
andere bewaarde Middelnederlandse Catharina-legenden. 
99 Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië, p. 136 in Van Es & Jongen 2011 (f. 67v in het handschrift). 
100 Verschuren 1949, 84-87 wijst de ‘Vulgata’-versie aan als mogelijke bron voor de verslegende in het Rijmboek. Omdat dit 
buiten het bereik van deze studie valt, heb ik hier verder niet naar gezocht. 
101 Voor de volledige inhoud, zie Van Es & Jongen 2011, 197-198. 
102 Van Es & Jongen 2011, 195-197. 
103 Bij volgende berekening moeten een aantal zaken in beschouwing worden genomen: (1) de versie in de gebruikte Latijnse 
bron kan voor beide vertalingen verschillend zijn geweest, (2) door de eeuwen heen zijn er nieuwe verhaalelementen in Cat-
harina’s legende opgenomen (mogelijk bevat de prozatekst jongere elementen, zoals de nativitas en conversio, die niet in de 
verslegende opgenomen konden worden), en (3) ik tel de regels uit de moderne editie (inclusief regels met één woord). De 
121 verzen uit het Rijmboek komen overeen met 58 regels in de editie van de prozatekst (Van Es & Jongen 2011, 132-136), 
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 c.  Van den levene ons heren 
 
Van geen enkele tekst in het Oudenaardse Rijmboek zijn zoveel tekstgetuigen bekend als van Van den 
levene ons heren (rijmschema: aabb). Volgens de overlevering moet deze tekst een grote verspreiding 
hebben gekend over een lange periode. Ondanks deze brede overlevering blijkt het zeer moeilijk enig 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van de tekst door de jaren heen, want slechts één volledig afschrift 
is bewaard gebleven: de jongste tekstgetuige (ca. 1438), de enige op papier, het Oetingse Van den 
levene ons heren.104 De andere tekstgetuigen zijn als fragmenten overgeleverd, waaronder een aantal 
slechts als kleine snippers maculatuur. Het 
aantal verzen per fragment is doorgaans laag 
en in meerdere gevallen zijn zelfs geen volle-
dige versregels bewaard gebleven maar slechts 
enkele woorden per regel. Het chronologisch 
overzicht van de bewaard gebleven tekstgetui-
gen in tabel 3.9 en een diagram met de be-
waard gebleven verzen in figuur 3.3 tonen dat 
de bestudering van de paralleloverlevering van 
de tekst niet eenvoudig is.105  
 Van alle fragmenten van Van den levene 
ons heren bevatten die uit het Rijmboek (f. 
116, 123, 124, 127 en 131) nog de meeste 
verzen. Deze 597 verzen komen overeen met 
710 verzen uit de Oetingse redactie. De over-
lap tussen de Rijmboek-fragmenten en de 
andere fragmenten van Van den levene ons 
heren is echter beperkt, wat een vergelijking 
tussen de redacties belemmert. Behalve in het 
Oetingse handschrift komen in vijf andere 
tekstgetuigen enkele verzen voor die ook op 
de fragmenten uit het Rijmboek te vinden zijn: 
 

a. Vers 1390-1392 komt ook voor op het (waarschijnlijk) jongste Haagse fragment (H). 
 
  U: Du segs berouwen moets my 
   Berouwes mi, ic segghe dy 
   Al de werelt die ware verloren 
  H: Du seits berouwen moe[...] mi 
   Berouwes mi, dat seggic di 
   Al die werelt ware verloren 
  A: Die sed[...] dus mi betrouwen 
   Wart al zere ghoeder trowen 
   Al tfolc nu ware verloeren 
 

b. Vers 2675-2682 komt ook voor op de fragmenten uit Mainz. 

vers 2678  U: Laet ons van hem doen onsen wille 
  M: Laet ons doen al onsen wille 

                                                                                                                                                                                     
een verhouding van ongeveer 2 : 1. De passie in de prozatekst (p. 64-146) telt in totaal ca. 1300 regels. De versie in het Ou-
denaardse Rijmboek zou dus circa 2600 verzen geteld kunnen hebben. Met 1089 prozaregels voorafgaand aan de bewaarde 
Rijmboek-passage en 159 regels erna zou Van sente Caterinen (gerekend met dertig regels per kolom) dus, voorzichtig ge-
schat, tussen f. 83 en 104 gestaan kunnen hebben (ca. 22 folia). Indien de nativitas (218 regels) en de conversio (182) ook 
deel uitmaakten van de Rijmboek-redactie, lag het begin nog een zevental folia eerder. 
104 Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1329. 
105 De informatie in tabel 3.9 is gebaseerd op Besamusca 2013, 235-238 en 244-245 en Jongen & Voorwinden 2001, 259-
264. De informatie over de tweekoloms codices heb ik in autopsie verkregen. Voor de verzen gebruik ik de verzentelling van 
Beuken 1968, I. 

 
Figuur 3.3: Overzicht van de bewaard gebleven verzen uit Van 
den levene ons heren (in wit). De verzentelling van de Oeting-
se redactie door Beuken 1968 is als standaard genomen. 
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  A: Na onse wet soe moeti saen / Sterven ente doet ontfaen 
   (deze passage bij Pilatus is hier volledig anders) 
 

c. Vers 2683-2775 komt ook voor op de Brugse fragmenten. 

vers 2734  U: Waer toe maecti met hem u spod 
  J: W[...] maecti met hem u spot 
  A: Dat ghi met hem dus hout u spot 
 

d. Vers 3267-3350 komt ook voor in het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift en vers 3339-
3350 komt eveneens voor op het jongste Brusselse fragment (D). 

vers 3344  U: Nu eest waer ende ic ondervint 
  D: Nu ist wair, ic ondervint 
  GZ: Dattu mi dus waers bekint 
  A: Doe ghi m[...] wars bekint106 
 

Wanneer de geciteerde Rijmboek-verzen naast de tekst uit het Oetingse handschrift worden geplaatst, 
valt onmiddellijk op dat er duidelijke verschillen tussen beide redacties bestaan. Op basis hiervan 
meende Van Mierlo nog dat het Rijmboek de ‘oorspronkelijke’ versie bezat en verweet hij de kopiist 
van de Oetingse redactie daarom dat hij: ‘er zeer vrij mee is omgegaan: bijna geen enkel vers is onge-
schonden bewaard gebleven.’107 Twee scenario’s lijken aanlokkelijk na vergelijking van de beperkte 
paralleloverlevering. Het eerste scenario gaat uit van een geleidelijke verandering van de tekst. Hierop 
wijzen mogelijk enkele overeenkomsten tussen de Rijmboek-redactie en een van de excerpten uit Van 
den levene ons heren in het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift, zoals blijkt uit het laatste voor-
beeld hierboven (en onder andere ook uit vers 3280). Aangezien het Oudenaardse Rijmboek en het 
Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift een ouder afschrift van Van den levene ons heren bevatten 
en het Brusselse fragment (D) en het Oetingse handschrift jongere vertegenwoordigers van de tekst, is 
het mogelijk dat in de loop der jaren enkele veranderingen hebben plaatsgevonden in de tekst. Echter, 
op meerdere plaatsen komt het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift niet overeen met het Oude-
naardse Rijmboek en in het eerste voorbeeld hierboven blijkt het Rijmboek al een andere lezing te 
hebben dan het, mogelijk oudere, Haagse handschrift (H). Het tweede scenario gaat uit van twee ver-
schillende versies van Van den levene ons heren, waarbij het Oudenaardse Rijmboek de enige repre-
sentant bevat van de ene versie en de andere tekstgetuigen tot de andere versie behoren. Het valt na-
melijk op dat alle andere tekstgetuigen nauwer bij de Oetingse redactie aansluiten dan bij de Rijm-
boek-redactie. Dit is het algemene beeld dat bij een volledige vergelijking van de teksten duidelijk 
wordt.108 Dit verklaart echter niet de overeenkomsten tussen de redacties in het Rijmboek en het Gro-
nings-Zutphense Maerlant-handschrift. In werkelijkheid blijkt de overlevering van de tekst dus veel 
ingewikkelder te zijn. Zolang geen andere volledige afschriften van Van den levene ons heren worden 
gevonden, is de ontwikkeling van de tekst door de jaren heen niet vast te stellen.  
 Voor de bestudering van het Rijmboek was het wenselijk geweest meer over de ontwikkeling van 
Van den levene ons heren te weten. Alleen dan zou het mogelijk zijn geweest om verschillen tussen de 
Rijmboek-redactie en de Oetingse redactie met enige zekerheid te kunnen interpreteren. Alle verschil-
len die nu zichtbaar zijn, hoeven niet noodzakelijk ontstaan te zijn bij het vervaardigen van de schrijf-
producten Oudenaardse Rijmboek en Oetingse codex, maar kunnen op andere momenten in de overle-
vering zijn ontstaan. Als aanwijzingen voor het beoogde gebruik moeten deze verschillen daarom met 
terughoudendheid worden behandeld.  
  Een aantal belangrijke verschillen tussen de Rijmboek-redactie en de Oetingse redactie dienen ech-
ter nader bekeken te worden. In de eerste plaats heeft Willem Beuken gewezen op ‘iconografische’ 
veranderingen in de tekst. Tussen het moment waarop de Rijmboek-redactie werd gekopieerd en het 

                                                           
106 Alle voorbeelden zijn afkomstig uit Beuken 1968, I, behalve M (Besamusca 2013, 241) en J (Kienhorst 2005B, II, 47). 
Uiteraard zijn er ook verzen die wel met de Oetingse redactie overeen komen. De hier gebruikte verzen zijn slechts represen-
tatief voor het soort verschillen, niet voor het aantal verschillen. 
107 Van Mierlo 1938, 355. 
108 Andere overeenkomsten tussen de verschillende redacties zijn eenvoudig te vinden aan de hand van Beuken 1968, I. De 
paralleloverlevering is namelijk onder zijn editie van de Oetingse redactie geplaatst. 
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moment waarop de Oetingse redactie werd beëindigd – een periode van bijna anderhalve eeuw – zijn 
volgens hem enkele veranderingen in de tekst aangebracht die overeenkomen met tendensen in andere 
kunstvormen, met name de schilderkunst. De passage die begint bij Pilatus’ beslissing om Jezus te 
kruisigen en eindigt met de daaropvolgende geseling en bespotting van Jezus – waaruit ook het tweede 
voorbeeld hierboven afkomstig is – bijvoorbeeld, is in de Oetingse redactie opvallend langer dan in de 
Rijmboek-redactie (respectievelijk 119 en 45 verzen). Volgens Beuken berust dit verschil op een ver-
andering van iconografische weergave van deze passage: de nadruk op het lijden werd groter in de 
loop van de veertiende en vijftiende eeuw.109 Beuken kende echter het fragment uit Mainz nog niet, 
dat een redactie bevat die nauw aansluit bij de Oetingse redactie. Dit fragment wordt in het midden 
van de veertiende eeuw gedateerd.110 Dit kan betekenen dat de iconografische verschuiving zich al 
vroeg had voorgedaan.  
 

 

                                                           
109 Beuken 1968, II, 95-101. Hij verwijst eveneens naar iconografische verschillen bij de kruisiging en de kruisafneming. 
110 Besamusca 2013, 240-244. 

Sigle Signatuur Datering Bewaarde passage Kolommen 
(en regels) 

Afmeting  
(in mm) 

L Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 133 D 21 

laatste 
kwart 13e 
eeuw 

98 verzen:  
3010-3053 en 3164-
3217 

1 (28) 130/135 x 86/90 

H Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, 71 K 37 

eind 13e 
eeuw 

234 verzen: 
762-789, 796-860, 
864-892, 1390-1449, 
1458-1483 en 1490-
1515  

1 (30) ca. 140 x ca. 95 

A Oudenaardse Rijmboek ca. 1300 710 verzen:  
1273-1392, 2175-2441, 
2675-2870 en 3224-
3350 

2 (30/31) ca. 290 x ca. 
225 

W Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, 19572 

ca. 1300 118 verzen:  
1414-1477 en 1676-
1729  

1 (27) 170/175 x ca. 
115 

GZ Gronings-Zutphense 
Maerlant-handschrift 

tweede 
kwart 14e 
eeuw 

591 verzen (excerp-
ten):  
854-921, 3267-3702, 
3757-3801 en 4904-
4935 

2 (51) 314 x 208 

B Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, II 5580 

ca. 1350-
1360 

182 verzen:  
4550-4731 

2 (44) ca. 230? x ca. 
170? 

M Mainz, Martinus Bibli-
othek, Fragm. Germ. 10 

midden 14e 
eeuw 

106 verzen:  
2631-2682 en 3094-
3147 

1 (26) ca. 160 x ca. 
110 

J Brugge, Stadsarchief, 
Archief van de familie 
Adornes en de Jeruza-
lemstichting, Inv. nr. 39 
en 41 

(tweede 
helft) 14e 
eeuw 

136 verzen:  
2653-2775, 2899-2901, 
2915-2918, 2929-2931 
en 2941-2943  

1 (29) ca. 150? x ca. 
100 

P&F Londen, British Libra-
ry, Add. 34392, nr. 49 
en 53 

14e eeuw 20 verzen:  
1838-1841, 1863-1865 
en 1897-1909  

1 (25?) ca. 180 x ? 

D Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, IV 209 (7) 

eind 14e of 
begin 15e 
eeuw 

261 verzen:  
2940-3066 en 3339-
3472 

1 (28) ca. 200 x 
105/110 

U Oetingse Van den leve-
ne ons heren 

31 decem-
ber 1438 

4937 verzen:  
1-4940 

2 (38) 219 x 148 

Tabel 3.9: Overzicht van de bewaarde tekstgetuigen van Van den levene ons heren. De bewaarde passages geven aan 
met hoeveel verzen uit de Oetingse redactie het fragment overeenkomt (niet hoeveel verzen het fragment telt). 
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 Een tweede verschil tussen beide redacties is te vinden in de aansprekingen van het publiek. Beu-
ken merkt op dat in de Rijmboek-redactie tot tweemaal toe het werkwoord ‘horen’ wordt gebruikt, 
terwijl dat in de Oetingse redactie niet voorkomt.111 In het Oudenaardse Rijmboek staat: 

 vers 229  Nu laet ons horen van onsen here 
 vers 463  Nu hort noch vort van onsen here112 
 
In de Oetingse redactie staat echter, respectievelijk: 
 
 vers 2314  Nu keren wi weder tonsen here 
 vers 2827  Nu keren wi weder tonsen here113 
 
De aansprekingen in het Oetingse handschrift kunnen zowel bedoeld zijn voor een luisterend publiek 
als voor een (individueel) lezend publiek. De aansprekingen van het publiek in het Oudenaardse Rijm-
boek, daarentegen, verwijzen expliciet naar een aurale receptie van de tekst. Een expliciete aanspre-
king van een luisterend publiek in een tekstgetuige hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat de 
codex waarin die tekstgetuige voorkwam, moest worden voorgelezen. Tenzij een bewerker de tekst 
heeft voorzien van aansprekingen ten behoeve van het beoogde gebruik van de codex waarin de tekst 
zou worden opgenomen, betekent de aanwezigheid van de aansprekingen slechts dat in het beoogde 
gebruik van de tekst de optie van een aurale receptie ooit aanwezig was, maar of die optie ook was 
voorzien in het beoogde gebruik van de meertekstcodex waarin een latere kopie terecht is gekomen, 
kan op basis van één tekst uit die meertekstcodex niet worden bepaald. De opgeroepen voorleessituatie 
in het Oudenaardse Rijmboek blijkt bovendien in de Oetingse redactie niet geheel verdwenen te zijn. 
Als er – ergens in de overlevering van de tekst – een bewerker is geweest die heeft getracht om deze 
aanwijzingen voor aurale receptie uit de tekst te verwijderen, heeft hij dat niet volledig gedaan. In de 
Oetingse redactie komen namelijk op twaalf plaatsen aansprekingen van het publiek voor middels het 
werkwoord ‘ho(e)ren’. Bijvoorbeeld: 
 
 vers 922-923  Alse God in sijn dertich jaer ginc / Hoert hier een saleghe dinc 
 vers 2959  Hier horen wi grote oetmoedichede 
 vers 3621  Ja en hordi niet wat onse here seide 
 vers 4121-4122  Die onderste stat hebdi gehoert / Vander hillen nu hort voert 
 vers 4678  Hoert hier grote minlijchede114 
 
Geen enkele van deze aansprekingen is overgeleverd op fragmenten uit het Rijmboek, waardoor een 
uitgebreidere vergelijking onmogelijk wordt. In de andere tekstgetuigen zijn eveneens amper passages 
aanwezig waarin de aansprekingen voorkomen. Slechts in drie gevallen komt een parallelle passage 
voor, maar enkel in het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift heeft het corresponderende vers 
dezelfde lezing als het derde voorbeeld (vers 3621). De corresponderende verzen in fragmenten Brus-
sel B (vers 4678) en D (vers 2959) hebben een andere lezing en bevatten het werkwoord ‘horen’ niet. 
 Een derde verschil tussen de Rijmboek-redactie en de Oetingse redactie zijn de ‘raadselachtige’ 
verzen 110-112 uit het Rijmboek. Dit zijn de eerste bewaarde verzen op f. 123ra en ze gaan vooraf aan 
de passage waarin Petrus tijdens Jezus’ arrestatie het oor van een van de soldaten afslaat: 
 
    Nu trect mense vort [ = acht hoog] ende heft mense wart [ = heeft lief]. 
    Dat sulsi coepen [ = bekopen] noch wel seere, 
    Scrifture ne lieghe ende Ghod onse here.115 
 

                                                           
111 Beuken 1968, II, 133. 
112 De cursivering is door mij aangebracht. 
113 Volgens Beuken 1968, I, 79 en 96. 
114 Van den levene ons heren (Oetingen), volgens Beuken 1968, I, 35, 99, 127, 141 en 157. De cursivering is door mij aange-
bracht. Naar een luisterend publiek wordt ook verwezen in vers 113-114, 1002, 1034, 1101, 1530, 3927-3929, en 4157-4159. 
115 Van den levene ons heren (Rijmboek), vers 110-112. VMNW: ‘vorttrecken’ trans. abstract; ‘wert III’; ‘copen II’ (16 juni 
2014). Kan ‘vorttrecken’ hier ook transitief en concreet worden opgevat: ‘iemand geboeid meevoeren’? 
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De Oetingse redactie heeft deze verzen niet. Daar beschrijft de voorgaande passage de arrestatie van 
Jezus en het in angst wegrennen van de apostelen, een passage die eindigt met de woorden: 
 
   Sie waren in anxte ende in noet, 
   Elc ontsach die bitter doet. 
   Hi hadt geseit sie waren ververt. 
   Met hen droeghen sie oec II swert.116 
 
Beuken, die in Van den levene ons heren een voordrachtstekst voor jongleurs zag, heeft dit verschil 
tussen beide versies ook opgemerkt: ‘Men vraagt zich af waarom hier ineens de tegenwoordige tijd 
wordt gebruikt, wie worden bedoeld met se? wat betekent heft mense wart?’ en hij geeft als mogelijke 
verklaring: ‘Ik vermoed dat hier een soort toneelaanwijzing in de tekst is geslopen’. In de jongleur-
kunst behoorden, volgens Beuken, vertoningen met tableaux vivants tot de mogelijkheden.117 Maar 
zijn deze zinnen wel zo onschuldig als hij het voorstelt? Het gebruik van de tegenwoordige tijd kan, 
mijns inziens, evengoed duiden op een tussenkomst van de verteller. Heeft de auteur of een vroege 
bewerker hier het verhaal even onderbroken voor een ‘korte boodschap’? Jongen en Voorwinden type-
ren Van den levene ons heren als een tekst met een uitgesproken anti-Joodse houding.118 Misschien dat 
de verteller zojuist zijn publiek zijn mening over de Joden heeft gegeven. Dat hij dit op deze plaats 
doet, is niet zo opmerkelijk, aangezien hij net heeft verteld hoe ze Jezus hardhandig hadden gearres-
teerd. Het ‘se’ kan dan slaan op de bange apostelen, die men in de tijd van de lezer hoogacht en lief-
heeft, terwijl het ‘si’ naar de Joden verwijst. De boodschap is dan dat de Joden deze laffe daad – de 
arrestatie van Jezus – nog wel zullen bekopen. De Bijbel en God liegen namelijk niet. 
 
De mogelijke anti-Joodse houding uit Van den levene ons heren komt in het Rijmboek eveneens terug 
in Van sente Waerneer. Toch lijkt de handschriftelijke context van Van den levene ons heren in het 
Rijmboek zich niet te laten typeren als anti-Joods. Met een positie in de codex ‘ergens’ tussen Van 
sente Caterinen en Van sente Eustaes is veeleer sprake van een tekstuele omgeving waarin door mid-
del van martelaren wordt getoond dat een goed christelijk leven en een sterk geloof in de genade van 
God zullen leiden tot een plaats in het hiernamaals, mogelijk gemaakt door Jezus’ offer aan het kruis. 
Deze context is opvallend binnen de overlevering van de tekst. Slechts voor twee andere tekstgetuigen 
is bekend dat Van den levene ons heren niet de enige tekst in de codex is geweest: het Oetingse hand-
schrift en het Brusselse fragment (B). In beide codices stonden Van den levene ons heren en Van den 
houte zij aan zij. De eerste tekst is een tekst over het leven van de verlosser, met veel nadruk op zijn 
passie, zijn bevrijding van de zielen uit het voorgeborchte van de hel en zijn wederopstanding. Het is 
geen ‘“biografie” van Jezus, maar veeleer een tekst die het publiek van het belang en de consequenties 
van Jezus’ kruisdood wil doordringen.’119 De tweede tekst vertelt aan de hand van de geschiedenis van 
het kruishout over de hoogtepunten uit de Oudtestamentische geschiedenis: het paradijs, Adam, Mo-
zes, David en Salomon passeren de revue. Door de combinatie van beide teksten krijgt de lezer nage-
noeg de volledige heilsgeschiedenis in begrijpbare taal uitgelegd.120 
 In materieel opzicht wijkt de handschriftelijke context van het Oetingse handschrift af van de twee 
andere tweekolommers.121 Dit beduidend jongere, papieren handschrift is geschreven in een littera 
cursiva en heeft een vrij smalle relatieve breedte: 219 × 148 mm (0,676). Daarnaast bevatte de codico-
logische eenheid waarin Van den levene ons heren voorkomt slechts één andere tekst: Van den houte, 
maar deze tekst breekt op het voorlaatste blad van het laatste katern af. De fragmenten uit het Oude-
naardse Rijmboek en waarschijnlijk ook het fragment uit de derde tweekolommer (het bifolium Brus-
sel (B)), daarentegen, komen uit omvangrijkere meertekstcodices. Gelet op de afmetingen van het 
                                                           
116 Van den levene ons heren (Oetingen), vers 2172-2175 volgens Beuken 1968, I, 74. 
117 Beuken 1968, II, 132. Als mogelijke vertaling voor ‘hefte mense wart’ denkt hij aan ‘worde (waerde, waert) hebben’. Het 
kan dan volgens hem ‘begint men een geding tegen hen’ betekenen. MNW: ‘wort I’ betekenis II, 4 (‘worde hebben of maken’) 
(22 juni 2014).  
118 Jongen & Voorwinden 2001, 28-29. 
119 Jongen & Voorwinden 2001, 27. 
120 Vergelijk ook tekst 3-5 in het handschrift-Van Hulthem: ‘Ons liefs heren passie’, ‘Onser vrouwen claghe’ en ‘Dboec 
vanden houte’. 
121 Aangezien excerpten niet gelijkgesteld mogen worden met volledige redacties van een tekst, laat ik het Gronings-
Zutphense Maerlant-handschrift hier buiten beschouwing. 
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Brusselse fragment is het minder waarschijnlijk dat ze uit een codex met alleen Van den levene ons 
heren en Van den houte afkomstig zijn. Dit handschrift zou dan vrij dun zijn geweest. Het lijkt daarom 
aannemelijk dat er ook andere teksten in de codex voorkwamen.122 
 Bart Besamusca vermoedt dat, in tegenstelling tot de redacties in voorgaande drie tweekoloms ver-
zamelcodices, de zeven eenkoloms fragmenten mogelijk afkomstig zijn uit enkeltekstcodices.123 Vol-
gens Hans Kienhorsts verdeling van perkamenten eenkolommers in vier typen, behoren al deze frag-
menten tot codices van het type A: ‘handschriften van een (redelijk) grote omvang, voorzien van een 
solide band (A1) of gevat in een soepele omslag, waarbij de rug kan zijn versterkt (A2).’124 Het aantal 
bladen in dit type codices bedraagt minstens 70 tot 80 folia.125 De zeven fragmenten, die per bladzijde 
tussen 25 en 30 regels tellen, hebben, wanneer de 4937 verzen van de Oetingse redactie als uitgangs-
punt worden genomen, inderdaad behoord tot codices die tussen 83 en 99 folia hebben geteld. Een 
omvang die goed bij het formaat past, volgens Biemans. Hij heeft er op gewezen dat codices van dit 
formaat doorgaans niet erg omvangrijk waren, want er ‘ontstaat al snel een te dik en onpraktisch boek-
je’.126 De kans is dus reëel dat de zeven fragmenten van Van den levene ons heren die geschreven zijn 
in één kolom afkomstig zijn uit enkelteksthandschriften en dat de tekst in die handschriftelijke context 
zeker anderhalve eeuw heeft gecirculeerd. Over de beoogde gebruikers en de beoogde functie heeft 
Hans Kienhorst een hypothese geformuleerd. Hij vermoedt ‘dat dergelijke boekjes bedoeld zijn ge-
weest voor privélezing, ten behoeve van de huiselijke devotie.’127 Hij baseert zich daarbij op informa-
tie uit de proloog en epiloog van de Oetingse redactie, waarin wordt gesproken over moeders en kinde-
ren en de positieve invloed die van het boek uitgaat tijdens een bevalling.128 
 
Hoeveel ruimte nam Van den levene ons heren in het Oudenaardse Rijmboek in? Door de verschillen 
met de Oetingse redactie is het moeilijk deze omvang bij benadering vast te stellen. De berekeningen 
van Beuken geven enig houvast bij deze poging tot reconstructie. Behalve de bladen van bifolium 
123^124 en f. 127 zijn volgens hem namelijk ook de bladen van bifolium 116*^131* bewaard geble-
ven (paragraaf 3.3b). De tekst die op deze zestien bladen gestaan moet hebben, besloeg een passage 
van ca. 1950 verzen (berekend met 30 à 31 regels per kolom). Dit komt overeen met 2078 verzen uit 
de Oetingse redactie. Het verschil in lengte blijkt dus mee te vallen. Als dit kleine verschil in aantal 
verzen mag worden genegeerd en de 4937 Oetingse verzen als uitgangspunt worden gebruikt om het 
aantal nodige folia in het Rijmboek te berekenen, dan blijkt dat voor Van den levene ons heren onge-
veer veertig bladen nodig waren: elf voorafgaand aan f. 116* en dertien na f. 131*. Van den levene ons 
heren heeft in het Rijmboek mogelijk dus ongeveer f. 105-144 gevuld en zou daarmee onmiddellijk op 
Van sente Caterinen gevolgd kunnen hebben. 
 
 
 d.  Van sente Eustaes 
 
Ook de tweede heilige in het Oudenaardse Rijmboek, Eustachius van Rome (20 september), kende een 
grote populariteit. Als patroonheilige van de jacht was deze martelaar, gestorven in 118, met name in 
Frankrijk erg geliefd. Vanaf de veertiende eeuw zou hij evenals Catharina deel gaan uitmaken van de 
Veertien Noodhelpers en onder andere aangeroepen worden bij familiale geschillen. In Duitsland en 

                                                           
122 De bladen van het fragment meten max. 198 × 146 mm, maar moeten zeker ca. 230 × 170 mm groot geweest zijn, en 
bevatten 44 regels per kolom. Met dit regelaantal zouden er 33 bladen nodig zijn voor beide teksten (als ervan uit wordt 
gegaan dat Van den levene ons heren even lang was als de Oetingse redactie en Van den houte even lang als de Van Hulthem-
redactie (f. 15rb-19vb, zie Brinkman & Schenkel 1999, I, 177-196)). Het fragment is het derde dubbelblad (van binnenuit 
geteld) van het laatste katern dat voor deze teksten nodig zou zijn. Misschien vulden de teksten samen één codicologische 
eenheid van vier quaternionen, of 32 folia. 
123 Besamusca 2013, 246. 
124 Kienhorst 2005B, I, 32. Type B zijn boekjes van een bescheidener omvang (ca. 40 à 50 folia), type C zijn bundeltjes van 
enkele katernen en type D zijn enkelkaterncodices. 
125 Kienhorst 2005B, I, 79. 
126 Biemans 2012, 225. 
127 Kienhorst 2005B, I, 123 (zie ook p. 1-3). Besamusca 2013, 246-248 sluit zich daarbij aan. 
128 Van den levene ons heren (Oetingen), vers 29-34 en 4906-4911, volgens Beuken 1968, I. De epiloog komt ook voor als 
inleiding van Van den zeven ghetiden in het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift, f. 212va-213rb. 
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de Nederlanden bleef zijn populariteit echter beperkt en zijn rol als patroonheilige voor de jacht wordt 
overgenomen door Sint-Hubertus van Luik, die ook nu nog als zodanig bekend staat.129 
 Het berijmde heiligenleven Van sente Eustaes (rijmschema: aabb) is enkel overgeleverd in het Ou-
denaardse Rijmboek. Van deze tekst zijn slechts drie bladen bewaard gebleven (f. 154, 155, 161); het 
begin en het einde zijn verloren gegaan. Het leven van Sint-Eustachius kende hoogte- en dieptepunten, 
zoals blijkt uit de Legenda aurea: 
 

Als generaal in het Romeinse leger onder keizer Trajanus kende Eustachius (toen nog onder de naam Pla-
cidus) grote roem en bewondering. Wanneer hij tijdens een jachtpartij een heilig kruis in het gewei van 
een hert waarneemt en God tot hem spreekt, bekeert hij zich tot het christendom en verandert hij van 
naam. God stelt hem vervolgens serieus op de proef (vgl. Job). Beroofd van al zijn bezittingen vertrekt hij 
uit schaamte met zijn gezin naar Egypte. De kapitein van de boot die hen overzette, neemt hem echter zijn 
vrouw af en zijn kinderen worden ten slotte bij het oversteken van een brede rivier een voor een meege-
nomen door wilde dieren. Zo moest hij vijftien jaar lang eenzaam leven als boerenknecht. Ondertussen 
had keizer Trajanus, wegens dreiging van vijanden van het rijk, soldaten uitgezonden om zijn ooit zo suc-
cesvolle generaal te vinden. De keizer herstelde hem in zijn oude functie en als aanvoerder van het leger 
laat Eustachius nieuwe rekruten ronselen, ook in het dorp waar zijn twee zoons waren gaan wonen, nadat 
ze door de dorpelingen van de wilde dieren waren bevrijd. Wanneer beide mannen dienst hebben geno-
men, belanden ze in een herberg waar hun moeder werkt. Ze was door God behoed tegen de kapitein en 
andere geïnteresseerde mannen. Nadat ze in de herberg een gesprek tussen haar zoons had opgevangen, 
kon de familie snel herenigd worden. Eustachius en zijn zoons verslaan vervolgens de vijanden van het 
rijk en de familie keert terug naar Rome. De nieuwe keizer, Hadrianus, ontvangt hen echter minder harte-
lijk dan verwacht: hij wil dat ze het christendom afzweren. Omdat ze dat weigeren, worden ze in een 
leeuwenkooi geworpen. De leeuw buigt zich echter nederig voor hen, dus Hadrianus moet een andere op-
lossing zoeken: koken in een koperen stier. Dit overleefden Eustachius en zijn familie niet, maar hun li-
chamen kwamen drie dagen later ongeschonden uit de ketel.130 

 
De twaalf kolommen (361 verzen) die bewaard zijn gebleven uit het Rijmboek beslaan twee passages 
uit dit leven. In de eerste kolom op blad 154 wordt de oversteek van de rivier beschreven en het verlies 
van beide zoons. Deze passage loopt door tot onderaan de laatste kolom op f. 155. Daar breekt de tekst 
af net voordat Eustachius in gesprek raakt met de soldaten die keizer Trajanus had uitgezonden om 
hem terug te vinden. Vervolgens ontbreken er vijf bladen. Op blad 161 blijkt het verhaal het einde te 
naderen: de triomferende Eustachius keert terug uit de strijd, maar wordt door keizer Hadrianus met 
zijn familie voor de onverwacht weinig-bloeddorstige leeuwen geworpen. 
 Van sente Eustaes kent een tweetal overeenkomsten met Van sente Caterinen. Evenals in die vers-
legende richt de verteller van Van sente Eustaes zich tot een luisterend publiek. Ten eerste is in twee 
verzen een mogelijke aanwijzing voor aurale receptie te vinden: 
 
 vers 179  Daer hic u hier te voren af las 
 vers 223  Nu willic u segghen hare namen 
      
Zowel het ‘(voor)lezen’ uit vers 179 als het ‘zeggen’ uit vers 223 kunnen gericht zijn tot een luisteraar. 
Echter, voor beide woorden is een andere vertaling, waar niet noodzakelijk een luisterend publiek voor 
nodig is, evengoed mogelijk. In vers 223 kan ‘segghen’ namelijk ook worden opgevat als ‘bekendma-
ken’. Evenzo kan ‘lesen’ worden vertaald met ‘verklaren’ of ‘meedelen’.131 Op basis van de bewaard 
gebleven fragmenten is het dus moeilijk uit te maken of de aansprekingen van het publiek die deze 
tekst bevat, mogen worden geïnterpreteerd als aanwijzing voor een beoogde receptie via voorlezen van 
de tekst, en van deze redactie. 
 Het andere punt van overeenkomst met Van sente Caterinen zijn de verwijzingen naar een bron 
waarin het leven van Sint-Eustachius is opgetekend. In Van sente Eustaes wordt zelfs meerdere malen 

                                                           
129 Lexikon 1977-1999, IV, kol. 110-111 (Eustachius) en VI, kol. 1283-128 (Noodhelpers) – beide geraadpleegd via 
www.brepolis.net (6 juni 2014). In de Legenda aurea-vertaling van de Bijbelvertaler van 1360 komt Eustachius niet voor. 
130 Deze samenvatting is gebaseerd op de moderne Nederlandse Legenda aurea-vertaling van Hunink & Nieuwenhuis 2006, 
263-270. 
131 Ook mogelijk volgens het MNW: ‘lesen’ betekenis 7 (‘verklaren, mededeelen’) (22 augustus 2014). 

http://www.brepolis.net/
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naar een ‘scrifture’ of een ‘boec’ verwezen. Voorbeelden hiervan komen voor in vers 28, 139, 141, 
176, 225 en 229: 
 
    Nu latic van Eustaese al stille 
    E[n]de vort nu hier segghen wille, 
    Alsoe hic in de scriftu[r]e las, 
    Hoet der naer met sine[n] kindren was. 

    Ende doe stapp[ha]ns hi daer sochte 
    Hoe hi sijn broet verdienen mochte. 
    Dadesse die port ghehen [ = gheheten] was, 
    Alzo hict inde scrifture las. 
    Alse hi een stic dar hadde gheweest, 
    Also ment inde scrifture leest, 
    Doe gaven hem alle van dier steede 
    De achterwaerne hare weede. 

    Die scipman starf, so bleef allene 
    Ende met niemene vand soe gheme[ne]. 
    Die boec, hi segt ons over waer, 
    Dat sent gheviel wel saen der naer, 
    Int lant dar die vrouwe was, 
    Daer hic u hier te voren af las, 

    Wel corteleke gheviel dar naer 
    Dat die ridders in torp dar, 
    Daer Eustaes was ghereden, quamen. 
    Nu willic u segghen hare namen: 
    Die een Antiote gheheten was, 
    Alzo hict inde scr[ift]ure las, 
    Die ander ruddre [.]cachijs. 
    Dat wiste wel die ghoede Placijs. 
    Si hadden sine rudders gheweest, 
    Also ment inde scrifture leest.132 
 
Hoewel de informatie uit de meeste passages waarin naar een bron wordt verwezen uit de Legenda 
aurea overgenomen kan zijn, is er één passage die informatie bevat die niet in (de door mij geraad-
pleegde edities van) het werk van Jacobus de Voragine is te vinden: de namen van de twee ridders die 
op zoek zijn naar Eustachius/Placidus (vers 224-226).133 Aangezien deze redactie, bovendien, evenals 
de redactie van Van sente Caterinen in het Oudenaardse Rijmboek, meer uitgesponnen is en voorzien 
van meer directe rede dan de prozalegende in de Legenda aurea, lijkt het aannemelijk dat ook Van 
sente Eustaes een (berijmde) vertaling is van een andere Latijnse, of misschien zelfs Franse versie van 
het leven van Sint-Eustachius. Met name in Frankrijk was deze heilige namelijk erg populair. In zijn 
ongepubliceerde onderzoek vermeldt Eddy Verschuren dat daar ‘niet minder dan elf berijmde legen-
den en dertien versies in proza’ bewaard zijn gebleven. Deze gaan alle terug op de zogenaamde 
‘woordelijke’ Latijnse vertaling uit het Grieks.134 Ook Van sente Eustaes gaat volgens Verschuren 
waarschijnlijk terug op deze ‘woordelijke’ vertaling, aangezien beide op meerdere plaatsen met elkaar 
overeen komen en, in tegenstelling tot de ‘vrije’ vertaling, de naam van het dorp geven waar Eustachi-
us zijn familie terugvindt: Badissus. In het Rijmboek is deze naam geschreven als ‘Dadessa’ (vers 138, 
zie hierboven).135 
 

                                                           
132 Respectievelijk: Van sente Eustaes, vers 26-29, 136-143, 174-179 en 220-229. De rechte haken geven een reconstructie 
van de tekst aan door Gysseling. De cursivering is door mij aangebracht. 
133 Hiervoor heb ik Maggioni 1998, II, 1090-1098 geraadpleegd (en Hunink & Nieuwenhuis 2006, 263-270 die van zijn editie 
gebruik maken). 
134 Verschuren 1949, 97. De benaming ‘woordelijke’ vertaling en ‘vrije’ vertaling neemt hij over uit Monteverdi 1908-1911. 
135 Verschuren 1949, 99-100. Hij leest ‘Dadessa’ als ‘Vadessa/Uadessa’, de kapitale ‘D’ kan voor een kapitale ‘U’ worden 
aangezien, omdat de letter bovenaan niet gesloten is. Er komt echter geen enkele andere kapitale ‘U’ voor in het Rijmboek, 
waardoor geen voorbeeld van deze letter voorhanden is en de correcte lezing van de plaatsnaam onzeker blijft.  
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Voor het bepalen van de lengte van Van sente Eustaes biedt de lengte van Van sente Aechte, de vol-
gende bewaarde tekst in de codex (paragraaf 3.4e), een duidelijk aanknopingspunt. In de epiloog bij 
deze tekst wordt namelijk opgegeven hoeveel verzen hij telde. Hieruit valt af te leiden dat Van sente 
Aechte waarschijnlijk op f. 163 moet zijn begonnen. Tussen het laatste bewaarde blad met het leven 
van Sint-Eustachius (f. 161) en het mogelijke eerste blad met het leven van Sint-Agatha ontbreekt dan 
slechts één folium. Aangezien Van sente Eustaes op f. 161 het einde nadert, mag aangenomen worden 
dat de tekst op f. 163 eindigde en de legenden van Sint-Eustachius en Sint-Agatha op elkaar volgden 
in de codex. Het begin van Van sente Eustaes is echter moeilijker te bepalen. Zoals uit de eerder gege-
ven inhoudsbeschrijving blijkt, gaan aardig wat gebeurtenissen vooraf aan het moment dat Eustachius 
zijn zoons verliest (op f. 154) en ongetwijfeld zal de (Latijnse) brontekst ook hier meer woorden voor 
nodig hebben gehad dan de Legenda aurea. Kon de kopiist dit op vijf bladen kwijt, of is tien waar-
schijnlijker? Het zal bij een ruwe schatting moeten blijven, maar dat Van sente Eustaes meer dan vijf-
tien folia heeft omvat, is zeker niet onmogelijk (ca. f. 145/149-163?). Aangezien Van den levene ons 
heren rond f. 144 geëindigd moet zijn (paragraaf 3.4c), kan tussen beide teksten slechts een korte tekst 
(van max. ca. 600 verzen) hebben gestaan. Of misschien grensden beide teksten aan elkaar. 
 
 
 e.  Van sente Aechte 
 
Een derde verslegende, waarvan nog fragmenten uit het Oudenaardse Rijmboek zijn bewaard, gaat 
over Agatha van Sicilië, die de marteldood stierf op 5 februari 253.136 Zij was reeds in de derde eeuw 
heilig verklaard en genoot evenals de twee hierboven vermelde heiligen een grote populariteit in de 
tijd dat het Oudenaardse Rijmboek werd geschreven. Haar legende is onder meer opgenomen in de 
Legenda aurea en was ook in het Middelnederlands al verspreid via de Tweede Partie van de Spiegel 
histo-riael.137 Ze is onder meer beschermheilige tegen vuur en natuurrampen.138 
 Van de verslegende Van sente Aechte (rijmschema: aabb) zijn zeven bladen teruggevonden (f. 165, 
166, 169, 170, 179, 181 en 184), in totaal 771 verzen. Van geen enkele andere tekst uit het Rijmboek 
zijn zoveel verzen bewaard gebleven. De Legenda aurea geeft de volgende beschrijving van haar le-
ven: 
 

Agatha, een vrome maagd van gegoede stand, woonde in Catanië op Sicilië. Quintianus, stadhouder al-
daar, maar van lage afkomst, had een oogje op haar en probeerde haar ertoe te brengen om aan zijn afgo-
den te offeren. Toen zij volhardde in haar weigering, bracht hij haar onder bij de prostituee Aphrodisia en 
haar negen dochters. Ook zij konden haar niet van haar standvastige geloof afbrengen en Aphrodisia 
bracht haar terug naar Quintianus. Hierop liet hij Agatha opsluiten en martelen door haar de borsten af te 
snijden. Na deze marteling werd ze ’s nachts in haar cel bezocht door een oude man en een jongen met 
een lamp, die een fel licht uitstraalde, wat de bewakers deed vluchten. De oude man was de apostel Pe-
trus, die haar met enkele woorden volledig genas. Quintianus’ woedende reactie liet niet lang op zich 
wachten: hij gooide Agatha in een vuur waarin hij eerst scherven had gegooid om de wonden nog ernsti-
ger te maken. Onmiddellijk beefde de aarde en kwam het volk in opstand. Quintianus liet daarna de zwaar 
gewonde Agatha weer opsluiten in de kerker, waar zij na een gebed stierf, in het jaar 253. Een goed ge-
klede jongeman, met in zijn gevolg nog honderd jongemannen, begroef haar eervol. Quintianus werd ver-
trappeld door zijn eigen paarden en Agatha stopte op wonderbaarlijke wijze een uitbarsting van de Et-
na.139 

 
Het verhaal in het Rijmboek mist het begin en wordt vier keer onderbroken door tekstverlies. Desal-
niettemin is de voortgang van de legende goed te volgen. Zo is op f. 165 nog net iets te lezen over de 

                                                           
136 Volgens de Legenda aurea (vgl. Maggioni 1998, I, 260). 
137 Volgens de BNM (10 mei 2013) bestaat er nog een andere dertiende-eeuwse Middelnederlandse tekst over Sint-Agatha, 
bewaard gebleven op een schutblad van handschrift Bethlehem (PA), Lehigh University Library, 23449. Dit berust op een 
fout van De Ricci & Wilson 1935-1937, II, 1988. In werkelijkheid betreft het een administratief document in een cursieve 
hand uit het in de vijftiende eeuw gestichte Delftse Sint-Agatha-klooster (Lois Fischer Black – e-mail: 20 augustus 2012). 
138 Lexikon 1977-1999, I, kol. 202 – geraadpleegd via www.brepolis.net (6 juni 2014) en 
nl.wikipedia.org/wiki/Agatha_van_Sicilië (6 juni 2014). 
139 Deze samenvatting is gebaseerd op de moderne Nederlandse Legenda aurea-vertaling van Hunink & Nieuwenhuis 2006, 
46-51 en vergeleken met de Latijnse tekst volgens Maggioni 1998, I, 256-261. 

http://www.brepolis.net/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agatha_van_Sicilië
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jonge jaren van Agatha en wordt vervolgens beschreven hoe Quintianus haar naar zich toe laat bren-
gen. Op de ontbrekende bladen 167-168 moet een lange discussie tussen Quintianus en Agatha hebben 
gestaan, want op f. 166 was de woordenwisseling al begonnen en op f. 169 eindigt ze pas. Op het 
zwaar beschadigde f. 170 staat dat Agatha bij Aphrodisia wordt ondergebracht. Door het ontbreken 
van de volgende acht bladen ontbreken de hele Aphrodisia- en martelpassage. De verhaaldraad kan pas 
weer worden opgepikt wanneer Quintianus Agatha terugziet na haar wonderbaarlijke genezing. Aan 
het einde van f. 179 beeft de aarde, maar net als het spannend wordt, ontbreken weer twee folia. Op f. 
181 wordt beschreven hoe Agatha sterft en begraven wordt, maar blijkbaar was er daarna nog vol-
doende verhaalstof om twee verloren bladen te vullen. Aan het einde van f. 183 begon waarschijnlijk 
de epiloog bij de tekst, die op f. 184ra eindigde. 
 Het Rijmboek-fragment met de meeste waarde voor dit onderzoek is blad 184. Het is in de eerste 
plaats belangrijk door de gelukkige omstandigheid dat het bewaard is gebleven. Dit folium wordt na-
melijk niet al eeuwenlang bewaard in een Oudenaardse archief, maar heeft via grotendeels onbekende 
wegen de Bodleian Library te Oxford bereikt, alwaar het pas rond 1900 werd opgemerkt (paragraaf 
3.2). Om deze reden waren het blad, noch de epiloog bij Van sente Aechte, noch de daaropvolgende 
proloog van Van sente Waerneer aan Vander Meersch bekend. In de tweede plaats is het blad door 
deze overgang tussen van Van sente Aechte naar Van sente Waerneer belangrijk: de epiloog en aan-
sluitende proloog bevatten informatie die zorgt voor een beter begrip van de codex. In deze paragraaf 
en paragraaf 3.4f zal ik me beperken tot het beschrijven van deze informatie. In paragraaf 3.7 zal ik 
aantonen wat de waarde ervan is. 
 Helaas is de epiloog van Van sente Aechte niet volledig bewaard gebleven. Op f. 184ra zijn enkel 
de laatste 23 verzen ervan te vinden: 
 
    Ghod hi latene met eeren leven 
    Ende ember sulke dinc anegaen 
    Dat hem in staden moete staen, 
    So dat hem Ghod, na sijn leven, 
    Hemelrike moete geven, 
    Ende oec hem allen mede 
    Die over hem bidden in elker stede. 
    Dit maecti sente Aechte teren 
    Na de ghebornesse ons heren 
    M CC ende VI ende LXXX jaer, 
    tEnamme in sinen cloester daer. 
    Die over hem nu bidden sal, 
    Ghod ghevem geluc ende goet geval 
    Alle daghe die hi sal leven, 
    Ende Ghod ne moetene niet begeven, 
    Hine motem gheven hemelrike 
    Na sijn leven ewelike. Amen. 
    Dese boec es nuttelec sere 
    Diene leest bi onsen here, 
    So waer soet es, lude of stille, 
    Indien dat hijt doet met goeden wille. 
    XXVII C vaers heeft hi an; 
    Dit es oec waer, bi sente Jan.140 
 
Deze epiloog bevat vier elementen: in vers 749-755 wordt de wens geuit dat God de auteur een plaats 
in de hemel moet gunnen, in vers 756-759 worden vervolgens een datering en lokalisering van de tekst 
gegeven, en in vers 760-769 wordt op het nut voor het zielenheil gewezen voor eenieder die de tekst 
zelf leest of hem zich laat voorlezen, zolang het maar met goede intenties gebeurt. In vers 770-771, ten 
slotte, wordt een opgave gegeven van het aantal verzen dat de tekst telt.141 
 Uit de datering en lokalisering die in deze epiloog gegeven worden, blijkt dat de tekst in 1286 in 
een klooster te Ename is geschreven. Aangezien sprake is van ‘sinen cloester’ (vers 659), mag aange-

                                                           
140 Van sente Aechte, vers 749-771. De cursivering is door mij aangebracht. 
141 Voor meer voorbeelden van de opgave van het aantal verzen onder een tekst, zie Ermens 2013, 16-23. 
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nomen worden dat de auteur een man was, waarschijnlijk een benedictijner monnik uit de Sint-
Salvatorabdij uit Ename (zie ook paragraaf 3.4g). Als zijn naam vermeld werd in de epiloog, dan is dat 
op het vorige blad gebeurd, misschien zelfs vrij kort voor het einde van kolom 183vb, aangezien aan 
het begin kolom 184ra een goed woordje voor hem wordt gedaan. 
 De legende van Sint-Agatha is volgens de epiloog een nuttige tekst die ‘lude of stille’ kan worden 
gelezen (vers 76). Na de aanwijzingen in Van sente Caterinen, Van den levene ons heren en Van sente 
Eustaes dat de teksten mogelijk (ooit) bedoeld waren om te worden voorgelezen, bevat Van sente 
Aechte een expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van het hardop lezen (‘lude’) van een tekst, al is 
het niet zeker of hardop lezen zonder meer gelijkgesteld mag worden aan voorlezen (en of de redactie 
in het Oudenaardse Rijmboek voor voorlezen was bedoeld).142 Ook op andere plaatsen in de tekst 
spreekt de verteller het publiek aan: 
  
    Vernemt wel, hic doe weten 
    Een deel der zeden die hi [ = Quintianus, DE] plach 
    Ende de richeit die an hem ghelach, 
    Dat ghire bet sult na verstaen 
   Van dat hic hier sal anegaen. 
 
    Doe Quintianus, die vule sot, 
    Die onghenadeghe, vrede tyran, 
    Dat ongeloeve dus groet ghewan 
    Dat hic ghesegghen niet ne [ma]ch 
 
    Nu hort hier rechte waerheit143 
 
Met name in het laatste voorbeeld (vers 502) wordt gezinspeeld op een aurale receptie. 
 
Van Sint-Agatha circuleerden in de eeuwen voordat de verslegende uit het Oudenaardse Rijmboek 
werd geschreven, evenals van Sint-Catharina en van Sint-Eustachius, meerdere Latijnse levensbe-
schrijvingen. De versie die als bron heeft gediend voor Van sente Aechte is, volgens Verschuren, 
waarschijnlijk niet bewaard gebleven.144 Wel bevat de tekst een tweetal verwijzingen naar die bron. In 
vers 502-506 staat geschreven: 
 
    Nu hort hier rechte waerheit: 
    Alse die maegt dat hadde gheseit, 
    Bleef soe ligghende ghebonden dar 
    In den carcre vir daghe der naer, 
    Nad[ie]n dat hict ghescreven sach.145 
 
 
De andere verwijzing is opvallender: 
 
    Quintianus, die quade tyran, 
    Hi was een gheweldech man, 
    Also wi vinden inden Latine: 
    Edel gheboren van Sarrasine, 
    Coninc endoec conincskint, 
    Na dien dat men ghescreven vint.146 

                                                           
142 Hoe ‘stille’ moet worden opgevat, is evenmin zeker. Werd rond 1300 al ‘stil’ individueel gelezen? Wat de tegenstelling 
‘lude of stille’ evenwel duidelijk maakt, is dat een tekst ook toen al op meerdere, evenwaardige manieren kon worden gereci-
pieerd. 
143 Van sente Aechte, vers 61-65, 87-90 en 502. 
144 Verschuren 1949, 119-123. Volgens Verschuren sluit Van sente Eustaes nauwkeuriger aan bij de Griekse versie die wordt 
toegeschreven aan Simeon Metaphrastes, dan de bewaard gebleven Latijnse versies. Hij gaat daarom uit van een verloren 
Latijnse schakel tussen het Grieks en Middelnederlands. 
145 Van sente Aechte, vers 502-506. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. De cursivering 
is door mij aangebracht. 
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De verteller zegt hier dat de informatie dat Quintianus een koningskind was, gevonden kan worden in 
een geschreven bron. Zowel in de versie in de Legenda aurea, zoals hierboven is samengevat, als in de 
Latijnse versie die Verschuren citeert, wordt echter vermeld dat Quintianus van lage, onedele afkomst 
is.147 
 
Van Van sente Aechte is de omvang eenvoudig te reconstrueren. Niet alleen is het einde van de tekst 
bewaard op f. 184ra en moet het begin ervan na f. 161 gelegen hebben (aangezien dat het laatste be-
waarde blad met Van sente Eustaes is), de tekst geeft in vers 770 bovendien zelf aan hoeveel verzen 
hij telt: 2700. Of dit een afgerond aantal is, is niet te bepalen, maar dat is geen probleem voor de re-
constructie. Het doel van deze berekeningen is slechts het benaderen van het folium waarop de teksten 
kunnen zijn begonnen en geëindigd. Met kolommen van 31 à 32 regels zijn voor de 2700 verzen 84 à 
87 kolommen nodig, of 22 folia. De tekst zou dan begonnen zijn op f. 162 of net op f. 163. Aangezien 
het eerste bewaarde blad uit de codex waarop Van sente Aechte staat (f. 165) over het begin van haar 
leven vertelt, lijkt het aannemelijk dat de tekst inderdaad snel na het slot van Van sente Eustaes is be-
gonnen. 
 
 
 f.  Van sente Waerneer 
 
Het heiligenleven dat wordt beschreven in Van sente Waerneer valt op tussen de andere heiligenlevens 
die in het Oudenaardse Rijmboek voorkomen. Werner van Oberwesel – ook bekend als Werner van 
Bacharach of Werner van Wormrath – leefde namelijk ongeveer duizend jaar later dan de andere heili-
gen. Zijn vermeende marteldood op 19 april 1287 in het Duitse Bacharach moet voor de lezers van het 
Rijmboek een recente gebeurtenis zijn geweest. 
 

Van sente Waerneer verhaalt hoe een vrome christenknaap, geboren uit elkaar liefhebbende, maar famili-
aal te nauw verwante en daardoor ongetrouwde ouders, verstoten wordt wanneer zijn vader en moeder 
een nieuwe relatie aangaan en beiden met hun nieuwe partner kinderen krijgen. Wanneer hij op een dag in 
de kerk is, ziet hij een wonder met een hostie geschieden en komt door het daarop volgende gesprek met 
de pastoor te laat terug bij de Joodse familie waar hij onderdak heeft gevonden. De vrouw stuurt hem di-
rect naar de kelder waar haar man, Isaac, ongeduldig op hem wacht. Het blijkt echter al snel dat Werner 
niet nodig was voor een klusje, maar voor een fatale bloedafname ten behoeve van het joodse Paasfeest. 
Zijn levenloze lichaam wordt in de Rijn geworpen, maar spoelt al snel aan en wordt door het helder licht 
en de zoete geur die het verspreidt teruggevonden, in ongeschonden staat, ten teken van zijn heiligheid.148 

 
Vermeende Joodse moorden op jonge christenknapen, met vreselijke uitbraken van Jodenhaat tot ge-
volg, kwamen in die tijd vaker voor. In Engeland bijvoorbeeld was eerder in de dertiende eeuw (1255) 
de dood van Hugh van Lincoln al aan de Joodse behoefte aan christenbloed toegeschreven.149 Ook de 
vermeende moord op Werner veroorzaakte oproer en in de periode 1287-1289 braken pogroms uit in 
het Nederrijn/Middenmoezel-gebied.150 Gezien de gevolgen is het dus niet zo verwonderlijk dat het 
verhaal van Werner zich langs handelswegen, waarvan het nabijgelegen Keulen en Frankfurt belang-
rijke knooppunten waren, over Europa verspreidde.151 
 Van sente Waerneer is een van de belangrijkste getuigen van de snelle verspreiding van de ‘Ritu-
almordgerüchte’ en blijkt volgens het Verfasserlexikon zelfs de vroegst bekende verhalende bron over 
                                                                                                                                                                                     
146 Van sente Aechte, vers 66-71. De cursivering is door mij aangebracht. 
147 Maggioni 1998, I, 256 (vgl. Hunink & Nieuwenhuis 2006, 46). Verschuren 1949, 120-121. 
148 Deze samenvatting is gebaseerd op de resterende fragmenten van Van sente Waerneer en aangevuld aan de hand van de 
samenvatting in Mengten 1995, 161. 
149 Ruim een eeuw later wordt er in Geoffrey Chaucers Canterbury Tales nog naar Hugh verwezen in The prioress’s tale: O 
yonge Hugh of Lincoln, slayn also / With cursed Jewes, as it is notable /... (vers 684-685 volgens Benson 1987, 212). 
150 Mengten 1995, 174-181 bespreekt de gevolgen van de vermeende moord. Vrij snel na Werners dood werd een kapel in 
Bacharach voor hem opgericht en in de zestiende eeuw werd een deel van zijn relikwieën naar Besançon overgebracht, waar 
hij als patroonheilige van de wijnbouwers werd vereerd (p. 180). 
151 Interessant is de stelling van Mengten 1995, 178 dat de omvang van de pogrom die in april 1288 in Bonn plaatsvond 
mogelijk medebepaald is door de nederlaag op het slagveld bij Woeringen van de beschermheer van de joden, de Keulse 
aartsbisschop. De Brabantse troepen vormen dus misschien, naast de handelsroute, een andere band tussen de gebeurtenissen 
in Bacharach en het Rijmboek. 



HOOFDSTUK 3 • HET OUDENAARDSE RIJMBOEK 

  
 

• 95 • 

de gebeurtenissen te zijn.152 De oudste Middelhoogduitse versie dateert pas van een halve eeuw later 
en de Latijnse prozaversies die daarop gebaseerd zijn, stammen uit de tweede helft van de veertiende 
eeuw en de vijftiende eeuw. Ten opzichte van deze versies wijkt Van sente Waerneer op meerdere 
punten af. De Rijmboek-versie van de legende bevat namelijk uitzonderlijk een beschrijving van de 
jeugd van Werner, evenals een hostiewonder dat in geen enkele andere bron te vinden is.153 Over feite-
lijke details blijkt de auteur daarentegen minder goed op de hoogte, want volgens hem vonden de ge-
beurtenissen plaats in Bacharach, terwijl de feiten zich voordeden in Oberwesel. Bacharach is de 
plaats waar het lichaam van Werner aangespoeld zou zijn.154 Binnen de overlevering van Werners 
heiligenleven is Van sente Waerneer dus niet alleen een vroege getuige, maar ook een inhoudelijk 
afwijkende getuige. 
 Van dit berijmde heiligenleven (rijmschema: aabb) zijn slechts 236 verzen op twee bladen bewaard 
(f. 184 en 186). Onderaan kolom 184ra begint de tekst met een proloog, voorafgegaan door een geru-
briceerd, vierregelig rijmend opschrift waarin kort de inhoud wordt aangegeven: 
 
    Hier beghint de prologhe cort ende goet 
    Van sente Waernere, die sturte sijn bloet 
    Om Jhesus Kerste onsen here, 
    Dien hi diende ende minde sere.155 
 
Van de andere verslegenden zijn de prologen niet bewaard gebleven, waardoor het onzeker is of ze op 
dezelfde manier begonnen. Werners proloog bevat in ieder geval – evenals de voorgaande epiloog bij 
Van sente Aechte – een aantal interessante elementen: 
 
    Alle de ghene die sullen wesen 
    Dar men desen boec sal lesen: 
    Saluut, gheluc ende ghoden dach 
    Ghevem Ghod, diet wel doen mach; 
    Jhesus Kerst, dor sine vijf wonden, 
    Moetem vergheven al sine sonden 
    Ende bringhen mede ut alre noet; 
    Of si ghedinken der scarper doet 
    Van enen kinsscen jonghelinghe 
    Dat doet es bleuen nu nichtinghe [ = onlangs] 
    Om de minne van onsen here; 
    Ende die hem reverentie ende eere 
    Sullen doen, dat eussce leven 
    Moeten si besitten sonder sneven 
    Met ghode onsen here in hemelrike. 
    Amen segt alle ghemeenlike, 
    Ende daer naer oemoedelike hor[t] 
    Sin leven ende sine passie v[ort].156 
 
De opening van deze proloog roept onmiddellijk het beeld op van een tekst die voorgelezen zal wor-
den aan een groep toehoorders: ‘aan iedereen die aanwezig zal zijn waar men dit boek zal 
(voor)lezen...’ Door de nadruk op aanwezigheid van anderen bij het lezen, kan het woord ‘lesen’ in 
deze context niet opgevat worden als individueel lezen. De slotzin van de proloog bevestigt dit beeld: 
‘en luister daarna nederig naar zijn leven en zijn lijdensweg.’ Hiermee roept Van sente Waerneer na-
drukkelijker een aurale receptie van de tekst op (maar niet noodzakelijk van deze redactie) dan de 

                                                           
152 Stammler e.a. 1978-2008, X, kol. 948 (Wernher von Oberwesel (von Bacharach)). 
153 Stammler e.a. 1978-2008, X, kol. 946-950. Er bestaat een enkele oudere niet-verhalende bron over de gebeurtenissen, de 
Gesta Trevororum (ca. 1300). Vgl. Stammler e.a. 1978-2008, X, kol. 945 en Mengten 1995, 161-162. Het verschil tussen de 
Middelnederlandse legende en de Latijnse legende is de reden voor de moord: in het Middelnederlands gaat het om het bloed, 
in het Latijn om de hostie die Werner even ervoor had ontvangen (Vgl. Mengten 1995, 162). 
154 Mengten 1995, 181-182. 
155 Van sente Waerneer, vers 1-4. 
156 Van sente Waerneer, vers 5-22. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. VMNW: ‘nich-
tinge’ (6 juni 2014). In de codex bevat het citaat een punctus na ‘mede’ (vers 11). 
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voorgaande drie heiligenlevens. Bovendien zijn ook op andere plaatsen in de tekst verwijzingen te 
vinden naar deze vorm van receptie: 
 
 vers 38  Also ic u wel hier na sal toeghen 
 vers 161-162  Vor thuus daer de vorseide Ysaac / In wonde, alzo ghi hebt ghehort 
 vers 189  Nu hoert hoe sine aneghinghen saen 
 vers 207  Amen segt alle ghemeenlike157 
 
Met name de herhaling van ‘Amen segt alle ghemeenlike’ in vers 20 en 207 is een indicatie voor een 
beoogd luisterend publiek. Ook in enkele andere teksten kunnen vergelijkbare uitspraken worden te-
ruggevonden.158 
 Een tweede interessant element uit de proloog is de nadruk op het nut van deze tekst voor het zie-
lenheil van de lezer. Aansluitend op de voorafgaande epiloog van Van sente Aechte, waarin de lezer 
wordt gewezen op het nut van het lezen of horen lezen van de tekst, wordt de lezer in de proloog van 
Van sente Waerneer hetzelfde voorgehouden. Niet alleen zou God iedereen die aanwezig is tijdens het 
voorlezen van deze tekst een heilwens, geluk en een goede dag moeten geven, maar ook zullen de 
aanwezigen een plaats in het hemelrijk verdienen wanneer ze de treurige dood van Werner herdenken. 
 Na de proloog begint de eigenlijke legende, eveneens voorafgegaan door een berijmd opschrift: 
 
    Hier beghint de passie sine, 
    Als hict versta in therte min. 
    Besiden Coelne te Bagharac 
    Daer woende een Juede ende hiet Ysaa[c].159 
 
Twee zaken in deze verzen trekken de aandacht. In de eerste plaats verwijst de verteller naar zichzelf, 
maar in tegenstelling tot de ‘ik’ in de andere vier heiligenlevens, die zijn informatie uit een ander boek 
heeft gehaald, zegt de ‘ik’ hier het verhaal te vertellen zoals hij het begrepen heeft. In het vervolg zal 
hij daar nog enkele keren op wijzen: 
    
 vers 33  TeBagharac, als hic hebbe verstaen, 
 vers 40  Alsoe hict verstont in therte mijn 
 vers 198  Dat siere mede, dats mi bekent, 
 vers 208  Dese Juede hi hadde, dies hic seker bem, 
 
In plaats van zich te beroepen op een schriftelijke bron die naast hem ligt tijdens het schrijven, lijkt de 
verteller hier een verhaal te vertellen dat hij elders heeft gehoord. Mogelijk baseerde de auteur zich 
enkel op een mondeling verspreide beschrijving van een recente gebeurtenis (‘nu nichtinghe’). 
 In de tweede plaats valt op dat Bacharach wordt gesitueerd voor het publiek, waarmee het hierbo-
ven geschetste beeld van ‘een verhaal van horen zeggen’ bevestigd lijkt te worden. Volgens de vertel-
ler ligt Bacharach ‘besiden’, in de nabijheid van, de grote stad Keulen. In werkelijkheid ligt het stadje 
tussen Koblenz en Mainz, hemelsbreed bijna 130 kilometer van Keulen. Deze situering moet daarom 
niet gezien worden als een nauwkeurige geografische plaatsbepaling, maar als een ruime aanduiding 
van een regio. De metropool Keulen was kennelijk een bekend referentiepunt – al was het maar van 
horen zeggen – en alles wat ‘daarachter’ lag was waarschijnlijk minder bekend. Dit is een aanwijzing 
dat de tekst was geschreven, of ten minste was aangepast, voor een publiek uit de (westelijke) Neder-
landen. 
Omdat de tekst bovendien geen taalkundige aanwijzingen bevat dat hij teruggaat op een Duitse bron, 
is het waarschijnlijk dat we hier van een originele Middelnederlandse tekst kunnen spreken.160 Ten 
slotte blijkt, zoals hierboven is getoond, dat Van sente Waerneer elementen bevat die niet in de Duitse 

                                                           
157 Van sente Waerneer, vers 38, 161-162, 189 en 207. 
158 Vers 654 in Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus: ‘Amen segghet mede nu allegader’; vers 97 in Van der biechten: 
‘Amen segt mede nu allegader’; vers 69 in Van onser vrouwen lof: ‘Amen segt mede nu allegader’. Alle verzen volgens 
Gysseling 1980, II-1. 
159 Van sente Waerneer, vers 23-26. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. De vet gedruk-
te tekst is door mij aangebracht en duidt een gerubriceerd opschrift aan. 
160 Evert van den Berg (e-mail: 24 oktober 2012). 
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en Latijnse versies voorkomen. Door het toevoegen van het hostiemirakel en de verstoting door zijn 
ouders probeert de auteur van Van sente Waerneer een mondeling circulerend verhaal over de ver-
meende rituele moord uit te breiden tot een volwaardige heiligenlegende. 
 
Ook de lengte van Van sente Waerneer toont dat de tekst een aparte status had tussen de heiligenle-
vens in het Oudenaardse Rijmboek. In tegenstelling tot de andere verslegenden moet het een korte 
tekst geweest zijn. Zelfs het toevoegen van enkele verhaalelementen aan het begin van de tekst om het 
op een echt heiligenleven te laten lijken, kon niet voorkomen dat de tekst waarschijnlijk minder dan 
vijf bladen besloeg. De tekst begint op f. 184ra, maar nadert op het laatste bewaarde blad van deze 
tekst (f. 186) het einde al: de moord heeft plaatsgevonden. De kans dat deze legende na f. 188 eindigde 
is daarom erg klein. 
 
  
 g.  Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus 
 
Het laatste heiligenleven in het Oudenaardse Rijmboek is het dubbel-leven van Maria van Egypte en 
de woestijnvader Zosimas. Volgens de overlevering stierf Maria in ca. 421 (feestdag 2 april) nadat ze 
47 jaar lang in grote eenzaamheid boete had gedaan voor haar zonden. Zosimas, de uitverkorene om 
haar op het einde van haar leven de zo verlangde communie toe te dienen, zou een twintigtal jaar later 
(ca. 440, feestdag 4 april) eveneens een natuurlijke dood sterven. Maria, met name populair in Frank-
rijk, werd de patrones van de boetvaardige vrouwen.161 
 Van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus zijn uit het Rijmboek zes folia bewaard gebleven (f. 
224, 225, 227, 238, 240 en 243), in totaal 705 verzen: 
 

De levenswandel van Zosimas en Maria liep sterk uiteen: de een was altijd vroom, de ander aanvankelijk 
een zondares. Zosimas was een strenge monnik die van zijn klooster in Palestina verhuisde naar een 
klooster aan de Jordaan om een nog volmaakter leven te leiden. Het is dit klooster dat beschreven wordt 
op het eerste bewaarde blad van deze legende uit het Oudenaardse Rijmboek (f. 224): de monniken droe-
gen ruwe kleren en sliepen op stenen, en de toegang tot het klooster was gesloten, zodat er geen gasten 
binnenkwamen. Elke vastentijd trokken alle monniken de woestijn in om daar in eenzaamheid te leven 
van wat God hen zou aanbieden. Wanneer de monniken elkaar tegenkwamen, keerden ze elkaar de rug 
toe, en na terugkomst in het klooster werd niet over de geleden ontberingen gesproken (f. 225). Ook Zo-
simas trok er opuit en bad vol overtuiging tot God voor een ontmoeting met een heilig mens daar in de 
woestijn. Op het ontbrekende blad f. 226 gaat zijn wens in vervulling en op f. 227 is te lezen hoe de on-
geklede Maria (die al 47 jaar in de woestijn ronddwaalde om penitentie te doen) Zosimas om zijn mantel 
vroeg om haar lichaam mee te bedekken. Beiden dachten te maken te hebben met een heilige, wierpen 
zich op de grond en smeekten elkaar om van de ander de zegen te krijgen. Uiteindelijk wist Zosimas deze 
patstelling te doorbreken en als eerste gezegend te worden (zij moest wel heiliger zijn, aangezien ze zijn 
naam kende zonder dat ze elkaar ontmoet hadden!). De volgende tien bladen ontbreken, het gedeelte van 
de tekst waarin Maria’s losbandige en daarom uiterst zondige leven werd beschreven. Op het eerstvol-
gende bewaarde blad, f. 238, is te lezen hoe Maria aan Zosimas vroeg haar het volgende jaar een hostie te 
brengen op Witte Donderdag, zodat ze eindelijk van haar zonden verlost kon worden. Zosimas wachtte 
een jaar lang op deze gelegenheid, zonder de andere monniken een woord over de ontmoeting te zeggen. 
Ook het wachten in de woestijn duurde lang, maar op het volgende ontbrekende blad (f. 239) moet hij 
Maria teruggevonden hebben. Op f. 240 ontbreekt eveneens tekst, omdat een deel van de buitenkolom 
weggesneden is, maar op het einde van dat blad is opnieuw een jaar gepasseerd. Zosimas was terugge-
keerd naar de woestijn om Maria weer te ontmoeten. Echter, deze keer trof hij haar dood aan. Ze was on-
middellijk na de vorige ontmoeting gestorven. Op het ontbrekende f. 241 en 242 kreeg Zosimas hulp van 
een leeuw om haar te begraven en heeft hij zijn medebroeders over zijn wonderbaarlijke ontmoeting inge-
licht. Op f. 243 ten slotte wordt gemeld dat hij honderd jaar was geworden en na zijn dood in de hemel is 
ontvangen.162 

 

                                                           
161 Lexikon 1977-1999, VI, kol. 275 (geraadpleegd via www.brepolis.net – 6 juni 2014) en 
nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Egypte (6 juni 2014). 
162 Deze samenvatting is gebaseerd op de moderne Nederlandse Legenda aurea-vertaling van Hunink & Nieuwenhuis 2006, 
86-89 (vgl. Maggioni 1998, I, 374-377) en vergeleken met de verslegende in het Rijmboek en de Noord-Nederlandse verta-
ling van de Legenda aurea (Kuiper 2008). 

http://www.brepolis.net/
http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Egypte
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Beide levens, die nauw met elkaar verbonden zijn, worden doorgaans apart overgeleverd in de Vitas 
patrum (Zosimas) en de Legenda aurea (Maria). In de Noord-Nederlandse vertaling van de Legenda 
aurea zijn ze echter als één lange legende opgenomen.163 Ook in de Berlijnse en Nijmeegse Grote en 
Kleine Der Sielen troest-handschriften komt een kortere, gecombineerde prozaredactie van beide le-
vens voor.164 
 Op de fragmenten van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus is één verwijzing naar een bron te 
vinden: 
 
    Dese monec Zosimas, 
    Die daer inden cloester was, 
    Daer hic u af hebbe gheseit 
    Nader scrifturen wareit165 
 
De bron waar de vertaler van de verslegende gebruik van heeft gemaakt, wordt vermeld in een studie 
van Konrad Kunze. Hij bracht in de jaren zestig van de twintigste eeuw de overlevering van de legen-
de van Maria van Egypte in kaart. Daarbij besprak hij ook de verslegende uit het Rijmboek, die vol-
gens hem teruggaat op de wijdverbreide, aan Paulus Diaconus toegeschreven Latijnse vertaling van de 
Griekse legende, zoals enkele letterlijk vertaalde woorden aantonen.166 De Vlaamse vertaler blijkt 
echter enkele veranderingen in de tekst te hebben aangebracht. In de eerste plaats schrijft hij aan-
schouwelijker door abstracte begrippen met concrete beelden toe te lichten. Ten tweede legt hij nadruk 
op de passie van Jezus, wat in de Latijnse versie volledig ontbreekt. Ten derde voegt hij meer directe 
rede toe, en ten vierde blijkt de verslegende zich te richten tot een luisterend publiek en niet tot (indi-
viduele) lezers zoals Paulus’ tekst. Samengevat, stelt Kunze, heeft de vertaler ‘der Wille, eindringlich 
zu mahnen und zu lehren.’167 
 Kunzes derde punt van verschil tussen de Latijnse tekst en Van sente Marie Egyptiake ende Zosi-
mus, en vooral zijn vierde punt van verschil springen in het oog wanneer deze verslegende met de 
andere legenden uit het Oudenaardse Rijmboek wordt vergeleken. Zoals uit de beschrijvingen van 
deze legenden in paragraaf 3.4b, 3.4d, 3.4e en 3.4f bleek, kenmerken de meeste zich door het gebruik 
van directe rede en bevatten ze bovendien allemaal een verteller die zich richt tot een luisterend pu-
bliek. Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus bevat echter opvallend meer aanwijzingen voor aurale 
receptie dan de andere legenden: 
 
 vers 2   Dat segghic u allen, over waer, 
 vers 15-17  Dar moete wi oec in allegader / Dat jonne ons de hemelsce vader /   
     Voert segghic u, wildijt horen, 
 vers 56  Witti waersi doe ghinghen 
 vers 59-60  Witti waersi doe ghinghen / Eende witti wat doe was haer sede? 
 vers 128  Wildi hoeren wies hi plach 
 vers 169  Also alsic u hebbe gheseit 
 vers 187-188  [E]lc alse gi hier voren / [H]ebt ghehoert 
 vers 209-210  Daer hic u af hebbe gheseit / Nader scrifturen wareit 
 vers 234  Wildi hoeren wies hi plach 
 vers 449  [A]lso ghi hoert hier te vore 
 vers 655  Nu hoert noch en lettel voert168 
 

                                                           
163 Kuiper 2008. Winterstuk f. 202va-214vb. 
164 Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Germ. Fol. 1027, f. 171va-174vb en Nijmegen, Rijksar-
chief Nijmegen, Weeshuis 953, f. 316vb-323vb. 
165 Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, vers 207-210. De cursivering is door mij aangebracht. 
166 Kunze 1969, 63-64: Paulus’ ‘canon autem talis’ wordt ‘hare canoen’ (vers 29) en ‘talis regula’ wordt ‘reghele’ (vers 185). 
Vers 50, ‘in den coer staen,’ komt volgens hem waarschijnlijk van ‘in oratorium’ uit Paulus’ vertaling en niet van ‘ad oratio-
nem’ uit een andere gangbare Latijnse vertaling. Vgl. Verschuren 1949, 176-178. De negende-eeuwse vertaling door Paulus 
Diaconus werd niet gemaakt als onderdeel van een verzameling heiligenlevens. 
167 Kunze 1969, 64-67 (citaat p. 66). 
168 De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. In de codex staat een punctus elevatus na ‘ghe-
hoert’ (vers 188). 
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Bovendien is van deze legende de epiloog bewaard gebleven waarin eveneens het publiek wordt aan-
gesproken. 
 De epiloog van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus neemt al vanaf de ontdekking een belang-
rijke plaats in het onderzoek naar de herkomst van de codex in. Evenals de later ontdekte epiloog van 
Van sente Aechte bevat hij namelijk een verwijzing naar de Enaamse Sint-Salvatorabdij (vers 689) en 
een datering van de tekst (vers 688). Echter ook deze epiloog is niet volledig overgeleverd. Het begin 
is verloren gegaan. Bovendien blijkt er sprake te zijn van twee epilogen: de eerste is te vinden tussen 
vers 641 en 654 (en moet op f. 242 reeds begonnen zijn), de tweede loopt van vers 687 tot en met vers 
703. In de tussenliggende 32 verzen wordt het levenseinde van Zosimas beschreven. 
 Samen bevatten beide epilogen vrijwel dezelfde elementen als de epiloog van Van sente Aechte: 
 
    Ende sente Marie Egyptiake, 
    Dat soes hem mede oec quite make, 
    So dat hem Ghod wesen moete 
    Den joncsten daghe sochte ende soete 
    Alse hi sijn domsle sal gheven 
    Dar alle dinghe sullun beven, 
    Bede cherubin ende scheraphim, 
    Ende aldat te hemelrike es in, 
    Dat Ghod sine siele moete ontfaen 
    Ende doense metten ghenen gaen, 
    Die ghewijst daer werden ewelike 
    Ter bliscap Ghods van hemelrike. 
    Dies moetem jonnen de hemelsce vader. 
    Amen segghet mede nu allegader. 
 
   Dit was ghemaect in ghoeder kennesse 
    M CC ende neghentech jaer 
    Tote Enamme inden cloester daer. 
    Nu verstaet ende hoert hier naer, 
    Sekerleke, dit es oec waer: 
    So wat mensce so sal wesen 
    Dar men desen boec sal lesen 
    Ende sinen sijn wel dran leegt 
    Andat dese boec hier seeght 
    Ende hijt wille wel verstaen, 
    Werdt hi dan in node bevaen, 
    Of in enegher hande zake, 
    Sente Marie Egyptiaka 
    So salne verloesscen curtelike. 
    Indien dat hise ghetrouwelike 
    Ane rope inder eren onser vrowen 
    So sal hem helpen ter ghoeder trowen.169 
 
Niet alleen worden in de tweede epiloog een datering en een lokalisering voor de tekst gegeven, tevens 
wordt gewezen op het nut van de tekst: wie aanwezig is op plaatsen waar dit boek wordt (voor)gelezen 
en er aandachtig naar luistert, zal in noodsituaties een beroep mogen doen op de gunsten van Maria 
van Egypte. In de eerste epiloog wordt de wens verwoord dat Maria van Egypte een goed woordje zal 
doen bij God voor de auteur, opdat hij in de hemel zal komen. Ook in deze proloog wordt niet vermeld 
wie de auteur is. Of is deze informatie verloren gegaan, omdat ze te vinden was in het voorafgaande 
gedeelte op f. 242v. Op basis van deze epiloog mag echter niet zonder meer worden aangenomen dat 
de auteur van de tekst afkomstig was uit de abdij te Ename. De tekst vermeldt dat de auteur de tekst 
daar geschreven heeft, niet – in tegenstelling tot de epiloog van Van sente Aechte – dat de abdij ‘sinen’ 
klooster was, het klooster waar hij was ingetreden. De enige andere informatie die deze epiloog niet 

                                                           
169 Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, vers 641-654 en vers 687-703. De cursivering is door mij aangebracht. 
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bevat en de epiloog van Sint-Agatha’s verslegende wel, is de opgave van het aantal verzen dat de tekst 
telt. 
 
Dat Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus een lange verslegende was, blijkt onmiddellijk uit de 
bewaarde folia: het eerste bewaarde blad is f. 224 en het laatste f. 243. Op dit laatste blad eindigt de 
tekst onderaan kolom 243rb, het begin moet enkele bladen voor f. 224 hebben gestaan. Uit vergelij-
king met de Noord-Nederlandse Legenda aurea-vertaling, waarin Zosimas’ leven eveneens het kader 
rond Maria’s leven vormt, blijkt dat het begin een drietal folia voor f. 224 gelegen kan hebben.170 Het 
begin zou dus rond f. 221 kunnen liggen, wat betekent dat de tekst 22 à 23 folia besloeg en ca. 2800 à 
2900 verzen telde.171 
 
Onderaan f. 243rb begint, nadat de epiloog van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus is beëindigd, 
een Latijns gebed: de Commemoratio Mariae (f. 243rb-243va). Met de aanduiding ‘collecta’ bevat 
ook deze tekst een aanwijzing voor een aurale receptie: het is een gezamenlijk gebed. Zoals al uit de 
epiloog van de legende bleek, werd het bidden tot Maria van Egypte in tijden van nood aangeprezen. 
Dit gebed nodigt de lezer uit de daad bij het woord voegen. Het kunnen lezen van het gebed vraagt 
echter wel een zekere mate van beheersing van Latijn en kennis van de afkortingen die in Latijnse 
teksten kunnen voorkomen (afbeelding 3.15 en tabel 3.10). Het gebed begint met twee spreuken uit het 
Bijbelboek Spreuken, die ook samen de aanduiding vormen van een Gregoriaanse hymne over Maria 
Magdalena, die voorkomt in een bron uit 1229: ‘Accinxit beata Maria Magdalene fortitudine lumbos 
suos, et roboravit brachium suum; ideoque lucerna eius non extinguetur in sempiternum’.172  
 

 
 
 
 h.   Van der biechten – Martijn van Torhout 
 
Martijn van Torhouts Van der biechten (rijmschema: aabb) is de enige tekst uit het Rijmboek waarvan 
zowel het eerste vers als het laatste vers bewaard is. De tekst begint op f. 243va met een versierde 
initiaal en een rood opschrift (dat rijmt op de eerste regel van de tekst) en eindigt op f. 248va na ruim 
19 kolommen (ca. 625-650 verzen) met een epiloog.173 Het onderwerp van de tekst is duidelijk: de 

                                                           
170 Beide versies komen vrij goed overeen. Eén blad uit het handschrift (vier kolommen) komt ongeveer overeen met dertig 
regels uit Kuiper 2008. De eerste bewaarde regels uit Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus komen overeen met de 92e 
regel uit de editie van de Noord-Nederlandse Legenda aurea-vertaling. 
171 Van Mierlo 1938, 350 schat het aantal iets lager: 2700 verzen. De Pauw 1893-1914, I, 367 spreekt van ruim 2700 verzen. 
172 Deze informatie heb ik gevonden op de website www.cantusgregorianus.it (30 april 2014). 
173 Van Mierlo 1938, 347 schat 725-750 verzen, maar gelet op het aantal ontbrekende bladen is dat onmogelijk. 

Diplomatische transcriptie Vertaling 
Hec est commemoratio eius 
Accinxit fortitudine lumbos suos et roborauit 
brachium suum ideoque 
lucerna eius non extinguetur in sempiternum. 
Versus Adiuuabit eam 
deus uultu suo; Deus in medio eus [ = eius] 
non commouebitur. Domine exaudi orationem 
meam; Et clamor meus  
ad te ueniat. Oremus. collecta  
Presta quesumus omnipotens deus; ut be- 
ate marie egyptiace natalicia re- 
cencentes; meritis ipsius prote- 
gamur et precibus. Per xpistum do- 
minum nostrum. Amen. 

DIT IS EEN HERINNERING AAN HAAR 

Zij omgordt haar lendenen met kracht en maakt haar armen 
sterk [vgl. Spreuken 31,17], zodat haar lamp nooit zal doven 
[vgl. Spreuken 31,18]. 

ANTWOORD: God zal haar helpen met zijn aanschijn, God 
houdt in haar verblijf, zij wankelt niet [vgl. Psalm 46,6]. 
Heer hoor mijn woorden en mijn geroep bereike U. Laat ons 
bidden. 

GEZAMENLIJK: Grote, almachtige God wij smeken u dat wij 
door het vieren van de geboorte van de gezegende Maria van 
Egypte beschermd mogen worden middels haar verdiensten 
en haar gebeden. Door Christus, onze Heer. Amen. 

Tabel 3.10: Diplomatische transcriptie (inclusief interpunctie) en vertaling van de Commemoratio Mariae (Gysseling 
1980, II-1, 472). De vet gedrukte letters zijn op het fragment in rood (of blauw: ‘A’ en ‘O’) geschreven, de onderstreepte 
woorden zijn op het fragment met rood doorstreept en de gecursiveerde letters geven de afgekorte woorddelen weer. Zie 
ook afbeelding 3.15. Voor de vertaling van de Bijbelcitaten heb ik gebruik gemaakt van de Willibrordvertaling. 
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biecht. Hoewel de boodschap met redelijke zekerheid vermoed kan worden, blijft de precieze inhoud 
van de tekst door het ontbreken van vier bladen onbekend. Tevens is dit de enige tekst op de fragmen-
ten van het Oudenaardse Rijmboek waarvoor geen enkele paralleloverlevering bekend is (in de ruimste 
betekenis van het woord). Met andere woorden: de auteur is bekend, maar de enige tekst die hij met 
zekerheid geschreven heeft, is vrijwel volledig verloren gegaan. Elke uitspraak over Van der biechten 
is gebaseerd op de 117 bewaarde verzen. 
 In de 49 verzen die op f. 243v te vinden zijn, begint de tekst met een korte introductie van zes vers-
regels, waarvan de eerste is gerubriceerd als een opschrift. Deze drie rijmparen zouden samen als een 
zesregelig opschrift kunnen worden beschouwd, aangezien het grammaticaal niet mogelijk is alleen 
het eerste vers of het eerste rijmpaar af te zonderen. Ze vatten de inhoud van de tekst kernachtig sa-
men: 
 
    Hier beghint van der biechten, 
    Hoe men den duvel mach vervechten 
    Na de wort die hier instaen, 
    Die wel te biechten wille ghaen 
    Ende dar na betren sine mesdaet 
    Na sijns heren spapen raet.174 
  
Daarna volgt er een korte uiteenzetting over het offer dat God bracht uit liefde voor de mens. Met dit 
offer, zijn eniggeboren zoon, nam Hij de erfzonde weg, waarmee de mens belast was. De ‘vroede’ 
mens zou dit moeten weten, stelt de verteller. Om deze gift te ontvangen, moet de mens zijn zonden 
beteren, want als hij dat niet doet, komt hij niet in de hemel. De tekst breekt af met de woorden: 
 
    Hier ombe radic te ghoeder trowen 
    Dat elken siere sonden berouwen 
    Ende soke ghenade op onsen here.175 
 
Net zoals in deze versregels, verwijst de verteller elders nog een enkele keer naar zichzelf met ‘ic’. 
Zijn publiek spreekt hij nooit direct aan, maar hij verwijst er regelmatig naar met ‘wi’. Enkel in de 
eerste zin van de epiloog wordt het publiek direct aangesproken, met de in meerdere versteksten te-
rugkerende zin: ‘Amen, segt mede nu allegader’.176 
 De tekst op f. 248ra begint in een gebed gericht aan God en aan Maria. Dit gebed zou een voor-
beeld kunnen zijn voor de lezer als hij vergeving wil vragen voor gedane zonden. De ‘ic’ die hier aan 
het woord is, is dan niet de verteller, maar een algemeen ‘ik’. Het gebed blijkt echter niet alleen aan 
God en Maria te worden gericht, maar ook aan enkele heiligen: 
 
    Mine sonden altenen ghader, 
    Dies biddic oec den hemelscen vader, 
    Vro[uw]e, dor uw[en] wille hier ter stede 
    Ende dor alle sine heelghen mede, 
    Nameleke dor den ghoeden sent Denise, 
    Sente Lievine ende sente Blasise, 
    Sente Catrinen ende sente Mergrieten 
    Ende dor hem allen die hem passien lieten.177 
 
Een directe band tussen de verloren gegane inhoud van het Rijmboek en de hier genoemde heiligen is 
niet te bewijzen. Van de vijf genoemde heiligen kwam enkel Sint-Catharina met zekerheid voor in het 
Oudenaardse Rijmboek. De meeste andere heiligen zijn te populair en te algemeen aanbeden om con-
clusies aan te kunnen verbinden. Zo zullen bijvoorbeeld Sint-Margaretha, Sint-Blasius en Sint-
Dionysius (Sint-Denijs) een eeuw later, evenals Catharina en Eustachius, deel gaan uitmaken van de 

                                                           
174 Van der biechten, vers 1-6. De vet gedrukte regel is door mij aangebracht en duidt rubricatie aan. 
175 Van der biechten, vers 47-49. 
176 Van der biechten, vers 97. 
177 Van der biechten, vers 79-86. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. 
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Veertien Noodhelpers.178 Enkel Sint-Livinus van Gent (Sint-Lieven) blijkt een meer regionale verering 
te kennen. De Ierse monnik kwam in het begin van de zevende eeuw naar het vasteland van Europa en 
na aanvankelijk in Zeeland en de omgeving van Gent het Woord te hebben verkondigd, verlegde hij 
zijn werkterrein naar het land van Aalst. Het is in deze streek tussen Gent en Brussel waar hij na zijn 
gewelddadige dood (in Esse nabij Geraardsbergen) in 657 zou worden begraven: in Sint-Lievens-
Houtem.179 Vermoedelijk kan de tekst dus in de ruime grensregio tussen Vlaanderen en Brabant wor-
den gelokaliseerd. 
 Behalve de mogelijkheid tot een tentatieve lokalisering geeft de tekst, zoals reeds aangegeven, ook 
de naam van de auteur. In de epiloog, die wordt afgesloten met een gerubriceerd onderschrift, wordt 
tot tweemaal toe de naam ‘Martijn van Torhout’ vermeld: 
 
    Amen, segt mede nu allegader, 
    Dat u Ghod loene, de hemelsce vader, 
    Ende bidt over Martine van Torout, 
    Die hier af was u allen hout, [ = die het beste met u voor had met dit geschrift] 
    Van derre biechte en tyese maecte, 
    Met groeter pine ende vele drum waecte. 
    Dat hem Ghod gheve hemelrike, 
    Bi siere ghenaden ewelike. 
    Die over hem noch bidden sal, 
    Ghod ghevem gheluc ende ghoet gheval, 
    Eist pater noster of twe Ave Marien, 
    Dien moete Ghod ghebenedien. 
    Dit maecte Martijn van Torout, 
    Die elken mensce noch es hout, 
    Ghode ende siere moeder teeren, 
    Om datter de mensce bi soude leeren 
    Hoe hi hem ontcombren soude 
    Van sinen sonden alsi woude, 
    Want leke lieden lettel verstaen 
    Wat sonden sijn alsi te biechten gan. 
   Hier ent de boec van der biechten.180 
 
Evenals in de epilogen van Van sente Aechte en van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus wordt 
hier gevraagd om te bidden voor de auteur, Martijn van Torhout, die iedereen een dienst bewees (‘was 
hout’) met deze tekst. Het nut voor het publiek is echter anders van aard: niet het horen van de tekst 
(waarin een voorbeeld van sterk geloof in God wordt getoond) is goed voor het zielenheil van de luis-
teraar (lezer), maar het leren hoe zijn zonden hem vergeven kunnen worden. 
 Van der biechten heeft een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming rond het Oudenaardse 
Rijmboek. Reeds Vander Meersch heeft geopperd dat de auteur van dit berijmde traktaat de auteur van 
alle teksten in de codex zou kunnen zijn.181 Hierop zal ik terugkomen in paragraaf 3.6. 
 
 
 i.   Dietsche Catoen 
 
De Dietsche Catoen is de Middelnederlandse vertaling van de Disticha Catonis, een anonieme Latijn-
se tekst, die werd toegeschreven aan Cato Censorius (234-149 v. Chr.). De Latijnse tekst bestaat uit 
vier boeken die samen 144 disticha bevatten, ofwel in hexameters gevatte wijsheidsspreuken, leefre-
gels en adviezen die Cato aan zijn zoon doorgeeft.182 Door de soms willekeurig ogende volgorde van 

                                                           
178 Lexikon 1977-1999, VI, kol. 1283-1285. 
179 nl.wikipedia.org/wiki/Livinus_van_Gent (6 juni 2014). Vgl. Lexikon 1977-1999, V, kol. 1783 – geraadpleegd via 
www.brepolis.net (6 juni 2014) en Carasso-Kok 1981, 54. 
180 Van der biechten, vers 97-117. De vet gedrukte regel is door mij aangebracht en duidt rubricatie aan. MNW: ‘hout III’ 
betekenis 1 (‘gunstig gezind, genegen, welwillend, vriendelijk’) (21 augustus 2014). In de codex een staat een punctus na 
‘noster’ (vers 107). 
181 Vander Meersch 1839 is getiteld: ‘Verslag wegens een rymboek van Martyn van Thorout, uit de XIIIe eeuw.’ 
182 Van Buuren 1994, 70 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Livinus_van_Gent
http://www.brepolis.net/
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de adviezen is de inhoud niet eenvoudig samen te vatten, maar de typering die Theo Meder aan de 
tekst heeft gegeven, dekt de lading: ‘ik-gerichte, egoïstische wijsheidsliteratuur’.183 De Disticha Cato-
nis werd eeuwenlang in het onderwijs aangewend bij het aanleren van de beginselen van het Latijn en 
was daartoe vooraan in het curriculum geplaatst. Ook voor de volkstalige vertalingen bestaan aanwij-
zingen dat ze in het onderwijs werden gebruikt.184 In de Middelnederlandse vertaling zijn de oor-
spronkelijke Latijnse hexameters veranderd in (meestal) vierregelige strofen (rijmschema: aabb). Fons 
van Buuren heeft aangetoond dat de auteur van de Dietsche Catoen bovendien op meerdere plaatsen 
heeft geprobeerd zijn tekst wat te ‘moderniseren’.185 
 Het lot heeft bepaald dat van de Dietsche Catoen vier folia uit het Oudenaardse Rijmboek zijn be-
waard (f. 248, 249, 250 en 251) met daarop 393 verzen. Het begin van de tekst staat op f. 248va bo-
venaan en onderaan f. 251vb begint de epiloog, waaruit afgeleid kan worden dat de Dietsche Catoen 
bovenaan f. 252ra geëindigd zal zijn. De Dietsche Catoen is daarmee de tekst die het best van begin 
tot eind gevolgd kan worden in het Rijmboek. Toch is de tekst niet volledig bewaard gebleven. De 
laatste verzen van de epiloog ontbreken en de buitenkolom van f. 250 is weggesneden. De volledige 
tekst, die oorspronkelijk uit ongeveer 460 à 470 versregels heeft bestaan, mist daardoor 70 à 80 ver-
zen: 66 verloren verzen op f. 250 en drie tot tien verzen op f. 252.186 Bovendien bevatten de veertien 
kolommen die de Dietsche Catoen ooit besloeg in het Rijmboek geen complete vertaling van het La-
tijnse werk. Slechts 79 disticha zijn (geheel of gedeeltelijk) overgeleverd in de bewaarde tekst, terwijl 
op de 66 verloren regels op blad 250 nog een zestiental disticha zullen hebben gestaan.187 In totaal 
telde de Rijmboek-redactie dus ca. 95 disticha. 
 De Disticha Catonis zijn door de eeuwen heen in meerdere volkstalen vertaald. Er zijn bijvoor-
beeld vertalingen bekend in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Anglonormandisch, Grieks, IJslands en 
Tsjechisch.188 In de Nederlanden blijken op het moment dat het Rijmboek werd gekopieerd (eind der-
tiende eeuw), al exemplaren van een Middelnederlandse vertaling te circuleren. Jacob van Maerlant 
merkt namelijk in de jaren tachtig van de dertiende eeuw in zijn Spiegel historiael op: 
 
    Catho screef enen bouc van zeden. 
    Dien vintmen in vele steden 
    In Dietsch gemaect; dies latic bliven 
    Hier dat icker af soude scriven.189 
 
Hij verwijst de geïnteresseerde lezer beleefd door naar de Nederlandse vertaling die op ‘vele plaatsen’ 
te vinden is. 
 In 1998 heeft Fons van Buuren de overlevering van de Middelnederlandse Cato-vertaling in kaart 
gebracht. Bij zijn editie van Den Duytschen Cathoen (gedrukt rond 1500) heeft hij ook alle andere 
bekende tekstgetuigen van de Middelnederlandse vertaling in diplomatische editie opgenomen.190 In 
totaal zijn in het Middelnederlands acht handschrift(fragment)en en drie (fragmenten van) gedrukte 
boeken bewaard gebleven. Van een van deze drukken zijn enkele herdrukken bekend. Daarnaast ko-
men in het derde boek van Jan van Boendales Der leken spiegel, de Dietsche doctrinale (beide eerste 
helft veertiende eeuw) en Lambertus Goetmans Spyghel der ionghers (vijftiende eeuw) losse strofen 
uit deze tekst voor.191 Slechts één tekstgetuige, het Rijmboek, blijkt dus afkomstig te zijn uit de late 
                                                           
183 Meder 1994, 89. 
184 Meder 1992, 323 en Meder 1994, 88. Vgl. Van Buuren 1998, 22-23. 
185 Van Buuren 1994, 75. 
186 Kienhorst 2005B, I, 59-60 nt. 74 merkt op ‘Met de laatste regel onderaan kol. 251vb kan de verzameling spreuken geëin-
digd zijn.’ Dit kan inderdaad het geval zijn, maar volgens de vijf andere bewaarde Middelnederlandse Dietsche Catoen-
epilogen (zie Van Buuren 1998) loopt de tekst nog drie tot tien regels verder. Gysseling 1980, II-1, 484 geeft een totaal van 
401 bewaarde verzen, maar heeft om onduidelijke redenen acht verzen te veel opgegeven (twee tussen vers 100-105 en zes 
tussen vers 225-235). 
187 Vgl. Van Buuren 1998, 17. 
188 Van Buuren 1994, 74. 
189 Spiegel Historiael, partie 1, boek 5, hoofdstuk 73, vers 51-54 uit volgens De Vries & Verwijs 1859-1863, I, 233. Zie Van 
Buuren 1998, 11-12 voor een schets van de context waarin deze verzen staan.  
190 Van Buuren 1998. Den Duytschen Cathoen is te vinden in Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 229 G 16. 
191 Voor een uitgebreider overzicht van de bronnen, zie Van Buuren 1998, 16-21. De handschriften met een Middelneder-
landse redactie betreffen: München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. 102 (1300-1400); Leiden, Universiteitsbiblio-
theek, Ltk 221 (1350-1450); Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Germ. Fol. 751,8 (ca. 1380); 
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dertiende eeuw terwijl amper vier andere veertiende-eeuws zijn (en meestal met zekerheid in de twee-
de helft van deze eeuw geplaatst kunnen worden). In afwijking van wat Maerlant beweerde, lijkt dit op 
het eerste gezicht geen ruime (vroege) overlevering van de Dietsche Catoen in de Nederlanden. 
 De grote verschillen in de samenstelling van de bewaarde afschriften van de Dietsche Catoen ge-
ven echter een indicatie dat de overlevering veel groter moet zijn geweest. Elke bewaarde redactie 
bevat een unieke selectie disticha, maar geen enkele kan aanspraak maken op ‘volledigheid’. Of ooit 
een volledige vertaling van de Disticha Catonis in de Nederlanden heeft gecirculeerd is bovendien niet 
te bepalen op basis van de acht handschriften die zijn overgeleverd.192 Het blijft zodoende onzeker of 
een volledig exemplaar voor handen kon zijn indien werd besloten een kopie van de Dietsche Catoen 
te maken. Zelfs wanneer een volledige versie bestaan heeft, zal het in het voortdurende proces van 
handmatig kopiëren steeds moeilijker zijn geworden om een zo volledig mogelijke tekst te vinden. 
Immers, als ergens één distichon wordt weggelaten, is het niet eenvoudig meer alle disticha bij elkaar 
in een handschrift te krijgen. Er moet dan met twee leggers worden gewerkt om het gemiste (of bewust 
overgeslagen) distichon terug te plaatsen. De keuzemogelijkheden voor een bedenker, samensteller of 
kopiist worden op deze manier steeds verder beperkt. Met deze gedachten in het achterhoofd toont een 
eerste verkenning op distichon-niveau direct dat geen enkele bewaarde redactie kan teruggaan op een 
andere bewaarde redactie.193 Het logische gevolg van deze constatering is dat er een veel groter aantal 
exemplaren van de Dietsche Catoen moet hebben gecirculeerd, omdat deze diversiteit anders niet ver-
klaard kan worden. De selectie van de disticha per afschrift hing waarschijnlijk in hoge mate af van 
wat voor handen was. De verschillen in volgorde van de disticha, daarentegen, zeggen strikt genomen 
niets, want ze kunnen in principe vrijelijk worden geordend. Desondanks lijkt de redelijk stabiele 
volgorde van de disticha uit het eerste boek te wijzen op een geprefereerde volgorde. Opvallend is 
bijvoorbeeld dat het negentiende distichon (in de Latijnse telling) vrijwel altijd na het tweeëntwintig-
ste volgt. 
 Ondanks de verschillen tussen de tekstgetuigen gaat elke overgeleverde redactie terug op dezelfde 
vertaling van de Disticha Catonis. Drie elementen uit de Dietsche Catoen zijn namelijk in elke redac-
tie overgeleverd (tenzij schade ze aan het zicht onttrekt): een proloog, een epiloog en een ‘vervangdis-
tichon’.194 Dit vervangdistichon is een bewuste verandering, volgens Van Buuren. Het is geen verta-
ling uit het Latijn voor distichon 49 uit het vierde boek, maar een Middelnederlands alternatief dat een 
niet te begrijpen Latijns distichon moest vervangen.195  
 De epiloog is kort: tussen zes en zestien verzen. Van de epiloog uit de Rijmboek-redactie zijn 
slechts vijf verzen bewaard gebleven: 
 
    So biddic di dor onsen here, 
    Werc hier naer ende pens om ere. 
    Sote lieden oec penstrum mede 
    Ende doet te Ghode uwe ghebede 
    Omoedelike tote onsen here196 
 
Omdat het laatste rijmpaar incompleet is, is minstens één vers verloren gegaan. Op basis van de paral-
leloverlevering zou dat ‘Datti ons uten sonden keere’ of ‘Bidt hem dat hy u bekere’ kunnen zijn ge-
weest.197 Mogelijk volgde daarna nog een zestal verzen waarin werd gemeld dat de persoon die de 
                                                                                                                                                                                     
Comburgse handschrift (II) (eind veertiende eeuw); handschrift-Jan Phillipsz. (ca. 1473-1481); Parijs, Bibliothèque Nationale 
de France, Néerl. 106 (1493-1494); Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek, Hs. 6353 (1475-1550). 
192 Na vergelijking van alle edities in Van Buuren 1998, 111-192 tel ik zestien disticha die niet (meer) in Middelnederlandse 
vertaling voorkomen. 
193 Ik heb geen onderzoek gedaan naar verschillen op woordniveau. 
194 Deze proloog en epiloog zijn niet vertaald uit het Latijn, maar zijn in de Middelnederlandse vertaling toegevoegd. 
195 Van Buuren 1998, 109. 
196 Dietsche Catoen (Rijmboek), vers 397-401. Vers 397-398 wijkt af van de vijf andere bewaarde redacties (München, 
Comburg, Jan Phillipsz. en de drukken uit ca. 1500 – Den Duytschen Cathoen (zie hierna) – en 1605), terwijl vers 399-400 
overeenkomsten vertoont met alle andere redacties, behalve met de redactie in het Comburgse handschrift (waar deze verzen 
niet voorkomen) en met Den Duytschen Cathoen. In deze druk zijn namelijk vier verzen nodig om hetzelfde te zeggen. Vers 
401, ten slotte, komt volledig overeen met de andere redacties, behalve, opnieuw, met die in het Comburgse handschrift en in 
Den Duytschen Cathoen. 
197 Respectievelijk Dietsche Catoen (München), vers 6v10 (volgens Van Buuren 1998, 147) en Dietsche Catoen (Jan Phil-
lipsz.), vers 82v22 (volgens Van Buuren 1998, 162). 
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tekst van het Latijn naar het Nederlands heeft omgezet begeerde om herinnerd te worden in de gebe-
den van de lezer, zoals in drie andere redacties voorkomt.198 Indien de Rijmboek-redactie zo eindigde, 
sloot de strekking van deze epiloog aan bij de epilogen van Van sente Aechte en van Van sente Marie 
Egyptiake ende Zosimus waarin ook wordt verzocht om te bidden voor de auteur. 
 Zoals uit tabel 3.11 blijkt, sluit de proloog van de Dietsche Catoen in de Rijmboek-redactie nauw 
aan bij de prologen uit de andere redacties, maar wijkt hij desalniettemin op enkele plaatsen af. In deze 
tabel wordt de proloog van de Rijmboek-redactie van de Dietsche Catoen vergeleken met die van Den 
Duytschen Cathoen, de Antwerpse druk van ca. 1500, die representatief is voor alle andere redacties 
waarvan de proloog bewaard is.199 Wat opvalt wanneer beide prologen naast elkaar worden gelezen, is 
dat achttien procent van de verzen (10/56) uit het Rijmboek niet voorkomt in de andere redacties, maar 
dat het dubbele aantal verzen (20/56) letterlijk overeenstemt met de paralleloverlevering.200 Bij verge-
lijking van de overige 26 verzen blijkt ten slotte dat slechts in enkele verzen een klein betekenisver-
schil is waar te nemen. De Rijmboek-redactie voegt zich dus in de stabiele overlevering van de Diet-
sche Catoen, maar met wat extra’s die nader bekeken dienen te worden. 
 Aan de hand van tabel 3.11 zijn vier punten aan te wijzen waarop de Rijmboek-redactie betekenis-
vol afwijkt van de andere redacties.201 In de eerste plaats blijken vers 25-28 alleen in de Rijmboek-
proloog voor te komen. Deze verzen lijken daar heel goed op hun plaats te staan. In alle andere redac-
ties wordt vermeld dat de verteller ‘hierom’ aan deze tekst begonnen is en dat degenen die het hem 
misgunnen ongelijk hebben. Het ‘hierom’ verwijst terug naar wat zijn vriend tegen hem heeft gezegd: 
dat wie de wijsheid dient beter beloond zal worden dan wie in dienst staat van de liefde. De verteller 
zegt er niet bij voor wie hij het doet. Hij lijkt de wijsheden van Cato slechts voor eigen gewin op te 
gaan schrijven. In de Rijmboek-redactie wordt de reden voor het schrijven van de tekst wel geëxplici-
teerd: hij wil graag helpen iedereen te begeleiden naar een deugdzaam leven, door ieder de gelegen-
heid te bieden kennis en eerzaamheid uit de tekst te leren. 
 Een tweede verschil is te vinden in regel 29. Waar de andere redacties lezen: ‘Nu bidt alle met mi 
te Gode’, staat in het Rijmboek: ‘Lieve kinder, nu bidt Gode.’ Uit deze aanwijzingen voor aurale re-
ceptie blijkt dat in beide gevallen een groep luisteraars/lezers wordt aangespoord te bidden, maar de 
Rijmboek-redactie lijkt met ‘kinder’ explicieter aan te geven welk publiek wordt beoogd. Het onper-
soonlijke ‘alle’ kan verwijzen naar elke mogelijke groep, maar ook ‘lieve kinder’ blijkt op veel ver-
schillende groepen te kunnen slaan. Het kan in principe door elke leraar/persoon gebruikt worden die 
zich boven een groep plaatst. De Oetingse redactie van Van den levene ons heren (reeds besproken in 
paragraaf 3.4c) geeft voor dit gebruik enkele duidelijke voorbeelden: 
 

o De verteller zegt ‘kinder’ tegen zijn lezend/luisterend publiek 
vers 17   Kinder, dus varense ende ledichede 

 
o Jezus spreekt zijn toehoorders aan 

vers 1776  Kinder, seit hi, gaet bat voert 
vers 1802  Kinder, seit hi, ic ben u vrient202 
 

o God (als Jezus) spreekt 
vers 1936  Kinder, seit God, hort na mi 

 
o Cayphas spreekt tot zijn toehoorders 

vers 1310  Hi seide, kinder, hoert mine tale 
vers 1319   Merct dit, kinder, wat het wesen mach 

 
 

                                                           
198 Deze afsluiting van zes verzen komt voor in het handschrift-Jan Phillipsz., Den Duytschen Cathoen en de druk uit 1605. 
199 Enkel in vers 18a (volgens tabel 3.11) wijkt Den Duytschen Cathoen af van de overige redacties: ‘gheleert’ in plaats van 
‘ghekeert’. Het citaat uit het Oudenaardse Rijmboek bevat in de codex een punctus na ‘Verstaet’ (vers 6). 
200 Deze zijn aangegeven met een asterisk. Ook een van de ‘verplaatste’ verzen stemt letterlijk overeen in beide redacties. 
201 Op meerdere plaatsen komen er ook kleine afwijkingen voor die geen gevolgen hebben voor de betekenis van de proloog. 
202 Andere voorbeelden waarin Jezus spreekt zijn te vinden in Van den levene ons heren (Oetingen), vers 1778, 1838, 1844, 
1864, 1893, 1910, 2048, 4849, 4864 en 4890. 
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Vers Oudenaardse Rijmboek (ca. 1300) Den Duytschen Cathoen (ca. 1500) 
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Verstaet: die in haren sine 
Draghen wareleke minne, 
Si makenre af rime ende liet. 
Diere minnen ne garic niet, 
Want het es mi al vergaen 
Datter minnen mach bestaen, 
Ende kere minen moet 
An de ghene die sijn vroet. 
Wilen doe ic minne droech, 
Doe hic de minne sach, hic loech. 
Nu hatixse alle in minen sinne 
Die minne draghen entie minnen. 
 
 
Er dit was, seide mi mijn vrient: 
Gheselle, die der vroetheet dient 
Dat hijs betren loen ontfaet 
Dan die ter minnen dienste staet. 
Hier ombe hebbic dies beghonnen. 
Si hebben onrecht dies mi verjonnen, 
Om dat hic gaerne helpen soude 
Elken nu ter duegt waert houde, 
So dat hire an mochte leren 
Vroescap ende comen ter eren. 
Lieve kinder, nu bidt Ghode 
Dat hi mi sende sinen bode, 
Ende hi mi wise ende lere 
Hoe hic minen sin ter wijsheit kere. 
Alle die vroet willen wesen, 
Der clerken boec moeten si lesen, 
Of in dietsch of in latin[e], 
Alzo hic [...] 
Alzi terst [ter scolen gaen], 
Die hem wijsh[eit doet verstaen], 
Vele meer dan en[ech doet]. 
Hie ombe pensic in [minen moet] 
Dat icker u bi wille leren 
Hoe ghi u herte nu moegt keren 
Ter wisseit waert. Nu merket dan 
Wat wilen seide en vroet man, 
Ende penst om dese woert 
Die hic u hier sal secghen voert. 
Het woende wilen en rike man, 
Daer hic af wel spreken can, 
Tote Roeme joe wilen eer, 
Die wijsdoems wiste vele meer 
Dan enech doet die levet nu. 
Hi hiet Catoen, dat secghic u. 
Hi hadde en kint ende hiet alzo 
Alse hi dede, dies wassi vro, 
Alst der kintscap was ontgaen, 
Dat mochte onthouden ende verstaen. 
Hi riept voert ende sprac te hem: 
Sone, men segt nu dat hic bem 
Vroet ende wijs, nu merke dan 
Ic wildi leeren dat hic can. 
Doe seidi ende beghonste aldus: 
Si Deus est animus. 

Die ghene die in haren sinne 
* 
*  
Der minnen so en draghe ic niet, 
Want mi es al dat verghaen 
* 
[zie vers 18a] 
[zie vers 18b] 
Ter wilen doen ic minne droech, 
Als ic die minne sach, ick loech. 
* 
* 
Ende heb gheleert [of: ghekeert] in minen moet 
(*) Aen die ghene die sijn vroet. 
Eer ict dede, seide een mijn vrient: 
Geselle, die ter tijt wijsheit dient 
* 
* 
* 
* 
- 
- 
- 
- 
Nu bidt alle met mi te Gode 
* 
Die mij wise ende leere 
Hoe ic mi ter wijsheit keere. 
* 
Een boeck is dat die clercken lesen, 
- 
- 
* 
* 
* 
* 
* 
Hoe ghi u herte sult bekeren 
Ter vroetheit. Nu merct dan 
- 
- 
- 
Wien maecte. Het woende een man 
- 
Te Romen wijlen eer, 
Die der wijsheit wiste meer 
Dan yemant die leeft nu. 
* 
Die hadde een kint dat hiet also. 
Al dat hi dede, des was hy vro. 
Alst metten kinde was vergaen 
Dat mocht onthouden saen, 
Riep hi ende sprac tot hem: 
Men seyt, sone, dat ic ben 
Wijs, vroet. Nu merct dan 
Ick sal u leren dat ic kan. 
* 
* 

Tabel 3.11: Vergelijking tussen de Rijmboek-redactie van de Dietsche Catoen (regelnummering volgens Gysseling 
1980) en de druk Den Duytschen Cathoen (Van Buuren 1998, 37-38). De verzen in Den Duytschen Cathoen waarin 
geen afwijking voorkomt ten opzichte van de Rijmboek-redactie zijn aangegeven met een asterisk. De verzen die niet 
voorkomen in Den Duytschen Cathoen zijn aangegeven met een streepje. De rechte haken in de Rijmboek-redactie 
geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling.  
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o Ook Pilatus mag zich zo uitspreken 
 vers 2835  Kinder, seit hi, gaet te hem noch 
 
o En zelfs een niet nader bepaalde Jood mag het gebruiken 

vers 2751  Doen seide I Jode, kinder, swich stille203 
 
Zolang er een zekere mate van hiërarchie tussen de spreker en de luisteraar bestaat, kan ‘lieve kinder’ 
niet alleen op een jeugdige publiek betrekking hebben gehad, maar op elke groep. Met name in een 
religieuze context kan ‘kinder’ makkelijk aangewend worden: elke situatie waarin een geestelijke iets 
zegt tegen een groep leken, (kloosterschool)leerlingen, intredende monniken of zusters kan bijvoor-
beeld worden begonnen met ‘lieve kinderen (Gods)’. 
 Dat het Rijmboek bedoeld is voor een jonger leespubliek dan de andere handschriften is niet uit te 
sluiten, maar uit twee overwegingen blijkt dat het riskant is deze conclusie zonder meer uit het voor-
komen van ‘lieve kinder’ af te leiden. In de eerste plaats – indien ‘lieve kinder’ de oorspronkelijke 
lezing is in de Middelnederlandse vertaling – mag het beoogde publiek van een meertekstcodex niet 
gelijk gesteld worden aan het beoogde publiek van één tekst erin. In de tweede plaats – indien het niet 
de oorspronkelijke lezing is – is het onbekend of ‘lieve kinder’ speciaal in deze redactie is toegevoegd, 
of dat het afkomstig was uit een legger.  
 De interpretatie van het derde verschil wordt bemoeilijkt door een fors gat in het perkament dat het 
eind van vers 35-40 onherstelbaar onleesbaar heeft gemaakt. Vers 37-40 kan op basis van de parallel-
overlevering nog met redelijke zekerheid worden gereconstrueerd, maar vers 36 blijft een raadsel. Dit 
vers komt niet voor in de andere redacties, waardoor het onmogelijk is te achterhalen wat in dit vers 
gestaan kan hebben. Het moet een toelichting hebben gegeven op het in vers 34 genoemde ‘clerken 
boek’. Dit boek, de Dietsche Catoen, wordt, volgens deze proloog, namelijk in het Nederlands of in 
het Latijn gelezen door de mensen die verstandig willen worden, wanneer ze voor het eerst naar school 
toe gaan. In het daaropvolgende vers (vers 36) kan alleen ‘alzo hict …’ nog gelezen worden. Het ver-
volg zou een soort stoplap kunnen zijn (‘also ic versta int herte min’ – vgl. Van sente Waerneer), maar 
evengoed kunnen hier enkele interessantere woorden verloren zijn gegaan, want na een toelichting (het 
eerste verschil dat hierboven besproken is) en een aanspreking van het publiek (het tweede verschil) is 
hier de Rijmboek-proloog opnieuw explicieter dan de andere redacties. 
 De laatste afwijking is de aanwezigheid van drie verzen (vers 44-46) in de Rijmboek-redactie die 
niet in de paralleloverlevering worden aangetroffen. Waar de andere redacties enkel ‘merk eens op wie 
dit maakte’ bevatten, geeft de Rijmboek-redactie ook hier een uitgebreidere toelichting: ‘merk eens op 
wat een wijs man ooit gezegd heeft, en denk na over deze woorden die ik u hierna zeggen zal’. Ook de 
duidelijkere aanwezigheid van de verteller in deze passage valt op. 
 Het zal nooit met zekerheid kunnen worden vastgesteld welke proloog van de Dietsche Catoen de 
meest oorspronkelijke tekst bevat. Misschien bevat het Rijmboek een oorspronkelijkere proloog uit 
een tak van de overlevering die verder verloren is gegaan, terwijl een andere tak waaruit wat versre-
gels waren weggelaten meer geluk heeft gehad om te overleven. Het is mogelijk dat een nadere verge-
lijking tussen de Rijmboek-redactie van de Dietsche Catoen en de paralleloverlevering meer aanwij-
zingen kan geven, maar mijn eerste verkennende onderzoek heeft weinig resultaten opgeleverd. Op 
basis van de gegevens die de editie van Van Buuren geeft, blijkt bijvoorbeeld dat zeven passages van 
twee, vier of zes verzen in de Rijmboek-redactie voorkomen die in geen enkele andere redactie voor-
komen. Bijvoorbeeld: 
 
    Men segt dat die jonghe useert 
    Als hi oudt dat hiere garne hem toe kert 
  
    Want recht heeft dicken hulpen noet 
    Dat nember de man ne si so groet204 
 

                                                           
203 De voorbeelden zijn geciteerd naar Beuken 1968, I. 
204 Dietsche Catoen (Rijmboek), vers 193-194 en 317-318. De andere voorbeelden zijn te vinden in vers 135-140, 283-286, 
347-350, 375-376 en 385-386. 
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De inhoud van deze passages lijkt echter niet te wijzen op een aanpassing van de tekst met een bepaald 
publiek voor ogen. Het lijken eerder spreuken te zijn die, uitgenodigd door het rijmspreukachtige ka-
rakter van de disticha, zonder veel bezwaar konden worden ingevoegd of weggelaten.  
 Het toevoegen en weglaten van disticha, dat in alle redacties van de Dietsche Catoen wordt aange-
troffen, komt, onder meer, ook voor in Dat boec van seden (paragraaf 3.4j) en de Melibeus (paragraaf 
4.3.1a). In dit soort teksten is de (soms magere) narratieve structuur slechts een geraamte waarin de 
boodschap die de tekst wil overdragen, wordt opgehangen. Ze leunen aan tegen de ‘niet-literaire litera-
tuur’, zoals Thom Mertens allerhande teksten met een concrete, buitenliteraire functie (zoals artestek-
sten en niet-literaire geestelijke teksten) heeft bestempeld: 
 

Een kenmerk van de [...] niet-literaire teksten is een structuur waarin kleine afgesloten elementen in asso-
ciatief verband achter elkaar staan. Ze kunnen gemakkelijk weggelaten, vervangen of toegevoegd worden 
zonder dat het geheel wezenlijk aangetast wordt.205 

 
Dit kenmerk bemoeilijkt het zoeken naar de originele tekst (of een volledige vertaling), en maakt dat 
in sommige gevallen zelfs overbodig. Voor de gebruiker van de codex waarin zo’n tekst voorkomt, 
ging het vooral om het nut van de tekst. Voor hem was die tekst daarom compleet. 
 
Terwijl de proloog en de epiloog van de Dietsche Catoen afwijken van de andere prologen en epilogen 
in het Rijmboek, blijkt het opschrift boven deze tekst wel aan te sluiten bij de hierboven reeds be-
schreven opschriften (van Van sente Waerneer en van Van der biechten). De tekst begint namelijk met 
een gerubriceerd opschrift dat rijmt op de eerste tekstregel en grammaticaal verbonden is met de daar-
opvolgende regels: 
 
    Hier beghint de boec van Catone, 
    Die machtech was van groten doene 
    Tote Roeme indie port 
    Dar hi sinen kinde gaf voert 
    Ende leerde hem, met sinne sere, 
    Vroscap wetentheet ende eere.206 
 
Dit opschrift komt in geen enkele ander afschrift van de Dietsche Catoen voor. Wat de gevolgen zijn 
van deze vaststelling zal ik bespreken in paragraaf 3.7. 
 
De acht handgeschreven tekstgetuigen van de Dietsche Catoen komen voor in uiteenlopende hand-
schriftelijke contexten. Twee redacties zijn te vinden in grote perkamenten tweekoloms meertekstco-
dices: het Oudenaardse Rijmboek en het Comburgse handschrift. In de laatstgenoemde codex staat de 
Dietsche Catoen tussen Dat boec van seden en Jacob van Maerlants Martijns in de tweede codicologi-
sche eenheid.207 Deze eenheid bevat verder ook Maerlants Heimelicheit der heimelicheden en Ene 
disputacie van onser vrouwen ende van den heilighen cruce naast een Middelnederlandse vertaling 
van O intemerata en Sunte Bernaerdus epistele tot Raymonde den ruddere. Brinkman en Schenkel 
menen dat deze inhoud gekarakteriseerd kan worden als ‘een verzameling didactische rijmteksten’ of 
eventueel als een ‘Maerlant-codex’.208 In het Rijmboek staat de Dietsche Catoen tussen Van der biech-
ten en (zeer waarschijnlijk) Dat boec van seden. Op basis van de aanwezige heiligenlevens (met name 
Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus waarvan zeker is dat het direct aan Van der biechten vooraf 
ging) is het karakter van deze codex echter minder didactisch. 
 Een drietal andere redacties is te vinden in perkamenten eenkoloms handschriften: het Münchense 
handschrift en de Leidse en Berlijnse fragmenten (zie noot 190 in dit hoofdstuk). Kienhorst rekent ze 
in zijn proefschrift tot type D: ‘enkelkatern-handschriften, die eventueel van een omslag zijn voor-
                                                           
205 Mertens 1991, 121. 
206 Dietsche Catoen (Rijmboek), vers 1-6. De vet gedrukte tekst is door mij aangebracht en duidt een gerubriceerd opschrift 
aan. 
207 In het Comburgse handschrift zijn Dat boec van seden (f. 102va-110rb) en de Dietsche Catoen (f. 110rb-112rb) niet in 
dezelfde arbeidsgang geschreven: de inkt van de laatstgenoemde tekst is opvallend donkerder dan de inkt van de eerstge-
noemde. 
208 Brinkman & Schenkel 1997, I, 48. 
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zien.’209 Het waren kleine codicologische eenheden of booklets die los konden circuleren, maar ook 
konden worden samengebonden met andere kleine boekjes tot een volwaardige codex. De o-hoogtes in 
deze kleine boekjes blijken bovengemiddeld hoog te zijn: 3,5 à 4,0 mm.210 Mede op basis hiervan 
vermoedt Kienhorst dat ze in het onderwijs dienst deden.211  
 De overige drie redacties zijn bewaard in papieren handschriften uit de vijftiende eeuw (zie noot 
190). Het Middelburgse handschrift en het handschrift-Jan Phillipsz. zijn meertekstcodices. Het eerste 
bevat hoofdzakelijk medische teksten, het tweede teksten die tot functie hebben ‘een bezielde devotie 
die gepraktizeerd kan worden in het dagelijks leven’ op te wekken en te onderbouwen.212 Het derde 
papieren handschrift bevat de Excellente cronike van Vlaenderen waarin losse disticha uit de Dietsche 
Catoen zijn ingevoegd. 
 
 
 j.  Dat boec van seden 
 
Op de folia met de hoogste bladnummers zijn fragmenten uit Dat boec van seden bewaard (f. 254, 
255, 256 en 257). Dat boec van seden is een Middelnederlandse vertaling van de twaalfde-eeuwse 
Facetus ‘cum nihil utilius’, dat in het curriculum van het Latijnse onderwijs een vervolg vormde op de 
Disticha Catonis.213 Ook de Middelnederlandse vertaling werd in het onderwijs gebruikt.214 Evenals 
de Disticha Catonis is de Facetus een anonieme tekst, die in de vorm van in hexameters gestelde wijs-
heidsspreuken allerhande adviezen geeft. In Dat boec van seden zijn de oorspronkelijke Latijnse 
hexameters echter veranderd in (meestal) vierregelige strofen met rijmschema aabb. Theo Meder be-
schrijft de inhoud van de Middelnederlandse vertaling als volgt: 
 

De tekst begint ‘met religieuze adviezen die de houding ten opzichte van God, kerk, geloof en geestelijk-
heid stipuleren. Voorts onderscheidt men [...] adviezen over goede omgangsvormen, het gedrag in gezel-
schap en in het bijzonder het gedrag ten opzichte van meerderen. Hiermee hangen de richtlijnen samen 
over hoe men zich respectievelijk als gast en als gastheer dient te gedragen. De teksten [ = de Facetus-
vertalingen, DE] besteden ook ruim aandacht aan de tafelmanieren. Een aantal adviezen richt zich vervol-
gens op het gedrag van lieden in een serviele functie. Tot slot zijn er dan nog categorieën die men zou 
kunnen noemen het “bestieren van het huishouden”, “het beheer van de financiën” en “op reis”.215 

 
Dat boec van seden legt, opnieuw volgens Meder, in tegenstelling tot de ‘egoïstische wijsheidslitera-
tuur’ van de Dietsche Catoen, meer nadruk op de goede zeden, of hoofsheid.216 Hoofsheid moet hier 
echter niet opgevat worden als een ridderlijk ideaal, maar als een voor iedereen geldende gedragsco-
de.217 Waarschijnlijk speelt de ver uiteenliggende datering van de oorspronkelijke teksten een rol in dit 
verschil in accenten. 
 Van de Facetus zijn onder meer een Franse, Hoogduitse en Nederduitse vertaling bekend en drie 
Middelnederlandse vertalingen, waarvan één, volgens Meder, een getrouwe vertaling is en de andere 
twee bewerkingen zijn.218 De getrouwe vertaling, (vanaf nu) Van zeden, komt voor in het Comburgse 
handschrift (f. 261vb-265ra), waarin ook een redactie van Dat boec van seden (de oudste van de twee 
bewerkingen) staat (f. 102va-110rb). Dat boec van seden komt ook voor in het Oudenaardse Rijmboek 
en op een Straatsburgse fragment, terwijl in drie andere codices enkele disticha uit deze bewerking 

                                                           
209 Kienhorst 2005B, I, 32. Voor de andere typen, zie paragraaf 3.4c. Het Münchense Dietsche Catoen-handschrift bevat nog 
zo’n perkamenten omslag. 
210 Kienhorst 2005B, II, 255. Op het Berlijnse fragment (N4) komt een o-hoogte onder 3,5 mm ook voor: 3,0-3,7 mm. Mün-
chense handschrift (N34) – 3,9-4,1 mm. Leidse fragment (N28) – 3,5-3,6 mm. 
211 Kienhorst 2005B, I, 143. Een ander argument voor schools gebruik haalt hij uit de proloog van de Dietsche Catoen in het 
Oudenaardse Rijmboek. 
212 Brinkman 1995, 10. 
213 Meder 1992, 308-309 en Meder 1994, 87. 
214 Meder 1992, 323 en Meder 1994, 88. 
215 Meder 1992, 309. 
216 Meder 1994, 87 en 89. 
217 Meder 1992, 315-316. 
218 Meder 1992, 308. 
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terug te vinden zijn. De jongste van de twee bewerkingen, ten slotte, komt (evenals de Dietsche Ca-
toen) voor in het derde boek Jan van Boendales Der leken spiegel.219 
 Het afschrift in het Oudenaardse Rijmboek is de oudste, bewaarde Middelnederlandse redactie. Het 
is zelfs de vroegste volkstalige vertaling die van de Facetus ‘cum nihil utilius’ bekend is.220 Echter, 
evenals bij de Dietsche Catoen het geval was, blijkt de populariteit van Dat boec van seden niet weer-
spiegeld te worden door de overlevering. De verspreiding moet veel groter zijn geweest dan het aantal 
tekstgetuigen doet vermoeden. Om de verschillen tussen de tekstgetuigen te kunnen verklaren, moet 
sprake zijn geweest van voortdurend wisselende samenstellingen van de tekst waaruit gekozen werd 
wat nodig was en slechts gekopieerd kon worden wat voor handen was. 
 Een andere overeenkomst met de overlevering van de Dietsche Catoen blijkt uit het formaat van de 
codices. Zoals reeds besproken in paragraaf 3.4i komen beide teksten naast elkaar voor in twee om-
vangrijke perkamenten meertekstcodices: het Oudenaardse Rijmboek en het Comburgse handschrift 
(II). Van zeden komt ook voor in het Comburgse handschrift, maar in een andere codicologische een-
heid (V). Deze Facetus-vertaling volgt onmiddellijk op de excerpten uit het derde boek van Boendales 
Der leken spiegel. Dit is misschien niet geheel toevallig, vanwege de bewerking van de Facetus in 
deze tekst.221 Behalve in tweekoloms meertekstcodices kwam Dat boec van seden, evenals de Diet-
sche Catoen, voor in perkamenten eenkoloms booklets, het type D in Kienhorsts proefschrift (para-
graaf 3.4c en 3.4i).222 Het Straatsburgse fragment is de enige bewaarde representant van dit soort 
boekjes met deze tekst. Met een o-hoogte van 4,1-4,4 mm mag eenzelfde beoogd gebruik worden 
vermoed als voor de boekjes met de Dietsche Catoen, die 
eveneens een grote o-hoogte hadden.223 
 
Hoewel begin en eind van Dat boec van seden verloren 
zijn gegaan, kan de omvang van de tekst met enige ze-
kerheid worden gereconstrueerd. Zoals in paragraaf 3.4i 
is getoond, is het einde van de Dietsche Catoen te vinden 
op f. 252ra. Nagenoeg zeker ligt daarmee ook het begin 
van Dat boec van seden vast. De kans is groot dat beide 
teksten, evenals in het Comburgse handschrift, na elkaar 
in het Rijmboek waren opgenomen.224 Op de twee ont-
brekende folia (f. 252 en 253) hebben dan nog zeker ca. 
250 versregels gestaan. Ook het einde van de tekst lijkt 
vrij nauwkeurig te bepalen. Het laatste bewaarde vers in 
het Rijmboek (vers 522) komt namelijk overeen met vers 
1081 in de Comburgse redactie. Omdat deze laatstge-
noemde redactie in totaal 1113 verzen bevat, mag ver-
moed worden dat de Rijmboek-redactie aan het einde niet 
veel meer dan dertig of veertig verzen mist (wat een tota-
le lengte van ca. 800 à 810 verzen geeft). Het einde van 
Dat boec van seden zou op f. 258r gelegen kunnen heb-
                                                           
219 Meder 1994, 87-88. Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2940 (late veertiende eeuw/eerste helft vijftiende 
eeuw) wordt beschreven in Kienhorst 2005B, II, 233-236 (N38). De codices met een of enkele disticha zijn, in chronologische 
volgorde: Kladboek van Heraut Beyeren (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 39), f. 8v (1404-1409); handschrift-Van 
Hulthem, f. 136vb (ca. 1405-1408); en Lund, Universitetsbibliotek, Mh 32a, f. 5r-5v (ca. 1475). Ook in de prekenbundel Een 
nuttelijc boec den kerstenen menschen (ca. 1400 – zie Ermens 2010; editie in voorbereiding) wordt een spreuk uit de Facetus 
gebruikt (preek 37, regel 191-193): ‘Allen menschen die di bidden om den name ons heren Jhesu Cristi selstu na dijnre mach-
te gheven dat si van di begheren, ende ist dattu niet en hebste te gheven, soe ghif den armen die di bidden goede woerde ende 
laetse so mit vreden van di gaen.’ Vgl. Dat boec van seden (Comburg) vers 81-82, volgens Brinkman & Schenkel 1997, I, 
516: ‘Ne wes den aermen niet fel / Al ghevestu hem niet, andwort hem wel.’  
220 Meder 1992, 308. 
221 Meder 1994, 380, nt. 14 geeft aan dat Boendale in kapittel 1-4 en 10 uit boek 3 van Der leken spiegel uit de Facetus heeft 
geput. Enkel het tiende kapittel komt ook in de excerpten voor in de vijfde codicologische eenheid in het Comburgse hand-
schrift (op f. 254rb-255vb). 
222 Kienhorst 2005B, I, 32. 
223 Kienhorst 2005B, I, 142 en II, 255. 
224 In het Comburgse handschrift is de volgorde omgekeerd: eerst Dat boec van seden (f. 102va-110rb) en daarna Dietsche 
Catoen (f. 110rb-112rb). 

Comburg Rijmboek 
1-484 niet bewaard 
485-488 1-4 
489-514 - 
515-659 5-126 
660-675 393-408 
676-713 - 
714-743 127-161 
- 162-202 
744-900 203-370 
901-938 - 
939-956 371-384 
- 385-392 
957-962 - 
963-1081 409-522 
1081-1113 niet bewaard 
Tabel 3.12: Collationering van de redacties 
van Dat boec van seden in het Comburgse 
handschrift en het Oudenaardse Rijmboek. 
Een streepje duidt aan dat de betreffende 
passage in die versie (daar) niet voorkomt. 
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ben (dus binnen de grenzen van het in paragraaf 3.3b gereconstrueerde katern Z). Omdat de Comburg-
se redactie de enige andere volledige redactie van Dat boec van seden is en, zoals hierna zal blijken, 
aanzienlijke verschillen tussen beide redacties bestaan, is deze benadering echter niet zeker.225 
 Evenmin is het zeker of de Rijmboek-redactie was voorzien van een proloog en epiloog. De redac-
tie van Dat boec van seden in het Comburgse handschrift bevat enkel een proloog. Hierin wordt ver-
klaard dat de tekst terecht ‘den bouc van zeden’ heet, omdat het ‘Ter weerelt seden al behort’.226 De 
informatie die er in gevonden wordt, is bovendien niet afkomstig uit ‘walscher’ bronnen, maar is over-
al vandaan gehaald door de verteller en behandelt met name de ‘hoveschede’ en soms ook de 
‘vroedscap’.227 Indien deze proloog ook in het Oudenaardse Rijmboek voorkwam, zou hij wat betreft 
inhoud enigszins uit de toon vallen naast de prologen van Van sente Waerneer, Van der biechten en de 
Dietsche Catoen. De Comburgse redactie eindigt ten slotte vrij abrupt, zonder epiloog, na het laatste 
distichon. 
 In de negentiende eeuw zijn beide redacties gecollationeerd door Vander Meersch (1846) en W. 
Suringar (1891).228 Aangezien beiden in hun edities geen rekening hielden met de beschadigde buiten-
kolommen op f. 255 en 256, geven ze geen volledig beeld van de verschillen en overeenkomsten tus-
sen beide redacties. Een complete collationering van beide afschriften is te vinden in tabel 3.12.229 
Hieruit blijkt dat het bewaard gebleven gedeelte van de Rijmboek-redactie in grote lijnen gelijk loopt 
met de redactie uit het Comburgse handschrift. Beide redacties kennen daarnaast een thematische or-
dening. Enkel de passage in Rijmboek-vers 393-408 lijkt in het Comburgse handschrift op een logi-
schere plaats te staan. Thematisch sluiten de instructies over het gewenste gedrag tijdens het reizen 
met hogergeplaatste personen daar namelijk aan op andere reisinstructies. Ondanks alle overeenkom-
sten tussen de redacties zijn meerdere verschillen aan te wijzen. De tabel geeft duidelijk aan dat beide 
redacties passages bevatten die niet in de andere redactie voorkomen, en ook binnen de overeenko-
mende passages blijken niet alle versregels in de andere redactie voor te komen. 
 Een eerste verkenning naar de inhoudelijke overeenkomsten tussen de ontbrekende passages in het 
Rijmboek enerzijds en in het Comburgse handschrift anderzijds brengt weinig opmerkelijke afwijkin-
gen aan het licht. Het zoeken naar overeenkomsten in de passages die enkel in het Rijmboek voorko-
men, wordt bovendien bemoeilijkt door beschadiging van de bladen. Zowel vers 162-202 als 385-392 
zijn slechts beperkt leesbaar.230 Van de overige versregels die niet in het Comburgse handschrift voor-
komen, bevat een aantal een structurerende inhoud en wijzen andere op het belang van spijt, biecht en 
boetedoening. Bijvoorbeeld: 
 
    Waer toe gadert yemen dan dus ghoet 
    Dat en ander qualeke verdoet? 
    Maer kerdijt weder bi spapen rade, 
    So mocht sijn siele hebben ghenade. 
    Maerct wel noch, sone, ende verstaet 
    Na dese dinc, dat es mijn raet.231 
 
Helaas is het aantal voorbeelden te klein om met enige zekerheid een uitspraak te doen over mogelijke 
patronen in de aanpassing van de tekst. Evenmin tekent zich in het omgekeerde geval – dus bekeken 
vanuit de passages die enkel in het Comburgse handschrift voorkomen – bij een eerste verkenning een 
patroon af. Zoals in paragraaf 3.4i is besproken, gaat het in teksten zoals de Dietsche Catoen en Dat 

                                                           
225 Een vergelijking van het begin van beide redacties, toont aan dat de 250 verzen die in het Rijmboek vermoedelijk ontbre-
ken overeen moeten komen met 484 verzen uit het Comburgse handschrift. 
226 Dat boec van seden (Comburg), vers 12-14 volgens Brinkman & Schenkel 1997, I, 515. 
227 Dat boec van seden (Comburg), vers 3-10 volgens Brinkman & Schenkel 1997, I, 515. 
228 Vander Meersch 1846, 59-78 en Suringar 1891, 1-33 (editie Comburg) en 34-45 (editie Rijmboek). Suringar heeft geen 
eigen transcriptie gemaakt van beide redacties, maar maakt gebruik van de edities van respectievelijk Kausler 1840-1866, II, 
561-599 en III, 337-345 en Vander Meersch 1846. 
229 Voor het Comburgse handschrift heb ik gebruik gemaakt van Brinkman & Schenkel 1997, I, 515-541 en voor het Oude-
naardse Rijmboek heb ik Gysseling 1980, II-1, 484-497 gebruikt. 
230 Het is mogelijk dat deze verzen wel in de versie in het Comburgse handschrift terug te vinden zijn, maar dat de formule-
ring (van de resterende woorden) van de verzen zodanig is veranderd dat ze niet eenvoudig herkenbaar zijn. 
231 Dat boec van seden (Rijmboek), vers 475-480. 
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boec van seden hoofdzakelijk om de boodschap die ze uitdragen en zal de gebruiker waarschijnlijk 
weinig belang hebben gehecht aan de ‘compleetheid’ waar de moderne onderzoeker naar op zoek is.  
 Uit de bespreking van de handschriftelijke context van de Dietsche Catoen in paragraaf 3.4i bleek 
dat zowel in het Comburgse handschrift als in het Oudenaardse Rijmboek de Dietsche Catoen en Dat 
boec van seden als een diade naast elkaar zijn overgeleverd, waarbij in de Comburgse codex de Diet-
sche Catoen in een andere arbeidsgang na Dat boec van seden is opgenomen.232 In dit handschrift 
staan deze teksten in een codicologische eenheid waarin veel didactische rijmteksten voorkomen, met 
name van de hand van Jacob van Maerlant, terwijl in het Oudenaardse Rijmboek Van der biechten en 
Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus in de omgeving worden aangetroffen. In dit gedeelte van het 
Rijmboek lijkt een meer algemene instructie voor ieder mens om goed te leven centraal te staan. 
 Hoewel de Dietsche Catoen en Dat boec van seden in beide codices een diade vormen, blijkt de 
relatie tussen beide teksten in het Oudenaardse Rijmboek hechter te zijn dan in het Comburgse hand-
schrift. De fictieve vertelsituatie in de Dietsche Catoen tussen Cato en zijn zoon wordt in beide codi-
ces trouw aangehouden: Cato spreekt zijn toehoorder enkel aan met ‘sone’. In de Rijmboek-redactie 
van Dat boec van seden wordt deze fictie voortgezet. Ook hier richt de verteller zich tot iemand die hij 
‘sone’ noemt (ca. 73%), of eventueel ‘vrient’. In het Comburgse handschrift daarentegen, waar de 
teksten in omgekeerde volgorde staan en in twee verschillende arbeidsgangen zijn gekopieerd, wordt 
de toehoorder veel vaker met ‘vrient’ aangesproken dan met ‘sone’ (ca. 21%). In totaal komen in deze 
redactie zeven verschillende aansprekingen voor, alle gericht aan jongens/jonge mannen (tabel 
3.13).233 Uit deze verschillen blijkt dat de combinatie tussen de Dietsche Catoen en Dat boec van se-
den zoals deze voorkomt in het Oudenaardse Rijmboek uitgaat van een duidelijk plan waarbij beide 
teksten als een eenheid worden gepresenteerd, terwijl dat in het Comburgse handschrift niet het geval 
is. Echter, wie de bedenker is van dit plan, is onzeker. Komt het van de bedenker van het Oudenaardse 
Rijmboek, of maakte hij gebruik van een reeds bestaande combinatie van beide teksten?  
 

 
 
 
 k.  Van onser vrouwen lof 
 
Van één van de 33 folia van het Oudenaardse Rijmboek is het onmogelijk te achterhalen welk folium-
nummer het ooit gedragen heeft. Op dit blad staan twee Mariagedichten, waarvan het eerste bekend is 
onder de naam Van onser vrouwen lof (blad ?ra-va). Het is een lofzang op Maria, de middelares tussen 

                                                           
232 Voor ‘diade’, zie paragraaf 1.5 (Westphal 1999, 79). 
233 Voor aansprekingen in Dat boec van seden, zie ook Meder 1992, 323. 

  sone vrient cnape jonc 
man 

goet 
man 

here kint Totaal 
(tekst) 

Totaal 
(handschrift) 

Comburg Dietsche 
Catoen 
(298 verzen) 

10       10 57 

 Dat boec van 
seden 
(1113 ver-
zen) 

10 31 1 2 1 1 1 47 

           
Rijmboek Dietsche 

Catoen 
(401 verzen) 

22      1 (in 
proloog, 
niet 
door 
Cato) 

22 48 

 Dat boec van 
seden 
(522 verzen) 

19 7      26 

Tabel 3.13: Overzicht van de aanduidingen waarmee de fictieve toehoorder van de Dietsche Catoen en Dat boec van seden 
wordt aangesproken in het Comburgse handschrift en het Oudenaardse Rijmboek. 
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de zondige mens en haar zoon. Van dit gedicht, dat in de woorden van Jozef van Mierlo een volkslied 
wordt genoemd ‘van een eenvoudige, sobere, maar innige schoonheid’, zijn twee tekstgetuigen bekend 
in het Middelnederlands.234 De oudste redactie is te vinden in het Oudenaardse Rijmboek, terwijl het 
handschrift-Van Hulthem een honderd jaar jongere redactie bevat. 
 In het handschrift-Van Hulthem staat het gedicht onder het opschrift ‘Van onser vrouwen ene be-
dinghe’ en telt het 146 regels.235 In deze redactie valt het gedicht uiteen in twee gedeeltes, waarbij de 
splitsing gemarkeerd wordt door een rode lombarde van twee regels hoog: het gedicht begint met een 
smeekbede in 42 regels gepaard rijm, waarna het rijmschema verandert in aaabcccb voor de dertien 
strofen van de lofzang op Maria, waarbij a en c slepend rijm zijn en b staand rijm is. Van de Rijm-
boek-redactie zijn slechts 69 verzen overgeleverd: acht strofen en een epiloog, waarbij van de eerste 
bewaarde strofe alleen de laatste vijf verzen bewaard zijn. Samen beslaan deze verzen twee volledige 
kolommen op de rectozijde van het ongenummerde blad en de drie eerste verzen op de versozijde. De 
epiloog komt niet voor in het handschrift-Van Hulthem en hij heeft een afwijkend rijmschema (aabb). 
 Of beide delen waaruit de Van Hulthem-redactie bestaat ook in het Oudenaardse Rijmboek een 
geheel vormden is niet te bepalen. Een opmerking aan het einde van de smeekbede kan een aanwijzing 
zijn dat dit het geval was. De auteur schrijft namelijk: 
 
   Die grote vaer doet mi maken, 
   Edele vrouwe, dit ghedichte.236 
 
De lofzang behoeft echter niet noodzakelijk een introductie. Hij kan evengoed onafhankelijk zijn 
overgeleverd. Zonder de smeekbede zou de tekst slechts 104 regels tellen. Wanneer dat het geval was, 
zouden op het voorgaande blad in het Rijmboek nog vijf volledige strofen en drie regels van de zesde 
strofe hebben gestaan: 43 regels, of ongeveer anderhalve kolom op de versozijde. Met de smeekbede 
van 42 regels erbij, zou nog anderhalve kolom extra nodig zijn geweest en begon de tekst in de b-
kolom op de rectozijde van het voorgaande blad. 
 Hoewel de tand des tijds (en de onoplettendheid van een kopiist) de tekst in het handschrift-Van 
Hulthem gecorrumpeerd heeft, komen beide redacties, ondanks de honderd jaar die tussen het kopiëren 
van beide verstreken is, goed overeen. Op enkele opvallende verschrijvingen na zijn dit twee redacties 
die dezelfde versie vertegenwoordigen. Ter illustratie kunnen volgende verzen worden vergeleken: 
 
Oudenaardse Rijmboek: 
 vers 8 Ghi sijt havene anker roeder 
 vers 11 Inde sonden drove ende erre 
 vers 22 Rose boven alle blomen 
 
 
Handschrift-Van Hulthem:  
 vers 93 Ghi sijt allene anker ende roeder 
 vers 96 In die zee droeve ende erre 
 vers 107 Haese boven alle bomen237 
 
Het enige grote verschil tussen beide afschriften is de aanwezigheid van een epiloog in het Oudenaard-
se Rijmboek. In tegenstelling tot de andere bewaarde epilogen in deze codex wordt hier niet gesproken 
over een auteur voor wie gebeden moet worden. Wel zijn er aanwijzingen voor aurale receptie te vin-
den: 
 
 

                                                           
234 Van Mierlo 1941A, 308. Een eeuw eerder was de tekst al gepubliceerd in Vander Meersch 1854B. 
235 Het betreft tekst 39 volgens Brinkman & Schenkel 1999, I, 304-308. In het handschrift-Van Hulthem ontbreekt één vers 
(vers 30 in het Oudenaardse Rijmboek zou in het handschrift-Van Hulthem tussen vers 114 en 115 moeten staan). Deze regel 
is meegeteld in het totaal van 146 verzen. 
236 Van onser vrouwen lof (Van Hulthem), vers 32-33 volgens Brinkman & Schenkel 1999, I, 305. 
237 Volgens Brinkman & Schenkel 1999, I, 306-307. Van Mierlo 1941A, 305-307 ziet in de versie van het Oudenaardse Rijm-
boek de meest oorspronkelijke tekst, maar Beuken 1968, II, 108-109 wijst erop dat de ‘fouten’ die Van Mierlo in het hand-
schrift-Van Hulthem aanwijst niet noodzakelijk fouten zijn. 
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    Nu laet ons bidden te ghoder trowen 
    Der maegt Marien, onser vrowen, 
    Dat soe uter anxeleker nooet [sic, DE] 
    Ons helpe int ende van onser doet, 
    Entat so si te onsen ende, 
    [Dat] ons de duvel [niet ne scende]. 
    Dies jonne ons de hemelsce vader. 
    Amen, segt mede alleghader.238 
 
De handschriftelijke context van beide redacties, ten slotte, is verschillend. Vermoedelijk bevond Van 
onser vrouwen lof zich in het Rijmboek in een Mariale context, aangezien de volgende tekst eveneens 
over Maria gaat, terwijl de tekst zich in het handschrift-Van Hulthem in een cluster gebeden bevindt: 
voorafgaand aan Van onser vrouwen lof staat een tekst met opschrift ‘Van onser vrouwen ene goede 
bedinghe’ en erna een tekst met opschrift ‘Een edel bedinghe van onsen here’.239 Door de fragmentari-
sche staat van het Oudenaardse Rijmboek mag dit verschil echter niet overschat worden. 
 
 
 l.   Van onser vrouwen geslachte 
 
Het tweede Mariagedicht in het Oudenaardse Rijmboek is Van onser vrouwen geslachte (f. ?va-vb), 
een verstekst met rijmschema aabb, waarin de familiale relaties van Maria worden besproken, te be-
ginnen bij haar moeder Anna: 
 

Het eerste familielid dat ter sprake komt is haar moeder, Anna. Zij was getrouwd met drie mannen: ach-
tereenvolgens Joachim (de vader van Maria), Klopas (de vader van Maria Klopas) en Salomas (de vader 
van Maria Salome, de moeder van de apostelen Johannes en Jacobus de Meerdere). Na haar overlijden 
werd ze, volgens de tekst, door de apostelen naar het Dal van Josaphat gebracht. Daarna breekt de tekst 
af. 

 
Hoewel slechts 62 verzen bewaard zijn gebleven, bevatten ze een aantal noemenswaardige elementen. 
Zo wordt in enkele verzen het publiek aangesproken, waaronder enkele aansprekingen die kunnen 
verwijzen naar een aurale receptie: 
 
 vers 4  Nu hoerter naer, so hadde III manne 
 vers 33  Noch verstaet ende hoert 
 vers 48  Nu merct, meerre ende minder tewaren 
 
Daarnaast wordt verwezen naar Sint-Clara van Assisi, overleden in 1253: 
 
 vers 55  Na haerre wet leefde sente Clare 
 
Bovendien wordt ook één keer naar een bron verwezen: 
 
 vers 42  Dat segt scrifture, diet wel wiste 
 
Het is onmogelijk te bepalen op welke bron hier wordt gedoeld. Hoewel de stof in Van onser vrouwen 
geslachte apocrief is, was hij bekend bij een groot publiek, onder meer via Jacobus de Voragines Le-
genda aurea. In tegenstelling tot de vier berijmde heiligenlevens uit het Rijmboek die ook in de Le-
genda aurea voorkomen en alle vier langer zijn dan Jacobus’ versie van de tekst, blijkt het overgele-
verde deel van deze verstekst aanzienlijk beknopter te zijn dan de overeenkomende passage in de Le-
genda aurea.240 

                                                           
238 Van onser vrouwen lof (Rijmboek), vers 62-69. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. 
239 Tekst 38 en 40 uit het handschrift-Van Hulthem (f. 44ra-45ra en 45vb-46vb). 
240 Maggioni 1998, II, 900-917 en Berteloot, Claassens & Kuiper 2011-2014, II, 306-317.  
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 In het Geraardsbergse handschrift komt een tekst met een vergelijkbare inhoud voor: Van sente 
Annen gheslachte.241 Deze tekst behandelt dezelfde stof als Van onser vrouwen geslachte, maar was 
waarschijnlijk korter. De volledige tekst telt namelijk 48 verzen, terwijl de redactie in het Rijmboek in 
defecte staat al 62 verzen bevat. Op basis van de tekst uit het Geraardsbergse handschrift is het niet 
mogelijk om de lengte van Van onser vrouwen geslachte in te schatten, want hierin worden alleen de 
nakomelingen van Sint-Anna genoemd en niet haar overlijden. Was Anna’s dood het einde van de 
Rijmboek-redactie, of volgde, zoals op basis van de titel verwacht mag worden, nog een passage over 
Maria? 
 Het begin van de tekst is wel bewaard gebleven in het Rijmboek. Van onser vrouwen geslachte 
wordt van Van onser vrouwen lof gescheiden door een onbeschreven regel en begint met een rode 
initiaal ‘H’, die haast onleesbaar in de marge staat. De tekst begint met de woorden: 
 
    Hort hier van onser vrowen 
    Hare gheslachte te ghoeder t[ro]wen.242 
 
Deze tweeregelige berijmde inleiding kan ook als ongerubriceerd berijmd opschrift worden gezien, 
naar analogie met de opschriften van Van sente Waerneer, Van der biechten en de Dietsche Catoen. 
Hierin wordt eveneens een korte omschrijving van de inhoud gegeven. 
 
 

 
  

                                                           
241 Govers e.a. 1994, 63-64 (tekst 46). 
242 Van onser vrouwen geslachte, vers 1-2. De rechte haken geven een reconstructie van de tekst aan door Gysseling. 

  
Figuur 3.4: Overzicht van de spreiding van de teksten in het Oudenaardse Rijmboek op basis van de reconstructies van 
de teksten uit paragraaf 3.4 (naast het overzicht van de spreiding van de bewaarde bladen, zoals afgebeeld in figuur 3.1). 
Op de verticale as staan de bladnummers. 
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 m.  Reconstructie van de inhoud van het Oudenaardse Rijmboek 
 
Voor elke tekst uit het Oudenaardse Rijmboek heb ik geprobeerd de oorspronkelijke lengte van de 
tekst te benaderen. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk een reconstructie te maken van de 
verdeling van de bewaarde teksten over de codex. Hoewel voor een aantal teksten het resultaat onze-
ker is, blijkt een aantal verrassende uitkomsten uit deze reconstructie naar voor te komen (tabel 3.14 
en figuur 3.4). Het meest opvallende resultaat is de vermoedelijk aaneengesloten reeks teksten tussen 
f. 83 en 188. Niet alleen Van sente Aechte en Van sente Waerneer volgden onmiddellijk op elkaar (f. 
184ra), maar ook tussen Van sente Caterinen en Van den levene ons heren, tussen Van den levene ons 
heren en Van sente Eustaes en tussen Van sente Eustaes en Van sente Aechte heeft mogelijk geen an-
dere tekst meer gestaan. Een tweede aaneengesloten reeks teksten is te vinden tussen f. 221 en 258 
waar Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, Van der biechten, de Dietsche Catoen en Dat boec van 
seden onmiddellijk op elkaar volgen. Een ander opvallend resultaat is de beperkte ruimte die overblijft 
voor de teksten die verloren zijn gegaan, aangezien de bewaarde teksten bijna zestig procent van de 
codex vulden (uitgaande van 257 folia plus een extra blad om Dat boec van seden te kunnen beëin-
digen). Van vier gedeelten van de codex, waaronder het begin en het einde, is waarschijnlijk nooit 
meer te achterhalen welke teksten ze bevatten en hoeveel, maar het aantal teksten dat verloren is ge-
gaan, zou wel eens beperkt kunnen zijn.243 Hoe deze inhoud zich verhoudt tot de materiële samenstel-
ling van de codex, zal ik in paragraaf 3.7 bespreken. 
 
 

 
 
 
 3.5 LOKALISERING EN DATERING 
 
De datering van het Oudenaardse Rijmboek rond 1300 is nooit betwist. In het algemeen wordt geoor-
deeld dat de codex daarvoor twee sterke aanwijzingen bevat: de datering van Van sente Aechte in 1286 
en de datering van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus in 1290, volgens de epilogen bij deze 
teksten. Hoe betrouwbaar deze dateringen zijn, kan echter op geen enkele manier gecontroleerd wor-
den. Als richtlijn voor een datering post quem is daarom Van sente Waerneer aanzienlijk betrouw-
baarder. Het ongelukkige levenseinde van Werner is namelijk in meerdere bronnen opgetekend en kan 
derhalve met zekerheid in 1287 worden geplaatst. De tekst zelf meldt bovendien in de proloog dat de 
feiten onlangs – ‘nu nichtinghe’ (vers 14) – hadden plaatsgevonden. In principe mag hier echter niet te 
veel waarde aan worden gehecht, aangezien de kans bestaat dat de tekst een wat later vervaardigd let-
terlijk afschrift is van een tekst die kort na de feiten is geschreven en elke interpretatie van ‘onlangs’ 
(van de auteur, kopiist of onderzoeker) is hoe dan ook subjectief. Een datering na 1287 blijft daardoor 
de meest nauwkeurige op basis van de inhoud. 
 Het schrift wijst eveneens naar een ontstaan in de late dertiende eeuw, zoals gezien in paragraaf 
3.3d. Het bevat nog veel kenmerken uit de dertiende eeuw, die in de vroege veertiende eeuw uit het 
algemene schriftbeeld in de Nederlanden verdwijnen: de ‘lange-s’ aan het woordeinde, de ‘lange-s met 

                                                           
243 Van Oostrom 2006, 345 gokt waarschijnlijk net iets te hoog met vijftig. 

Tekst Folia  Tekst Folia 
Onbekend 1r-56  Onbekend 189-220 

Van der zielen ende van den 
lichame 

57-61  Van sente Marie Egyptiake ende 
Zosimus 

221-243va 

Onbekend 62-82  Van der biechten – Martijn van 
Torhout 

243va-248va 

Van sente Caterinen 83-104  Dietsche Catoen 248va-252ra 
Van den levene ons heren 105-144  Dat boec van seden 252ra-258r 
Van sente Eustaes 145/149-163  Onbekend 258v-... 
Van sente Aechte 163-184ra  Van onser vrouwen lof ...va-?va 
Van sente Waerneer 184ra-188  Van onser vrouwen geslachte ?va-... 
Tabel 3.14: Overzicht van de spreiding van de teksten in het Oudenaardse Rijmboek op basis van de reconstructies van de 
teksten uit paragraaf 3.4. 
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rugzakje’, de ‘rechte-d’, de ‘hals-a’, de ‘tong-e’, de ‘v’ en ‘w’ met krul naar links, de ‘u’ voor ‘v’ aan 
het woordbegin en ‘N-kapitaal met een krul naar rechts aan het eerste pootje’.244 Geen enkele van deze 
kenmerken maakt een absolute datering mogelijk, maar het voorkomen van een groot aantal ervan 
wijst op een datering kort voor of rond 1300.245 
 
De bepaling van de regio waar het Oudenaardse Rijmboek is vervaardigd, heeft in het onderzoek altijd 
een speciale plaats ingenomen. De aanwezigheid van twee epilogen waarin de bijbehorende teksten in 
de abdij van Ename worden gelokaliseerd, een epiloog waarin een auteur wordt genoemd met als ach-
ternaam een West-Vlaamse stad, het hergebruik van de fragmenten in boekbanden die zijn vervaardigd 
door een boekbinder uit Oudenaarde en de ontdekking van de fragmenten in de Oudenaardse archie-
ven hebben de negentiende- en twintigste-eeuwse historici, filologen en taalkundigen voor een grote 
uitdaging geplaatst, waarop tot op heden geen verlossend antwoord is gevonden.   
 Twee ervaren taalkundigen hebben in het derde kwart van de twintigste eeuw geprobeerd het Rijm-
boek op basis van taalkenmerken te lokaliseren: Maurits Gysseling en Marcel Hoebeke.246 Gysseling 
vond een mengeling van algemeen Vlaamse, Zuidoost-Vlaamse, West-Vlaamse, Brabantse, Dender-
streekse en Limburgse sporen. Hij komt aan de hand daarvan tot de volgende conclusie: de Vlaming 
Martijn van Torhout, auteur van Van der biechten, is familie van de Torhouts die in de dertiende en 
veertiende eeuw in de regio Anzegem-Petegem, ten westen van Oudenaarde, woonden. De West-
Vlaamse sporen, die in het Rijmboek zijn nagelaten door een bewerker, zijn zeer waarschijnlijk aan 
hem toe te schrijven. Bovendien, oordeelt Gysseling, was Martijn mogelijk de dichter van andere 
teksten in de codex. De Dietsche Catoen en Dat boec van seden zijn echter niet van zijn hand, aange-
zien deze teruggaan op een Limburgse bron. Verder kan volgens Gysseling ook Van den levene ons 
heren niet van Martijn zijn, want de oerversie van die tekst is enkele decennia ouder, maar moet – zo 
oordeelt Gysseling – ontstaan zijn in de regio Oudenaarde, mogelijk zelfs in de abdij van Ename. Be-
halve de dichter van de Dietsche Catoen en van Dat boec van seden komen, volgens Gysseling, alle 
andere betrokkenen uit de abdij van Ename: auteurs, bewerker en kopiist. De laatste zou, volgens hem, 
afkomstig kunnen zijn uit de Denderstreek.247 
 Twee zaken vallen op in Gysselings conclusie. In de eerste plaats geeft hij Martijn van Torhout een 
centrale positie en in de tweede plaats is de spreiding van taalinvloeden vrij breed: de regio Oudenaar-
de (waartoe ook Ename behoort), de Denderstreek, Limburg en West-Vlaanderen. Op de centrale 
plaats van Martijn van Torhout in het onderzoek naar de herkomst van het Oudenaardse Rijmboek zal 
in paragraaf 3.6 nader worden ingegaan. Hier volstaat het te onderkennen dat Gysseling hem enkel 
gebruikt om een taalverschijnsel te verklaren. Door Martijn van Torhout, de auteur van Van der biech-
ten, te zien als de auteur van de meeste andere teksten in de codex en als de bewerker van de overige 
teksten, en door hem zonder meer te koppelen aan drie Torhouts uit de regio Anzegem-Petegem – 
Monin van Thoerhout (vierde kwart dertiende eeuw), Steven van Thoroft (1344) en Willem van To-
rout (1347) – kan hij het voorkomen van het West-Vlaamse verschijnsel ar < er (bv. ‘arven’ in plaats 
van ‘erven’) in het Rijmboek verklaren.248 Op deze manier wordt Martijn een nakomeling van een 
familie van Torhouts die al enige tijd in de streek Anzegem-Petegem woonde, het meest oostelijke 
gebied waar dit verschijnsel voorkomt, volgens Gysseling.249 Indien Martijn in die streek is opge-
groeid, heeft hij bovendien niet al te veel andere West-Vlaamse invloeden meer ondergaan, die op 
basis van zijn achternaam vermoed konden worden. Gysseling geeft elders echter zelf aan dat ook in 
Oudenaarde ar < er soms voorkwam.250 De aanwezigheid van dit verschijnsel wijst daarom niet nood-
zakelijk op een meer westelijke invloed; slechts op basis van de frequentie waarmee het voorkomt, zou 
                                                           
244 Deze kenmerken komen uit Biemans 1997, I, 190-191. 
245 Volgens Erik Kwakkel komen er nog geen veertiende-eeuwse kenmerken in het schrift voor (mondelinge mededeling: 22 
juni 2012). Opvallend is de datering in De Vreese 1866-1944, kol. 896: ‘fragments d’un manuscrit [...] qui date plutôt du 
commencement du XVe siècle que de la fin du XIVe.’ 
246 Evert van den Berg (e-mail: 24 oktober 2012) heeft met mij zijn visie op de analyses van Maurits Gysseling en Marcel 
Hoebeke gedeeld. 
247 Gysseling 1980, II-1, 396-402, zoals samengevat door Hoebeke 1987, 436-437. 
248 Gysseling 1980, II-1, 396. Vgl. Hoebeke 1971, kol. 96-97 waar een overzicht wordt gegeven van de Torhouts in de regio 
Oudenaarde. Ondanks de afwijkende spelling, rekenen zowel Gysseling als Hoebeke Steven van Thoroft tot de Torhouts. 
249 Gysseling 1980, II-1, 396. 
250 Gysseling 1980, II-1, 398 meldt dat ar < er ook voorkomt in Oudenaardse bronnen uit 1320-1330. Hoebeke 1987, 422 
zegt dat het zelfs sporadisch in Brabant voorkomt. 
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dat vermoed kunnen worden (Gysseling geeft meer dan honderd voorbeelden). Gysselings bewerker 
kan daarom evengoed woonachtig geweest zijn in de regio Oudenaarde. Bovendien zijn in de enige 
tekst die aan Martijn van Torhout wordt toegeschreven geen uitgesproken westelijke taalkenmerken te 
vinden. Gysseling besteedt amper aandacht aan deze tekst. Uiteraard is het fragment van Van der 
biechten te kort voor een betrouwbare taalanalyse, maar met slechts zeven voorbeelden is het onder-
vertegenwoordigd in zijn onderzoek naar de taal van de teksten in het Rijmboek. Deze zeven voor-
beelden staan verspreid over alle taalkenmerken die hij in zijn analyse van het Rijmboek betrekt. Geen 
enkele van de zeven voorbeelden, waaronder driemaal het ar < er-verschijnsel, wijst duidelijk naar het 
westen.251 Alle voorbeelden blijken te verbinden aan de regio Oudenaarde, waardoor Martijn van Tor-
hout in zijn eigen tekst geen duidelijk West-Vlaams beïnvloed profiel heeft. De westelijke invloed in 
het Oudenaardse Rijmboek blijkt dus van beperkt belang te zijn en de relatie tussen deze vermeende 
westelijke invloed en Martijn van Torhout onterecht. 
 De beperkte oostelijke invloed die door Gysseling onderkend werd, blijkt ook onzeker te zijn. De 
toeschrijving van de Dietsche Catoen [BC] en Dat boec van seden [BS] aan een Limburgse auteur is 
zelfs dubieus. Gysseling gaf daarvoor drie argumenten: 
 

[1] Typisch Limburgs is e uit i: BC 342 men, BC 355-56 men : sen, BS 461 mendren. [2] In oostelijk 
Brabant, Limburg, de Nederrijn, de IJsselstreek en het Nederduitse taalgebied hoort thuis BS 126 ertellen 
[…]. [3] De vorm BC 326 versteet wordt aangetroffen in de Denderstreek en verder oostwaarts.252 

  
Aangezien het verschijnsel ook voorkomt in de Denderstreek wijst Gysselings derde argument, zonder 
twijfel, niet noodzakelijk naar Limburg. Ook zijn tweede argument kan niet op Limburg worden vast-
gepind wanneer het voorkomen ervan in zo’n groot gebied geattesteerd is. Daarbij kan men zich af-
vragen hoe doorslaggevend een woord dat één keer voorkomt, mag worden beschouwd. Het eerste 
argument, ten slotte, blijkt uit publicaties van Marcel Hoebeke, Evert van den Berg en Amand Berte-
loot evenmin typisch Limburgs te zijn. Zij plaatsen e < i (bv. ‘mendren’ in plaats van ‘mindren’) na-
melijk in Zuidoost-Vlaanderen, Brabant en Limburg.253 
 Op basis van Gysselings taalanalyse blijken de belangrijkste taalkundige invloeden in het Oude-
naardse Rijmboek – wanneer bovenstaande bedenkingen in acht worden genomen – dus te liggen in de 
Denderstreek en de regio rond Oudenaarde, of: in het grensgebied tussen Vlaanderen en Brabant langs 
de Schelde. Dit is ook het gebied waar Sint-Lieven, die in Van der biechten wordt genoemd, de groot-
ste verering genoot (paragraaf 3.4h). Hoebeke, die enkele jaren na Gysselings analyse diens uitkom-
sten verfijnde, schoof in zijn conclusie de taalkenmerken uit de Denderstreek naar de voorgrond. Vol-
gens hem liep er waarschijnlijk een schakel in de totstandkoming van de codex via de Affligemse 
‘zusterabdij’ van het Enaamse klooster. Volgens hem kunnen teksten uit het Rijmboek daar zijn ge-
schreven of bewerkt, of misschien waren Affligemse monniken in Ename gaan wonen en hebben ze 
daar schrijfactiviteiten uitgeoefend. Martijn van Torhout blijft, in zijn ogen, desondanks de bewerker 
van de codex.254 Hoewel de banden tussen de benedictijner kloosters in Affligem en Ename ontegen-
sprekelijk zijn, zijn er naast de taalkenmerken geen andere aanwijzingen te vinden die deze hypothese 
ondersteunen.255 
 Hoebekes analyse heeft op meerdere punten Gysselings resultaten genuanceerd en gaf, ondanks 
zijn conclusie dat er een Affligemse schakel geweest moet zijn, nieuwe argumenten die een ontstaan in 

                                                           
251 Gysseling 1980, II-1, 397-400 geeft de volgende zeven voorbeelden en bijgaande uitleg: ‘af’ (Van der biechten, vers 100) 
wordt in Oudenaarde haast altijd gebruikt, niet ‘of’; de uitgang ‘scap’ (vers 28) is oostelijk, ‘scep’ is westelijk (beide worden 
in Oudenaarde door elkaar gebruikt); ‘marken’, ‘aerven’ en het rijmpaar ‘ontaerven-darven’ (vers 18, 21 en 15-16) hebben er 
> ar wat vooral in de kuststrook voorkomt, maar ook in Oudenaardse bronnen komt het wel eens voor; Oudenaarde lag op de 
grens tussen ‘up’ (ten westen van de Schelde) en ‘op’ (ten oosten), maar de stad zelf schreef hoofdzakelijk ‘op’, zoals in vers 
36; ‘duvel’ (vers 2) is oostelijk, maar in Oudenaarde schreef men meestal het westelijke ‘dievel’. 
252 Gysseling 1980, II-1, 400-401. De nummers tussen vierkante haken zijn door mij toegevoegd. 
253 Hoebeke 1987, 427 en Van den Berg & Berteloot 1993, 44 en 54. Desondanks heeft Hoebeke de Limburgse herkomst niet 
proberen te ontkrachten. Enkel op basis van Gysselings tweede argument (p. 428) en één ander woord (p. 435-436), waarvan 
hij vermoedt dat het Limburgs zou kunnen zijn (‘dvelende’ in Van sente Eustaes), houdt hij vast aan deze hypothese. 
254 Hoebeke 1987, 437-438.  
255 Voor de band tussen Ename en Affligem, zie o.a. Milis 1977, 14 en De Grieck 2010, 69-70 en 157. Het Kopenhaagse 
Leven van Sint-Lutgart is slechts een aanwijzing dat ook in Affligem verslegenden werden geschreven, maar niet dat er een 
verband is tussen de schrijfactiviteiten van beide kloosters. 
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Oudenaarde ondersteunen. In de eerste plaats toonde hij aan dat het hierboven genoemde e < i-
verschijnsel in het zuidoosten van Vlaanderen voorkwam en in de tweede plaats voert hij bewijzen aan 
voor de spelling ‘nuwe’ voor ‘nieuw’ in diezelfde regio (in tegenstelling tot Gysselings oordeel).256 De 
uitkomsten van een analyse door Evert van den Berg van de taal in Van den levene ons heren en de 
Dietsche Catoen, ten slotte, wijzen eveneens in de richting van een Oost-Vlaamse kopiist. Het ontbre-
ken van het Denderstreekse ‘selt’/‘selen’ in plaats van het in het Rijmboek voorkomende Oost-
Vlaamse ‘sult’/‘sullen’ maakt een ontstaan van de codex in de Denderstreek namelijk minder waar-
schijnlijk. Het woord ‘versteet’ (Dietsche Catoen, vers 326) kan nog in die richting wijzen, maar komt 
op de andere fragmenten van de codex niet voor. De kopiist noteerde altijd het Vlaamse ‘(ver)staet’.257 
Kortom, afgaand op de taal is het goed mogelijk dat de codex in de regio Oudenaarde is ontstaan. De 
afwijkende taalkenmerken kunnen, zoals Hoebeke terecht probeerde aan te tonen, het gevolg zijn van 
mobiliteit van zowel teksten als personen. 
 
 
 3.6 BESTAANDE HYPOTHESEN OVER HET OUDENAARDSE RIJMBOEK 
 
Sinds twee eeuwen wordt er over het Oudenaardse Rijmboek gepubliceerd. Dat heeft geresulteerd in 
een groot aantal (elkaar soms overlappende) uitspraken over de codex en over het mogelijke beoogde 
gebruik ervan. Enkele van deze uitspraken zijn uitgegroeid tot onderbouwde hypothesen, maar de 
meerderheid is in het stadium van ‘interessante gedachte’ blijven steken en is nooit verder uitgewerkt. 
In deze paragraaf zal ik een overzicht geven van deze hypothesen en gedachten. 
 Een van de gedachten die (terecht) geen navolging heeft gekend, heeft Désiré-Joseph Vander 
Meersch verwoord in een brief aan Jan Frans Willems uit 1838 waarin hij zijn ontdekking bekend 
maakt. Vander Meersch schrijft: 
 

Wat aengaet deze Martijn van torout [die in de epiloog van Van der biechten als auteur wordt genoemd, 
DE] ik geloof ernstiglyk dat hij die vriend van onzen Jacob maerland [sic, DE] moet zijn geweest die be-
doeld word [sic, DE] in het stukje die wij kennen onder den tytel van Wapene Martyn het is immers eene 
soort van samenspraek tusschen Jacop en martijn [...]258 

 
Een antwoord van Willems heb ik niet kunnen terugvinden, maar waarschijnlijk heeft hij Vander 
Meersch op andere gedachten kunnen brengen. 
 Vanaf Vander Meersch’ eerste publicatie tot ver in de twintigste eeuw heeft men gezocht naar de 
herkomst van de codex en de auteur van de teksten op basis van informatie uit drie epilogen, zoals in 
paragraaf 3.5 is besproken. De hypothese dat de codex in de Enaamse Sint-Salvatorabdij was vervaar-
digd, bezorgde de codex zijn naam: ‘Enaamse codex’ of ‘Codex Eenamensis’ en de vermeende auteur 
van alle teksten, Martijn van Torhout, deed postuum intrede in de abdij, hoewel geen andere gegevens 
over hem bekend zijn dan de tekst die aan hem is toegeschreven (Van der biechten). Vander Meersch 
oordeelde nog dat Martijn niet noodzakelijk een monnik was, maar ook een klerk kon zijn die 
 

in dit aengename en schilderachtige oord zynen ouderen leeftyd [kan] hebben doorgebragt. Trouwens, een 
paer verzen in de prologe van Cato schynen op een gevorderden ouderdom te zinspelen [ = Dietsche Ca-
toen, vers 15-18, DE]259 

                                                           
256 Hoebeke 1987, 429-432 (’nuwe’).  
257 Evert van den Berg (e-mail: 11 maart 2015). In de Dietsche Catoen komt ‘-aet’ drie keer voor in rijmpositie: staet:vergaet 
(105-106), staet:ghaet (353-354), verstaet:gaet (369-370). Een kopiist uit de Denderstreek had deze rijmparen eenvoudig 
naar, bijvoorbeeld, steet:geet kunnen vertalen (dit geldt alleen voor de ‘ae’ in het rijm gaet:staet, niet voor andere woorden op 
‘–aet’, zoals ‘ontfaet’). Andere Vlaamse kenmerken van de kopiist zijn: (Dietsche Catoen) af (48, 253, 345); blent ( = Oost-
Vlaams 303); dul (221); garic (10), de ghene ((en niet deghone) = Oost-Vlaams: 14, 101, 151, 157, 199, 351), hic (16, 48, 
287, 288, 297, maar ic, 41); lieden (86); sulc (278); woch ( = Oost-Vlaams 389) en (Van den levene ons heren) begart:onwart 
(24-25); hic bem (36, 163, 225); dinken (voor dunken: 173, 489, 576); dlant ( = Oost-Vlaams 435); dul:vul (173-174); ofte 
(49, 187); hic voor ic (o.a. 36, 45, 153 en 195); iof (158-159); kinne ( = Oost-Vlaams 195, naast kenne(n) 162, 566); 
sochte:gedochte (97-98); staet (260); wilde etc. (46, 95, 100, 468, en niet het Brabantse en verder oostelijke woude); woghe ( 
= Oost-Vlaams 524, naast weg 141). 
258 Citaat naar Hoebeke 1973, 14. De cursivering is van Hoebeke.  
259 Vander Meersch 1839, 215. 
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De codex doopte hij het ‘Rymboek van Martyn van Thorout’.260 Napoleon de Pauw noemde het hand-
schrift vervolgens ‘eene slechte en slordige kopij door eenen monnik van de abdij van Eename bij 
Oudenaarde, en niet het werk van den schrijver zelf’ en Willem de Vreese sprak over ‘fragments d’un 
manuscrit, provenant de la célèbre abbaye d’Eename’.261 
 De discussie over het auteurschap van Martijn van Torhout barstte in volle hevigheid los aan het 
eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw toen Jozef van Mierlo meende te kunnen aantonen dat 
alle teksten in de codex door Martijn waren geschreven. In de eerste plaats herkent hij overeenkomsten 
in de epilogen van Van der biechten en Van sente Aechte: de auteur bidt voor zichzelf en vraagt de 
lezers voor hem te bidden en hij maakte de teksten respectievelijk ter ere van Maria en Sint-Agatha. 
Bovendien gebruikt de auteur dezelfde formuleringen, zoals ‘Ghod ghevem gheluc ende ghoet gheval’ 
dat zowel in Van sente Aechte (vers 761) als Van der biechten voorkomt (vers 106).262 Volgens Van 
Mierlo zijn deze overeenkomsten een aanwijzing dat beide teksten van de hand van Martijn van Tor-
hout zijn. In de tweede plaats kan hij op basis van de vermelding van de abdij van Ename in de epi-
loog van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus ook deze tekst aan Martijn toeschrijven.263 In de 
derde plaats wijst hij op acht kenmerken die in alle of enkele legenden terugkeren, waaruit, volgens 
hem, blijkt dat ze geschreven zijn door dezelfde auteur: (1) pleonastisch gebruik van ‘wel’, (2) uitbrei-
ding door synoniemen (en parallellisme), (3) verbindingen met ‘trouwen’, (4) assonances en onzuivere 
rijmen, (5) scheldtaal, (6) de stoplap ‘Godeweet’, (7) het woord ‘allegader’ en (8) het woord ‘nichtin-
ge’.264 In de vierde plaats zal Van Mierlo, ten slotte, op vergelijkbare wijze ook de overige zes teksten 
uit het Rijmboek koppelen aan één auteur. Mijns inziens is enkel zijn observatie dat enkele epilogen 
uit het Oudenaardse Rijmboek overeenkomsten vertonen terecht, maar moet een andere conclusie 
worden getrokken. Mijn ideeën over deze overeenkomsten zal ik in paragraaf 3.7 uiteenzetten. 
 Van Mierlo creëerde op basis van zijn conclusie dat Martijn van Torhout de auteur is van alle 
teksten uit het Rijmboek een beeld van hem dat lange tijd stand zou houden. Martijn schreef al in zijn 
jonge jaren, want: 
 

Het dichten zat hem waarschijnlijk in het bloed; [...] al vroeg heeft hij, als zoovele aankomende dichters, 
zijn jeugdige gevoelens gelucht in de vormen der toenmalige Minnepoëzie. Doch vroetheit won het spoe-
dig over deze dartelheid van zinnen; hij keerde zich af, niet alleen van deze dichtkunst, maar zelfs van de 
wereld en werd monnik. Daar zal hij in het klooster over de lichtzinnigheden zijner jeugd boete doen, en 
God en Maria en de heiligen om erbarming smeken.265 

 
In dat klooster zou Martijn zijn kennis aan anderen overdragen: 

 
Hij werd waarschijnlijk leeraar aan de abdijschool. Voor zijn leerlingen bewerkte hij daar het overal ge-
bruikte schoolboek de disticha Catonis, in hun moedertaal [...]. Het is dus zeer goed mogelijk, dat de ver-
taling van Cato reeds lang vóór 1284 bestond, het jaar toen van MAERLANT getuigde dat het in het 
Dietsch reeds verspreid was: van de abdijschool van Eename uit kan het reeds spoedig in de andere scho-
len zijn overgenomen geworden.266 

 

                                                           
260 Vander Meersch 1839, 197. 
261 De Pauw 1893-1914, I, 293 en De Vreese 1866-1944, kol. 896. 
262 Van Mierlo 1938, 340-341. 
263 Van Mierlo 1938, 342-343. 
264 Van Mierlo 1938, 349-354. Enkele voorbeelden: (1) ‘wel lieve vader’ (Van sente Aechte, vers 249), (2) ‘met kniven ende 
met messen mede’ (Van sente Waerneer, vers 192), (3) ‘te goeder trouwen’ (Van sente Caterinen, vers 7), (4) Van Mierlo 
geeft geen voorbeelden, (5) enkel in Van sente Aechte (vers 512: ‘dulle riesinne’) en Van sente Waerneer (vers 208: ‘pute’) 
laat de auteur zich gaan, (6) slechts één keer in Van sente Waerneer (vers 51) en tweemaal in Van sente Marie Egyptiake 
ende Zosimus (vers 220 en 273), (7) komt voor in Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus (o.a. vers 15), Van sente Waer-
neer (o.a. vers 141) en Van sente Eustaes (vers 193), (8) komt voor in Van sente Waerneer (vers 14) en Van sente Aechte 
(vers 719). Ondanks dit grote aantal voorbeelden mist Van Mierlo’s stelling dat alle verslegenden van één auteur zijn over-
tuigingskracht. Enkel de eerste twee kenmerken komen in alle heiligenlevens voor, maar het is onzeker of er van een auteurs-
stijl gesproken mag worden als het om zulke algemeen toegepaste procedés gaat. De andere kenmerken zijn eveneens vrij 
algemeen, of komen te weinig voor in de fragmenten om uitspraken mee te onderbouwen. 
265 Van Mierlo 1938, 373-374. 
266 Van Mierlo 1938, 374. 
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Met de jaren veranderde, volgens Van Mierlo, het soort teksten dat hij schreef: 
Op lateren leeftijd zal hij zich zijn gaan toeleggen op het dichten van vrome verhalen, in ’t bijzonder van 
de legende der heiligen. Zijn Vanden Levene ons heren kan zijn voorafgegaan. Dan zou dit zoo uit om-
streeks de jaren 1270-80 kunnen dateren.267 

 
Het Oudenaardse Rijmboek, ten slotte, is aangelegd als een opera omnia van Martijn: 
 

Het handschrift is in de abdij Eename aangelegd geworden, om er het werk in op te nemen van een mon-
nik-dichter. Misschien stemt het eerst uit het begin der XIVe eeuw. [...] De abdij van Eename heeft een ge-
zamenlijk handschrift van het werk van een harer monniken willen bezitten.268 

 
 Op Van Mierlo’s hypothese kwam onmiddellijk reactie van Willem Beuken, die probeerde te waar-
schuwen voor de consequenties van een al te boude hypothese: 
 

Literaire legenden zijn als alle geruchten niet alleen taai van leven, maar ze hebben bovendien, wanneer 
zij in onze tijd geboren worden, iets van de geheimzinnige oerkracht van een natuurverschijnsel. [...] [zij] 
verheffen [...] zich met een onweerstaanbare macht; van alles, wat heden ten dage in dienst staat van de 
verspreiding van ideeën, maken zij zich meester: van pers en radio, van voordrachten in geleerde en in 
niet-geleerde kring. [...] Men behoeft dan ook geen profetische gaven te bezitten, om met zekerheid te 
kunnen voorspellen, dat te eniger tijd, en waarschijnlijk zeer binnenkort, Martijn van Torhout als een 
nieuwe dichter uit de dertiende eeuw, in vele leerboeken zal verschijnen, de evenknie van Maerlant, hem 
bijna overtreffend in veelzijdigheid.269 

 
Veel effect had deze waarschuwing niet. Van Mierlo reageert eerst bits en zal daarna het vermoeden 
uitspreken van een school in de abdij van Ename waar ‘Dietsche dichters’ lectuur voor leken schre-
ven.270 Vervolgens betoogde Knuttel dat Den lof van Maria, ghemaect op drie staven uit het hand-
schrift-Van Hulthem een nog onbekend werk van Martijn van Torhout was, en probeerde Eddy Ver-
schuren aan te tonen dat de vijf heiligenlevens inderdaad door één auteur waren geschreven, zonder 
evenwel het auteurschap van Martijn van Torhout in twijfel te trekken.271 Ten slotte nam Ludo Milis, 
in de jaren zestig, de codex op in zijn overzicht van handschriften uit de Sint-Salvatorabdij.272 Het is 
pas in deze periode dat Paul De Keyser de eerste codicologische gegevens over de codex publiceert.273 
 Een nieuw hoofdstuk in de bestudering van het Oudenaardse Rijmboek begint bij de publicatie van 
Beukens nieuwe editie van Van den levene ons heren in 1968, Deschamps’ beschrijving van de frag-
menten voor een tentoonstelling in 1970 en het taalkundig onderzoek van Maurits Gysseling (dat in 
1980 gepubliceerd zou worden) en Marcel Hoebeke. Deschamps gaf geen nieuwe informatie, maar hij 
is de eerste die openlijk durfde te twijfelen aan het ontstaan van de codex in de abdij van Ename. Bo-
vendien geeft hij aan dat hij Van Mierlo’s hypothesen niet volgt: ‘In feite is het Oudenaardse rijmboek 
een verzamelhandschrift, dat werken van verschillende dichters o.a. Martijn van Torhout bevat.’274 
Beuken had op dat moment, na een tweede poging om Van Mierlo’s hypothese over het auteurschap 
van Martijn van Torhout te weerleggen, reeds enkele interessante gedachten over het ontstaan van het 
Rijmboek geformuleerd. In de eerste plaats gaf hij aan dat de mogelijkheid bestaat dat er één bewerker 
was die in alle teksten van het Rijmboek sporen heeft nagelaten: ‘Een andere kwestie is natuurlijk of 
hij [ = Martijn, DE] de bewerker zou kunnen zijn, die naar middeleeuwse zede een tekst aanpaste aan 
zijn milieu.’275 Hij acht Van der biechten echter te kort om die bewerker met zekerheid te kunnen 
identificeren met Martijn van Torhout. Gysseling en Hoebeke leken daar enkele jaren later minder 
twijfels over te hebben toen ze hem op taalkundige gronden als bewerker van de codex aanwezen. 
Hoebeke meende bovendien dat, eveneens op taalkundige gronden, rekening moest worden gehouden 

                                                           
267 Van Mierlo 1938, 374. 
268 Van Mierlo 1938, 372-373. 
269 Beuken 1939, 149-150. 
270 Van Mierlo 1939 en Van Mierlo 1941B, 22. 
271 Knuttel 1946, 86-87 en Verschuren 1949, 23. 
272 Milis 1964, 103. 
273 De Keyser 1963, 220. Ook Verschuren 1949, 3-4 geeft codicologische informatie, maar zijn studie is nooit gepubliceerd. 
274 Deschamps 1972, 56-57 (citaat op p. 56). 
275 Beuken 1968, II, 119. 
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met een eventuele band met de benedictijner abdij te Affligem (paragraaf 3.5).276 In de tweede plaats 
richtte Beuken de aandacht op de bloeiende patriciërstad Oudenaarde en het aan de overzijde van de 
Schelde gelegen Pamele, om Ename en de codex te plaatsen in de juiste cultuurhistorische achter-
grond. Hij vraagt zich daarbij af of het (waarschijnlijk) Franse hof van de heren van Pamele misschien 
een omgeving was waar ‘ook de literatuur in de volkstaal beoefening vond?’277 Zonder een echte hy-
pothese over het gebruik van het Rijmboek te formuleren verruimde Beuken met deze verplaatsing van 
de aandacht de blik op de codex en ontstond ruimte voor andere ideeën. Tot nu toe zijn beide opties – 
Oudenaarde als plaats van herkomst en de heren van Pamele als beoogd publiek – nog nooit onder-
zocht.278 Enkel Fons van Buuren zou in 1994 nog eens naar deze ‘hypothesen’ verwijzen.279 
 Naast deze twee verwijzingen zou Van Buuren in 1994 zelf nog twee andere suggesties doen voor 
een mogelijk gebruik van het Rijmboek en Van Oostrom voegde daar nog een drietal aan toe in 2006. 
Enerzijds vraagt Van Buuren zich af of de gebruikskring in het Oudenaardse Sion-klooster, waar de 
perkamenten bladen uit de codex zijn hergebruikt, kan worden gezocht: ‘komen nonnen in aanmer-
king?’ Anderzijds oppert hij, zonder nadere toelichting, de optie dat de codex een boek was om teksten 
uit af te schrijven, een scriptoriumexemplaar: ‘Niet in de literatuur genoemd, maar ook mogelijk: 
“Ename” is een afschrijfexemplaar. Of is het boek daarvoor te chic van uitvoering?’280 Waar Van 
Buuren op zoek is naar een beoogd gebruik buiten de abdij van Ename, vertrekken Van Oostroms 
nieuwe gedachten in Stemmen op schrift weer vanuit dit klooster. Zo vraagt hij zich af of het Rijmboek 
daar geen ‘voorleesboek voor bijzondere gelegenheden’ kon zijn, ‘bijvoorbeeld bij verblijf van hoge 
gasten uit de wereld’, of dat het boek dienst zou kunnen hebben gedaan ‘als een wedergift aan wel-
doeners, zoals de voorname heren van Gavere, goede relaties van de abdij van Ename die in de voor-
beelden van kuisheid en ascese een subtiele spiegel kregen voorgehouden?’281 Van Oostroms derde 
gedachte, ten slotte, is een alternatief voor Van Buurens ‘hypothese’ over het Sion-klooster: ‘Beleer-
den de benedictijnen er wellicht een vrouwenklooster mee dat onder hun supervisie viel, en verklaart 
dit mede het opmerkelijke aandeel van vrouwelijke heiligen in het boek?’282  
 Van Oostrom stond bovendien aan de wieg van de belangrijkste hypothese die tot nu toe over het 
Oudenaardse Rijmboek is geformuleerd. In zijn bespreking van de Middelnederlandse jeugdliteratuur 
was hij de eerste die wees op een mogelijk gebruik als ‘schoolboek’.283 In de daarop volgende jaren 
zouden Fons van Buuren, Theo Meder en Hans Kienhorst meer argumenten aandragen voor deze hy-
pothese.284 Hun belangrijkste bouwstenen zijn de Dietsche Catoen en Dat boec van seden. Beide 
teksten zijn vertalingen van Latijnse teksten die eeuwenlang in scholen zijn aangewend om de leerlin-
gen goede zeden, maar vooral ook Latijnse grammatica bij te brengen. De Disticha Catonis en de Fa-
cetus stonden vooraan in het curriculum en volgden onmiddellijk op de Donatus. Na de Disticha Ca-
tonis en de Facetus volgden auteurs als Cicero en voor de meest gevorderde leerlingen kwamen Ovi-
dius, Statius en Vergilius aan bod.285 Van Oostrom geeft een voorbeeld van zo’n Latijns schoolboek 
uit de Nederlanden. De codex, die nu in het Vaticaan wordt bewaard, is afkomstig uit het Egmondse 
benedictijnenklooster en is rond 1300 vervaardigd. Behalve de Disticha Catonis bevat het handschrift 
onder meer de Fabulae van Avianus en de Elegiae van Maximianus.286 Het handschrift is opgemaakt 

                                                           
276 Gysseling 1980, II-1, 400 en Hoebeke 1987, 437-438. 
277 Beuken 1968, II, 106. 
278 Aan het einde van de dertiende eeuw waren achtereenvolgens Jan van Oudenaarde en zijn zoon Arnold V van Oudenaarde 
(die zijn overleden vader in 1293 opvolgde) zowel heer van Pamele als heer van Oudenaarde. Voor meer informatie, zie Van 
Butsele 1985, 61-64 en Castelain 1985, 41-42. 
279 Van Buuren 1994, 81.  
280 Van Buuren 1994, 80-81 (tweede citaat op p. 81). Voor mijn gedachten over scriptoriumexemplaren, zie Ermens 2013, 24. 
281 Van Oostrom 2006, 349 (beide citaten). 
282 Van Oostrom 2006, 349. Omdat Van Oostrom Van sente Eustaes niet bespreekt in Stemmen op schrift denkt de lezer van 
deze literatuurgeschiedenis inderdaad, maar onterecht, dat het aandeel vrouwelijke heiligen in het Rijmboek aanzienlijk 
groter was dan het aandeel mannelijke heiligen. In werkelijkheid is de verhouding 3 : 2 (of zelfs 3 : 3 als Zosimus wordt 
meegeteld). 
283 Van Oostrom 1989, 20-21. 
284 Meder 1992, 321-322 (en Meder 1994, 88-89), Van Buuren 1994, 81-83 en 1998, 21-25 en Kienhorst 1999, 56 en 2005B, 
I, 122-123 en 142-143 (en in Wackers 1999, 195). 
285 Van Oostrom 1989, 16. 
286 Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1556. Het hier opgesomde deel van de inhoud wordt weergegeven in de 
BNM (8 juli 2013). Van Oostrom 1989, 18 vermeldt ook nog de Achilleïs van Statius. 
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in één kolom met daarnaast twee brede marges, die later zijn volgekrabbeld met aantekeningen. Dit is, 
in de woorden van Van Oostrom, ‘een evident schoolboekje’ voor jongeren.287 
 Vele jonge kinderen moeten met de Disticha Catonis in aanraking zijn gekomen. Volgens de pro-
loog van Den Duytschen Cathoen, die zich richt tot iedereen die ‘vroet’ wil worden, is het immers een 
tekst die alle ‘clerken’ lezen wanneer ze voor het eerst naar school gaan (paragraaf 3.4i).288 In de 
Rijmboek-redactie wijkt deze passage echter enigszins af. Iedereen die ‘vroet’ wil worden, zo stelt de 
proloog, moet het boek van de klerk ( = Cato?) lezen, in het Latijn of in het Nederlands, wanneer hij 
voor het eerst naar school gaat.289 Hier wordt aangegeven dat ook de Nederlandse vertaling in het on-
derwijs werd gebruikt. Waarschijnlijk betekent dit dat de Nederlandse en Latijnse versie naast elkaar 
gebruikt werden, zoals ook blijkt uit de tweetalige verspreiding van de Disticha Catonis in handschrif-
ten uit andere taalgebieden.290 Voor het Middelnederlandse taalgebied is van de tweetalige versprei-
ding van de Disticha Catonis echter niets overgeleverd. De bewaarde tekstgetuigen van de Dietsche 
Catoen moeten dus een ander publiek hebben gehad dan kinderen die Latijn leerden. Het is daarom 
terecht dat Van Oostrom de aanwijzing voor het gebruik van de Nederlandse vertaling in het onderwijs 
niet interpreteert als onderwijs aan kinderen. Bovendien, merkt hij correct op, mag de aanspreking van 
het publiek met ‘lieve kinder’ niet worden opgevat als een adressering aan jongeren. De Latijnse tekst 
was voor jongeren die Latijn leerden, zo stelt hij, terwijl de Nederlandse vertaling voor volwassenen 
bestemd was (die wijs willen worden). Zij hadden geen behoefte aan taallessen, maar aan zedenlessen. 
Handschriften waarin de vertaling voorkomt, ‘zijn dan eerder vroege voorbeelden van buitenschoolse 
volwasseneneducatie (men zou haast zeggen: tweede-kansonderwijs) op elementair algemeen vormend 
niveau, die kennelijk – en niet onbegrijpelijk – in een behoefte voorzag.’291 
 Enkele jaren later besprak Theo Meder de Middelnederlandse vertaling van de Facetus en ging 
daarbij in zijn slotparagraaf op zoek naar aanwijzingen voor de functie en het publiek van Dat boec 
van seden. Hij maakt hierbij terecht een onderscheid tussen de tekst en de bewaarde codices. De tekst 
is, volgens hem, vertaald ten behoeve van individueel onderricht en klassikaal onderwijs aan jongeren 
uit het geürbaniseerde Vlaanderen die, gezien hun toekomstige carrière, meer voordeel hadden bij het 
leren schrijven in de volkstaal dan in het Latijn. Dat Dat boec van seden in klassikale situaties werd 
gebruikt, blijkt onder meer uit de aansprekingen van de jongeren: alle opties werden opengehouden 
door het aanspreken van jongeren met een verschillende achtergrond (adel, kooplui, serviele sector). 
Dat het Oudenaardse Rijmboek dienst heeft gedaan als schoolboek lijkt Meder echter onwaarschijn-
lijk, want het was ‘een luxe handschrift met voornamelijk religieuze teksten, kennelijk bestemd voor 
een vermogend begunstiger.’292 
 Rond dezelfde tijd publiceerde Fons van Buuren zijn onderzoek naar de Dietsche Catoen. Volgens 
hem is de samenbindende factor tussen de teksten in het Rijmboek de belerende inhoud, zowel gods-
dienstig als moralistisch, waardoor hij zich de vraag stelt of niet alle teksten verband houden met het 
onderwijs. Dat we met deze mogelijkheid rekening moeten houden, leidt hij af uit de inhoudelijke 
overeenkomsten tussen het Rijmboek en enkele Latijns handschriften (uit de tweede helft van de veer-
tiende eeuw) uit het Duitse taalgebied, waarin hoofdzakelijk schoolteksten staan. De overeenkomsten 
zijn opvallend: in een van de codices komen naast de Disticha Catonis en de Facetus ook heiligenle-
vens voor, onder andere dat van Sint-Catharina. Verder bevat deze codex een tekst over de biecht 
(Poenitentiarius van Johannes de Garlandia) en de Visio Philiberti. Een andere codex bevat naast de 
Disticha Catonis en de Facetus een lofdicht op Maria (Laudes Beate Marie Virginis). Meerdere 
teksten uit het Rijmboek blijken in een Latijnse variant in het onderwijs gebruikt te worden. Op grond 

                                                           
287 Van Oostrom 1989, 21.  
288 De betreffende verzen zijn Den Duytschen Cathoen, vers 33-34 en 37 volgens tabel 3.11 (vers 23-25 volgens Van Buuren 
1998, 44). De proloog in Den Duytschen Cathoen is representatief voor alle bewaarde redacties van de Nederlandse vertaling 
van de Disticha Catonis, behalve de redactie in het Rijmboek. 
289 De betreffende verzen zijn vers 33-37 uit de Dietsche Catoen (tabel 3.11). 
290 Ad Putter (e-mail: 5 december 2014). 
291 Voor deze alinea heb ik mij gebaseerd op Van Oostrom 1989, 20-21, voor zover het verantwoord was. Van Oostrom heeft 
namelijk geen oog voor de verschillen tussen beide vermelde redacties en bespreekt de proloog van de Dietsche Catoen 
(Rijmboek-redactie) en van Den Duytschen Cathoen alsof het één proloog betreft. Hoewel dat voor de toegankelijkheid van 
zijn interpretatie positief is, schetst het een vereenvoudigd en incorrect beeld voor de lezer.  
292 Meder 1992, 321-324 (citaat op p. 321). Enkele andere voorbeelden vinden we in Meder 1994, 88-89. 
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hiervan vermoedt Van Buuren dat ook in de volkstaal van deze teksten gebruik werd gemaakt in 
schoolse situaties.293 
 Enkele materiële argumenten ter ondersteuning van de hypothese dat het Oudenaardse Rijmboek 
als schoolboek dienst heeft gedaan, werden aangedragen door Hans Kienhorst. Hij wees er in de eerste 
plaats op dat de forse bladen van de codex gelinieerd waren voor een vrij laag aantal verzen (30 à 33) 
en dat de tekst geschreven was in een grote littera textualis (met een gemiddelde o-hoogte van ca. 3,5 
mm, zoals in paragraaf 3.3d is beschreven). Zo’n groot boek, geschreven in een groot schrift zou kun-
nen wijzen op ‘een schoolboek [...], dat op een lezenaar staat met de leraar en de leerlingen er voor.’294 
Enige tijd later gaf Kienhorst nog een bijkomstig argument: de lombarden in de Dietsche Catoen (die 
het begin markeren van een passage van 22, 24, 26, 28 of 30 verzen) en van Dat boec van seden (pas-
sages van 44, 46, 48 of 58 verzen) lijken te zijn aangebracht om structuur aan te brengen in de leer-
stof.295 
 
 
 3.7 EEN BOEK VOOR EEN GEMEENSCHAP? 
 
Op taalkundige gronden kan worden beargumenteerd dat het Oudenaardse Rijmboek is vervaardigd in 
Oudenaarde of de omgeving van Oudenaarde (paragraaf 3.5). Deze stad, gesticht in de elfde eeuw, 
enkele kilometers zuidelijker dan het markgraafschap Ename op de andere Scheldeoever, verdrong na 
de verovering van Rijks-Vlaanderen door de Vlaamse graaf Boudewijn V in 1047 al snel zijn overbuur 
als handelsnederzetting.296 Als eerste grote handelsplaats na Gent – of de laatste voor Gent, afhanke-
lijk van welke kant de boot kwam – was Oudenaarde al in de dertiende eeuw een belangrijke stad. Uit 
die vroege bloeiperiode zijn nog veel administratieve bronnen bewaard gebleven. Marcel Hoebeke 
heeft in de jaren zestig van de twintigste eeuw aan de hand van deze bronnen de schrijftaal van de 
klerken in Oudenaarde van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw uitvoerig kunnen bestuderen. In 
het zevende hoofdstuk van zijn proefschrift geeft hij informatie over de schriftcultuur in Oudenaar-
de.297 
 In de tijd dat het Oudenaardse Rijmboek werd vervaardigd, was Oudenaarde een levendige han-
delsstad waar veel schrijfactiviteit plaatsvond. Meerdere instanties hadden een of meerdere klerken in 
dienst en voor sommigen onder hen gaan de sporen terug tot in de dertiende eeuw. In Pamele, een 
stadje aan de overkant van de Schelde dat in 1597 met Oudenaarde versmolt, trof Hoebeke in een oor-
konde uit 1298 een klerk aan met de naam Tristam ‘de clerc van Pamele’. Deze Tristam had een 
schoonzoon, Olivier Cabeliau, die eveneens klerk wordt genoemd, maar waar zijn werkplaats was 

                                                           
293 Van Buuren 1998, 23-25 (vgl. Van Buuren 1994, 81-82). Voor de handschriften zie Henkel 1988, 20-22: Darmstadt, 
Universitäts- und Landesbibliothek, 2780 en München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4413. Ik heb geen afbeeldingen van 
deze handschriften kunnen vinden. Wanneer het Rijmboek echter wordt vergeleken met het Egmondse schoolhandschrift, 
waar Van Oostrom naar verwees, dan blijkt dat het beoogde gebruik van de tekst in het volkstalige onderwijs aanzienlijk 
moet hebben verschild van de toepassing in het Latijnse onderwijs. In het Egmondse schoolhandschrift is namelijk duidelijk 
te zien dat tijdens de vervaardiging al rekening is gehouden met de mogelijkheid om glossen aan te brengen: de tekst is in één 
kolom geschreven met links, rechts en onder een brede marge en ruimte voor interlineaire glossen. Een vergelijking van de 
beschreven oppervlakte van bladen uit het Egmondse schoolhandschrift (voor het aanbrengen van de glossen), met die uit 
twee Middelnederlandse tekstgetuigen, het Oudenaardse Rijmboek en het Comburgse handschrift, toont aan dat in de 
volkstaal niet werd geanticipeerd op glossen. De beschreven oppervlaktes beslaan respectievelijk ca. 30%, 68% en 63%. De 
dekkingsgraad van de Middelnederlandse eenkolommers met de Dietsche Catoen en Dat boec van seden (paragraaf 3.4i en 
3.4j) ligt daar met 47 à 53% tussenin. 
294 Kienhorst 1999, 56 en Wackers 1999, 195 (citaat). Wackers komt tot deze uitspraak na overleg met Kienhorst. Enkele 
andere handschriften met Middelnederlandse teksten bevatten eveneens o-hoogtes van 3,5 mm en meer. In paragraaf 3.4i en 
3.4j zijn de perkamenten eenkoloms codices met de Dietsche Catoen en Dat boec van seden al genoemd. Daarnaast heeft ook 
het schrift in twee eenkoloms Karel ende Elegast-fragmenten een grote o-hoogte (Kienhorst 2005B, II, 255: München, Bayeri-
sche Staatsbibliothek, Cgm 5249/69 (nr. N35) heeft een o-hoogte van 3,3-3,6 mm en Namen, Bibliothèque de la Société 
archéologique de Namur, 196 B 19 (nr. N36) van 3,1-3,6.) en ook het schrift in het handschrift-Vanden Stock, dat in hoofd-
stuk 5 besproken wordt, is opvallend groot. 
295 Kienhorst 2005B, I, 143. Hij licht dit echter niet toe. 
296 Milis 1974, 23-24. Ter verdediging van de grens tussen zijn rijk en dat van de Franse koning (de Schelde) had de Duitse 
keizer in 974 drie markgraafschappen gesticht: Antwerpen, Ename en Valenciennes. Na de verovering bleef Rijks-
Vlaanderen (ten oosten van de Schelde) in leen van de keizer van het Roomse Rijk, in tegenstelling tot Kroon-Vlaanderen 
(ten westen van de rivier) dat van oudsher in leen was bij de Franse kroon.  
297 Hoebeke 1968, 63-92. 
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gevestigd is niet bekend.298 In het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal was Jhan/Hanneken Moenaerd aan het 
begin van de veertiende eeuw aangesteld als klerk. Hoebeke trof hem in bronnen uit 1304 tot en met 
1309, maar vermoedt dat hij aan het einde van de dertiende eeuw (ca. 1295) daar al als klerk werk-
zaam was.299 Voor de andere instanties waar klerken waren aangesteld, zoals de schepenbanken, de 
kasselrij (heerlijkheid) Oudenaarde, het lazaret en de kerken, of de staf van de baljuw, zijn geen bron-
nen van rond 1300 bewaard gebleven. 
 Zoals in paragraaf 1.5 is besproken, was de boekproductie in de periode waarin het Rijmboek is 
ontstaan niet meer uitsluitend geconcentreerd in de kloosters, tenzij het productie voor eigen gebruik 
betrof.300 Indien het Rijmboek in een klooster is vervaardigd, was het waarschijnlijk bedoeld voor 
intern gebruik, of voor gebruik in een andere gemeenschap waar het klooster toezicht over had. De 
Enaamse Sint-Salvatorabdij, waaraan het Rijmboek vaak is toegeschreven, was echter niet het enige 
klooster in die omgeving.301  
 Over de stedelijke boekproductie in Oudenaarde rond 1300 is geen informatie voorhanden. In prin-
cipe zouden alle bovengenoemde professionele schrijvers amateurkopiisten geweest kunnen zijn en 
naast de schrijftaken in hun hoofdberoep boeken kunnen hebben vervaardigd. Bewijzen daarvoor zijn 
er evenwel niet. De oudste professionele kopiist uit Oudenaarde van wie de naam is overgeleverd is 
Jan Craeye van Etikhove. Hij was rond 1320 in Oudenaarde neergestreken en was waarschijnlijk de 
vader van Jan Craeye, die zich omstreeks 1340 in Pamele vestigde en in 1367 een Dietsche doctrinale-
handschrift kopieerde.302 Of er rond 1300 al professionele kopiisten in de Oudenaarde verbleven, is 
niet bekend. Als ik me beperk tot de productie van volkstalige handschriften, zijn er echter wel aan-
wijzingen dat in het Vlaams-Brabantse grensgebied – een vruchtbare omgeving voor de Middelneder-
landse literatuur – al voor 1300 sprake moet zijn geweest van kopiisten die een verzorgd handschrift 
konden vervaardigen.303 Dit blijkt onder meer uit het verluchte Roman van Aspremont-fragment, af-
komstig uit de kringen rond de heren van Gavere.304 
 
Een gebruiksprofiel opstellen voor een incompleet handschrift is een taak waarvan bij voorbaat vast-
staat dat de conclusies nooit een uitspraak kunnen doen over de volledige codex. Hoewel de recon-
structie van het Oudenaardse Rijmboek die ik op basis van bovenstaande beschrijvingen kan presente-
ren leidt tot nieuwe inzichten over de codex, zullen mijn gedachten over de verdwenen delen noodge-
dwongen speculatiever zijn dan de rest. 
 Uit de hypothesen die in paragraaf 3.6 zijn besproken, blijkt dat voor het Rijmboek twee verschil-
lende soorten gebruiksprofielen worden verondersteld. Enerzijds houdt een aantal onderzoekers reke-
ning met een profiel waarin de codex wordt gebruikt als middel om informatie over te brengen aan een 
groep van minder onderlegde toehoorders. De codex zou een schoolboek kunnen zijn, een handschrift 
waaruit kloosterzusters beleerd werden door een monnik uit een naburig klooster, een boek dat ge-
bruikt werd in het Oudenaardse Sion-klooster, of een middel om de wereldlijke gasten in de Enaamse 
abdij stichtelijk mee te vermaken. Gezien de nog beperkte alfabetiseringsgraad in de Nederlanden rond 
1300 mag zeker worden aangenomen dat in die tijd voorlezen als beoogde functie gebruikelijk was. 
                                                           
298 Hoebeke 1968, 88-89 en Hoebeke 1960, 184-185. 
299 Hoebeke 1968, 68-69 en Hoebeke 1960, 168-169. 
300 Kwakkel 2002, 35-36 (met meer literatuurverwijzingen) en De Hamel 1992, 5-7. 
301 Volgens Trio 2012, 131-136 hadden de franciscanen en de cisterciënzerinnen (Maagdendale, waar nu het Stadsarchief een 
onderkomen heeft) zich al in de dertiende eeuw in Oudenaarde gevestigd. Daarnaast telde Oudenaarde in de dertiende eeuw 
twee begijnhoven: buiten de muren lag Sion en binnen de muren lag de Wijngaard, beter bekend als de Kluis. Bovendien zijn 
er aanwijzingen dat de begarden zich in Oudenaarde hadden gevestigd, en leefden ook de zusters uit het Onze-Lieve-
Vrouwehospitaal als een gemeenschap. Verder kende ook Pamele in die tijd een begijnhof. De oudste vermelding van de 
zwartzusters dateert echter pas uit de vroege zestiende eeuw en niet uit de dertiende eeuw, zoals andere bronnen beweren 
(bijvoorbeeld www.oudenaarde.be – 15 mei 2014). In Petegem-aan-de-Schelde op vier kilometer van de Oudenaardse markt-
plaats, ten slotte, bevond zich sinds 1292 de abdij van Beaulieu, een door graaf Gwijde van Dampierre gesticht klarissen-
klooster (Hoebeke 1971, kol. 95). 
302 Hoebeke 1968, 63-65 en Hoebeke 1960, 163-165. Het Dietsche doctrinale-handschrift wordt tegenwoordig bewaard in de 
Gentse Universiteitsbibliotheek onder signatuur 942. Het colofon (volgens de BNM – 12 juli 2013): ‘Dese bouc was vul hent 
te Craeys tOudenarde, si u bekent alsmen screef ons heeren jaer MCCC ende daer naer LX ende sevene daer mede den vijften 
dach in hoymant, dats waerhede’ (f. 41r). 
303 Kestemont 2012A. 
304 Kienhorst & Mulder 1998, 300-301, nt. 10. Voor meer informatie over de heren van Gavere en hun relatie tot literatuur, 
zie Kestemont 2012A, 102-103 (en verwijzingen aldaar). 
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Anderzijds speelt een aantal onderzoekers met de mogelijkheid dat het boek bestemd was voor een 
vermogend persoon. De heren van Pamele en de heren van Gavere zijn voorgesteld als kandidaten. 
Aangezien de codex vrij omvangrijk was en verlucht is met bladgoud en versierde initialen, is ook 
voor deze gedachte iets te zeggen. De meeste van deze mogelijke functies en gebruikers van de codex 
zijn, zoals in paragraaf 3.6 is gemeld, echter amper onderbouwd met argumenten. In deze slotpara-
graaf wil ik, aan de hand van de gegevens die in het eerste deel van het hoofdstuk zijn verzameld en de 
reconstructie van de codex die daaruit voortkomt een beargumenteerd gebruiksprofiel voor het Oude-
naardse Rijmboek opstellen. 
  
Het Oudenaardse Rijmboek bevat, zoals blijkt uit tabel 3.14 en figuur 3.4, enkele ‘blinde vlekken’. 
Voordat ik uitspraken over de codex doe, is het wenselijk om zowel in inhoudelijk als in materieel 
opzicht deze onzichtbare gedeelten iets zichtbaarder te maken. In de eerste plaats ontbreken de eerste 
56 folia. Hiermee is belangrijke informatie verloren gegaan: de eerste tekst(en), de tekst(en) die vol-
gens de bedenker zeker in de codex moest(en) worden opgenomen. In de tweede plaats is ook de in-
houd van ca. 21 folia tussen Van der zielen ende van den lichame en Van sente Caterinen en van ca. 
32 folia tussen Van sente Waerneer en Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus onbekend. Bezien we 
de inhoud van de aangrenzende fragmenten, dan liggen beide blinde vlekken naast een cluster heili-
genlevens, het meest voorkomende genre in het Oudenaardse Rijmboek. Met vijf berijmde heiligenle-
vens bevat het zelfs een van de rijkste Middelnederlandse verslegendeverzamelingen die is overgele-
verd.305 Alleen het Tweede Partie-handschrift met daarin de Spiegel historiael van Philip Utenbroecke 
bevat meer Middelnederlandse verslegenden. Op het eerste gezicht lijken de vijf heiligenlevens in het 
Rijmboek als onderdeel van een aaneengesloten groep verslegenden in de codex te kunnen zijn opge-
nomen, enkel onderbroken door Van den levene ons heren – wat eventueel ook als een soort berijmd 
heiligenleven zou kunnen worden gezien. Op de 32 verloren folia die na reconstructie van de bewaar-
de teksten over blijven tussen Van sente Waerneer en Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus zou-
den er immers ook enkele gestaan kunnen hebben, en eveneens op de 21 verloren bladen voorafgaand 
aan de reconstructie van Van sente Caterinen (tabel 3.14). Deze eerste indruk roept het beeld op van 
een codex die voornamelijk uit heiligenlevens bestaan heeft. 
 Een nadere beschouwing toont echter aan dat de ‘groep’ verslegenden niet volgens een voor de 
hand liggend ordeningsprincipe is gerangschikt en dat het onzeker is welke teksten op de verloren 
folia stonden. Om te beginnen blijken de heiligen niet allemaal van hetzelfde kaliber te zijn. Catharina, 
Agatha, Eustachius en Maria van Egypte zijn alle vier erg populaire heiligen in de dertiende eeuw, de 
laatste twee met name in Frankrijk. Hun populariteit heeft ervoor gezorgd dat hun leven werd opge-
nomen in de Legenda aurea van Jacobus de Voragine. Bovendien worden Catharina en Eustachius in 
de volgende eeuw tot de Veertien Noodhelpers gerekend. Tussen deze in heel Europa aanbeden heili-
gen valt Werner wat uit de toon. Hij leefde niet in de antieke Mediterrane wereld, maar was recent 
gestorven in een Duits stadje langs de Rijn. Ten tweede zijn niet alle verslegenden min of meer even 
lang. Ook hier blijkt Van sente Waerneer een uitzonderlijke positie in te nemen. Terwijl de andere 
verslegenden waarschijnlijk elk circa twintig folia besloegen, waren voor Werners levensbeschrijving 
mogelijk slechts vijf bladen nodig. Hoewel Werners legende tweemaal een uitzondering is, staat hij 
niet aan het eind van de (mogelijke) groep, zoals verwacht zou kunnen worden, maar in het midden 
ervan. Ten derde blijken andere ordeningsprincipes evenmin van toepassing. De heiligen zijn niet ge-
ordend volgens de liturgische kalender, niet chronologisch op sterfdatum van de heilige, niet alfabe-
tisch, en zelfs niet gesorteerd op geslacht. Indien sprake was van een van deze ordeningsprincipes, zou 
misschien een hypothese kunnen worden geformuleerd over welke heiligenlevens op de verloren (en 
niet te reconstrueren) folia hebben gestaan. 
 De groep heiligenlevens schijnt zich slechts op twee manieren te laten ordenen. De eerste ordening 
is er een op basis van het soort heilige: martelaars of bekeerde zondaars. Tot de eerste soort kunnen 
Catharina, Eustachius, Agatha, Werner (en Jezus) worden gerekend. Zij stierven allemaal voor hun 
geloof. Maria van Egypte daarentegen was een zondares en zou pas sterven nadat ze jarenlang boete 
had gedaan voor haar zonden en ze haar vergeven waren. Op basis van deze tweedeling is het niet 

                                                           
305 Er is slechts beperkt onderzoek naar deze Middelnederlandse verslegenden gedaan: Van Mierlo 1938, 339-354, Verschu-
ren 1949 (ongepubliceerd) en Kunze 1969, 63-67 (Maria van Egypte). Van sente Waerneer wordt tevens genoemd in een 
aantal Duitse publicaties over de vermeende moord op Werner (o.a. Mengten 1995). 
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mogelijk om een uitspraak te doen over de verloren teksten. De tweede ordening die kan worden on-
derkend, kan evengoed op toeval berusten als de eerste ordening, maar op basis van de dateringen die 
worden gegeven in de bewaarde epilogen lijkt het niet onmogelijk dat de verslegenden chronologisch 
in de codex zijn opgenomen, uitgaand van het jaar waarin ze geschreven zijn. In de epiloog van Van 
sente Aechte wordt namelijk vermeld dat de tekst is geschreven in 1286, terwijl de epiloog van Van 
sente Marie Egyptiake ende Zosimus de tekst in 1290 dateert. Tussen deze twee teksten staat Van sente 
Waerneer. Zijn leven kan ten vroegste in 1287 zijn opgetekend. Ook met deze ordening zijn geen uit-
spraken te doen over de ontbrekende teksten. Dat die teksten misschien in 1288 en 1289 geschreven 
zijn, helpt niet bij het opvullen van de 32 verloren (en niet-reconstrueerbare) bladen tussen Van sente 
Waerneer en Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus. 
 

 
 
 In paragraaf 3.3b heb ik aannemelijk proberen te maken dat het Oudenaardse Rijmboek meerdere 
katernen van tien perkamenten bifolia moet hebben bevat. Katern Y en Z besloegen f. 223 tot en met 
262, terwijl katern K, L, M en N f. 114 tot en met 193 vormden. Het is echter niet mogelijk dat het 
volledige handschrift bestond uit zulke katernen. Tussen katern N en Z is slechts plaats voor 29 folia 
en voorafgaand aan katern K voor 113. Beide aantallen passen niet (volledig) in katernen van twintig 
folia. Tenzij er foutief is genummerd of tenzij bladen zijn verwijderd voordat de codex werd gefoli-
eerd, moet het Rijmboek in beide tussenliggende gedeelten minstens één katern met een afwijkende 
samenstelling hebben gehad.306 Dit wordt bevestigd door het oneven aantal bladen waaruit beide ge-
deelten bestaan. Zulke onregelmatige katernen wijzen op een materiële ‘breuk’ in de codex en eventu-
eel zelfs op een ‘breuk’ in de productie ervan. De materiële breuk tussen katern N en Y valt samen met 

                                                           
306 Het aantal bladen voorafgaand aan katern K kan ondanks een correcte nummering toch groter zijn geweest dan 113, aan-
gezien het onbekend is op welk blad de foliëring begon. Dit kan op het eerste blad van het eerste katern zijn, maar indien dat 
blad als schutblad dienst deed, werd mogelijk pas op het tweede blad begonnen met de nummering. Desalniettemin blijft het 
aantal bladen voorafgaand aan katern K niet deelbaar over katernen van tien bifolia, aangezien de kans dat pas op het zevende 
blad van het eerste katern werd begonnen met nummeren vrij klein is. 

  
Figuur 3.5: Overzicht van katernen uit het Oudenaardse Rijmboek op basis van de katernreconstructies paragraaf 3.3b 
(naast het overzicht van de gereconstrueerde teksten, zoals afgebeeld in figuur 3.4). Op de verticale as staan de blad-
nummers. 
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de zojuist beschreven mogelijke inhoudelijke breuk tussen Van sente Waerneer en Van sente Marie 
Egyptiake ende Zosimus. Beide vallen, zoals in figuur 3.5 getoond wordt, in dezelfde blinde vlek.  
 Ook in de 113 folia voorafgaand aan katern K komt een materiële breuk voor. Op basis van de 
reconstructie van Van sente Caterinen en van Van den levene ons heren kan deze breuk echter min-
stens twintig folia naar voor worden geschoven. De kans is groot dat Van den levene ons heren rond f. 
104-105 onmiddellijk op de verslegende volgde in het Rijmboek en dat Van sente Caterinen – waar-
van slechts f. 101 bewaard is – al rond f. 83 is begonnen. Dit betekent bovendien dat er nog minimaal 
twee extra katernen na deze materiële breuk voorkwamen: katern J*, dat maximaal uit tien bifolia 
bestaan zal hebben (f. 94-113), en katern I*, waarvan de omvang onbekend is. Viel deze materiële 
breuk samen met een inhoudelijke breuk? Hierover is niets met zekerheid te zeggen, maar Van der 
zielen ende van den lichame en Van sente Caterinen behoren tot twee verschillende genres. Een in-
houdelijke breuk is dus mogelijk. Wanneer deze breuk samenviel met de materiële breuk dan heeft 
tussen f. 65 en 83 een onregelmatig katern gezeten in het Rijmboek. Het is derhalve mogelijk dat de 
codex bestond uit drie secties: f. 1-61/83, f. 61/83-193/221 en f. 193/221-262 (tabel 3.15).  
 

 
 
 Bijkomende argumenten voor de opdeling van de codex in drie secties zijn te vinden op materieel 
niveau. In de eerste plaats zijn in de codex opmerkelijke verschillen in decoratie waar te nemen, zoals 
in paragraaf 3.3e is besproken. In Van der zielen ende van den lichame zijn aan het begin van de stro-
fen lombarden en kapitalen geplaatst die met goud zijn opgehoogd, terwijl dat in geen enkele andere 
tekst het geval is. Dit kan een aanwijzing zijn dat in sectie I anders werd versierd dan in sectie II en III. 
De drie verluchte initialen die bewaard zijn gebleven, geven vervolgens een mogelijke scheiding aan 
tussen sectie II en III. Hoewel de Werner-initiaal in sectie II een vergelijkbare stijl heeft als de Van der 

Sectie Katern Tekst 
I ? 

 
? 

? 
 

Van der zielen ende van den lichame (f. 57-61) 

? ? ? 
II I* (f. ?-93) 

 
Van sente Caterinen (f. 83-104) 

J* (f. 94-113) 
Van den levene ons heren (f. 105-144) 

K (f. 114-133) 
 
L (f. 134-153) 

Van sente Eustaes (f. 145?-163) 
M (f. 154-173) 

Van sente Aechte (f. 163-184) 
N (f. 174-193) 

Van sente Waerneer (f. 184-188) 
? 

? ? ? 
III X* (f. ?-222) ? 

Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus (f. 221-243) 
Y (f. 223-242) 
 
Z (f. 243-262) 

Van der biechten (f. 243-248) 
Dietsche Catoen (f. 248-252) 
Dat boec van seden (f. 252-258) 
? 

Tabel 3.15: Schematisch overzicht van de drie secties waaruit het Oudenaardse Rijmboek mogelijk bestaan heeft, 
gebaseerd op de reconstructie van de katernen en de teksten uit de codex. 
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biechten-initiaal en de Dietsche Catoen-initiaal in sectie III, blijkt de uitvoering ervan duidelijk anders 
te zijn. In de tweede plaats blijken ook de correcties – ongeacht of ze door de kopiist met andere inkt 
zijn aangebracht, of door meerdere correctoren – een driedeling van de codex te ondersteunen. De 
correcties die zouden zijn aangebracht door Gysselings corrector C (gekenmerkt door lichtere inkt) 
komen zeker voor in sectie II en misschien in sectie I, maar niet in sectie III. Corrector D, daarentegen, 
die zich van corrector C onderscheidt door het gebruik van een spitsere pen en donkerdere inkt (para-
graaf 3.3d), heeft enkel in sectie III correcties aangebracht. In de derde plaats wijzen misschien ook de 
prikkings voor de kolomaflijning op een driedeling in de codex. Hoewel in elke sectie het 3-3-1-
patroon voorkomt, komt enkel in sectie II het 3-3-3-patroon voor en in sectie III het 3-3-2-patroon. In 
tabel 3.16 worden alle verschillen naast elkaar weergegeven. 
 

 
 
 Wat de prikkings voor de kolomaflijning zeker aangeven, is dat de codex katern voor katern is 
vervaardigd. Indien de kopiist een voorraad katernen zou hebben aangelegd voordat hij met kopiëren 
begon, ligt het voor de hand dat hij alle katernen op dezelfde wijze zou hebben geprikt. Dit is nog dui-
delijker te zien aan de prikkings voor de liniëring. In de meeste katernen is enkel in de buitenmarge 
geprikt, maar in sommige zijn daarnaast ook in de binnenmarge prikgaatjes aangebracht (tabel 3.4). 
Ook het schrift bevat aanwijzingen dat de codex niet in één arbeidsgang is geschreven. Het duidelijk-
ste voorbeeld is het opmerkelijke verschil in ductus en inktkleur op f. 243va tussen de Commemoratio 
Mariae en Van der biechten (afbeelding 3.15). Daarnaast komen enkele concentraties van lettervor-
men voor, zoals uit tabel 3.6 blijkt, die een indicatie kunnen zijn dat de kopiist niet alle teksten ‘tege-
lijk’ schreef. Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus kent bijvoorbeeld een concentratie van woor-
den die beginnen met een ‘u’ in plaats van een ‘v’ en in beide Mariagedichten komt aanzienlijk vaker 
een ‘rechte-d’ voor dan in de andere teksten. In Van sente Eustaes komt bovendien een groot aantal 
maal de punctus elevatus voor. Wanneer de kopiist in één arbeidsgang had gewerkt, mocht verwacht 
worden dat zijn spelling en interpunctiegebruik over alle teksten stabieler waren. Mogelijk zijn deze 
letter- en interpunctieconcentraties beïnvloed door de legger.  Ten slotte zijn er ook in de decoratie 
enkele aanwijzingen te vinden voor een gefaseerd ontstaan van de codex. Behalve de ophoging met 
goud van de lombarden en sommige kapitalen in Van der zielen ende van den lichame zijn er ook an-
dere teksten waar de lombarden afwijken van de gangbare stijl in de codex, zoals in paragraaf 3.3e 
besproken is. In plaats van afwisselend rode en blauwe lombarden van twee regels hoog te plaatsen, 
voorzag de kopiist Van den levene ons heren slechts van rode lombarden, Van onser vrouwen lof van 
eenregelige lombarden en Van onser vrouwen geslachte (waarschijnlijk) niet van lombarden. Voor 
deze verschillen in de versiering per tekst kan beïnvloeding door een legger eveneens een verklaring 

 Sectie I Sectie II Sectie III 
Katernen onbekend aantal kater-

nen 
minimaal : 
katern I* (f. ?-93)? 
katern J* (f. 94-113)? 
katern K (f. 114-133) 
katern L (f. 134-153) 
katern M (f. 154-173) 
katern N (f. 174-193) 

minimaal: 
katern X* (f. ?-222) 
katern Y (f. 223-242) 
katern Z (f. 243-262) 
 

Versiering lombarden en kapita-
len opgehoogd met 
goud 

geen ophoging met goud geen ophoging met goud 

Initialen geen initialen bewaard Werner-initiaal Van der biechten-initiaal en 
Cato-initiaal 

Correcties Corrector C? Corrector C Corrector D 
Prikkings 3-3-1 3-3-1 en 3-3-3 3-3-1 en 3-3-2 
Inhoud Van der zielen ende 

van den lichame 
Zes verslegenden over mar-
telaars, inclusief Van den 
levene ons heren 

Verslegende over een bekeerde 
zondares, een verstraktaat over 
de biecht en twee teksten met 
wijsheidsspreuken 

Tabel 3.16: Overzicht van de verschillen tussen de drie secties waaruit het Oudenaardse Rijmboek zou kunnen 
bestaan. 
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zijn.307 Hoewel geen enkele van de aanwijzingen in deze alinea op zichzelf veel bewijskracht heeft, 
vormen ze gezamenlijk een sterk argument om het Oudenaardse Rijmboek te beschouwen als een co-
dex die over een bepaalde periode is aangegroeid, mogelijk in drie fasen, waarschijnlijk katern per 
katern. 
 Een gefaseerd ontstaan van het Rijmboek kan volgens verschillende scenario’s zijn verlopen. Het is 
in de eerste plaats mogelijk dat sectie I, II en III aparte monogenetische codicologische eenheden wa-
ren, drie eenheden die door dezelfde kopiist zijn geschreven.308 Een ander scenario is dat sectie I is 
verlengd met sectie II en daarna met sectie III, waarbij op de laatste lege bladen van een katern een 
nieuwe tekst werd gekopieerd die vervolgd werd in een nieuw toegevoegd katern (de aanwas).309 Een 
derde scenario is dat de driedeling minder uitgesproken is, maar dat veeleer sprake is van een voortdu-
rend bijschrijven, een continue verrijking, zoals Gumbert het noemt.310 De dateringen in de epilogen 
van Van sente Aechte en van Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus mogen in ieder geval niet als 
richtlijn worden gezien voor de duur van het ontstaan van de codex. Voor zover deze dateringen be-
trouwbaar zijn, zal de kopiist niet in 1286 Van sente Aechte hebben toegevoegd en pas vier jaar later 
Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus. Hoe het Rijmboek precies aan zijn totale omvang is geraakt 
is niet te bepalen, maar vast staat dat vanaf het begin een plan moet hebben bestaan om een boek van 
een aanzienlijke omvang te maken. Met bladen van het formaat van het Rijmboek werd doorgaans 
geen codex van enkele katernen gemaakt, omdat het boek in verhouding tot de grootte dan te dun is.311 
 
Uitgaan van een gefaseerde of geleidelijke groei van de codex heeft belangrijke gevolgen voor de in-
terpretatie van het Rijmboek. In de eerste plaats is het vanwege het aangroeien van de codex erg lastig 
om uitspraken te doen over het beoogde gebruik dat de bedenker van het schrijfproduct aanvankelijk 
in gedachten had. Het Oudenaardse Rijmboek is waarschijnlijk een voorbeeld van gelaagd beoogd 
gebruik: elke toevoeging voegde een nieuwe laag toe aan het beoogd gebruik. Interessant is in dat 
opzicht de plaats waar de Dietsche Catoen en Dat boec van seden te vinden zijn. Door hun plaats in 
sectie III (of bij geleidelijke aangroei: hun plaats achterin de codex) is het onwaarschijnlijk dat deze 
teksten deel uitmaakten van het plan van de bedenker van het oorspronkelijke schrijfproduct. Dit 
maakt de hypothese dat het Oudenaardse Rijmboek een schoolboek was minder aannemelijk. 
 In de tweede plaats betekent het aangroeien van de codex dat deze zeer waarschijnlijk tijdens het 
hele productieproces in de nabijheid van de kopiist is gebleven.312 Aangroei die door dezelfde kopiist 
is geschreven als de teksten die op de reeds beschreven folia voorkwamen, kan namelijk alleen zijn 
toegevoegd wanneer die kopiist eenvoudig toegang had tot het resultaat van zijn eerdere werk. Het 
meest aannemelijke scenario daarvoor is dat de kopiist de voltooide katernen tijdens het schrijven van 
de nieuwe katernen in zijn bezit had. Iedere keer wanneer een bedenker het schrijfproduct wilde uit-
breiden, moest de uitvoerder namelijk in staat zijn om de volgende tekst, het volgende katern of de 
volgende sectie toe te voegen. De afstand tussen de uitvoerder en de bedenker van de nieuwe laag die 
aan het schrijfproduct wordt toegevoegd, moet derhalve gering zijn geweest. De kans is groot dat bei-
de rollen samenvielen. Of de rol van uitvoerder ook samenviel met de rol van bedenker van de eerste 
laag van het Rijmboek mag niet worden uitgesloten. 
 Bovendien moet er ook een nauwe relatie tussen de uitvoerder en de beoogde gebruiker zijn ge-
weest, volgens dit scenario. Ze moeten met elkaar in contact hebben gestaan. Immers, wanneer een 
tekst, katern of sectie moet worden toegevoegd aan een codex die reeds in gebruik is (en zeker wan-
neer dit meerdere malen moet gebeuren), kan de afstand tussen beiden niet groot zijn: of de gebruiker 
moest wachten op zijn boek tot de bedenker uiteindelijk oordeelde dat de codex voltooid was, of de 
gebruiker moest de codex elke keer terug geven aan de uitvoerder op de momenten dat de bedenker 
                                                           
307 Zowel de concentraties van bepaalde lettervormen als de variatie in de decoratie kunnen ontstaan zijn onder invloed van 
de leggers van de teksten. Wanneer een kopiist dit bewust doet – zoals mogelijk bij de lombarden in het Rijmboek – spreekt 
Matthew Fisher van ‘duplicative copying’: ‘the type of copying in which an effort is made to retain lineation, mise-en-page, 
marginalia, annotations, decorations, and other features beyond the strictly textual’ (Fisher 2012, 37). Hiertegenover plaatst 
hij ‘replicative copying’: ‘the reproduction of texts’ (p. 38). Het onbewuste kopiëren van lettervormen, zoals in het Rijmboek 
het geval zou kunnen zijn, benoemt hij niet.  
308 Gumbert 2004, 36. 
309 Gumbert 2004, 37. 
310 Gumbert 2004, 23 en 37. 
311 Vgl. Biemans 2012, 223-224. 
312 Vgl. Biemans 1999, 78.  



HOOFDSTUK 3 • HET OUDENAARDSE RIJMBOEK 

  
 

• 131 • 

oordeelde dat iets nieuws moest worden toegevoegd. Enerzijds kan dit betekenen dat de beoogde ge-
bruiker erg weinig inbreng had bij de totstandkoming van de codex en dat de bedenker bepaalde wat 
de gebruiker te lezen kreeg – bijvoorbeeld in het geval van een gift.313 Anderzijds vielen ook bedenker 
en gebruiker mogelijk samen: de bedenker bepaalde zelf wat hij als gebruiker zou lezen. Kortom, de 
kans dat bedenker, uitvoerder en beoogde gebruiker nauw met elkaar verbonden waren, is groot, en het 
ligt zelfs voor de hand dat ze samenvielen in één persoon. Het Oudenaardse Rijmboek was mogelijk 
dus een product voor eigen gebruik, en gezien de omvang en de uitvoering waarschijnlijk een product 
voor gemeenschappelijk eigen gebruik. 
 Indien het Oudenaardse Rijmboek een codex voor gemeenschappelijk eigen gebruik was, kan het 
zinvol zijn, zoals in paragraaf 2.4 is besproken, onderscheid te maken tussen de gebruiker en het pu-
bliek. In principe is de gemeenschap de gebruiker. Wanneer een individueel lid van de gemeenschap 
de codex raadpleegt, is hij zowel gebruiker als publiek. Hij leest het boek en neemt de inhoud tot zich. 
Echter, wanneer de codex wordt gebruikt om uit voor te lezen, zal het voorlezende lid van de gemeen-
schap enkel de gebruiker zijn. Het zijn de toehoorders die de tekst tot zich nemen. Zij zijn het publiek. 
Zijn er aanwijzingen dat rekening werd gehouden met aurale receptie van de teksten? 
 Meerdere teksten uit het Rijmboek bevatten, zoals in paragraaf 3.4 is getoond, aansprekingen van 
het publiek, zowel in de prologen en epilogen als in de lopende tekst. Slechts in de fragmenten van 
Van der zielen ende van den lichame en Dat boec van seden komen ze niet voor. Het is verleidelijk om 
op basis van deze aansprekingen aan te nemen dat de codex primair als voorleesboek bedoeld was. De 
paralleloverlevering van Van den levene ons heren en van de proloog van de Dietsche Catoen toont 
echter aan dat de aansprekingen in die teksten ‘standaard’ tot die teksten behoorden. Ze zeggen iets 
over de tekst, niet noodzakelijk over de codex. Een tekst die ooit was geschreven om voor te lezen, 
kan namelijk in een verzamelhandschrift terecht komen waarvan de bedenker oordeelde dat het be-
doeld was om individueel te lezen.314 Of een meertekstcodex bedoeld was om te worden voorgelezen 
mag daarom niet zomaar worden afgeleid uit de aanwezigheid van aansprekingen van het publiek in de 
teksten en zeker niet wanneer die aansprekingen ook in de paralleloverlevering voorkomen. In theorie 
verandert bij elke kopie het beoogde gebruik van de tekst. Bovendien kunnen aansprekingen van het 
publiek als ‘conventie’ in de tekst opgenomen zijn, omdat zowel auteurs als lezers gewend waren aan 
een aurale receptie van teksten. 
 De meeste aanwijzingen voor een aurale receptie van de teksten in het Rijmboek zijn niet meer dan 
structurerende ‘nu hort’-achtige formuleringen. Een aantal is echter anders van aard. Ze zijn te vinden 
in de epilogen en de prologen van de verslegenden in sectie II en sectie III. In de epiloog van Van sente 
Marie Egyptiake ende Zosimus staat: ‘So wat mensce so sal wesen / Dar men desen boec sal lesen’, in 
de epiloog van Van sente Aechte: ‘Dese boec es nuttelec sere / Diene leest bi onsen here / So waer soet 
es lude of stille’ en in de proloog van Van sente Waerneer: ‘Alle de ghene die sullen wesen / Dar men 
desen boec sal lesen.’315 Hier wordt expliciet gesproken over de aanwezigheid van mensen bij het 
voorlezen van de teksten, en die aanwezigheid blijkt nuttig te zijn voor het zielenheil van de luiste-
raars. Er wordt, met andere woorden, in drie teksten gezinspeeld op een luisterend publiek dat groter is 
dan één enkele lezer of luisteraar, op een groep.316 Hoe belangrijk deze constatering is, hangt af van 
het vervolg van de interpretatie: wie heeft deze verwijzingen naar het voorlezen aan een groep in de 
prologen en epilogen aangebracht? 
 Van de heiligenlevens is geen paralleloverlevering bekend, zodat het onmogelijk is om te beoorde-
len of de prologen en epilogen bij deze teksten door de auteur waren geschreven en (in principe) in 
elke redactie konden voorkomen, of door een latere bewerker zijn toegevoegd met een bepaald doel 
met betrekking tot een codex voor ogen. Het eerste scenario, waarin de prologen en epilogen van de 
hand van de auteur zijn, plaatst ze in de abdij van Ename. De monnik die daar minstens twee heiligen-
levens vertaalde, maar er mogelijk zeker vijf schreef binnen een tijdspanne van minstens vier jaar, 

                                                           
313 Bijvoorbeeld een gift aan de heren van Gavere, zoals Van Oostrom heeft geopperd (paragraaf 3.6). 
314 Uiteraard kan dit verzamelhandschrift door de feitelijke gebruiker wel zijn voorgelezen (het feitelijk gebruik). 
315 Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, vers 692-693; Van sente Aechte, vers 766-768; en Van sente Waerneer, vers 5-
6. 
316 Het voorkomen van verzen als ‘Nu segt men amen allegader’ zou als bijkomstig argument kunnen worden aangevoerd 
voor de hypothese dat de codex bedoeld was om te worden voorgelezen, maar deze en vergelijkbare formuleringen komen in 
die tijd zo frequent voor in teksten dat ze geen overtuigend bewijs vormen. 
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heeft dan al zijn teksten van een min of meer gelijke proloog en epiloog voorzien.317 De vijf bewaarde 
verslegenden zijn alle binnen een beperkte tijd, mogelijk in fasen, in het Rijmboek terechtgekomen, 
maar het is onwaarschijnlijk dat de kopiist zijn werk vier jaar lang heeft neergelegd om te wachten op 
nieuwe pennenvruchten van de monnik. Omdat hij een meertekstcodex vervaardigde had de kopiist 
waarschijnlijk meerdere leggers reeds tot zijn beschikking bij aanvang: kleine boekjes met een enkele 
tekst, sommige met een paar teksten. De kans dat het Oudenaardse Rijmboek de eerste optekening van 
de berijmde heiligenlevens bevatte (de kladversie niet meegerekend) is daardoor niet groot en bijge-
volg mag het beoogde gebruik van het Rijmboek, zoals hiervoor reeds betoogd, niet zonder meer ge-
lijkgesteld worden aan het oorspronkelijk beoogde gebruik van de tekst. De verwijzingen van de au-
teur naar een voorleessituatie hoeven derhalve niet noodzakelijk in het Rijmboek gekopieerd te zijn 
met eenzelfde functie voor ogen. 
 In het tweede scenario staat de bewerker centraal. Net zoals een auteur zijn tekst ooit schreef met 
een bepaald gebruik voor ogen, past de bewerker een tekst aan met het oog op een bepaald gebruik. De 
aanpassingen die een bewerker in een tekst aanbrengt, zijn gebonden aan het schrijfproduct dat hij 
vervaardigt. Dit schrijfproduct kan vervolgens weer als legger dienen voor een volgende kopie, waar-
door het beoogde gebruik van de tekst dat de bewerker voor ogen had, op zijn beurt, ook weer kan 
wijzigen. Binnen dit scenario zijn er dus twee opties: de verslegenden zijn voorzien van een proloog 
en een epiloog met het oog op een bepaald gebruik van het Rijmboek, of op een bepaald gebruik van 
de legger(s). 
 Om af te wegen welke van de twee scenario’s (en binnen het tweede scenario welke van de twee 
opties) het meest waarschijnlijk lijkt, zal moeten worden gezocht naar bijkomende argumenten in de 
teksten van het Rijmboek. Een eerste argument is te vinden in een zinsnede die in enkele prologen en 
epilogen voorkomt. Het ‘Ghod ghevem geluc ende goet geval’ uit de epiloog bij Van sente Aechte 
komt, enigszins anders geformuleerd, ook voor in de proloog bij Van sente Waerneer: ‘Saluut gheluc 
ende ghoden dach / Ghevem Ghod diet wel vermach.’318 Bovendien komt dezelfde zinsnede letterlijk 
voor in de epiloog van Martijn van Torhouts Van der biechten: ‘God ghevem gheluc ende ghoet ghe-
val.’319 Dit argument kan zowel dienst doen voor het eerste als voor het tweede scenario. Binnen het 
eerste scenario zou deze overeenkomst tussen Van der biechten en Van sente Aechte reden zijn om aan 
te nemen dat de auteur van beide teksten dezelfde is, in dit geval Martijn van Torhout, die vervolgens 
een monnik in de Enaamse abdij is, zoals Jozef van Mierlo heeft betoogd.320 Behalve deze overeen-
komst zijn er echter weinig overtuigende argumenten om van Martijn van Torhout de auteur van de 
verslegenden te kunnen maken. Het tweede scenario is dus minstens even plausibel: een bewerker 
heeft de prologen en epilogen van de verslegenden en van Van der biechten toegevoegd (of ten minste 
aangepast).321 
 Het tweede argument kan eveneens ten voordele van beide scenario’s worden aangewend. Zoals 
reeds besproken (paragraaf 3.5) staat in de epiloog van Van sente Aechte vermeld dat de auteur van 
deze legende zijn tekst schreef ‘tEnamme in sinen cloester daer’ en in de epiloog van Van sente Marie 
Egyptiake ende Zosimus is te lezen dat de tekst is geschreven ‘Tote Enamme inden cloester daer.’322 
Evenals vele andere epilogen van Middelnederlandse teksten zijn deze twee epilogen in de derde per-
soon gesteld. Het was gebruikelijk dat auteurs in de proloog of epiloog van hun tekst in de hij-vorm 
over zichzelf spraken. Mogelijk is de hier toegepaste distantiëring van de schrijflocatie, door het ge-
bruik van ‘daer’, het gevolg van hetzelfde procedé? Indien dat het geval is, is dit een argument ten 
gunste van het eerste scenario. Wanneer deze verwijzing naar de abdij van Ename echter door een 
bewerker is aangebracht, dan laat hij hier (waarschijnlijk) mee blijken dat hij weet wie de beoogde 
                                                           
317 Deze monnik in Ename was niet de enige benedictijn die volkstalige heiligenlevens schreef. Zoals Erwin Mantingh heeft 
opgemerkt, is de band tussen de benedictijnen en de Middelnederlandse berijmde heiligenlevens opvallend: Willem van 
Affligem, uit de benedictijner abdij te Affligem, berijmde het leven van Sint-Lutgart en broeder Geraert vertaalde hetzelfde 
leven en het leven van Sint-Christina de Wonderbare voor de benedictinessen nabij Sint-Truiden (Mantingh 2000, 328). 
318 Van sente Aechte, vers 761 en Van sente Waerneer, vers 7-8. 
319 Van der biechten, vers 106. 
320 Van Mierlo 1938, 340-341. 
321 Een vergelijkbare conclusie trekt Fisher 2012, 167 met betrekking tot een Engelse meertekstcodex, het Auchinleck manu-
script (Edinburgh, National Library of Scotland, Advocates Ms. 19.2.1): ‘The shared phrases amongst different texts of the 
Auchinleck manuscript thus need not indicate shared authorship per se. Instead, they suggest that an individual was responsi-
ble for customizing the texts of the book.’ 
322 Van sente Aechte, vers 756-759 en Van sente Marie Egyptiake ende Zosimus, vers 687-689. Mijn cursivering. 
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gebruiker van de codex is: hij verwijst naar een abdij die bekend is bij de gebruiker.323 Mogelijk kende 
hij zelfs de auteur. Echter, ook de auteur zal het beoogde publiek van zijn tekst gekend hebben. Indien 
dit zich buiten het klooster bevond, kan hij daar al op ingespeeld hebben door ‘daer’ te gebruiken. 
 Het derde argument laat evenmin de balans doorslaan ten voordele van een van beide scenario’s. 
Enerzijds ligt het voor de hand dat een auteur elke tekst die hij schrijft van min of meer dezelfde epi-
loog kan voorzien. Twee teksten die, volgens de dateringen die ze bevatten, vier jaar na elkaar zijn 
geschreven kunnen dus vergelijkbare epilogen hebben. De epiloog van Van sente Marie Egyptiake 
ende Zosimus (1290) en die van Van sente Aechte (1286) bevatten allebei een verwijzing naar de 
plaats waar en het jaar waarin de tekst is geschreven, een bede tot God, een verzoek aan de lezer om 
voor de auteur te bidden en de opmerking dat het nuttig is naar deze tekst te luisteren. Anderzijds lijkt 
het niet onwaarschijnlijk dat een bewerker de epilogen van de teksten op elkaar afstemt ten behoeve 
van het schrijfproduct waaraan hij meewerkt, met oog op het beoogde publiek ervan (vgl. de proloog 
van de Hamburgse redactie van de Melibeus – paragraaf 4.3.1a en 4.6). Wanneer de overeenkomsten 
tussen de epilogen het werk zijn van een bewerker moeten twee opties worden afgetast: komen de 
epilogen uit de legger of zijn ze speciaal voor het Rijmboek geschreven? Indien de epilogen voor een 
legger zijn geschreven, zou dat betekenen dat – gezien de gefaseerde, of stapsgewijze groei van de 
codex – de kopiist een boek in zijn nabijheid had waarin minstens twee, maar mogelijk meerdere vers-
legenden, of zelfs andere teksten uit het Rijmboek, te vinden waren, en dat hij daar af en toe een tekst 
uit kopieerde. Indien het Rijmboek uit drie secties bestond, heeft hij bovendien een tekst uit zijn legger 
in sectie II opgenomen (Van sente Aechte) en een andere tekst in sectie III (Van sente Marie Egyptiake 
ende Zosimus). De optie dat de epilogen speciaal voor het Rijmboek zijn geschreven, is daarentegen 
minder problematisch, zeker wanneer wordt aangenomen dat bedenker, uitvoerder en gebruiker van de 
codex samenvielen. Indien de bedenker zowel de bewerker als de kopiist is, kan hij ondanks de gefa-
seerde groei van de codex keer op keer de teksten die hij voorziet van epilogen en prologen op elkaar 
afstemmen. Hij weet precies wat hij er mee wil bereiken. Waarom hij van Van sente Marie Egyptiake 
ende Zosimus twee epilogen geeft (die samen overeenkomen met die van Van sente Aechte) blijft ech-
ter onduidelijk. 
 Slechts het vierde argument laat de balans enigszins overhellen naar het scenario van een bewerker 
in het Rijmboek, maar bewijst nog niet dat hij ook de prologen en epilogen heeft aangepast. Van vier 
teksten uit sectie II en sectie III van het Oudenaardse Rijmboek is het begin bewaard gebleven en voor-
zien van een rijmend opschrift. Boven Van sente Waerneer staat een opschrift van vier verzen, boven 
Van der biechten en de Dietsche Catoen een opschrift van zes verzen en boven Van onser vrouwen 
geslachte een opschrift van twee verzen. Bovendien volgt na de proloog van Van sente Waerneer nog 
een tweede rijmend opschrift om het begin van de legende aan te kondigen. Met grote zekerheid zijn 
deze opschriften toe te schrijven aan één persoon die zich met de uitvoering van het schrijfproduct 
bezig hield, de persoon die door Sonnemans, in zijn onderzoek naar opschriften, de compilator wordt 
genoemd.324 Dat alle rijmende opschriften bovendien uit één legger komen is erg onzeker, aangezien 
dat zou betekenen dat (een groot deel van) het Rijmboek een kopie is van een andere omvangrijke 
meertekstcodex.325 De aanwezigheid van rijmende opschriften bij vier teksten van een verschillend 
genre toont aan dat ze speciaal voor het Rijmboek zijn geschreven. 
 De vraag welke van de twee scenario’s het meest waarschijnlijk lijkt, is niet eensluidend te beant-
woorden. Beide alternatieven zijn mogelijk: zowel de auteur als een bewerker kunnen verantwoorde-
lijk zijn voor het afstemmen van de prologen en de epilogen op een luisterend publiek. Voor de inter-
pretatie van de aansprekingen van die groep toehoorders heeft dat gevolgen. Wanneer het scenario 
wordt gevolgd waarin de auteur verantwoordelijk is voor de prologen en epilogen kan geen directe 

                                                           
323 Vgl. Geirnaert 1989, 224 over Joris van Oedelem: ‘uit het feit dat de kopiist zich moet voorstellen als Bruggeling mag 
worden afgeleid dat hij buiten Brugge actief was.’ 
324 Sonnemans 1996, 63. 
325 Dit valt uiteraard niet uit te sluiten, maar er zijn slechts weinig bewijzen dat meertekstcodices integraal werden gekopi-
eerd. In het Middelnederlands zijn de Berlijnse en Nijmeegse Grote en Kleine Der Sielen troest-handschriften de beste voor-
beelden. Ook de codicologische eenheden met het (vermeende) oeuvre van Willem van Hildegaersberch kunnen als een 
integrale kopie worden opgevat (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15659-661; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 128 E 6 
en mogelijk Rostock, Universitätsbibliothek, Philol. 84) maar hun inhoud moet, mijns inziens, eerder worden gezien als een 
vast verband (verbonden door een gemeenschappelijke auteur), vergelijkbaar met het vaste verband dat preken in een preken-
bundel hebben. 
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informatie over het beoogde gebruik van de codex worden afgeleid uit de aansprekingen van het pu-
bliek. De teksten waren waarschijnlijk ooit bedoeld om te worden voorgelezen, maar voor de redacties 
in het Rijmboek is deze aurale receptie niet zeker. Evenmin levert de optie dat een bewerker de prolo-
gen en epilogen heeft aangepast ten behoeve van het beoogde gebruik van de legger van het Oude-
naardse Rijmboek directe informatie over het gezochte beoogde gebruik: mogelijk was de legger be-
doeld om voorgelezen te worden. Enkel wanneer de optie wordt gevolgd dat een bewerker de prologen 
en epilogen heeft aangepast voor het Oudenaardse Rijmboek, wordt directe informatie over het beoog-
de gebruik zichtbaar. 
 Het is zeer waarschijnlijk dat een bewerker een samenhang tussen de teksten uit het Rijmboek heeft 
proberen te bewerkstelligen door het aanbrengen van rijmende opschriften. Is deze bewerker nog een 
stap verder gegaan en heeft hij ook zijn stempel op de samenhang van de inhoud (van, ten minste, 
sectie II en sectie III) van de codex gedrukt? Als dit vermoeden correct is, dan moet die persoon een 
bepaald (luisterend) publiek voor ogen hebben gehad waarvoor hij deze aanpassingen deed. Voor dat 
publiek deed hij mogelijk aanpassingen in de proloog van de Dietsche Catoen. Dat publiek wist mis-
schien waar de abdij van Ename lag en vond het interessant om te weten dat Van sente Aechte en Van 
sente Marie Egyptiake ende Zosimus daar niet zo lang geleden geschreven waren. Het kende mogelijk 
zelfs Martijn van Torhout. 
 
Het Oudenaardse Rijmboek kan een codex zijn die is aangelegd voor gemeenschappelijk eigen ge-
bruik, omdat de bedenker, uitvoerder en gebruiker mogelijk samenvielen. Dat een bewerker de samen-
hang tussen de teksten heeft proberen te bevorderen door er rijmende opschriften boven te zetten en 
misschien ook de prologen en epilogen heeft aangepast, bevestigt het beeld dat er waarschijnlijk 
slechts door één persoon is gewerkt aan de codex. De codex nam over een beperkte tijd in volume toe 
door het toevoegen van nieuwe teksten, katernen, of secties.  
 De beoogde gebruiker van de codex is in beginsel de gemeenschap waartoe de bedenker en uit-
voerder behoren, maar kan ook een van de leden ervan betreffen, inclusief de bedenker en uitvoerder 
zelf. De beoogde gebruiker van de codex werd verondersteld om uit het boek voor te lezen aan het 
beoogde publiek. Enkele hypothesen die in paragraaf 3.6 zijn besproken houden al rekening met zo’n 
aurale receptie van de inhoud. Van Oostrom heeft geopperd dat het handschrift in de Enaamse abdij 
kon worden voorgelezen aan wereldlijke bezoekers, of gebruikt kon worden door de Enaamse monni-
ken om er een vrouwenklooster dat onder hun hoede stond uit te beleren.326 Deze twee opties suggere-
ren dat het beoogde publiek van een Middelnederlandse meertekstcodex zowel in wereldlijke als in 
geestelijke kringen gezocht kan worden. Om meer zicht te krijgen op dat milieu waarin het beoogde 
publiek van het Rijmboek zich ophield, moet de inhoud van de codex opnieuw worden bekeken. 
 Het grootste deel van de bewaarde teksten uit het Rijmboek zijn berijmde volkstalige heiligenle-
vens. Deze kunnen heel goed in een (vrouwelijk of semi-religieus) kloostermilieu worden voorgelezen 
ter stichting, bijvoorbeeld in de refter. Het functioneren van verslegenden hoeft daartoe echter niet 
beperkt te zijn geweest. Berijmde heiligenlevens komen bijvoorbeeld ook voor in een vijftiende-eeuws 
Gents register dat onder andere ook rekeningen, ledenlijsten, inventarissen en overgeschreven oorkon-
den van het metselaarsgilde bevat.327 Het Kopenhaagse Leven van Sint-Lutgart was volgens Erwin 
Mantingh bedoeld voor bezoekers (geestelijken, maar zeker ook leken) van de Affligemse benedictij-
nerabdij.328 Twee andere teksten lijken duidelijk te wijzen naar een lekenmilieu. De levenswijsheden 
uit de Dietsche Catoen en de etiquetteregels uit Dat boec van seden – beide eveneens in het ‘wereldlij-
ke’ Comburgse handschrift – doen namelijk niet onmiddellijk een kloosteromgeving vermoeden.329 De 
adresseringen in Dat boec van seden lijken bovendien veel meer in de richting van een wereldlijk pu-
bliek te wijzen. 
 Niet alleen in het Comburgse handschrift zijn teksten te vinden die in het Oudenaardse Rijmboek 
voorkomen, maar ook in het handschrift-Van Hulthem. Deze meertekstcodex bevat naast een redactie 
van Van onser vrouwen lof tevens een redactie van de B-vertaling van Van der zielen ende van den 
                                                           
326 Van Oostrom 2006, 349. 
327 Gent, Stadsarchief, Reeks 177/1: De vier gekroonden (f. 40ra-41va) en Over de heiligen Nazarius en Celsus (f. 41va-
43rb). Een editie van deze verslegenden en een bespreking van het register is te vinden in Van Elslander & Daem 1951. 
328 Mantingh 2000, 316-319. 
329 Al is het niet uitgesloten dat, bijvoorbeeld, niet-Latijns-geschoolde zusters aan de hand van de Middelnederlandse verta-
lingen instructie over gedragsregels kregen. 
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lichame, waarvan eveneens een redactie voorkomt op het Gentse Borchgravinne van Vergi-fragment, 
dat afkomstig is uit een ooit omvangrijke driekoloms codex.330 Verder bevat het Geraardsbergse hand-
schrift met Van sente Annen gheslachte een verstekst die dezelfde inhoud behandelt als Van onser 
vrouwen geslachte. Al deze meertekstcodices worden gelokaliseerd in een (stedelijk) lekenmilieu. 
Hoewel dit geen bewijs is dat het Rijmboek is geschreven voor een beoogd publiek uit een lekenmili-
eu, geven deze voorbeelden wel ontegensprekelijk aan dat de teksten die het Rijmboek bevat bezwaar-
lijk enkel in kloosterkringen mogen worden verwacht. 
 Evenmin is religieuze inhoud in meertekstcodices die voor leken zijn aangelegd ongewoon. Sarah 
Westphal heeft aangetoond dat het handschrift-Van Hulthem, dat opent met een cluster van vijf religi-
euze teksten, aansluit bij een traditie die in Duitsland ook aanwijsbaar is. Ze noemt een drietal om-
vangrijke meerteksthandschriften met Duitse versteksten die ook met religieuze teksten beginnen, 
waaronder twee codices die even oud zijn als het Oudenaardse Rijmboek.331 Verder bevat het hand-
schrift-Van Hulthem meerdere gebeden, een preek en zelfs een biechtformule.332 Het Geraardsbergse 
handschrift doet daar niet voor onder. Ook in deze meertekstcodex komen meerdere religieuze teksten 
voor, waaronder enkele over de juiste manier van biechten.333 Ondanks het verschil in ouderdom van 
het Oudenaardse Rijmboek (ca. 1300) enerzijds en het handschrift-Van Hulthem (ca. 1405-1408) en 
het Geraardsbergse handschrift (ca. 1460-1470) anderzijds, blijkt uit deze vergelijking dat allerhande 
religieuze teksten in wereldlijke codices kunnen voorkomen. 
 De aanwezigheid van de Latijnse Commemoratio Mariae kan als een indicatie worden opgevat dat 
het beoogde publiek gezocht moet worden in geestelijke kringen. De gebruikte afkortingen vragen 
bovendien enige ervaring met het lezen van Latijn. Kennis van het Latijn mag echter niet enkel in 
(mannelijke) kloostermilieus worden gezocht. Ook buiten de kloostermuren zullen er mensen zijn 
geweest die deze taal (enigszins) beheersten. Er zijn bijvoorbeeld meerdere meertekstcodices waarin 
ook korte Latijnse teksten, gebeden of Bijbelcitaten voorkomen: onder andere het Geraardsbergse 
handschrift, het handschrift-Vanden Stock en het handschrift-Van Hulthem.334 Daarnaast komt Latijn 
in Middelnederlandse teksten voor, zoals de prekenbundel Een nuttelijc boec den kerstenen menschen, 
die speciaal voor leken zijn geschreven.335 De aanwezigheid van een korte Latijnse tekst in het Oude-
naardse Rijmboek betekent dus niet zonder meer dat een publiek van leken is uitgesloten. Bovendien 
is het waarschijnlijk dat niet het publiek het Latijn moest proberen te ontcijferen, maar de gebruiker, 
de voorlezer. Het luisterende publiek wist misschien niet precies wat werd gezegd, maar kon de tekst 
herkennen (en nazeggen) na hem enkele keren gehoord te hebben, of omdat het de Bijbelcitaten die 
erin voorkomen al kende. De voorlezer, daarentegen, kon eventueel wel een geestelijke achtergrond 
hebben, maar zelfs dat is niet noodzakelijk. 
 
De belangrijkste vraag die nu nog rest is: kan het milieu waarin de beoogde gebruiker verkeerde be-
paald worden? Indien de gebruiker nauwkeuriger kan worden bepaald, kunnen namelijk ook de be-
denker en uitvoerder duidelijkere contouren krijgen, aangezien deze drie rollen dicht bij elkaar moeten 
hebben gestaan. De vermoedelijke beoogde gebruiker, zoals in het voorgaande is gebleken, zal hebben 
verkeerd in een gemeenschap en was in staat om wat Latijn voor te lezen, aan een publiek dat mogelijk 
bestond uit leken. 

                                                           
330 De vierde tekstgetuige van Van der zielen ende van den lichame (de C-vertaling) komt wel voor in een kloosterhandschrift 
(paragraaf 3.4a). 
331 Westphal 1999, 78. Zowel het Wiener Kleinepikhandschrift (zie paragraaf 1.4) als Heidelberg, Universitätsbibliothek, 
Cpg. 341 worden rond 1300 gedateerd (p. 72). 
332 De preek en de biechtformule zijn tekst 45 en 46 in de codex: De preek over de Gulden Berg van Nicolaas van Straatsburg 
en ‘Tghelove’ (Brinkman & Schenkel 1999, I, 322-332). Beide prozateksten worden besproken in de bundel Klein kapitaal 
uit het handschrift-Van Hulthem (De Paepe 1992, 42-47 en Mertens 1992, 48-50). 
333 Tekst 73-75 gaan over de biecht. Zie Govers e.a. 1994, 94-104. 
334 Geraardsbergen: zie o.a. Govers e.a. 1994, 60-65, 80 en 104 (tekst 28-34, 36-47, 61 en 75); handschrift-Vanden Stock: 
Tafelmanieren (f. 5r-5v – paragraaf 5.3.1c) en Berijmde Boetpsalmen (f. 25r-37r – paragraaf 5.3.3a); handschrift-Van Hul-
them: zie o.a. Brinkman & Schenkel 1999, I, 196-214, 289-290 en II, 1007 (tekst 6, 32 en 196.1). 
335 In Een nuttelijc boec den kerstenen menschen bevat bijna elke preek een Latijns Bijbelcitaat (met vertaling) en de kerst-
preek op Johannes 1,1 – In principio erat verbum – bevat de volledige perikoop. Zie o.a. Sherwood-Smith & Stoop 2003, II, 
891-938 (en aanvullingen in Ermens & Van Dijk 2008, V, 35-44). Voor de publieksbepaling van deze tekst zie Warnar 1988-
1989 en Ermens 2010. Voor een algemeen overzicht van handschriften met zowel Middelnederlandse als Latijnse teksten, zie 
Wackers 1996B, 31-39. 
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 De meest voor de hand liggende plaats waar een codex voor gemeenschappelijk eigen gebruik kan 
zijn vervaardigd en gebruikt om voor te lezen, is een klooster. Het Oudenaardse Rijmboek heeft een 
band met twee kloosters: de abdij in Ename, waarnaar wordt verwezen in twee epilogen, en het augus-
tinessenklooster Sion in Oudenaarde, waar de bladen uit de codex werden hergebruikt in zestiende-
eeuwse boekbanden. Voor beide kloosters is de beschikbare informatie over het boekenbezit en de 
boekproductie minimaal. Hoewel de orde der benedictijnen bekend staat om zijn schrijfactiviteiten, is 
daarover voor de Sint-Salvatorabdij in Ename amper bewijs.336 Dat in de in 1063 gestichte abdij hand-
schriften werden vervaardigd, hoeft niet betwijfeld te worden, maar over de omvang van deze produc-
tie is niets bekend. Vulden de monniken zelf hun boekenbezit aan, of waren ze daarvoor afhankelijk 
van andere kloosters? Waarschijnlijk is alle bewijs hiervoor tijdens de bewogen geschiedenis van de 
abdij verloren gegaan.337 De enige bewaarde sporen van Enaamse schrijfactiviteit zijn twee (of moge-
lijk vijf) verslegenden die volgens de bijbehorende epilogen in de abdij zijn opgetekend en twee kloos-
terkronieken van de abdij: het Latijnse Annales abbatum monasterii Eenamensis (eind veertiende 
eeuw tot eind vijftiende eeuw) en de verloren Nederlandstalige Kronyke manuscript van het klooster 
van Eenaeme (na 1489).338 Deze laatste bevatten echter weinig informatie over de schrijfactiviteiten 
van de kloosterlingen. Ook de meerdere malen aangehaalde anekdote uit de Latijnse kroniek dat abt 
Gerard van Strijpen (in functie van ca. 1273 tot 1292) tijdens de maaltijd vrolijke liedjes zong, is geen 
aanwijzing dat in de abdij werd geschreven.339 Hoewel deze zingende abt in functie was in de tijd dat 
de twee verslegenden werden gecreëerd, mag uit dit samenvallen zeker niet worden geconcludeerd dat 
er ‘une activité littéraire considérable à Eename dans le dernier quart au XIIIe siècle’ was, zoals Ludo 
Milis het ooit stelde.340 
 Over het boekenbezit van het klooster is niets bekend tot de zestiende eeuw. De twee vroegste boe-
kenlijsten van de abdij dateren uit die eeuw en geven bovendien niet de volledige collectie weer.341 
Ook het in 2009 door Albert Derolez gepubliceerde overzicht van de bewaard gebleven boeken (hand-
schriften en drukken) uit het bezit van de abdij benadrukt hoe weinig over de boekproductie en het 
boekenbezit van de abdij bekend is.342 Derolez kan slechts veertien nu nog raadpleegbare boeken 
noemen die tussen de twaalfde en de zestiende eeuw in de abdij zouden hebben verbleven, waaronder 
vijf vijftiende-eeuwse drukken. Zoals in tabel 3.17 te zien is, zijn twee van de negen resterende hand-
geschreven boeken uit de vijftiende eeuw afkomstig, een uit de dertiende – het Rijmboek – en zes uit 
de twaalfde. Van deze zes Latijnse handschriften is het echter niet bekend of ze in Ename zijn ver-
vaardigd. 
 Derolez’ overzicht bevat slechts twee handschriften met Middelnederlandse teksten: naast het Ou-
denaardse Rijmboek ook een vijftiende-eeuws handschrift. Bij nader inzien blijkt dit tweede hand-
schrift, dat bewaard wordt in de Brusselse Koninklijke Bibliotheek, niet uit Ename afkomstig te zijn. 
Herman Mulder heeft namelijk aangetoond dat het een convoluut is en dat het Nederlandstalige ge-
deelte (f. 7-134), een vroeg zestiende-eeuws gebedenboek, afkomstig is uit het Sint-Margaretha-
klooster (Bethlehem) te Deinze, terwijl de voorafgaande zes folia een iets jongere Latijnse index be-

                                                           
336 Kwakkel 2005, 12 beroept zich op de Regel van Benedictus: voor iedere monnik moest er een boek aanwezig zijn en 
monniken moesten dagelijks schrijfactiviteiten uitvoeren. Deze regel staat niet in de Regel, maar is via onderzoek gerecon-
strueerd (Erik Kwakkel – e-mail: 12 juni 2014). 
337 De abdij werd in 1796 opgeheven door het Franse bestuur. Milis 1964, 100 en 102 spreekt over de noodgedwongen ver-
huizing van de monniken in het laatste kwart van de zestiende eeuw, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Grieck 2010, 78-79 
spreekt over een crisis rond 1270 waarbij de abdij goederen moest verkopen om aan geld te geraken en op p. 93-94 geeft hij 
aan dat er na 1350 eveneens problemen waren en dat in 1380, 1382 en 1453 de abdij te lijden had onder verwoestingen door 
de Gentenaren. 
338 De Grieck 2010, 528. De Latijnse kroniek is gepubliceerd in Berlière 1894, 118-132. 
339 Milis 1977, 32 citeert de editie van Berlière: ‘Cet abbé, qui aimait chanter des chansons gaies à table...’. Volgens Van 
Oostrom 2006, 349 waren de liedjes zelfs ‘frivool’.  
340 Milis 1977, 21, nt. 1.  
341 De oudste boekenlijst dateert uit 1549 en is in het Latijn opgesteld door de monnik Niklaas van der Haghen (Nicolas 
Rothnapagites). Deze lijst (uitgegeven in Milis 1964, 98) bevat alle werken die bewaard werden in de refter, inclusief min-
stens één druk: ‘Libri in refectorio monasterii Eenamensi(s) communes ex quibus predicta legantur.’ Dat er ook andere boe-
ken in de abdij circuleerden, blijkt uit de tweede, eveneens in het Latijn gestelde boekenlijst waarin slechts handschriften zijn 
opgenomen (uitgegeven in Milis 1964, 100). Deze is in 1574 door Johannes van Pamele opgesteld en werd in 1641 afgedrukt 
in Sanderus’ Bibliotheca Belgica manuscripta (Sanderus 1969, I, 278). 
342 Derolez 1994-lopend, VII, 118-119. 
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vatten die geen enkele betrekking heeft op de Nederlandse tekst. Enkel deze index kan in Ename ge-
plaatst worden, aangezien ze is geschreven door een Enaamse monnik, Petrus de Mets.343 
 Van slechts één fragment met een Middelnederlandse tekst – niet in het overzicht van Derolez – 
staat vast dat het in het bezit was van de Sint-Salvatorabdij. Het betreft een fragment van de voortzet-
ting van de Vierde Partie van de Spiegel historiael door Lodewijk van Velthem, dat gevonden werd in 
de band van een register dat in de abdij bewaard werd.344 Dit (oostelijk) Vlaamse fragment kan vol-
gens Jos Biemans gedateerd worden in de eerste helft van de veertiende eeuw, misschien zelfs in het 
eerste kwart, maar op basis van de inhoud zeker na 1315.345 Onduidelijk is of dit fragment afkomstig 
is uit een codex die in het bezit was van het klooster. Biemans vermeldt het gebruik van een Latijnse 
abbreviatuur (het 7-teken) op plaatsen waar het woord ‘ende’ in de tekst moet worden gelezen, maar 
dit hoeft niet noodzakelijk op een ontstaan, noch op een gebruik in de Enaamse abdij te duiden.346  
 

 
 
 Voor het Oudenaardse Sion-klooster is de informatie nog schaarser. De geschiedenis van het kloos-
ter is beschreven in het ongepubliceerde proefschrift van Raf van der Donckt. Volgens hem gaat het 
klooster terug op een rond 1200 buiten de stadsmuren van Oudenaarde gesticht begijnhof dat in 1286 
haar eigen kapelanij verkreeg. In de bewaard gebleven akte waarin deze toekenning wordt beschreven, 
wordt voor het eerst de naam Sion aangetroffen. Voor de veertiende eeuw zijn geen bronnen te vinden, 
maar aangezien Oudenaarde roerige tijden doormaakte (zoals een belegering tussen 1380-1383, terwijl 
het begijnhof buiten de stad lag), mag worden verondersteld dat de continuïteit van het klooster werd 
onderbroken.347 Indien dat zo is, valt te betwijfelen of de codex in het bezit van de begijnen was en via 

                                                           
343 Deschamps & Mulder 1998-lopend, XI, 50-54. 
344 Gent, Universiteitsbibliotheek, 1641. Beschreven in Biemans 1997, II, 403-405 (nr. 44) en Pl. 44-1a en 44-1b. Ik heb de 
banden van de Enaamse registers in het Gentse Rijksarchief niet in autopsie gezien. 
345 Biemans 1997, II, 403. Ten overvloede zij hier opgemerkt dat er geen paleografische overeenkomsten zijn tussen dit frag-
ment (ca. 1315-1325 of 1315-1350) en het Rijmboek (ca. 1300). 
346 Biemans 1997, I, 277.  
347 Van der Donckt 1964, 29-38. Vgl. Van der Donckt 1984. De enige veertiende-eeuwse verwijzing naar het klooster vormt 
een verleiding om een band tussen Ename en Sion te leggen: ‘Een mirackel van eenen abt van Eename Int jaer ons heeren 
dust drijhondert en LXXVI was eenen abt inden cloostere thEename die ghenompt was heer Gheerart Ghijse, den welcken 
langhe quelende [ = aan het ziekbed gekluisterd] was ende en coste tot gheender ghesontheit gheraecken. Hij aenriep ende 
beloefde te versouckene [ = bezoeken] Onse Lieve Vrauwe van Sijon. Zijn pilgherimage ghedaen zijnde crech gheringhe [ = 

Signatuur Datering Inhoud (volgens Derolez) Taal Cat.  
Kopenhagen, Kongelige 
Bibliotek, Ny Kongelige 
Samling 2878 qu.  

XII (1) Varia de sacramentis 
(2) Richard van Sint-Victor, Sententiae 

Latijn 1435 

Parijs, Bibliothèque Natio-
nale de France, Nouv. Acq. 
Lat. 372 

XII (1) Bernardus van Clairvaux, De diligendo Deo 
(2) idem, Sermones 
(3) idem, De laude novae militiae 
(4) Guillelmus de S. Theoderico, Vita S. Bernardi 
(5) Quaestiones naturales, etc. 

Latijn 1445 

Brugge, Groot Seminarie, 
406 

XIIex (1) Odo Cantuariensis, Solatium peregrinorum 
(2) Sermones 

Latijn 1433 

Leiden, Universiteitsbiblio-
theek, Lips. 2 

XIIex Sigebertus Gemblacensis, Chronicon cum additamen-
tis 

Latijn 1440 

Oxford, Bodleian Library, 
Add. C 269 

XIIex Comm. in psalmos Latijn 1442 

Parijs, Bibliothèque Natio-
nale de France, Nouv. Acq. 
Lat. 370 

XII/XIII Petrus de Riga, Aurora Latijn 1444 

Oudenaardse Rijmboek XIII/XIV Oudenaardse Rijmboek Nederlands 1441 
Ronse, Rijksarchief, Fonds 
Ename, 89 

XV2 Annales abbatum monasterii Eenamensis Latijn 1446 

Brussel, Koninklijke Bi-
bliotheek, II 6404 

XV/XVI Devote traktaten Nederlands 1434 

Tabel 3.17: Chronologisch overzicht van het bewaarde handschriftenbezit van de Sint-Salvatorabdij van Ename volgens 
Derolez 1994-lopend, VII, 118-119. Signaturen en inhoud zijn vertaald naar het Nederlands. De catalogusnummers van Dero-
lez zijn in de rechterkolom weergegeven. De gedrukte boeken (nr. 1436-1439 en 1443) zijn niet opgenomen in deze tabel.  
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hen is doorgegeven aan het Sion-klooster dat in de vijftiende eeuw opbloeide. De begijnen als de be-
oogde gebruiker zijn daarom onwaarschijnlijk. Het is eventueel wel mogelijk dat de begijnen het be-
oogde publiek vormden en dat de beoogde gebruiker de codex beheerde. Zonder enige bron die hier 
argumenten voor of tegen kan leveren, blijft dit echter erg onzeker. 
 De zestiende-eeuwse boekbinder die in het Sion-klooster verbleef, heeft talrijke banden vervaar-
digd, waarvan een groot deel in het Stadsarchief te Oudenaarde bewaard is gebleven, nadat ze van het 
boekblok gescheiden waren.348 Vele van deze banden waren voorzien van maculatuur, zoals blijkt uit 
de opsomming die Vander Meersch gaf in 1839. Hij trof de volgende fragmenten aan: 
 

Deze bladen hebben behoord tot fraeye choor- en liturgieboeken, sommigen tot latynsche psalmboeken en 
homelien, anderen tot een soort van summarium physicum, tot een latynsch dichtwerk in heldenverzen, 
van fabelachtigen inhoud, enz. enz.349 

 
Behalve enkele dozen met de losse banden (paragraaf 3.2) bewaart het Oudenaardse Stadsarchief ook 
een doos gevuld met fragmenten. Hiertussen zitten enkele resten van handschriften die aan Vander 
Meersch’ omschrijving beantwoorden: een aantal bladen uit een Latijnse codex met psalmen en enkele 
uit een Latijnse Metamorphosen van Ovidius. Bovendien blijkt dat de zes boeken die nu nog een Sion-
band dragen voornamelijk maculatuur bevatten afkomstig uit Latijnse handschriften.350 Het doet ver-
moeden dat het meeste ‘oud-perkament’ afkomstig is uit kloosterbibliotheken, maar er zijn geen aan-
wijzingen om welke kloosters het kan gaan. Daarnaast hoeft de herkomst van de andere fragmenten 
niet noodzakelijk te betekenen dat het Oudenaardse Rijmboek dezelfde weg heeft afgelegd voordat het 
werd versneden, noch dat die herkomst samenvalt met de beoogde gebruiker. Ook de omgeving waar 
het perkament uit de codex werd hergebruikt en de andere codices die daar werden versneden, geven 
geen uitsluitsel over de mogelijke herkomst van het Rijmboek. 
 
Een aanwijzing voor de beoogde gebruiker zou de kopiist van de codex kunnen zijn. Deze uitvoerder 
kan namelijk samenvallen met de beoogde gebruiker. Wanneer een profiel van hem kan worden ge-
schetst, wordt mogelijk ook informatie over de gebruiker bekend. In de codicologische beschrijving 
van het Rijmboek (paragraaf 3.3) zijn veel materiële aspecten van de codex besproken die de achter-
grond van de kopiist kunnen belichten. Erik Kwakkel heeft aangetoond dat van de achtergrond van 
kopiisten soms sporen terug te vinden zijn in hun schrijfproducten, het ‘culturele residu’.351 Meerdere 
papieren codices met erg omvangrijke katernen zijn bijvoorbeeld (mede op paleografische gronden) 
toe te schrijven aan kopiisten die een administratieve functie bekleedden. Zij waren vaak gewend om 
een (ongetelde?) stapel papier te pakken en vellen dubbel te vouwen om een eenvoudig rekeningboek 
te maken.352 Naar ongewoon dikke perkamenten katernen – in andere codices dan Parijse Bijbels – is 

                                                                                                                                                                                     
snel] zijn volle ghesontheit’ (Van der Donckt 1964, 189-201 citeert uit de Kroniek van het Sion te Oudenaarde – Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, 22000). In de vijftiende eeuw zou de benedictijner abdij juridisch een van de toezichthouders wor-
den in het augustinessenklooster (Van der Donckt 1964, 78). De eerste bron voor deze nieuwe episode, mogelijk onder de 
impuls van de Moderne Devotie, is een pauselijke bul uit 1425. Vanaf 1447 heeft het klooster een nieuwe kapelaan, maar in 
1453 slaat het noodlot opnieuw toe als Gent Oudenaarde aanvalt en het klooster (buiten de stadsmuren) door de verdedigers 
in brand wordt gestoken. In 1455 zal het herbouwde klooster overschakelen op de regel van Augustinus, maar reeds in 1485 
wordt het opnieuw gesloopt wegens onrusten na de dood van Maria van Bourgondië. Daarna wordt gekozen voor een locatie 
intra muros in Pamele waar uiteindelijk het Rijmboek door de boekbinder zou worden hergebruikt (Van der Donckt 1964, 29-
38, 51-57 en 71).  
348 De operatie waarbij alle zestiende-eeuwse banden van de archiefstukken zijn verwijderd, moet voor 1910 hebben plaats-
gevonden, aangezien Walters 1910, 119-120 er al melding van maakt. Een studie van de boekbanden door een oud-student 
van Wytze Hellinga, F.J. Posthuma, waarnaar verwezen wordt in Beuken 1968, II, 7 en 25-26 is onvindbaar. Navraag bij 
Herman Brinkman, Willem Kuiper, André Bouwman en Pieter Obbema leverde geen resultaten op. De nalatenschap van 
Hellinga die in de Universiteitsbibliotheek te Leiden wordt bewaard onder signatuur BPL 3529 bevatte slechts één verwijzing 
naar Posthuma: een steekkaart waarop zijn naam was doorgestreept. 
349 Vander Meersch 1839, 200-201. Cursivering van Vander Meersch. 
350 De datering van de fragmenten varieert van de dertiende tot de vijftiende eeuw. Aan de hand van de beschrijvingen in 
Walters 1910, 119-120 heb ik de volgende zes Sion-banden terug kunnen vinden: Oudenaarde, Stadsarchief, 5557/14; Oude-
naarde, Stadsarchief, Oud Archief 889/23; Oudenaarde, Stadsarchief, Oud Archief 889/66; Oudenaarde, Stadsarchief, Oud 
Archief 889/67; Oudenaarde, Stadsarchief, Gilde van Sint-Joris te Oudenaarde 507/II/56; Gent, Universiteitsbibliotheek, TH 
1650 (zie Indestege 1961, 69-70 (nr. 126)).  
351 Kwakkel 2007, 244-245. 
352 Kwakkel 2007, 248-250. 
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daarentegen nog geen onderzoek gedaan. Het is daarom nog niet mogelijk om te controleren of het 
culturele residu van de kopiist weerspiegeld wordt in de dikke katernen die hij samenstelde voor het 
Rijmboek. 
 Wel duidelijk is dat de uitvoerder van het Oudenaardse Rijmboek niet alle ‘regels’ voor het ver-
vaardigen van codices in acht nam.353 Niet alleen gebruikte hij ongewoon dikke katernen, hij prikte ze 
ook allemaal anders voor de liniëring en/of de aflijning. Op sommige bladen prikte hij zelfs tweemaal 
in dezelfde marge voor de liniëring. Daarnaast werden de prikkings in de onder- en bovenmarge 
enigszins ongelukkig aangebracht: door op de rectozijde in het derde van de drie groepjes prikkings 
slechts één of twee gaatjes te prikken (in plaats van drie), was er in de meeste gevallen geen aflijning 
voor een losstaande kapitaalkolom bij de linkerkolom op de versozijde. Ook tijdens het kopiëren 
werkte hij niet ‘volgens het boekje’. Uit het opschrift boven Van sente Waerneer (f. 184ra) blijkt dat 
hij (in ieder geval hier) tijdens het kopiëren geen ruimte open liet voor de rubricering, maar dat hij 
eerst het opschrift aanbracht en daarna pas verder schreef, met als gevolg dat de tekst in kolom 184rb 
om het te brede opschrift heen moest worden geschreven. De verluchte initialen van de Dietsche Ca-
toen en van Van der biechten zijn de eerste letters van het opschrift en niet van de tekst, en op het vlak 
van de verluchting, ten slotte, wordt eveneens consequent van de gebruikelijke techniek afgeweken: in 
het Rijmboek komt in de initialen bladgoud voor dat over de inkt is aangebracht. De gangbare metho-
de volgde de omgekeerde volgorde: eerst goud en dan pas inkt, zodat de miniatuur niet werd bescha-
digd tijdens het polijsten van het goud. Het goud in het Rijmboek is waarschijnlijk niet gepolijst, maar 
de staat van de fragmenten kan er evengoed de oorzaak van zijn dat het minder schitterend is dan in de 
bekende, blinkende illuminaties. Hoe dan ook, de kans is klein dat een professionele verluchter is be-
naderd om de initialen aan te brengen.  
 Bovendien had de kopiist niet voorzien in een manier om de teksten in de codex op een eenvoudige 
wijze te vinden. De foliëring werd pas na voltooiing van de codex aangebracht door een andere hand, 
waarna de codex doorzoekbaar werd, indien hij eveneens was voorzien van een inhoudstafel. De aan-
wezigheid van de foliëring is een aanwijzing dat er in het boek gezocht werd naar een tekst; het voor-
lezen gebeurde blijkbaar niet van voor naar achter. 
 Het Oudenaardse Rijmboek is een boek met instructieve teksten die waarschijnlijk voorgelezen 
werden aan leken, geen luxe gebedenboek, of een prestigieuze bijbel. Een textualis libraria volstond 
voor zo’n boek.354 Dat de kopiist van het Rijmboek waarschijnlijk geen beroepskopiist was, stoorde 
daarom ook niet. Misschien kan hij het best getypeerd worden als iemand die wel wist hoe codices 
eruit zagen, maar niet precies wist hoe hij ze moest maken. Ook de ‘initialen met vlag’, die mogelijk 
een imitatie van een dertiende-eeuwse initiaalstijl zijn, lijken dit te bevestigen. De kopiist was echter 
wel een ervaren schrijver. Hij gebruikt een breed scala aan afkortingen en met name in de Commemo-
ratio Mariae toont hij dat hij zijn littera textualis verzorgder kan uitvoeren dan hij in de andere teksten 
heeft gedaan, al dansen ook hier zijn letters op de schrijflijnen. 
 De nettere uitvoering van het Latijn kan duiden op een eerbied voor de taal, maar het ligt meer voor 
de hand dat het voor de kopiist vertrouwder aanvoelde om in het Latijn te schrijven. Niet alleen spelt 
hij de Latijnse woorden foutloos, hij kan ze ook correct afkorten. Als mijn vermoeden correct is dat de 
kopiist de ‘initialen met vlag’ imiteerde uit Latijnse handschriften, zal hij bovendien toegang moeten 
hebben gehad tot een soort luxe handschriften dat voornamelijk in kloosterbibliotheken te vinden was. 
 Kortom, de kopiist van het Oudenaardse Rijmboek is waarschijnlijk een institutionele kopiist af-
komstig uit een milieu waarin hij veel (Latijnse) boeken las, regelmatig moest schrijven, maar zelden 
zelf een grote codex vervaardigde. Indien hij samenvalt met de beoogde gebruiker (de voorlezer), 
komt hij bovendien in aanraking met een groep leken (of religieuzen die in de volkstaal worden toege-
sproken) waarvoor hij een bepaalde zorg draagt, aangezien hij hun stichtelijke teksten voorleest. En 
indien hij tevens samenvalt met de bedenker van de codex dan moet hij ook een zekere verantwoorde-
lijkheid binnen de gemeenschap dragen om te kunnen beslissen een codex als het Rijmboek aan te 

                                                           
353 Ik ga er van uit dat er slechts één persoon aan de codex heeft gewerkt. De kopiist is tevens de corrector, verluchter en 
rubricator. Indien er meerdere personen aan zouden hebben gewerkt, wordt het moeilijk om te verklaren waarom zij allemaal 
van de norm afwijkend werk leverden. 
354 Slechts een enkele meertekstcodex met Middelnederlandse versteksten is verlucht en geschreven in een verzorgd schrift. 
Zulke handschriften, bijvoorbeeld de Beatrijs-codex, lijken in de Nederlanden een uitzondering te zijn geweest, afgaande op 
de overlevering. 
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leggen om een bepaalde groep mensen uit voor te lezen. Dit is een mogelijk gebruiksprofiel van het 
Oudenaardse Rijmboek. Waar de beoogde gebruiker (de gemeenschap) zich bevindt, is niet nader te 
bepalen. 
 
Een beoogde gebruiker van het Oudenaardse Rijmboek in Oudenaarde of de omgeving van Oudenaar-
de kan zich op meerdere plaatsen ophouden. De optie dat het boek afkomstig is uit de Enaamse abdij 
is niet te negeren, maar er waren andere kloosters in de omgeving waar het handschrift vervaardigd 
kan zijn. De codex kan zowel intra muros als extra muros zijn gebruikt. Daarnaast is ook de hypothese 
van een schoolleraar die het boek op een lessenaar had liggen en er met zijn leerlingen uit (voor)las 
nog steeds mogelijk. Onderwijs in de stad, gegeven door een geestelijke uit een klooster of door de 
pastoor van de kerk, kan gekoppeld worden aan het beeld van de beoogde gebruiker. En er zijn nog 
meer opties: de codex kan zijn aangelegd door de geestelijk begeleider (of een ander lid) van een 
broederschap of gilde om uit voor te lezen tijdens hun bijeenkomsten, of de biechtvader van een voor-
name heer stelde de codex samen om uit voor te lezen aan de heer en zijn familie.355 Een laatste optie 
die ik wil noemen, is het ziekenhuis, een plaats waar ook geestelijke begeleiding was en waar veel 
leken verbleven. De enige boekenlijst uit Oudenaarde die Derolez in zijn catalogus heeft opgenomen, 
is afkomstig uit het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal aldaar en wordt gedateerd rond 1300. Hoewel de 
boekenlijst geen enkele indicatie van de taal van de vermelde handschriften geeft, bevat hij een aantal 
items dat onmiddellijk de aandacht trekt: 
 
 [6]  ¶ Bybliotheca in magno volumine. 
 [7]  ¶ Legenda in magno volumine. 
  [...] 
 [26] ¶ Bybliotheca versificata356 
 
Er is echter geen enkele mogelijkheid om het Rijmboek aan een van deze items te koppelen. Het is een 
groot boek met meerdere teksten (nr. 6), het is een groot boek met legenden (nr. 7) en het is een boek 
met veel versteksten er in (nr. 26), maar zulke omschrijvingen kunnen op zoveel verschillende andere 
handschriften slaan. 
 
Het eerste casushandschrift waarvoor ik een gebruiksprofiel heb proberen te construeren, bleek een 
grote uitdaging te zijn. Om de genese van het Oudenaardse Rijmboek te kunnen begrijpen, moest eerst 
een reconstructie worden gemaakt van de codex. Deze reconstructie leverde het beeld op van een 
handschrift dat in fasen is ontstaan (sectie per sectie of katern per katern), en gemaakt is door een ko-
piist die op veel punten afweek van de norm. 
 Door de gefaseerde genese van het Oudenaardse Rijmboek is het moeilijk te bepalen met welke 
uitvoerder-optie uit hoofdstuk 2 we te maken hebben: U1a of U2a. In beide gevallen vallen uitvoerder 
en gebruiker samen, maar het hangt af van de fase waarnaar gekeken wordt of ook de bedenker met 
hen samenvalt. De kans dat de uitvoerder de bedenker was van de toevoegingen in elke nieuwe fase is 
groot, maar was hij ook de bedenker van het oorspronkelijke idee om een codex te maken die zou aan-
groeien? Als de uitvoerder, bijvoorbeeld, een monnik was, zou hij de opdracht kunnen hebben gekre-
gen van zijn abt. Hiermee wijst het Rijmboek op een belangrijk probleem bij het opstellen van een 
gebruiksprofiel voor groeihandschriften (vgl. het Gronings-Zutphense Maerlant-handschrift en het 
Tweede Partie-handschrift): de beoogde functie en de beoogde gebruiker kunnen tijdens het aangroei-
en veranderen. In deze beschouwing van het Oudenaardse Rijmboek heb ik gekozen om het eindresul-
taat als uitgangspunt te nemen, omdat door het ontbreken van het begin van de codex geen uitspraak 
gedaan kon worden over het oorspronkelijke idee. 
 Het (mogelijke) samenvallen van de drie rollen – bedenker, uitvoerder en gebruiker – maakt bo-
vendien het zoeken naar een gebruiksprofiel voor de codex makkelijker. Alle informatie die over één 
van de rollen gevonden wordt, heeft ook betrekking op de andere rollen. In de praktijk betekent dit dat 
alle informatie over de kopiist automatisch informatie over de gebruiker wordt. Op deze manier kan 
een vrij uitvoerig beeld worden geschetst van de gebruiker en hoe hij met de codex om wilde gaan. 

                                                           
355 De statuten van de Sint-Jacobs-broederschap uit Oudenaarde, bijvoorbeeld, dateren uit 1304 (Trio 2012, 141). 
356 Derolez 1994-lopend, III, 132-135. Over het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal schrijft Trio 2012, 136-137. 
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 Deze casus heeft getoond dat het onderscheid tussen de functie van een tekst en de functie van een 
codex noodzakelijk is. De aanwezigheid in een tekst van aanwijzingen voor een aurale receptie zeggen 
niet noodzakelijk iets over de receptie van de codex waarin ze voorkomen. Evenzo mogen gegevens 
uit een epiloog over de lokalisering van de tekst niet zonder meer worden gelezen alsof het gegevens 
zijn in een colofon van een codex. Bovendien heb ik laten zien dat het toeschrijven van informatie in 
een tekst aan een auteur, een bewerker van de tekst in de legger, of een bewerker van de tekst in de 
bestudeerde codex een haast onmogelijke opgave is. Pas nadat uit de paratekst (i.c. de opschriften) 
bleek dat een bewerker in de codex actief was geweest, leek het vermoeden gerechtvaardigd om de 
overeenkomsten in de prologen en epilogen uit de codex aan hem toe te schrijven en konden variante 
lezingen in de proloog van de Dietsche Catoen ten opzichte van de paralleloverlevering beter worden 
geïnterpreteerd.  
 Een laatste belangrijk punt dat uit deze casus is gebleken, is het belang van het onderscheid tussen 
de beoogde gebruiker van de codex en het beoogde publiek van de teksten in de codex. Indien deze 
rollen niet waren gescheiden, had de Latijnse Commemoratio Mariae het opstellen van een gebruiks-
profiel voor de codex aanzienlijk bemoeilijkt en de uitkomsten mogelijk vertekend. Nu blijkt alleen de 
voorlezende gebruiker (afgekort) Latijn te moeten kunnen lezen, het luisterende publiek niet. Beiden 
hoeven zodoende niet dezelfde achtergrond te hebben (bijvoorbeeld geestelijk of leek, man of vrouw, 
docent of student). 
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Afbeelding 4.1: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 17r. 
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Hine conste niet gheweten 
Oft die scriver hadde vergheten 
Ende oft al willens gedaen was. 
 
 Jan van Boendale1 

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 
 
 

CA. 1375: HET OXFORDSE BOENDALE-HANDSCHRIFT 
 
 
 4.1   INTRODUCTIE 
 
Over de exacte omstandigheden waaronder het Oxfordse Boendale-handschrift, een codex die waar-
schijnlijk rond 1375 in het hertogdom Brabant werd vervaardigd, circa 300 jaar nadat het gekopieerd 
was naar Engeland verhuisde, tasten we nog steeds in het duister. Het is alleen zeker dat het in 1672 de 
Nederlanden verliet in het bezit van Thomas Marshall (1621-1685), een Brit die sinds 1648 in Holland 
woonde en sedert 1650 predikant was bij de Company of Merchant Adventurers te Rotterdam, die 
vanaf 1656 vanuit Dordrecht zou gaan opereren. Marshall was een theoloog en filoloog, geschoold in 
Lincoln College, Oxford, en had een brede interesse. Zijn filologisch onderzoek besloeg naast oosterse 
talen ook diverse Germaanse talen: Gotisch, Oud-Engels, IJslands en Fries. Het is niet uitgesloten dat 
hij ook Nederlands kende, getuige de zeventien handschriften met Middelnederlandse teksten in zijn 
nalatenschap. Waar en hoe hij deze codices heeft verworven, is onbekend.2 Na zijn terugkeer naar 
Engeland werd hij rector van Lincoln College en deken van Gloucester, en liet hij zijn handschriften 
na aan de Bodleian Library.3 
 Het onderzoek naar het Oxfordse Boendale-handschrift kende in de negentiende eeuw een voor-
spoedige start. Nadat Franz Jozef Mone in 1838 al eens naar de codex verwees, ‘ontdekte’ Reinhart 
Dozy hem enige jaren later, en introduceerde hij hem in 1845 middels een brief aan Matthias de Vries 
in Verslagen en Berigten uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche 
Letterkunde.4 Dat het handschrift warm onthaald werd, is niet vreemd. Het bevat namelijk niet minder 
dan drie lange versteksten (zie tabel 4.1) waarvan geen enkele andere volledige redactie bewaard is 
gebleven: Jan van Boendales Jans teesteye, Dat boec van der wraken, dat mogelijk ook aan Jan van 
Boendale kan worden toegeschreven, en Van Maskeroen.5 Hoeveel belang daaraan werd gehecht, 
bleek in 1869 met de integrale editie van het handschrift door Ferdinand Snellaert.6 Hiermee was het 
Oxfordse Boendale-handschrift voor lange tijd een van de weinige, volledig uitgegeven meertekstco-
dices met Middelnederlandse teksten.7 Deze vroege ontsluiting van de teksten leidde echter niet tot 
                                                           
*Ik bedank Jos Biemans voor het delen van zijn expertise bij enkele paleografische observaties in dit hoofdstuk. 
1 Dat boec van der wraken, vers 392-394. Alle citaten uit dit handschrift zijn afkomstig uit Snellaert 1869. Eventuele trans-
criptiefouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd. 
2 Bruce Barker-Benfield wees me erop dat in de onuitgegeven correspondentie van Thomas Marshall nog niet was gezocht 
naar verwijzingen naar handschriften met Middelnederlandse teksten (e-mail: 14 januari 2013). 
3 ODNB, geraadpleegd via: www.oxforddnb.com (9 januari 2014). Deschamps 1972, 119-120 is beknopter (vgl. Hogenelst & 
Van Oostrom 1995, 55). 
4 Mone 1838, 347 (nr. 535) en Dozy 1845. 
5 De Melibeus was al wel bekend. De Vries had in 1843 reeds een transcriptie van deze tekst voltooid naar een handschrift dat 
in Hamburg bewaard werd (zie paragraaf 4.3.1a). 
6 Snellaert 1869. 
7 De eerste meertekstcodex met Middelnederlandse teksten die integraal werd uitgegeven was het Gruuthuse-handschrift 
(Carton 1848 – Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10). Het Oxfordse Boendale-handschrift was het tweede en het 

http://www.oxforddnb.com/
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vervolgonderzoek, want gedurende vrijwel de gehele twintigste eeuw werd amper over de codex ge-
publiceerd. Pas tegen het begin van de eenentwintigste eeuw ontstond weer nieuwe onderzoeksinteres-
se naar dit handschrift, door de toegenomen aandacht voor verzamelhandschriften en het Leidse pro-
ject ‘Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen’. 

Dit hoofdstuk is op dezelfde wijze opgebouwd als het voorgaande, uitgezonderd de paragraaf over 
de ontdekking van de codex. Na een nauwkeurige codicologische beschrijving in de tweede paragraaf, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan de kapittellijsten en de inhoudstafel die in de codex voorko-
men, volgt in de derde paragraaf een beschrijving van de inhoud. Deze beschrijving is opgedeeld in 
vier onderdelen: elke codicologische eenheid (Boek I t/m IV) wordt apart besproken. In de vierde para-
graaf wordt een overzicht gegeven van de elementen die bijdragen tot de datering en de lokalisering 
van de codex, waarna in de vijfde paragraaf een overzicht volgt van de hypothesen die tot op heden 
over het Oxfordse Boendale-handschrift zijn geformuleerd. In de zesde paragraaf, ten slotte, zal ik 
trachten een gebruiksprofiel van de codex te schetsen op basis van de informatie die ik tijdens mijn 
onderzoek heb gevonden. 
 

 
 
 
 4.2  CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING 
 
 a.    Band en binding 
 
De band van het Oxfordse Boendale-handschrift bestaat uit houten platten overtrokken met in blind-
druk bestempeld bruin leer en is voorzien van vier metalen noppen en twee sloten. Het stempelpatroon 
bestaat uit twee in elkaar passende rechthoeken, waarbij de binnenste rechthoek is gevuld met ruiten. 
Alle lijnen van deze rechthoeken en ruiten bestaan uit vijfvoudige fileten. In deze ruiten en rechthoe-
                                                                                                                                                                                     
derde was het Oudenaardse Rijmboek (Gysseling 1980, II-1, 393-500). Sinds de start van de reeks Middeleeuwse Verzamel-
handschriften uit de Nederlanden in 1994 is het tempo aanzienlijk verhoogd. 

Tekst Folia Katernen Boek 
 [4 kolommen blanco, incl. ongelinieerd schutblad] Ir-Iv  

 
 

3 IV 

 
 
 
I 

 Kapittellijst Boek I 1ra-1va 
 [0,50 kolom blanco] 1va 
1 Melibeus – Jan van Boendale? 1vb-22rb 
 [2,75 kolommen blanco] 22rb-22vb 
 Kapittellijst Boek II 23ra-23va 
 [1,50 kolom blanco] 23va-23vb 
2.1 Jans teesteye – Jan van Boendale 24ra-45va  

 
3 IV 

 
 

II 
2.2 kapittel 45: Van der wiven wonderlijcheit 45va-46rb 
2.3 kapittel 46: Van ghevene 46rb-46vb 
 [0,25 kolom blanco] 46vb 
 Kapittellijst Boek III 47ra-47vb 
 [0,75 kolom blanco] 47vb 
3 Dat boec van der wraken – Jan van Boendale? 48ra-78vb  

4 IV 
 

III  [2,75 kolommen blanco] 78vb-79rb 
 Inhoudstafel Boek IV 79va 
 [1,75 kolom blanco] 79va-79vb 
4 Van Maskeroen 80ra-86vb  

 
 

3 IV 

 
 
 

IV 

5 Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen 
 – Hein van Aken 

86vb-88rb 

 [0,25 kolom blanco] 88rb 
6 Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode 88va-101vb 
7 Noch van Salladine 101vb-102ra 
 [7,75 kolommen blanco, incl. ongelinieerd  

schut- en dekblad] 
102ra-dekblad 

Tabel 4.1: Overzicht van de inhoud van het Oxfordse Boendale-handschrift, inclusief inhoudsoverzichten en onbeschre-
ven bladen. 
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ken worden alle ruimtes gevuld met kleine 
vierhoekige stempeltjes: een rozet/lelie of een 
koppel zwanen met gekruiste halzen (afbeel-
ding 4.2). Op het eerste gezicht lijkt deze band 
niet te misstaan rond het perkamenten boek-
blok. Toch lopen de datering van de codex (ca. 
1375) en de datering van de band (ca. 1500) te 
ver uiteen om nog te kunnen spreken van de 
‘oorspronkelijke’ band.8 
 Dat de codex als geheel minstens één keer is 
herbonden, valt af te leiden uit de binding.9 Op 
de katerngrenzen is namelijk te zien dat er 
tweemaal naaiposities zijn aangebracht, door 

middel van een sneetje in de rug van het katern. Op f. 48 bedraagt de afstand van de naaiposities ten 
opzichte van de kopsnede: 9-28-44-79-98-130-151-181-205-234-251 mm, waarbij de onderstreepte 
afstanden de huidige posities vertegenwoordigen (zie figuur 4.1). De ge-
cursiveerde afstanden geven de posities van de kettingsteken aan, de 
plaats waar tijdens het naaien van katern werd gewisseld. Waarschijnlijk 
zijn deze kettingposities ten behoeve van de nieuwe binding aangebracht. 
Beide kettingposities zitten in alle katernen op gelijke afstand (ca. 10 
mm) van de rand van het blad (dat ca. 262 mm hoog is). Opvallend is dat 
in de huidige binding enkel in het eerste katern gebruik wordt gemaakt 
van deze nieuwe kettingposities. In de andere katernen wordt gebruik 
gemaakt van de hoogste en de laagste oude naaiposities voor de ketting-
steek, ook in het vierde katern (f. 24-31) waar de oude naaiposities onge-
veer 5 millimeter hoger zitten dan in de aangrenzende katernen.10 Deze 
afwijkende hoogte van de oude naaiposities in het vierde katern kan erop 
wijzen dat er iets met het vierde katern aan de hand is geweest. Het katern 
zou onopzettelijk ca. 5 mm verschoven kunnen zijn en dus enigszins uit 
de stapel gestoken hebben, of misschien waren de niet-schoongesneden 
perkamenten bifolia van verschillende grootte, en heeft dat het verschui-
ven van dit katern veroorzaakt bij het rechtkloppen op kop of staart van 
het boek. 
 In tegenstelling tot de huidige band, die vier ribben telt, waarbij de 
naaiposities zich op ca. 54 mm van elkaar bevinden, bevatte de oudere 
band vijf ribben (op ca. 52 mm van elkaar). Voor deze binding ontbreken 
echter de kettingposities. Uit een studie van János Szirmai blijkt dat ket-
tingsteken in Gotische bindingen niet noodzakelijk waren, maar dat ‘inte-
gral sewing’ ook mogelijk was. Hierbij wordt in de laatste naaipositie van 
katern gewisseld, of in een naaipositie die zich aan de kop- en staartrand 
van de rug bevond (maar van deze laatste mogelijk kunnen we geen even-
tuele sporen meer zien, aangezien het handschrift is bijgesneden bij de 
herbinding).11 Over de bindpraktijken in de Nederlanden in de veertiende 
eeuw zijn echter nog te weinig data beschikbaar om hier iets met zeker-
heid over te kunnen zeggen. 
 

                                                           
8 Rens Top (e-mail: 21 februari 2013) heeft voor mij de band bekeken. Hij dateert de band eind vijftiende eeuw, of (heel 
vroeg) begin zestiende eeuw. Zowel van de stempels als van de sloten heeft hij geen andere voorbeelden kunnen vinden. 
Kienhorst 1996, 55, nt. 61 dateert de band in de zestiende eeuw. De Summary Catalogue (Madan e.a. 1895-1953, II-2, 996 
(nr. 5264)) spreekt echter van een band voorzien van ‘contemporary stamped brown leather’. 
9 Ook Kienhorst 1996, 55, nt. 61 wijst hierop: ‘de oude naaisporen wijzen erop, dat het al eerder van een echte band was 
voorzien.’ 
10 Dit hoogteverschil is duidelijk waar te nemen, vanwege een beschadiging aan de binding van het handschrift die tot gevolg 
heeft dat aan de bovenzijde de katernen enigszins uit elkaar staan. 
11 Szirmai 1999, 187-188. 

 
Figuur 4.1: Naaiposities in 
millimeters, waarbij 0 mm 
de bovenrand van het blad 
weergeeft en 262 mm de 
onderrand (gemeten op f. 
48). (1) representeert de 
huidige binding, terwijl (2) 
de voorgaande binding 
weergeeft. 
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Afbeelding 3.2: Oxfordse Boendale-handschrift, voorplat 
(details). De band bevat twee verschillende stempels: een 
rozet/lelie en een koppel zwanen met gekruiste hals. 
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 b.    Materiaal en katernopbouw 
 
De katernen van het Oxfordse Boendale-handschrift bestaan uit bifolia van perkament, wat aan het 
eind van de veertiende eeuw nog de meest gekozen schriftdrager was voor codices. De 104 bladen 
hebben een hoogte van ca. 262 mm en een breedte van ca. 177 mm.12 Aangezien de boven- en onder-
marge vrij smal zijn, zullen de bladen oorspronkelijk iets groter zijn geweest. Op twee bladen is dat te 
zien: zowel op f. 48r als op f. 85v is in de bovenmarge het topje van een stokletter weggesneden.13 In 
het algemeen is het perkament van behoorlijke kwaliteit, maar op enkele bladen zijn hechtingen (f. 28, 
42, 47, 49, 101 en 102) of velranden (f. 6, 14, 15, 22, 23, 38, 60, 77 en 87) zichtbaar. In de bovenmar-
ge van f. 100 zit een klein gaatje. 
 Alle katernen bestaan uit vier dubbelbladen, waardoor de collatieformule eenvoudigweg luidt: 13 
IV (103). Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat zowel het eerste blad van het 
eerste katern (f. I) als het laatste blad van het laatste katern (f. 103) onbeschreven zijn. Hoewel het 
laatste blad door de herbinder tegen het achterplat is gekleefd, waardoor het nu dienst doet als dekblad, 
is het eerste blad ook na herbinding een schutblad gebleven. Het pendantblad van het dekblad voorin 
is weggesneden, resulterend in een brede kim tussen het eerste en tweede katern. Mogelijk was dit 
dekblad al meegebonden in de vorige band. De naaigaatjes in de vouw, zichtbaar tussen voorplat en 
eerste katern, sluiten dat niet uit. 
 De codex is verdeeld in vier codicologische eenheden, of ‘boeken’, zoals in het handschrift de vier 
samenstellende delen worden genoemd. Iedere codicologische eenheid beslaat drie of vier volledige 
katernen: 
 
  Boek I:   katern 1-3  (f. I – 23) 
  Boek II:  katern 4-6  (f. 24 – 47) 
  Boek III:  katern 7-10  (f. 48 – 79) 
  Boek IV:  katern 11-13 (f. 80 – 103) 
 
Binnen een eenheid worden de teksten volledig weergegeven, waarna in het volgende ‘boek’ een 
nieuwe tekst begint. We kunnen hier spreken van codicologische eenheden, omdat tekstgrenzen en 
katerngrenzen samenvallen. Van elk ‘boek’ waren de laatste bladzijden aanvankelijk onbeschreven. In 
het eerste, tweede en derde ‘boek’ heeft kopiist A (paragraaf 4.2d) deze onbeschreven ruimte gebruikt 
om een kapittellijst (Boek II of III) of inhoudstafel (Boek IV) voor het volgende ‘boek’ toe te voegen.14 
Deze inhoudsoverzichten zullen worden besproken in paragraaf 4.2g. 
 Aangezien elk boek begint in een nieuw katern en eindigt met enkele lege bladen (voordat de kapit-
tellijsten en de inhoudstafel de boeken aan elkaar koppelden), is het waarschijnlijk dat de vier boeken 
individueel zijn vervaardigd, mogelijk met de intentie om ze samen in één band te steken. Op de laat-
ste, blanco bladzijde van de eerste drie boeken zijn geen sporen van een custode te zien. Dit kan een 
extra indicatie zijn dat de vier boeken los van elkaar zijn geschreven zonder vooropgezet plan met 
betrekking tot de volgorde. Van de ondermarge is (bij het binden en/of herbinden) echter een reepje 
weggesneden, waardoor niet alle custoden nu nog zichtbaar zijn. Slechts een viertal custoden is be-
waard gebleven: op f. 7v en 15v in Boek I, f. 39v in Boek II en f. 87v in Boek III.15 Dit betekent dat 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat er wel een custode op het laatste blad van de 
eerste drie boeken heeft gestaan.  
 
 

                                                           
12 Gemeten op f. 8, 32 en 80. 
13 Op f. 48r is het topje van de stok van de ‘h’ van het opschrift (in de bovenmarge) weggesneden en op f. 85v is het topje van 
de verlengde, gekrulde stok van de ‘h’ uit het bovenste vers weggesneden. 
14 Het begrip ‘boek’ wordt in deze codex voor verschillende zaken gebruikt. In het tweede, derde en vierde inhoudsoverzicht 
duidt het een deel van de codex aan (een codicologische eenheid, die voor de toevoeging van de kapittellijst of de inhoudsta-
fel een booklet met één of enkele teksten was), terwijl in de opschriften van de Melibeus ‘Hier beghint dat boec van troeste 
ende van rade dat gheheten es Mellibeus’ en van Dat boec van der wraken met ‘boec’ een tekst wordt bedoeld. Ten slotte 
vindt in Dat boec van der wraken nog een extra driedeling in ‘boeken’ plaats (zie paragraaf 4.3.3a), waarbij een boek als een 
deel van de volledige tekst moet worden opgevat. 
15 Op f. 87v is slechts het topje van de ‘d’ te zien. Ook op f. 55v is er in de ondermarge inkt te zien, mogelijk afkomstig van 
een custode. 
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 c.   Opmaak 
 
Het Oxfordse Boendale-handschrift kent een regelmatige opmaak: de bladen zijn in loodstift gelini-
eerd met vijftig regels en afgelijnd voor twee kolommen met een vrije kapitaalkolom. Er wordt below 
top line geschreven, waardoor elke kolom 49 versregels telt. Door het schoonsnijden van de bladran-
den zijn de prikkings voor de liniëring verloren gegaan. De prikkings voor de kolomaflijning zijn vaak 
wel bewaard gebleven en zijn op elk blad op dezelfde manier aangebracht: vier groepjes van drie klei-
ne sneetjes op gelijke hoogte in de bovenmarge en vier groepjes in de ondermarge (afbeelding 4.3).16 
Het eerste en tweede 
groepje zorgen voor 
de aflijning van de 
eerste kolom, inclusief 
de vrijstaande kapi-
taalkolom en het derde 
en vierde groepje zor-
gen voor de tweede 
kolom. Door zowel 
aan de linker- als 
rechterzijde van de 
kolom drie gaatjes te 
prikken, kan hetzelfde 
patroon ook in spie-
gelbeeld, op de verso-
zijde, worden ge-
bruikt. Dit prikpatroon 
geeft een bladspiegel 
van ca. 222 mm bij ca. 
127-129 mm, en op de 
rectozijde kolommen 
van (a) ca. 54-57 mm 
en (b) ca. 55-56 mm.17 
 Waarschijnlijk 
hield de kopiist er bij het liniëren rekening mee dat een aantal bladen onbeschreven zou blijven. Het 
eerste blad uit het eerste katern (schutblad f. I) en f. 103 (het dekblad achterin) zijn beide niet gelini-
eerd. Evenmin heb ik liniëring waargenomen op f. 102, waarop slechts de laatste zeven verzen van 
Noch van Salladine staan. Ook de bladen achterin Boek I en II waarop nu een kapitellijst staat blijken 
oorspronkelijk ongelinieerde bladen geweest te zijn. Deze bladen (f. 23 en 47) tellen twee kolommen 
van 48 regels (49 lijnen), terwijl de andere bladen, inclusief hun pendantbladen, 49 regels tellen.18 
  
 
 d.    Schrift 
 
Over het schrift van het Oxfordse Boendale-handschrift heeft sinds de ontdekking van de codex een 
duidelijke consensus geheerst. Dozy, als eerste, zei over de teksten: ‘zij zijn door dezelfde hand zeer 
net geschreven’ en Snellaert typeerde het schrift als een ‘schoone duidelijke letter, van het laatst der 
veertiende eeuw.’19 Priebsch oordeelde, evenals Dozy, dat het handschrift ‘von einer Hand’ geschre-
ven was en ook Deschamps sloot zich daarbij aan. Hij was evenwel de eerste die het schrift omschreef 

                                                           
16 Enkel in het negende katern zijn op elk blad alle acht groepjes nog zichtbaar. In de meeste andere katernen zijn onder en/of 
boven groepjes weggesneden. Om deze reden zijn in het derde, zevende, twaalfde en dertiende katern geen prikkings meer 
zichtbaar. 
17 Gemeten op f. 8, 32, 55 en 80. 
18 De bladspiegel blijkt op f. 47v twee millimeter minder hoog te zijn dan op f. 48r. Door Gerard Bouwmeester in autopsie 
gecontroleerd (e-mail: 29 november 2013). 
19 Dozy 1845, 44 en Snellaert 1869, iii-iv. 

 
Afbeelding 4.3: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 35r (detail). In de ondermarge zijn de 
prikkings voor de kolomaflijning zichtbaar. 
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als een littera textualis.20 Hans Kienhorst, ten slotte, noemde het professioneel maatwerk van één kopi-
ist.21 Een nadere beschouwing toont echter enkele opmerkelijke verschillen tussen het schrift in het 
eerste boek en dat in het vierde boek, waaruit blijkt dat twee verschillende handen aan de codex heb-
ben gewerkt.22 Afgaande op de volgorde waarin ze het eerst voorkomen in de codex zal ik ze hand A 
en hand B noemen. Beide handen voorzien de ‘t’ en de ‘r’ van een haarlijntje. De haarlijntjes aan de ‘t’ 
komen voor vanaf ca. 1351-1360 en de haarlijntjes aan de ‘r’ pas vanaf ca. 1368. Dit wijst op een date-
ring na 1350, en waarschijnlijk kort na 1375. Ook de in beide handen voorkomende dwarsverbinding 
tussen de dubbele ‘l’ is een kenmerk dat pas vanaf de late veertiende eeuw voorkomt.23 
 In het algemeen kan gesteld worden dat het schrift van hand B meestal iets hoekiger is dan dat van 
hand A. Ronde delen in de ‘o’, ‘b’, ‘d’ of ‘g’ zijn in veel gevallen gebroken. Ook in de uitvoering van 
de haarlijntjes aan de ‘t’ zijn verschillen tussen beide handen waar te nemen. Hand A kent namelijk 
drie verschillende uitvoeringen, terwijl hand B er slechts twee kent. De eerste uitvoering is de meest 
gangbare en wordt door beide handen gebruikt: een verticaal getrokken streep vanuit het dwarsstreepje 
van de ‘t’. De tweede uitvoering komt alleen voor bij hand A: een ‘t’ waarbij de stok van de 
‘t’ onderaan rondloopt naar rechts en naar boven 
draait, waar hij uitloopt in een haarlijntje dat bovenaan 
vervolgens wordt doorkruist door de dwarsstreep. De 
derde uitvoering komt weer bij beide handen voor: 
hand A zet een haarlijntje aan de dwarsstreep dat niet 
recht omlaag of enigszins naar links uitloopt maar 
onderaan naar rechts draait en iets omhoog loopt. Bij 
hand B komt deze uitvoering alleen in Dit sijn die X 
plaghen ende die X ghebode voor, waar ook een vari-
ant op deze uitvoering voorkomt: soms vertrekt het 
haarlijntje vanuit het dwarsstreepje van de ‘t’ via een 
krul omhoog.24 
 Beide handen hebben enkele karakteristieke letter-
vormen. De meest in het oog springende zijn opgeno-
men in tabel 4.2. In de kapitaalkolom zet hand B een 
stip in het oog van de ‘D’ en de ‘O’, terwijl hand A 
daar een verticaal streepje plaatst dat meestal samen-
valt met het rode streepje waarmee de letter opge-
hoogd is.25 De vorm van de ‘D’ toont nog een tweede 
verschil: linksonder loopt de letter bij hand A in een 
puntje uit dat naar beneden wijst, terwijl hand B daar 
een omhoog gerichte ronding heeft. In de kapitaalko-
lom zijn bovendien verschillen waar te nemen in de 
vorm van de ‘H’ en de ‘I’. Hand A geeft ze een gol-
vende aanzet bovenaan de letter die bij hand B niet 
voorkomt. In de tekstkolom blijkt vooral de ‘y’ voor 
beide handen zeer karakteristiek te zijn. De ‘y’ van 
hand A heeft altijd een krul naar rechts, terwijl de ‘y’ 
van hand B een haal naar links heeft. Verder heeft 
hand A altijd een ‘hokjes-a’ en een geronde ‘v’, ter-
wijl hand B ook andere vormen van deze letters kent. 
                                                           
20 Priebsch 1979, I, 158 en Deschamps 1972, 118. 
21 Kienhorst 2005A, 799. 
22 Na deze ontdekking bleken ook de taalkundigen Aditi Lahiri, Johanneke Sytsema en Janet Grijzenhout, die een online 
editie van de codex aan het maken zijn, te hebben opgemerkt dat er twee handen in de codex voorkomen. Zie: 
dutch.clp.ox.ac.uk (21 februari 2014). Era Gordeau, die het handschrift ook in autopsie bekeek en eveneens beide handen 
opmerkte, wees me op deze website. 
23 Erik Kwakkel (mondelinge mededeling: 2 november 2011). 
24 Deze observaties (excl. de vorm van de haarlijntjes in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode) zijn gedaan door Jos 
Biemans (e-mail: 31 december 2013). 
25 Enkel wanneer de ‘D’ op de eerste regel van een kolom staat, plaatst hand A in plaats van het verticale streepje soms een 
stip in het oog (zie f. 39vb, 40rb en 44vb). Jos Biemans (e-mail: 31 december 2013). 

 
Afbeelding 4.4: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 
86vb (detail). Opschrift van Van den coninc Saladijn 
ende van Hughen van Tabaryen, geschreven door 
hand B. De initiaal is versierd met uitgespaarde witte 
bloemetjes. 

 
Afbeelding 4.5: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 
47ra (detail). Begin van de kapittellijst van Boek III, 
geschreven door hand A. 

http://dutch.clp.ox.ac.uk/
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De ‘k’ van hand B heeft nooit zijn voetje van de schrijflijn en evenzo heeft de ‘lange-s’ nooit een ‘rug-
zakje’, terwijl dat rugzakje bij hand A wel regelmatig voorkomt en de ‘k’ meestal zijn voetje omhoog 
heeft. Ten slotte is ook in de afkortingstekens een verschil waar te nemen. De apostrof heeft namelijk 
bij hand B een opvallend lang haarlijntje naar beneden toe, terwijl hand A het teken slechts zelden van 
een zeer bescheiden haarlijntje voorziet (onder meer in de kapittellijsten bij Boek II en III).  

 

 
 
 De spreiding van hand A en B valt niet volledig samen met de boeken. Boek I is geschreven door 
hand A, terwijl hand B vrijwel heel Boek IV voor zijn rekening nam. Slechts de laatste tekst in dat 
boek, Noch van Salladine, is weer van hand A. In Boek III vindt een handwissel plaats op f. 68. De 
rectozijde van dat blad is nog onmiskenbaar door hand A geschreven, maar bovenaan de versozijde 
neemt hand B het over. Ook in Boek II vindt een handwissel plaats, maar de overgang tussen hand A 
en hand B op f. 44vb is moeilijker nauwkeurig aan te wijzen. In regel 44vb14 komt nog een ‘H’ van 
hand A voor, evenals een ‘lange-s’ met een rugzakje. Ook in regel 44vb15 zijn nog kenmerken van 
hand A te zien: de ‘D’ en de tweede uitvoering van het haarlijntje aan de ‘t’. In regel 44vb18 staat 
echter een kapitaalvormige ‘a’ in de tekstkolom. Hieruit kan worden afgeleid dat de handwissel in 
regel 16 of 17 moet hebben plaatsgevonden. Beide regels beginnen met een ‘I’, maar deze blijken 
moeilijk aan een van beide handen toe te schrijven (misschien eerder aan hand B). Doorslaggevend is 
hier de penvoering: de ‘g’ in regel 16 is nog gerond, terwijl de ‘g’ in regel 17 hoekiger is. In deze regel 
staan ook een hoekige ‘o’, ‘b’ en ‘d’, terwijl ze daarvoor altijd ronder waren. Ten slotte blijkt de ‘D’ in 
de kapitaalkolom een soort mengvorm van hand A en hand B te zijn: hij heeft linksonder wel een 

 Hand A Hand B 
 
Kapitaalkolom 

 
D 

 

D met puntje links-
onder 
  

D afgerond links, met stip in 
de letter 

 
H 

 

H met golvende 
aanzet 

 

H met gevorkte stok 

 
I 

 

I met golvende 
aanzet 

 

I zonder golvende aanzet 

 
Tekstkolom 

 
a 

 

hokjes-a 

 

kapitaalvormige a (lijkt op 
kapitaal hand A) 
(naast hokjes-a) 

 
k 

 

k met voetje omhoog 

 

k met beide voetjes op de 
schrijflijn 

 
s 

 

lange-s met af en toe 
een rugzakje 

 

lange-s zonder rugzakje 

 
v 

 

geronde v 

 

gedeukte v 
(naast geronde v) 

 
y 

 

y met krul naar 
rechts 

 

y met haal naar links 

 
Afkorting 

 
’ 

 

apostrof zonder 
haarlijntje 

 

apostrof met lange haarlijn 

Tabel 4.2: Enkele kenmerkende verschillen in het schrift van Hand A (f. 17r) en Hand B (f. 86r) uit het Oxfordse 
Boendale-handschrift. 
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puntje, maar heeft in plaats van een 
verticaal streepje een stip in het 
oog. Op basis van de aanwezigheid 
van deze stip mag hij aan hand B 
worden toegeschreven.26 
 Niet alleen in de tekst namen 
deze twee handen ieder een deel 
voor hun rekening, maar ook in de 
paratekst. In de opschriften van 
Boek III zijn de kenmerken van 
hand A te herkennen, terwijl hand 
B de rubricatie van Boek IV heeft 
verzorgd, zoals in afbeelding 4.4 is 
te zien.27 Boek II heeft slechts één 
rood opschrift (f. 24ra). Ook dit is geschreven door hand B. De drie kapittellijsten en de inhoudstafel, 
daarentegen, zijn alle geschreven door hand A (afbeelding 4.5 en 4.11). In tabel 4.3 wordt een over-
zicht gegeven van de verdeling van beide handen over de codex. 
 Het is niet met zekerheid te zeggen dat hier sprake is van twee verschillende kopiisten. Zoals blijkt 
uit bovenstaand overzicht gebruikt hand B soms ook vormen die sterk lijken op die van hand A (bij-
voorbeeld de kapitaalvormige ‘a’ en de mengvorm van de ‘D’) en voorziet hand A soms ook een apos-
trof van een haarlijntje. Echter door de kleine verschillen in de penvoering, het iets hoekigere schrift 
van hand B, vermoed ik dat hier sprake is van twee samenwerkende kopiisten. 
 
Het handschrift bevat amper interpunctie. Slechts een enkele keer komt een punctus voor in een op-
schrift, zoals op f. 44va in het opschrift van kapittel 44 van Jans teesteye.28 Beide kopiisten maken wel 
veelvuldig gebruik van afkortingen en lijken dat op dezelfde wijze te doen. Ik heb geen aanwijzingen 
gevonden dat het afkortingengebruik van beide handen verschillend is. De gebruikte afkortingstekens 
tonen vrijwel het volledige spectrum aan gangbare symbolen. In het overzicht hieronder is van elke 
toepassing van een afkortingsteken één voorbeeld gegeven, maar de meeste tekens heb ik in verschil-
lende woorden in de codex aangetroffen.29 
 
 1. Apostrof 
  a. voor een abbreviatie van de ‘r’ in combinatie met een ‘e’, ‘a’ of ‘ae’, zoals bijvoor-

beeld 
  - in wed’ voor weder (1ra19) 
  - in sw’t voor swart 
  - in D’ voor Daer (101rb47) 
    - in V’malendijt [apostrof met doorgetrokken staart] voor Vermalendijt (55rb1) 
  b. als suspensieteken 
  - in S’ voor Sinte (95rb28) 
 
 2. Bovengeplaatste horizontale streep 
  a. boven en, als verkorting van ende 
   - in eň voor ende (1ra13) 
  b.  nasaalstreep boven een letter, voor een ‘n’ of ‘m’, zoals bijvoorbeeld 
   - in vrouwē voor vrouwen (1ra8) 
   - in ōme voor omme  (1ra11) 
  
                                                           
26 Jos Biemans wist mijn benadering van de plaats van de handwissel nog nauwkeuriger te maken (e-mail 31: december 
2013). 
27 Noch van Salladine dat door hand A aan het vierde boek was toegevoegd, heeft een opschrift in zwarte inkt, dat ook door 
hand A is geschreven. 
28 Het opschrift luidt (diplomatisch getranscribeerd): ‘Wat die mensche es . Ende vander bitterheyt der hellen Ende vander 
zuetecheyt des hemelrijcs’. 
29 Dit overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het was niet nodig om elke afkorting op te zoeken.  

Boek Onderdeel Hand A Hand B 
Boek I Kapittellijst x  
 Tekst x  
Boek II Kapittellijst x  
 Opschrift  x 
 Tekst tot aan 44vb16 vanaf 44vb17 
Boek III Kapittellijst x  
 Opschriften x  
 Tekst tot aan 68rb49 vanaf 68va1 
Boek IV Inhoudstafel x  
 Opschriften  x 
 Tekst vanaf 101vb26 tot aan 101vb25 
Tabel 4.3: Overzicht van de verspreiding van de handen over het Oxfordse 
Boendale-handschrift. 
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  c. contractieteken boven het verkorte woord of boven enkele letters  
  - in ptiose [streep boven ‘p’] voor pretiose (21ra38) 
  d.  contractieteken boven het verkorte woord, bestaande uit quasi-Griekse letters, of enke-

le letters ervan 
   - in xps [met horizontale streep erboven] voor cristus (76va35) 
   - in xpūs voor cristus (2vb45)30 
 
 3. Superscripte letters 
  a. superscripte ‘a’ 
    - in spac voor sprac (2vb23) 
    - in qade quade (94va42) 
  b.  superscripte ‘o’ 
    - in got voor groet (2vb19) 
  c. superscripte ‘t’ 
    - in wijsht voor wijsheyt (1vb15) 
 
 4. Doorstreepte letters 
  a. streep door schacht ‘p’ 
  - in ghetempde voor ghetemperde (2va7) 
  
 5. Het 3-teken 
  a. - in behagh3 voor behaghet (94rb10) 
 
 6. Het 9-teken 
  a. aan het woordeinde 
  - in ihes9 voor ihesus (2rb45) 
 
 7. Krul aan linkerzijde ‘p’ 
  a. - in cpphete voor prophete (100rb17) 
 
Het aantal correcties in het handschrift is beperkt.31 Hieruit kan worden afgeleid dat de kopiisten zorg-
vuldig kopieerden. Slechts een enkele maal wordt een woord of letter boven de regel toegevoegd, zo-
als het woord ‘uut’ in regel 3 op f. 98ra: ‘Want uut den monde vlieten can.’32 Met een markeringsteken-
tje wordt de juiste plaats in de zin aangegeven. Dit markeringstekentje was eerst met een dun zwart 
lijntje aangebracht en daarna met rood overgetrokken.33 
 De twee meest in het oog springende soorten correcties zijn het omkeren van de volgorde van twee 
verzen en het doorstrepen van een verkeerd geschreven vers. Vier keer hebben de kopiisten de volgor-
de van reeds gekopieerde verzen moeten wijzigen. Dit deden ze door middel van het plaatsen van een 
‘b’ en een ‘a’ voor de betreffende versregels, waaruit de lezer kon opmaken dat eerst vers ‘a’ en daar-
na vers ‘b’ gelezen moest worden. Een voorbeeld hiervan komt voor in regel 48 en 49 op f. 45rb, in 
Jans teesteye: 
 

 Ende die onsalichlike aenschijn, 
b Dus moeten alle sielen sekerlike 

                                                           
30 Deze ongebruikelijke vorm is mogelijk een foutje van de kopiist (Jos Biemans – e-mail: 12 maart 2015). 
31 Voor het volgende overzicht heb ik getracht zoveel mogelijk correcties op te merken, maar ongetwijfeld heb ik er over het 
hoofd gezien. Ik heb niet gekeken naar tekst op rasuur, maar één voorbeeld hiervan was niet te missen: op f. 48vb vergat de 
kopiist drie regels onbeschreven te laten voor het opschrift van het tweede kapittel van Dat boec van der wraken en schreef 
na de laatste regel van het eerste kapittel onmiddellijk de eerste kapitaal van het tweede. Deze kapitaal ‘N’ is niet volledig 
geradeerd. 
32 Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 1841. 
33 Andere voorbeelden van vergeten woorden zijn te vinden in regel 69ra15 (Dat boec van der wraken, vers 3998 (boek III, 
vers 648)) waar ook het woord in het rood is toegevoegd, in regel 45rb6 (Jans teesteye, vers 4013) waar het tekentje niet rood 
is overgetrokken (en enigszins overbodig ook voor het woord herhaald wordt) en regel 46va16 (Van ghevene, vers 49). Een 
bovengeplaatste letter vinden we in regel 45va37 (Jans teesteye, vers 4093). 
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a Die niet eyseliker en mochten sijn. 
 In die helle oft in hemelrike34 

 
Net als bovengenoemde markeringstekentjes waren de ‘a’ en de ‘b’ eerst met een dun zwart lijntje 
geschreven en daarna overgetrokken met rood.35 
 Het doorstrepen van een fout met rode inkt (over een dun zwart lijntje) komt vijf keer voor. De fout 
kan berusten op een ogensprong of op een verkeerde lezing van een vers. Een voorbeeld van een ogen-
sprong is te vinden op f. 100ra waar in vers 2257-2259 van Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode 
te lezen staat: 
 

Dat sijn mannen ende wijf 
Die chyeren behaghelic haer lijf 
Met haren dieren ghewaden  

 
en iets verderop in vers 2271-2272: 
 

Hetsi manne ofte wijf 
Die alsoe chyeren haer lijf 
Met haren dieren ghewaden36 

 
Verkeerde lezingen zijn te vinden in Jans teesteye in regel 41rb34 (tussen vers 3280 en 3281) en in 
regel 35ra2 (tussen vers 2073 en 2074). Daar staat respectievelijk: 
 

Alse die daer jeghen sijn onderdaen 
Alse die der reglen sijn onderdaen 

 
en 
 

 Dese poente die si bescriven 
b Moeten edelheyt verdriven 
a Dese poente daere si becliven37 

 
Het is onduidelijk hoe deze laatste twee voorbeelden geïnterpreteerd moeten worden. Het is namelijk 
opvallend dat de kopiist onmiddellijk na de lezing die hij als fout beoordeelde een alternatieve lezing 
opschreef. Trof hij de eerste lezing in zijn legger aan en vond hij hem ongepast, of had hij zelf het vers 
uit onoplettendheid verkeerd overgeschreven?  
 Dat de kopiisten begaan waren met de correctheid van hun kopieën blijkt niet alleen uit alle onmid-
dellijk gecorrigeerde fouten die hierboven zijn beschreven, maar ook uit de twee overgeslagen versre-
gels in Van Maskeroen. De eerste regel ontbreekt op f. 83vb en de tweede ontbreekt 74 verzen verder-
op op f. 84ra. Mogelijk is hier sprake van een beschadiging in een legger waardoor op één of twee 
bladen een enkele regel is weggevallen. De kopiist (of de kopiist van zijn legger) kon hierdoor slechts 
tweemaal een weesrijm kopiëren. De kopiist van het Oxfordse Boendale-handschrift was zich van 
deze hiaten bewust en liet speciaal ruimte open om de lezer te waarschuwen dat de tekst niet volledig 
was (en om hem in de gelegenheid te stellen zelf op zoek te gaan naar de ontbrekende verzen).38 
 Ondanks de nauwkeurigheid, bevat de codex enkele fouten, zoals uit het vervolg zal blijken (para-
graaf 4.3.1a en 4.3.4b). Het is echter niet eenvoudig om te bepalen wie de fouten gemaakt kan hebben. 

                                                           
34 Jans teesteye, vers 4054-4057. 
35 De andere voorbeelden vinden we in f. 35ra3-4 (Jans teesteye, vers 2074-2075), f. 42va7-8 (Jans teesteye, vers 3491-3492) 
en f. 56rb13-14 (Dat boec van der wraken, vers 1572-1573). 
36 Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 2257-2259 en 2271-2272. Snellaert vermeldt deze correctie niet. De andere 
voorbeelden van ogensprongen staan in regel 69ra45 (na vers 4027 (III, vers 677)) waarin vers 4016 (III, vers 666) van Dat 
boec van der wraken wordt herhaald en op f. 84vb in vers 939-940 van Van Maskeroen waar het woord ‘zwaerheit’ wordt 
herhaald na ‘die’. Voor de dubbele versnummering van Dat boec van der wraken zie paragraaf 4.3.3a. 
37 Jans teesteye, vers 3281 en 2074-2075. 
38 De opengelaten regels zijn 83vb8 (vers 736) en 84ra33 (vers 810).  
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Dat geldt ook voor enkele vreemde lezingen waar Snellaert op heeft gewezen.39 In Dat boec van der 
wraken staat bijvoorbeeld: 
 

   Haren sone, die hertoghe was  
   Van Zeelant, alsic voren las.40 

 
De combinatie van ‘hertoghe’ en ‘Zeelant’ klopt niet. Iets hoger in de tekst blijkt het echter te gaan om 
de hertog van Beyeren, die strijd levert in Zeeland. Behalve zulke vreemde lezingen geeft Snellaert in 
zijn editie (onder de tekst) nog een aantal andere kleine kopiistenfouten weer.  
 
 
 e.   Decoratie en tekstgeleding 
 
De decoratie in het Oxfordse Boendale-handschrift beperkt zich tot rubriceringen en is hoofdzakelijk 
functioneel (zie tabel 4.4). Rode initialen en lombarden, rode opschriften en/of kapittelnummers, rode 
paragraaftekens en rood opgehoogde kapitalen geven de structuur van de inhoud van de codex weer. 
Zo beginnen de zes lange teksten die de codex bevat allemaal met een gewone, rode initiaal van drie 
tot zes regels hoog die sober is versierd met een aantal uitgespaarde witte bloemetjes (zie afbeelding 
4.4). De openingsinitialen in de eerste drie boeken zijn drie of vier regels hoog, terwijl de openingsini-
tialen van de teksten in Boek IV respectievelijk zes, vijf en vier regels hoog zijn (en die van het iets 
later toegevoegde Noch van Salladine twee regels hoog). De hoogte van deze initialen is geen weer-
spiegeling van de lengte van de teksten in het vierde boek. De initiaal van vier regels hoog hoort bij-
voorbeeld bij de langste tekst: Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode. 
 De teksten in de eerste drie boeken zijn verdeeld in kapittels. Elk kapittel begint met een lombarde. 
Vergeleken met de openingsinitiaal van de tekst is de lombarde waarmee het eerste kapittel begint één 
regel minder hoog, zoals blijkt uit Boek II en III. De lombarde van het eerste kapittel is hier bovendien 
voorzien van enkele uitgespaarde witte bloemetjes. Echter, in het eerste boek is de lombarde van het 
eerste kapittel één regel hoger dan de drie regels hoge openingsinitiaal en niet voorzien van witte 
bloemetjes. De overige kapittels van de teksten uit de eerste drie boeken volgen allemaal dezelfde 
regel: de lombarde is één regel kleiner dan de lombarde van het eerste kapittel van de tekst. In het 
geval van Boek I zijn die lombarden drie regels hoog en in Boek II en III twee regels. In het vierde 
boek komen geen kapittels voor in de teksten, behalve in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode. 
Deze kapittels zijn voorzien van een lombarde van twee regels hoog. Evenzo is elke eerste letter van 
een nieuwe achtregelige strofe in Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen een twee 
regels hoge, rode lombarde. 
  In vrijwel alle teksten worden in de marge aan de linkerzijde van de tekst rode paragraaftekens 
geplaatst. Enkel in beide teksten over Saladin komen er geen voor, aangezien de eerste Saladin-tekst 
achtregelige strofen telt die beginnen met een lombarde en de tweede tekst erg kort is. In Van Masker-
oen zijn paragraaftekens uitzonderlijk. In deze tekst komen er slechts twee voor, beide in dezelfde 
passage.41 Ze markeren hier een sprekerswissel, die eventueel ook met een lombarde had kunnen wor-
den aangeduid, zoals uit de plaatsing van de omliggende lombarden blijkt. De twee paragraaftekens in 
de korte tekst Van ghevene staan ook binnen één onderdeel van de tekst. Het eerste paragraafteken 
markeert het begin van het exempel waarmee de tekst begint, het tweede het begin van de ontknoping 
van het exempel. Opvallend is dat tussen beide paragraaftekens wel een lombarde is geplaatst op het 
moment dat de hoofdpersoon in het exempel wisselt (van de vader naar de zoon). Uitgaande van een 
hiërarchie in markeringstekens had op die plaats namelijk eveneens een paragraafteken verwacht mo-
gen worden (of het begin van het exempel had gemarkeerd moeten zijn met een lombarde).  
 Aan de hand van de veelvuldig voorkomende paragraaftekens in de andere teksten kunnen enkele 
grote lijnen in het gebruik ervan getrokken worden.42 In de eerste plaats komen paragraaftekens voor 

                                                           
39 Snellaert 1869, 700. 
40 Dat boec van der wraken, vers 5595-5596 (III, 2245-2246), Snellaert 1869, 479. 
41 De paragraaftekens zijn te vinden op f. 84rb en 84va. 
42 Het plaatsen van paragraaftekens kan verschillen van kopie tot kopie. In de paralleloverlevering van Jans teesteye, de 
Melibeus en Dat boec van der wraken worden de paragraaftekens niet altijd op dezelfde plaats aangebracht. Deze variatie 
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in opsommingen. Dit kunnen genummerde opsommingen zijn, zoals in het eerste deel van Dit sijn 
noch die X ghebode, het laatste kapittel uit Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, te zien is. Hier 
wordt elke bespreking van een van de geboden begonnen met een paragraafteken. Alleen bij het derde 
gebod komt er geen voor. Een ander voorbeeld van een opsomming is te vinden in Van der wiven 
wonderlijcheit, waar elke hebbelijkheid van vrouwen met een paragraafteken wordt gemarkeerd. In 
kapittel 13 van Jans teesteye, dat het opschrift ‘Hoe lantsheren leven souden, ende van haren ghebre-
ken’ draagt, wordt op dezelfde wijze een opsomming verduidelijkt.43  
 

 
 
 In de tweede plaats worden citaten van autoriteiten gemarkeerd met een paragraafteken. Vooral in 
Melibeus en Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode zijn talloze markeringen aangebracht bij uit-
spraken die worden toegeschreven aan Salomon, Seneca, Gregorius, Augustinus, Jeremias, Hierony-
mus, enzovoort. Echter, niet bij elke geciteerde autoriteit wordt een paragraafteken geplaatst. Zo zijn 
een citaat van Seneca in kapittel 19 en een uitspraak van Salomon in kapittel 56 van de Melibeus on-
gemarkeerd. Evenzo zijn een citaat van ene Decletianus bij het vijfde gebod en uitspraken van Jesaja, 
Sint-Matthias en Ezechiël bij het zesde gebod niet voorzien van een paragraafteken.44 
 In de derde plaats kunnen paragraaftekens, zoals reeds bij Van Maskeroen werd gezien, een spre-
kerswissel aanduiden, of aangeven dat de gesprekspartner aangesproken wordt. Voor deze toepassing 

                                                                                                                                                                                     
leidt tot de moeilijk te beantwoorden vragen: wie plaatste de paragraaftekens en wie bepaalde de structuur van de tekst? 
Willem Kuiper heeft ooit getracht hier enige duidelijkheid in te krijgen, zie voor zijn conclusies Kuiper 1980-1981, 72. 
43 Te vinden op f. 29ra. 
44 Respectievelijk Melibeus, vers 1557 en 3566 en Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 1016, 1258, 1318 en 1371. 
Het is mij niet duidelijk wie er met ‘Declecianus’ wordt bedoeld. Het zou een verbastering van Diocletianus kunnen zijn, de 
Romeinse keizer, maar als notoire christenvervolger ligt hij niet voor de hand als autoriteit. 

 Openingsinitiaal Eerste kapittel  Overige ka-
pittels 

Binnen kapit-
tel/tekst 

Melibeus gewone initiaal 
rood 
3 regels hoog 
2 witte bloemetjes 

lombarde 
rood 
4 regels hoog 
 

lombarde 
rood 
3 regels hoog 

paragraafteken 
rood 

Jans Teesteye  
 
(met toevoegin-
gen) 

gewone initiaal 
rood 
4 regels hoog 
4 witte bloemetjes 

lombarde 
rood 
3 regels hoog 
3 witte bloemetjes 

lombarde 
rood 
2 regels hoog 

paragraafteken 
rood 

Dat boec van 
der wraken 

gewone initiaal 
rood 
4 regels hoog 
4 witte bloemetjes 

lombarde 
rood 
3 regels hoog 
1 wit bloemetje 

lombarde 
rood 
2 regels hoog 

paragraafteken 
rood 

Van Maskeroen gewone initiaal 
rood 
6 regels hoog 
3 witte bloemetjes 

  lombarde 
rood 
2 regels hoog 
(en daarbinnen enkele 
rode paragraaftekens) 

Van den coninc 
Saladijn ende 
van Hughen 
van Tabaryen 

gewone initiaal 
rood 
5 regels hoog 
4 witte bloemetjes 

  lombarde 
rood 
2 regels hoog 

Dit sijn die X 
plaghen ende 
die X ghebode 

gewone initiaal 
rood 
4 regels hoog 
3 witte bloemetjes 

 lombarde 
rood 
2 regels hoog 

lombarde 
rood 
2 regels hoog 
(en daarbinnen rode 
paragraaftekens) 

Noch van Sal-
ladine 

lombarde  
rood 
2 regels hoog 

   

Tabel 4.4: Overzicht van de niveaus van tekstgeleding per tekst. 
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lenen de dialoogteksten Melibeus en Jans teesteye zich het best. Met name in Jans teesteye komen veel 
paragraaftekens voor wanneer Jan Wouter aanspreekt (andersom komt ook voor, maar Wouter spreekt 
meestal aan het begin van een kapittel, waardoor zijn spreekbeurt met een lombarde is gemarkeerd). 
 Ten slotte worden paragraaftekens aangewend om de structuur van de tekst aan te geven. Vooral in 
het begin van Dat boec van der wraken worden regelmatig structurerende opmerkingen als ‘nu merct’ 
en ‘nu hoert’ versterkt door middel van een paragraafteken. Verderop in de tekst worden ze niet altijd 
meer gemarkeerd.45 Kortom, de functionele tekstgeleding die in de vier boeken van het Oxfordse 
Boendale-handschrift is aangebracht, zondigt hier en daar tegen de hiërarchie en blijkt op het laagste 
niveau niet volledig lijkt te zijn. Of dit het resultaat is van bewuste keuzes, het trouw volgen van een 
legger of slordigheid is niet te bepalen. 
 

 
 
Opschriften komen in elk van de vier boeken van het Oxfordse Boendale-handschrift voor, maar in 
ieder boek worden ze op een andere manier aangebracht. In de eerste drie boeken worden de kapittels 
bovendien voorzien van een cijfer. Dit cijfer komt overeen met het cijfer dat in de bijbehorende kapit-
tellijst bij de corresponderende kapitteltitel staat. In tabel 4.5 wordt een overzicht gegeven van de uit-
voering van deze opschriften en de bijbehorende kapittelnummering. De tabel toont duidelijk dat de 
vier boeken alle vier op een andere wijze zijn voorzien van opschriften.  

                                                           
45 Voorbeelden van markering in Dat boec van der wraken, vers 98 en 529, voorbeelden van ontbreken van markering in vers 
1142 en 3306 (II, 1273). 

 Opschriften 
letters cijfers decoratie ruimte positie cijfers afwijkingen 

Boek 
I 

zwart zwart letters rood 
onderlijnd 

blanco regel 
ervoor en erna, 
ongeacht lengte 
(incl. cijfer) 
 
(zelfs kapittel 
45: blanco 
ervoor onderaan 
vorige kolom!) 

spatie na laatste 
woord, (bijna) aan 
einde regel 
 
soms: alleen cijfer 
op regel, dan ook 
naar einde regel 
toe 

- rood onderlijnde cijfers: 6-11, 
13, 24, 31, 33-40, 46-47, 49 en 53 
- niet rood onderlijnde opschrif-
ten: 21 en 51-52  
- ‘horizontale 8’ (∞) in spatie: 35 
en 38-41  
- ongenummerd opschrift: tussen 
51 en 52  

Boek 
II 

zwart rood letters en 
cijfers rood 
onderlijnd 

blanco regel 
ervoor en erna, 
ongeacht lengte 
(excl. cijfer) 
 

in de blanco regel 
boven het op-
schrift (naar 
rechts ingespron-
gen t.o.v. het 
opschrift) 

- rood opschrift: 1 
- cijfer na opschrift: 1 
- drie puntjes + slingertje na 
opschrift: 18 en 23 
- niet rood onderlijnd opschrift: 1 
en 42  
- ruimte voor opschrift kapittel 1 
twee regels (bovenaan kolom); 
geen blanco regel na opschrift 
kapittel 18, 25 en 32 (onderaan 
kolom) 

Boek 
III 

rood rood rood lijntje 
tussen op-
schrift en 
cijfer 

drie regels 
blanco 

spatie na laatste 
woord, aan rege-
leinde (spatie 
gevuld met rood 
lijntje) 

- cijfer in marge: 13 en 15 
- representant cijfer: 1, 10, 12, 13, 
14, 16 (duidelijk), 18 
- ruimte voor opschrift kapittel 4 
twee regels (onderaan kolom) 

Boek 
IV 

rood - - Die X plaghen: 
drie regels 
blanco 

- - ‘Noch van Salladine’ zwart 
- ‘Noch van Salladine’ rood 
onderlijnd 
- Die X plaghen: ruimte voor 
opschrift proloog twee regels 
(bovenaan kolom), voor kapittel 1 
één regel (bovenaan kolom en 
kapittel 9 twee regels (onderaan 
kolom) 

Tabel 4.5: Overzicht van de uitvoering van de opschriften en kapittelnummering in de vier boeken van het Oxfordse 
Boendale-handschrift. 
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 In de Melibeus (Boek I) zijn de opschriften en 
kapittelnummers met zwarte inkt geschreven en is 
voor en na dit opschrift, ongeacht of het Romeinse 
cijfer alleen op een regel staat, een regel onbeschre-
ven gelaten (afbeelding 4.1). Aangezien inktkleur en 
ductus van de tekst en het opschrift hetzelfde zijn, is 
het zeer waarschijnlijk dat de opschriften en kapittel-
nummers in dezelfde arbeidsgang als de tekst zijn 
aangebracht. In Boek II is in Jans teesteye voor en na 
het met zwarte inkt geschreven opschrift, dat ook in 
dezelfde arbeidsgang lijkt te zijn geschreven, even-
eens een regel onbeschreven gelaten. De kapittel-
nummers zijn echter pas in een later stadium door de 
rubricator toegevoegd in de blanco regel boven het 
opschrift (afbeelding 4.3). Bij Dat boec van der wra-
ken (Boek III) zijn de opschriften en kapittelnummers 
weer tegelijkertijd toegevoegd, maar deze keer allebei 
door de rubricator. Deze moest in de drie opengelaten 
regels tussen twee kapittels proberen zowel opschrift 
als Romeins cijfer in te passen (afbeelding 4.7). Meestal lukte hem dat, maar een enkele keer, zoals bij 
kapittel 13 en 15 moest hij het cijfer in de marge naast het opschrift schrijven. In de marges van enkele 
andere opschriften zijn in deze tekst de representanten van de kapittelnummers nog zichtbaar, zoals bij 
kapittel 16. Waarschijnlijk werd de rubricator met dit cijfer door de kopiist naar de legger of een losse 
kapittellijst verwezen, alwaar hij het volledige opschrift kon terugvinden (zie ook paragraaf 4.3.3a). In 
Boek II komen geen representanten van de kapittelnummers voor. De opschriften in Boek IV, ten slot-
te, kennen enige variatie. Enkel in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode is naar uniformiteit ge-
streefd: voor elk opschrift werden tussen de kapittels drie regels onbeschreven gelaten. Het opschrift 
van het door hand A toegevoegde Noch van Salladine, ten slotte, is in zwarte inkt geschreven (afbeel-
ding 4.6). 
 
Decoratie komt in het Oxfordse Boendale-handschrift amper voor. Nagenoeg alle rubricering is func-
tioneel en dient ter verduidelijking van de structuur van de teksten. Enkel aan het slot van de Melibeus, 
Jans teesteye en Noch van Salladine is enige decoratieve rubricering te vinden. De Melibeus wordt op 
f. 22vb afgesloten met het woord ‘amen’, waarachter drie ‘horizontale achtjes’ (∞) zijn getekend (in 
rood, zwart, rood). Ook in de opschriften van kapittel 35 en 38-41 van deze tekst komen ze voor (in 
het zwart) en scheiden ze het opschrift van het kapittelnummer, maar in de andere boeken worden ze 
niet aangetroffen. Het ‘amen’ na Jans teesteye en het ‘nota’ na Noch van Salladine zijn eveneens ver-
sierd. In beide gevallen is de ‘n’ verbreed en is het woord doorstreept met een rode lijn. Met name de 
‘n’ uit het ‘amen’ van Jans teesteye is sierlijk verbreed. 
 Decoratieve lettervormen, zoals de hierboven genoemde ‘n’ in ‘amen’, komen vaker voor, maar in 
zeer kleine aantallen. Verlengde stokken in de bovenmarge of verlengde schachten in de ondermarge, 
bijvoorbeeld, zijn slechts sporadisch te vinden en zijn bovendien uitermate bescheiden. Er zijn drie 
verschillende vormen van dit soort decoratie te onderscheiden in deze codex. De eerste vorm komt 
voor in de eerste drie boeken (in de delen geschreven door hand A). Hier zijn enkel de kapitalen op de 
eerste regel van de kolom iets hoger dan de andere letters. Met name bij de ‘D’, de ‘H’ en de ‘N’ is dat 
te zien, en bij afkorting 4b, de ‘V’ met een streep erdoor (paragraaf 4.2d). In Boek I zet de kopiist bij 
zo’n enigszins ‘verhoogde N’ ook nog een naar beneden draaiend lusje aan de linkerzijde, dat in twee 
gevallen de aanzet van de onderstaande ‘V’ of ‘W’ nadert, waardoor het lijkt of het de neus van een 
droedel is.46 In de tweede plaats blijkt in Boek IV (geschreven door hand B) dat de kopiist wat vrijer is: 
op f. 80ra is de ‘D’ van het opschrift van Van Maskeroen in de bovenmarge versierd, evenals de ‘ver-
lengde I’ op de eerste regel van kolom 80rb. Op f. 82ra is de ‘N’ op de eerste regel van de kolom dui-
delijk verhoogd, terwijl de ‘M’ op de laatste regel van kolom 85rb een krul in de ondermarge heeft 
gekregen. De meest verlengde letter is een ‘h’ op f. 85vb. De lus aan deze letter is zo hoog dat hij bij 
                                                           
46 Op f. 5vb staat de ‘N’ boven een ‘S’, op f.10va boven een ‘W’ en op f. 18ra boven een ‘V’. 

 
Afbeelding 4.6: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 
101v (detail). Het opschrift van Noch van Salladine is 
in zwarte inkt geschreven. In de middenmarge zijn de 
gaatjes van een hechting te zien.  
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het herbinden en gelijksnijden het bovenste topje is kwijt geraakt. In dezelfde regel heeft ook de kapi-
taal ‘G’ een versiering die tot in de bovenmarge reikt. Een laatste voorbeeld van de tweede vorm van 
decoreren is te vinden op f. 100vb waar twee letters, een ‘g’ en een ‘h’, een krul in de ondermarge 
hebben. De derde vorm, ten slotte, wordt aangetroffen in de inhoudstafel van Boek IV, geschreven 
door hand A (afbeelding 4.11). In het opschrift ‘Hier beghint dat vierde boecke’ zijn de stokletter ‘b’, 
‘h’ en ‘k’ voorzien van een s-vormige verlenging aan de rechterzijde van de stok. De letter ‘d’ heeft 
een lus naar links gekregen. Hierdoor en door de forse, sierlijke aanzetten van de kapitalen ‘H’ en ‘I’ 
in deze inhoudstafel, is f. 79v veruit de meest uitbundig versierde bladzijde van het handschrift. 
  
 
 f.    Gebruikssporen en bezittersinscripties 
 
Behalve vlekjes die her en der in de codex aange-
troffen worden, zijn weinig gebruikssporen ach-
tergebleven op de bladen. De enige sporen van 
feitelijk gebruik, zijn kleine stukjes maculatuur 
die in de codex zijn aangebracht om interessant 
beoordeelde passages in Jans teesteye en Dat 
boec van der wraken te markeren. De meeste van 
deze zeven stukjes bevinden zich op de bladrand 
en doen dienst als klaviertjes.47 Het stukje op f. 
70v is in de middenmarge van het blad aange-
bracht. Al deze stukjes perkament zijn afkomstig 
van een verluchte initiaal met bijbehorende pen-
versiering, maar vormen geen aan elkaar te passen 
gedeelte van die initiaal (zie afbeelding 4.7). Deze maculatuur is pas aangebracht nadat de codex van 
een nieuwe band was voorzien. Aangezien de kop- en staartzijde van het boek toen bijgesneden zijn, is 
de kans reëel dat ook de voorzijde op dat moment enkele millimeters verloren heeft. De fragmentjes 
van de verluchte initiaal die als klaviertjes op de bladrand zijn gekleefd, kunnen daar op dat moment 
onmogelijk gezeten hebben.  
 Een tweede spoor van een gebruiker is te vinden op het dekblad achterin (f. 103r): een pennenpro-
beersel. Mogelijk staat er ‘mey juni o’ en daaronder ‘achilles est cristo’. De ‘h’ en ‘l’ van ‘achilles’ 
zijn voorzien van een lus, terwijl de ‘lange-s’ van ‘est’ en ‘cristo’ onder de (denkbeeldige) schrijfregel 
zakt en even dik is aangezet als een ‘lange-s’ in littera bourguignonne. Dit cursief schrift is waar-
schijnlijk afkomstig uit de vijftiende-eeuwse zuidelijke Nederlanden. 
 Vooraan in de codex zijn, ten slotte, drie laat-vijftiende-eeuwse bezittersinscripties genoteerd, zo-
wel op het dekblad als op de rectozijde van het eerste schutblad (f. Ir).48 Waarschijnlijk hebben dit 
dek- en schutblad enige tijd tegen elkaar geplakt gezeten. Niet alleen hebben de inscripties een afdruk 
nagelaten op de tegenoverliggende bladzijde, ook zijn er gespiegelde (lijm?)vlekken waar te nemen. 
Aangezien de versozijde van het schutblad geen noemenswaardige vochtvlekken vertoont, zal dit sa-
menkleven opzettelijk gedaan zijn en niet het gevolg zijn van vochtschade. Welke eigenaar het eigen-
dom van de hier vermelde bezitters wilde verbergen, en wie de bladen weer heeft losgemaakt, is onbe-
kend. 
 De inscriptie op het schutblad is de meest uitgebreide: 
 
   Dit bouck behoort meester Goert Bocxhoren49 
   Denken es doen 
 
Hierna zijn achtereenvolgens de andere twee, kortere inscripties op het dekblad toegevoegd: 
 
    
                                                           
47 Ze zijn bewaard gebleven op f. 27r, 41r, 43r, 49v, 70r, 70v en 76r. 
48 Datering van Jos Biemans (mondelinge mededeling: 22 november 2013). In de BNM (15 januari 2014) worden ze geda-
teerd in de late zestiende eeuw. 
49 De BNM (20 november 2013) leest ‘Gotrl’ in plaats van ’Goert’. Deze lezing is incorrect. 

 
Afbeelding 4.7: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 70rb 
(detail). In de buitenmarge is aan het begin van een nieuw 
kapittel een klein fragmentje van een verluchte initiaal 
ingeplakt als klavier. 
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   Dit boec hoert toe 
   Danel Boxhoren 
 
   Adolph50 
 
De identiteit van deze personen, van wie Jan Deschamps de namen in 1973 als eerste vermeldde, is tot 
op heden onbekend.51 Het lijkt waarschijnlijk dat Goert (Godevaert) en Danel (Daniel) tot dezelfde 
familie behoorden, maar of Adolph ook aan hen verwant was, is onzeker.52  
 De online ontsluiting van vele archiefstukken maakt het voor de onderzoeker steeds eenvoudiger 
om snel te controleren of een gevonden naam ook elders voorkomt. Door eenvoudig de naam Daniel 
Boxhoren in de zoekmachine Google in te geven ontrafelde zich plots een mogelijk bezittersmilieu: 
een Leuvense familie die meerdere generaties na elkaar vertegenwoordigers in het stadsbestuur lever-
de (schepenen, gildemeesters, burgemeesters, e.d.). In deze familie komen een vader en een zoon voor 
die beiden Daniel zijn genoemd. De vader moet zeker voor 1442 zijn geboren en was actief in het 
stadsbestuur tot 1498, terwijl de zoon even voor 1453 geboren zal zijn en tot 1528 actief bleef in het 
bestuur. Hiermee is echter nog niet bewezen dat een van beiden de Daniel Boxhoren is die in het Ox-
fordse Boendale-handschrift zijn naam heeft geschreven. Uit andere bronnen blijkt namelijk dat ook in 
de vroege vijftiende eeuw al een Daniel (de jongere) leefde in Leuven, maar er zijn geen aanwijzingen 
dat hij in het stadsbestuur actief was. Daarnaast is er een Gord Boxhoren die wel in het Leuvense 
stadsbestuur een rol speelde (tussen 1363-1405), maar hij kan voorlopig nog niet in verband worden 
gebracht met een van de drie Daniels. Evenmin is het zeker of de Goert uit de codex de ‘Gord wilen 
Boxhoren’ is die in enkele vijftiende-eeuwse stukken wordt genoemd. Om hier meer zekerheid over te 
krijgen, zal een uitgebreider archiefonderzoek moeten plaatsvinden, waarbij wordt getracht om de 
volledige stamboom in kaart te brengen. Het is niet uitgesloten dat in deze familie Boxhoren nog meer 
Daniels en Godevaerts voorkwamen.53 
 
 
 g.   De kapittellijsten en de inhoudstafel 
 
De boeken van het Oxfordse Boendale-handschrift zijn door middel van kapittellijsten of een inhouds-
tafel met elkaar verbonden: de kapittellijst van Boek II staat op het laatste blad van Boek I, de kapittel-
lijst van Boek III staat in Boek II en de inhoudstafel van Boek IV in Boek III. Door deze aaneenschake-
ling van boeken komt de codex nu over als een hechte eenheid. Toch blijkt het voor een beter zicht op 
de genese van de codex (die besproken wordt in paragraaf 4.6) zinvol te zijn om de vier afzonderlijke 
inhoudsoverzichten nauwkeurig te bekijken. Tabel 4.6 en 4.7 geven een schematisch overzicht van de 
kenmerken van de kapittellijsten en de inhoudstafel.  
 De eerste kapittellijst (afbeelding 4.8) hoort bij de Melibeus en beslaat drie kolommen: 1ra-1va. 
Het is het enige inhoudsoverzicht in deze codex dat in dezelfde codicologische eenheid staat als de 
bijbehorende tekst. Nadat de kopiist het eerste blad van het eerste katern onbeschreven had gelaten 
(paragraaf 4.2b), zodat het als schutblad kon dienen, heeft hij op het tweede blad drie kolommen gere-
serveerd die nodig waren voor de kapittellijst bij de Melibeus, waarna hij in de vierde kolom, 1vb, 
begon aan de proloog. Kolom 1ra begint met twee opschriften, geschreven in zwarte inkt en van elkaar 
gescheiden door een witregel. Het eerste opschrift heeft betrekking op de inhoud van het hele eerste 
boek, het tweede opent de kapittellijst: 
 

Hier beghint dat boec van troeste ende van rade dat gheheten es Mellibeus 
 

                                                           
50 Op slechts enkele puntjes na heeft ‘Adolph’ geen afdruk achtergelaten op de tegenoverliggende zijde. 
51 Deschamps 1973, 714. Ook Kinable 2001, 4, nt. 5 heeft deze inscripties opgemerkt. 
52 Volgens de BNM (20 november 2013) hoort bij ‘Adolph’ de achternaam ‘Boxhorn’, maar deze is in het handschrift niet 
vermeld.  
53 Deze informatie trof ik aan in Crombecq 2010 (het pdf-bestand is te raadplegen op 
users.telenet.be/PeterCrombecq/Genea%20Stek) en op freyja.uni-koeln.de:8585/in/home (beide websites: 20 november 
2013). Of er ook verwantschapslijnen tussen deze familie Boxhoren en de familie van de Leidse hoogleraar Zuerius Marcus 
Boxhorn (1602-1653) lopen, is onbekend. Zuerius’ grootvader (van moeders zijde), Hendrik Boxhorn (1550-1631) was af-
komstig uit Brussel (Molhuysen & Blok 1911-1937, VI, 178-179 en Van der Aa 1852-1878, II-3/4, 1120-1121). 

http://freyja.uni-koeln.de:8585/in/home
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Dit es die tafel54 
 
Evenals deze opschriften zijn alle kapitteltitels en de kapittelnummers in zwarte inkt geschreven.55 De 
kapitteltitels zijn verder voorzien van een rode lombarde van één regel hoog (waarin de representanten 
vaak nog waarneembaar zijn), terwijl het opschrift bij deze kapittellijst begint met een rode lombarde 
van twee regels hoog. Het tweede opschrift is niet voorzien van een rode lombarde. Slechts in de twee 
opschriften en in de eerste twee kapitteltitels komt nog enige aanvullende rubricering voor, in de vorm 
van rood opgehoogde kapitalen. 
  Na beide opschriften volgt een onbeschreven regel. De kapitteltitels, daarentegen, worden direct 
onder elkaar geschreven. De kapittelnummers die bij deze titels horen, worden aan het einde van de 
laatste regel ervan genoteerd. Wanneer slechts één woord(deel) op de laatste regel staat, wordt dit cij-
fer halverwege op de regel vermeld. Deze plaats krijgt het nummer ook wanneer het alleen op een 
regel staat, omdat er op de laatste regel van de titel geen plaats meer is. Aangezien de ductus en de 
kleur van de inkt van de kapittelnummers hetzelfde is als die van de kapitteltittels, mag worden aange-
nomen dat de kopiist bij het schrijven van de kapittellijst beide tegelijk heeft opgeschreven.  
 De opmaak van het blad wijkt niet af van de 
opmaak van de rest van deze codicologische een-
heid: twee kolommen van 49 regels. Bij het trek-
ken van de kolomaflijning is echter niet voorzien 
in een aparte kapitaalkolom, hoewel daarvoor wel 
geprikt was. De kapitaalkolomaflijning is dus 
planmatig niet aangebracht. De kopiist wist blijk-
baar dat hij de eerste drie kolommen nodig had 
voor een kapittellijst zonder kapitaalkolom, maar 
dat er toch voor geprikt moest worden, zodat de 
vierde kolom wel van een kapitaalkolom kon wor-
den voorzien. Bovendien is er geen kleurverschil 
waar te nemen tussen de inkt van de kapittellijst en 
de inkt van de tekst in de tweede kolom van f. 1v, 
zodat rekening gehouden moet worden met de 
mogelijkheid dat beide in één arbeidsgang zijn 
gekopieerd. Dit is een aanwijzing dat de kopiist 
voorafgaand aan het kopiëren al een legger met de 
kapittellijst en (een legger met) de tekst moet heb-
ben gehad. In paragraaf 4.3.1a zal ik opnieuw naar 
deze kapittellijst kijken, wanneer ik de Melibeus en 
de paralleloverlevering bespreek.  
 
De tweede kapittellijst staat op f. 23ra-23va en 
hoort bij Jan van Boendales Jans teesteye (afbeel-
ding 4.9). Op meerdere punten wijkt deze kapittel-
lijst af van de voorgaande. In de eerste plaats is 
voor deze kapittellijst geen ruimte gereserveerd aan 
het begin van het eerste katern van het boek waartoe hij behoort. In plaats daarvan is gebruik gemaakt 
van de onbeschreven bladen achterin het voorgaande boek. Daar waren nog drie blanco bladzijden te 
vinden, zes kolommen. De kopiist heeft ervoor gekozen om de twee kolommen op f. 22v niet te ge-
bruiken, maar de kapittellijst, die drie kolommen zou gaan tellen, op een rectozijde (f. 23r) te laten 
beginnen. 

                                                           
54 Melibeus (kapittellijst), regel 1-5. Aangezien de kapittellijsten in Snellaert 1869, 135-136, 285-286, 489-491 en 641 geen 
betrouwbare weergave van de tekst uit het handschrift geven, houd ik bij verwijzingen naar de kapittellijsten mijn eigen 
regeltelling aan, waarbij ook onbeschreven regels worden meegeteld.  
55 Om verwarring te voorkomen zal ik een onderscheid maken tussen kapittelopschriften (in de tekst) en kapitteltitels (in de 
kapittellijst).  

 
Afbeelding 4.8: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 1r. 
Kapittellijst van Boek I (Melibeus). 
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 Een tweede verschil betreft de opmaak van f. 23. In plaats van 49 regels telt dit blad maar 48 regels 
en is er wel een vrijstaande kapitaalkolom afgelijnd.56 Ten derde worden de kapitteltitels niet gemar-
keerd met een rode lombarde, maar met een rood paragraafteken en een vrijstaande, rood opgehoogde 
majuskel. De enige, tweeregelige lombarde die in deze kapittellijst voorkomt, behoort tot het met 
zwarte inkt geschreven opschrift boven dit overzicht: 
 

Hier beghint die tafel vanden anderen boeke57 
 
Dit opschrift geeft het vierde verschil aan. In tegenstelling tot het opschrift bij de kapittellijst van de 
Melibeus, waarin een titel van het werk werd vermeld, maar geen nummer van het boek werd gegeven, 
wordt in dit opschrift slechts gesproken over ‘den anderen boeke’ zonder te verwijzen naar een titel 
van het werk.  
 

  
 
 In de vijfde plaats wordt in deze kapittellijst wel een regel tussen de kapitteltitels onbeschreven 
gelaten, maar gebeurt dit niet tussen het opschrift en de eerste kapitteltitel. Ten slotte is ook de plaats 
waar de kapittelnummers zijn geschreven afwijkend. Zonder uitzondering zijn deze nummers aan het 
einde van de regel geschreven, terwijl tussen titel en nummer een rood lijntje is getrokken. Wanneer er 
echter geen plaats meer is aan het einde van de laatste regel van de kapitteltitel, is het kapittelnummer 
in de volgende onbeschreven regel genoteerd, eveneens voorzien van een (regellange) rode lijn. Het 
ritme van afwisselend titels en onbeschreven regels is op deze plaatsen verstoord (althans volgens de 
mening van een moderne onderzoeker). Door deze wijze van noteren kan vermoed worden dat de 
nummers niet op hetzelfde moment zijn toegevoegd als de titels. Echter, ook in deze kapittellijst zijn 
ductus en inktkleur van zowel titel als nummer identiek, waaruit blijkt dat ze in dezelfde arbeidsgang 
zijn genoteerd. 

                                                           
56 Op f. 23 zijn de prikkings voor de kolomaflijning niet zichtbaar, maar de lijnen in loodstift nog wel. Het pendantblad van f. 
23, f. 16, bevat wel 49 regels.  
57 Jans teesteye (kapittellijst), regel 1-2. 

 
Afbeelding 4.10: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 47r. 
Kapittellijst van Boek III (Dat boec van der wraken).  

 
Afbeelding 4.9: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 
23r. Kapittellijst van Boek II (Jans teesteye). 
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 Tot slot kan bij deze tweede kapittellijst worden opgemerkt dat de twee teksten die na Jans teesteye 
zijn opgenomen in dit boek, ook in het inhoudsoverzicht zijn vermeld, inclusief het in het opschrift 
toebedeelde kapittelnummer.  
 

 
 

 
 
De derde kapittellijst hoort bij Dat boec van der wraken en is te vinden op f. 47ra-47vb (afbeelding 
4.10). Op veel punten komt deze kapittellijst overeen met die aan Jans teesteye voorafgaat. Niet alleen 
is hij toegevoegd op het laatste blad van het voorafgaande boek, maar ook de opmaak is gelijk: 48 
regels met vrijstaande kapitaalkolom.58 Voorts wordt ook hier elke kapitteltitel gemarkeerd met een 
rood paragraafteken en een vrijstaande, rood opgehoogde majuskel, terwijl alleen het opschrift van de 
kapittellijst voorzien is van een twee regels hoge, rode lombarde.  
 Het is duidelijk dat de kopiist hier dezelfde aanpak voor ogen had als in het voorgaande boek. Toch 
zijn er enkele verschillen. Tot en met het elfde kapittel laat de kopiist ook hier tussen elke titel een 
regel onbeschreven, maar vanaf de twaalfde titel slaat hij geen regels meer over. Mogelijk twijfelde de 
kopiist of de kapittellijst binnen de beperkte ruimte van vier kolommen paste. Zelfs zonder het over-
slaan van regels is dit immers de langste kapittellijst uit de codex, omdat de titels in de tweede helft 
van Dat boec van der wraken bovengemiddeld lang zijn. Een andere reden waardoor de titels meer 
ruimte in beslag nemen, is het opdelen van de ‘titelkolom’ in twee smallere kolommen: een voor de 
kapitteltitels en een voor de kapittelnummers. Evenals in de voorgaande kapittellijst plaatste de kopiist 
de nummers aan het eind van de laatste regel van de kapitteltitel, verbonden met een rood lijntje, maar 
hier worden de titels niet tot het einde van de regel geschreven. Ze breken eerder af. Hierdoor kon het 
nummer altijd aan het eind van de regel staan en hoefde het nooit alleen op de volgende regel te wor-
den genoteerd. 
 De laatste afwijking ten opzichte van de kapittellijst van Boek II is te vinden aan het eind van het 
kapitteloverzicht. Op f. 47vb eindigt de kapittellijst namelijk met een gerubriceerde opmerking:  
 

                                                           
58 Hier zijn de prikkings voor de kolomaflijning wel bewaard gebleven. Ze komen overeen met de overige prikkings in dit 
katern. 

 Kapittellijst en inhoudstafel, vervolg 
nieuw item plaats cijfers opmerkingen 

Boek I lombarde 
rood 

na laatste woord,  
na variabele spatie  
(evt. op volgende regel) 

geen regel overslaan na elk kapittel 
soms: enkel een cijfer op een regel 

Boek II paragraafteken 
rood 

na laatste woord,  
aan einde regel,  
verbonden met rode lijn 

regel overslaan na elk kapittel 
uitzondering: rode lijn met cijfer op één regel 

Boek III paragraafteken 
rood 

na laatste woord,  
aan einde regel,  
verbonden met rode lijn,  
in aparte ‘kolom’ 

eerst regel overslaan na elk kapittel, daarna geen 
regel overslaan 
nooit: enkel rode lijn met cijfer op één regel 

Boek IV ‘Item’ - geen regel overslaan 
Tabel 4.7: Informatie over de kapittellijsten en inhoudstafel geordend per boek (hoe wordt aangeduid dat er een nieuw 
kapittel begint, waar zijn de Romeinse cijfers genoteerd, wat valt er nog meer op te merken?) 
 

 Kapittellijst en inhoudstafel  
begin locatie lengte ruimte regels/kolom letters cijfers 

Boek I 1ra begin eigen katern 3 kol. 3 kol. 49 zwart zwart 
Boek II 23ra eind vorige katern 3 kol. 6 kol. 48 zwart zwart 
Boek III 47ra eind vorige katern 4 kol. 4 kol. 48 zwart zwart 
Boek IV 79va eind vorige katern 1 kol. 4 kol. - rood - 
Tabel 4.6: Informatie over de kapittellijsten en inhoudstafel geordend per boek (op welk blad begint het inhoudsoverzicht, 
in welk katern is hij gelokaliseerd, hoeveel kolommen telt hij, hoeveel vrije kolommen waren er, hoeveel regels telt hij, in 
welke kleur zijn de kapitteltitels en de Romeinse cijfers geschreven?) 
 



DANIËL ERMENS • FUNCTIE EN GEBRUIKER 
 

 

• 162 • 

Hier eyndt die tafel vanden derden boecke59 
 
De kapittellijst van Boek III is hiermee de enige in het Oxfordse Boendale-handschrift waarin een af-
sluitende formule is opgenomen. 
 De kapittellijst van Boek III bevat, ten slotte, nog een onregelmatigheid. De eerste regels op f. 47ra 
luiden namelijk:  
 

Hier beghint die tafel van den derden boec ende es gheheten Dboec vander wraken -------- I 
¶ Hoe een tyran die Joden dwanc overmids haer quaetheyt -------------------------------------II60 

 
Wat mag worden opgevat als het opschrift van de kapittellijst van Dat boec van der wraken blijkt 
voorzien te zijn van een kapittelnummer: het opschrift wordt weergegeven als het eerste kapittel van 
de tekst. Ook uit de opschriften in de tekst blijkt dat iets fout is gegaan tijdens het vervaardigen van 
het inhoudsoverzicht. De eerste drie opschriften in de tekst luiden: 
 

(f. 84ra) Hier beghint Dat boec vander wraken      
(f. 84ra) Vanden yersten wraken ons heren ---------------------------------------I   
(f. 84vb) Hoe een tyran die Joden dwanc overmids hare quaetheyt ----------II   

 
Waarom het opschrift boven het eerste kapittel niet in de kapittellijst is opgenomen is onduidelijk. Ik 
kom hierop terug in paragraaf 4.3.3a, waar ik stil sta bij Dat boec van der wraken en de relatie tussen 
de kapittellijst en de opschriften.  
 
De inhoudstafel van het vierde boek op f. 79v wijkt 
in alle opzichten af van de overige drie (afbeelding 
4.11). Niet alleen begint hij op een versozijde en is 
hij volledig met rode inkt geschreven, hij telt ook 
slechts drie teksten. Hiermee weerspiegelt de in-
houdstafel niet de volledige inhoud van het vierde 
boek. De toevoeging Noch van Salladine ontbreekt. 
De teksten worden ten slotte ook niet met een lom-
barde of met een paragraafteken gemarkeerd, maar 
met het woord ‘item’. De volledige inhoudstafel 
luidt: 

 
Hier beghint dat vierde boecke 

 
Inden yrsten van Maskaroen  
Item van Saladine 
Item van X plaghen ende  
vanden X gheboden61 

 
 
 
 4.3  INHOUD 
 
De inhoud van het Oxfordse Boendale-handschrift bestaat hoofdzakelijk uit lange versteksten. Vijf 
van de negen teksten in de codex hebben een lengte tussen 1300 en 5900 verzen. Tussen deze lange 
versteksten staan een viertal korte versteksten (met een lengte variërend van ca. 25 tot 300 verzen). Al 
deze teksten zijn verdeeld over vier codicologische eenheden, ‘boeken’ volgens de opschriften boven 
de kapittellijsten en de inhoudstafel (paragraaf 4.2b). De precieze indeling is te vinden in tabel 4.1 aan 
het begin van dit hoofdstuk, waarin ook de inhoudsoverzichten en de blanco kolommen worden weer-

                                                           
59 Dat boec van der wraken (kapittellijst), regel 156-157. 
60 Dat boec van der wraken (kapittellijst), regel 1-6. 
61 Oxfordse Boendale-handschrift, Boek IV (inhoudstafel), regel 1-6. 

 
Afbeelding 4.11: Oxfordse Boendale-handschrift, f. 
79va (detail). Inhoudstafel van Boek IV. 
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gegeven. In deze paragraaf zal ik alle teksten bespreken in de volgorde waarin ze voorkomen in de 
codex. Daarbij zal ik ook aandacht besteden aan de handschriften van de paralleloverlevering en de 
afwijkingen tussen de verschillende redacties. 
 
 
 4.3.1 Inhoud Boek I 
 
 a.   Melibeus – Jan van Boendale? 
 
De eerste tekst in het Oxfordse Boendale-handschrift (f. 1ra-22rb) is een veertiende-eeuwse, Middel-
nederlandse versvertaling van Albertanus van Brescia’s Liber consolationis et consilii (1246). Al-
bertanus’ tekst moet voorzien hebben in informatie waaraan in de veertiende en vijftiende eeuw be-
hoefte was, aangezien hij in meerdere volkstalen is vertaald. Renaud de Louens, bijvoorbeeld, vertaal-
de de tekst naar het Frans en Geoffrey Chaucer zette deze vertaling weer over naar het Engels (in pro-
za) in de Canterbury Tales. In het eerste kwart van de vijftiende eeuw bezorgde Dirc Potter bovendien 
een Middelnederlandse prozavertaling op basis van de Franse vertaling.62 De naam van de auteur die 
de Middelnederlandse versvertaling in het Oxfordse Boendale-handschrift voor zijn rekening nam, is 
niet overgeleverd. In de proloog en in de epiloog geeft hij enkel zijn woonplaats: Antwerpen.63 Op 
basis van de strekking van de tekst wordt hij daarom tot de zogenoemde ‘Antwerpse school’ gerekend, 
die in de veertiende eeuw een aanzienlijke reeks moralistisch-didactische teksten produceerde. In 2002 
heeft Joris Reynaert overtuigend beargumenteerd dat de Antwerpse klerk Jan van Boendale de auteur 
geweest kan zijn. Hiervoor verwijst hij naar karakteristieke formuleringen en woorden en thematische 
aandachtspunten die eveneens in andere werken van Boendale voorkomen en naar de relatie tussen Jan 
van Boendale en hertog Jan III.64  
 Kort samengevat vertelt de tekst het volgende verhaal: 
 

Tijdens Melibeus’ afwezigheid dringen zijn vijanden zijn huis binnen en mishandelen zijn vrouw Pruden-
tia en zijn dochter. Wanneer hij bij terugkomst hiervan kennis neemt, wil hij deze oneer onmiddellijk ver-
gelden. Prudentia houdt hem echter tegen en laat hem stap voor stap tot besef komen dat wraak niet het 
beste antwoord is. Aan de hand van uitspraken van autoriteiten bouwt ze een betoog op, waar Melibeus – 
zich eveneens beroepend op autoriteiten – aanvankelijk nog afwijzend tegenover staat, maar al snel zal hij 
haar raad volgen. Hij kiest uiteindelijk niet voor de snelle vergelding, maar zal hij zich verzoenen met zijn 
vijanden.65 

 
Het verhaal wordt voorafgegaan door een proloog en afgesloten met een epiloog. In beide wordt het 
publiek eenmaal aangesproken: een keer aan het eind van de proloog (vers 64: ‘Nu hoert hier dat be-
ghin’) en een keer aan het eind van de epiloog (vers 3771: ‘Nu segt Amen ghemeynlike’). De rest van 
de tekst bestaat hoofdzakelijk uit de dialoog tussen Melibeus en Prudentia. 
 In de proloog en de epiloog verstrekt de auteur enige biografische informatie over zichzelf. In beide 
meldt hij bijvoorbeeld dat hij in Antwerpen woont (vers 41 en 3760). Enkel in de proloog geeft hij aan 
wie de auteur van de oorspronkelijke tekst was: ‘meester Albertanus [...] Van Bris was hi uter stat’ die 
de tekst schreef ‘int jaer XIIC dat ghi dat wet ende XLVI daer toe met.’66 Tevens vermeldt de auteur hier 
wie de destinataris van de tekst is en waarom hij hem deze tekst opdraagt: ‘Minen lieven here den 
hertoghe van Brabant’.67 Volgens de datering van de tekst in de epiloog, is de tekst in april 1342 vol-
tooid. Op dat moment was Jan III hertog van Brabant.68 
 Het nut van de tekst wordt toegelicht in de epiloog: 
 
                                                           
62 Chaucer: Benson 1987, 923. Dirc Potter: Van Buuren 1993, 95. 
63 Melibeus, vers 41 en 3760. 
64 Reynaert 2002, 139-141 en 151-156.  
65 Zie ook Van Oostrom 2013, 164-165. 
66 Melibeus, vers 47-54. 
67 Melibeus, vers 9-10. 
68 Hertog Jan III regeerde van 1312 tot 1355. Zie Snellaert 1869, vi, xxxi en xxxiv-xxxvi en Reynaert 2002, 151-156 voor 
meer uitleg. Lievens 2004, 361-362 heeft zijn twijfels over het mecenaat van Jan III. Hij gaat uit van een publiek van ontwik-
kelde mensen. 
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   Dit boec waert met mire pinen 
     Ghetracteert uten Latine  
    Al tAntwerpen in die poert 
     Int jaer na Gods gheboert 
     XIIIC XL ende twee  
     Te half aprille min no mee,  
     Daer menech scoen auctoriteyt  
    Troest, raet, wijsheyt in leyt. 
     Diet dicwile lesen ende onthouden  
     Haer worde selen menechfouden [ = hun woorden zullen veelvuldig worden] 
     Ende si selen oec sonder blijf [ = zonder twijfel] 
     Te bat varen aen ziele ende lijf. 
    Gheloeft si God van hemelrike. 
     Nu segt Amen ghemeynlike.69 

 
Zoals Reynaert heeft aangetoond, kon Jan III de troost, raad en wijsheid die de tekst bood goed gebrui-
ken. De hertog speelde rond die tijd namelijk nog slechts een tweederangs rol op het internationale 
politieke vlak.70 Ook de titel van kapittel 37 volgens de kapittellijst in het Oxfordse Boendale-
handschrift lijkt een aanwijzing te bevatten dat in de tekst nuttige informatie voor landsheren, zoals de 
hertog, te vinden was: ‘Hoe hem een man bewaren sal in orloghen ende sonderlinghe een lands he-
re.’71 In de Hamburgse codex met de Melibeus komt in de kapittellijst bij kapittel 41 een tweede ver-
wijzing naar landsheren voor (zie hieronder). Het is echter de vraag of landsheren het beoogde publiek 
van Jan van Boendale waren. Volgens de proloog gold het nut van de tekst namelijk niet alleen voor 
de hertog, maar eveneens voor vele andere mensen: 
  

     Want vele liede sijn so cranc gemoet  
     Als si scade hebben of rampspoet  
    Dat si hem selven so verstaen 
     Dat si al te nieute gaen 
     Ende en soeken ghenen troest 
     Daer si bi worden verloest; 
     Of si sijn also bereet, 
    Ende ter wraken also heet,  
     Dat si hem selven sonder noet 
     Werpen in vernoeye groet,  
     Dies hem niet en soude ghescien 
     Wouden si vroeds raeds plien.72 

 
Evenals het beoogde publiek van Albertanus van Brescia’s tekst gezocht moet worden onder de hoog-
opgeleide mannelijke juristen in de Noord-Italiaanse stadstaten, moet volgens Martine Veldhuizen ook 
het publiek van Boendales Melibeus vooral in de beter opgeleide kringen in de stad worden gezocht.73  
 Uit de overlevering van de tekst blijkt dat een aantal mensen het nut van de tekst onderkend heeft. 
Van de Middelnederlandse vers-Melibeus zijn namelijk nog vier (fragmenten van) tekstgetuigen be-
waard gebleven. Behalve de complete redactie die voorkomt in het Oxfordse Boendale-handschrift kan 
een tweede volledige redactie worden geraadpleegd in de Hamburgse Staats- und Universitätsbiblio-
thek.74 De andere twee tekstgetuigen zijn fragmenten, waarvan er een wordt bewaard in de Koninklij-

                                                           
69 Melibeus, vers 3758-3771. MNW: ‘blijf’ betekenis 6a; ‘menichvouden’ betekenis II intransitief (‘zich vermenigvuldigen, 
meer worden, vermeerderen, toenemen’) (25 juli 2014). Het ‘veelvuldig’ worden van de woorden betekent dat de lezers net 
als Prudentia altijd in staat zijn het juiste te zeggen en nooit om een antwoord verlegen zijn. 
70 Reynaert 2002, 154-155. 
71 Melibeus (kapittellijst), regel 31-33. 
72 Melibeus, vers 23-34. 
73 Veldhuizen 2014, 28-31 (en daar genoemde literatuur). 
74 Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Germ. 24. Dit handschrift is lange tijd verloren gewaand, maar keerde in 
1995 terug naar Hamburg na een verblijf van veertig jaar in Rusland. In de negentiende eeuw had Matthias de Vries een 
afschrift van de Melibeus uit dit handschrift gemaakt, dat nu bewaard wordt onder signatuur Ltk 1213 in de Leidse Universi-
teitsbibliotheek. Na de proloog van de Melibeus wordt in een colofon de herkomst van de codex onthuld: ‘Tot Utrecht daer ic 
wone, screve ic dit ghedichte scone’ (f. 7vb). 
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ke Bibliotheek in Brussel en een in de Universiteitsbibliotheek te Gent.75 Alle tekstgetuigen zijn af-
komstig uit de veertiende eeuw. 
  De tekst telt in het Oxfordse Boendale-handschrift 3771 verzen gepaard rijm, verdeeld over 59 
kapittels van uiteenlopende lengte.76 Het langste kapittel (kap. 13) telt 218 verzen, terwijl het kortste 
kapittel (kap. 26) er slechts vier telt. De verdeling van de kapittels in het Hamburgse handschrift en de 
daar gebruikte opschriften komen overeen met de kapittels in het Oxfordse Boendale-handschrift. Ook 
de fragmenten bevatten dezelfde kapittelverdeling en kapittelopschriften. De kapittels zijn in minstens 
drie van de vier tekstgetuigen voorzien van een nummer bij het opschrift, terwijl in de codices vooraf-
gaand aan de tekst een kapittellijst is opgenomen, waarin de kapitteltitels van een corresponderend 
nummer zijn voorzien.77 
  Wanneer de genummerde kapitteltitels in de kapittellijst en de genummerde opschriften boven de 
tekst in het Oxfordse Boendale-handschrift worden vergeleken, vallen drie onregelmatigheden op. In 
de eerste plaats zijn de opschriften van kapittel 18 en 19 in de kapittellijst in omgekeerde volgorde 
opgenomen: de kapitteltitel onder nummer 18 in de kapittellijst hoort bij kapittel 19 in de tekst. Ook de 
tweede onregelmatigheid is een verwisseling van posities van de kapitteltitels. De kapitteltitel onder 
nummer 32 in de kapittellijst hoort bij kapittel 36 in de tekst, waardoor de titels van kapittel 32-35 in 
de kapittellijst allemaal één positie naar onder zijn geschoven. De derde onregelmatigheid is het ont-
breken van een kapittelnummer bij het opschrift van kapittel 52, waardoor nummer 52 bij kapittel 53 
is geplaatst en bijgevolg de nummering slechts loopt tot nummer 58. In de kapittellijst blijkt dit onge-
nummerde kapittel te ontbreken.78 Op het eerste gezicht lijken al deze onregelmatigheden verklaard te 
kunnen worden door het heen en weer moeten bladeren in het boek door de kopiist om de kapittellijst 
te kunnen samen stellen.79 Toch blijken de fouten niet zomaar aan hand A van het Oxfordse Boendale-
handschrift te kunnen worden toegeschreven. 
 Een nauwkeurige vergelijking van de kapitteltitels in de kapittellijst met de kapittelopschriften in 
de tekst leert dat er meermaals duidelijke afwijkingen tussen beide zijn waar te nemen. De kapittellijst 
blijkt geen letterlijke kopie van de opschriften uit de tekst te bevatten. Enkele voorbeelden maken dit 
duidelijk: 
 

 kap. 6 Kapittellijst Hoe vrouwe Prudentia weder proeft Mellibeus vijf redenen ende dat de man 
werken sal met sijns wijfs rade 

  Opschrift Hoe Prudentia weder proeft met V redenen dat die man werken sal bi sijns wijfs 
rade 

  
 kap. 37 Kapittellijst Hoe hem een man bewaren sal in orloghen ende sonderlinghe een lands here 
  Opschrift Hoe hem die persone verwaren sal in orloghe ende in stride 
 
 kap. 44 Kapittellijst Noch Mellibeus antworde ende wat baten dat comt van wel te rechtene 
  Opschrift Mellibeus antworde Prudentien80 
 
                                                           
75 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1284,5 en Gent, Universiteitsbibliotheek, 1607. Stockholm, Kungliga Biblioteket, A 
91a (15e eeuw) bevat enkele excerpten uit de Melibeus. 
76 Vers 1519 is een weesrijm (f. 9vb31). 
77 Op het Gentse fragment is de nummering bij de opschriften niet (meer?) zichtbaar. 
78 Snellaert 1869 heeft deze fout stilzwijgend opgelost en nummert de kapittels van 1 tot en met 59. In het Hamburgse hand-
schrift zijn de kapittelopschriften in de tekst genummerd van 1 tot en met 59. Het ongenummerde kapittel uit het Oxfordse 
handschrift is hier voorzien van nummer 52. In de Hamburgse kapittellijst komt de corresponderende kapitteltitel niet voor en 
heeft de rubricator fouten gemaakt in de nummering: het laatste nummer op f. 7rb is 49, het eerste op f. 7va is eveneens 49. 
De nummers 49 en 50 op f. 7va behoren bovendien tot dezelfde kapitteltitel (nummer 50 uit het Oxfordse handschrift). De 
kopiist van de Hamburgse kapittellijst heeft geen kapitteltitels opgenomen die corresponderen met kapittelopschriften 51 en 
(evenals in het Oxfordse handschrift) 52 uit de tekst. Na nummer 50 volgt nummer 53, wat weer overeenkomt met de num-
mering van de kapittelopschriften in de tekst. 
79 In het eerste voorbeeld kan de kopiist na het opschrift van kapittel 17 op f. 14ra het opschrift van kapittel 18 op f. 14rb per 
ongeluk over het hoofd hebben gezien en dat van kapittel 19 op f. 14va eerst hebben opgenomen in de kapittellijst. In het 
tweede voorbeeld kan hij een blad te veel hebben omgeslagen: in plaats van naar f. 32v te bladeren waar kapittel 32 begon, 
bladerde hij naar f. 33v waar kapittel 36 begon. In het derde voorbeeld heeft de kopiist juist goed opgelet: in de tekst staat 
geen nummer bij kapittel 52, dus dat wordt niet in de kapittellijst opgenomen. 
80 Melibeus (kapittellijst), regel 18-21, 80-82 en 94-96. Voor de opschriften, zie Snellaert 1869, 20, 81 en 98. Snellaert geeft 
abusievelijk ‘Hoe hem een man verwaren sal...’ als opschrift van kapittel 37. 
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In het Hamburgse handschrift komen nagenoeg dezelfde verschillen voor bij deze kapittels: 
 

 kap. 6 Kapittellijst Hoe vrouwe Prudencia weder proeft Mellebeus V redenen ende dat die man wer-
ken sal bi sijns wijfs rade 

  Opschrift Hoe Prudencia onsculdich die wive ende prouft met V redenen dat die man werken 
sal bi sijns [wijfs] rade 

  
 kap. 37 Kapittellijst Hoe hem I man bewaren sal in orloghen ende sonderlinghe een lantshere 
  Opschrift Hoe hem een man bewaren sal in orloge 
 
 kap. 44 Kapittellijst Mellebeus antworde ende wat baten coemt van wel rechte 
  Opschrift Mellibeus antwoerde Prudencien81 
 
De overeenkomsten tussen de Oxfordse en Hamburgse redactie en het feit dat de Oxfordse kapittellijst 
in dezelfde arbeidsgang – in drie kolommen – werd gekopieerd als de tekst, tonen aan dat de kapittel-
lijst van de Melibeus samen met de tekst werd gekopieerd, ze vormde een eenheid met de tekst en 
werd niet speciaal voor het Oxfordse of Hamburgse handschrift opgesteld. Bovendien blijkt uit de 
voorbeelden dat de kapitteltitels in de kapittellijst en de kapittelopschriften boven de teksten onmis-
kenbaar dezelfde bron hebben. De reden waarom de opschriften doorgaans korter zijn dan de titels 
moet dan gezocht worden in een eerdere redactie waarop beide tekstgetuigen teruggaan: vermoedelijk 
was in deze redactie te weinig ruimte gereserveerd voor de opschriften. In de Oxfordse redactie speel-
de de lengte van de opschriften geen rol, aangezien de kopiist ze met zwarte inkt aanbracht tijdens het 
kopiëren van de tekst. Wanneer echter de opschriften na het kopiëren van de tekst door een rubricator 
moeten worden toegevoegd en het aantal witregels tussen twee kapittels te laag is voor een lang op-
schrift, dan moet de rubricator het opschrift bekorten (vgl. de kapittellijst van Boek III in paragraaf 
4.3.3a). Mogelijk representeren beide bewaarde kapittellijsten daardoor de oorspronkelijke kapittelop-
schriften beter dan de opschriften. De opvallende gelijkenis tussen de Hamburgse en Oxfordse kapit-
tellijst bevestigt dit. Slechts één kapitteltitel in het Hamburgse handschrift (nr. 41, waarnaar hierboven 
reeds is verwezen) is aanzienlijk langer dan de overeenkomende titel in het Oxfordse handschrift: 
 
 Oxford  Kapittellijst Die sake waer om dat God gaf Mellibeus dese onraste 
 Hamburg Kapittellijst Die sake waer om dat God gaf Mellebeus dese onruste dats te verstane van allen 

landsheren is hi exempele82 
 
 De kans bestaat dat de kapittellijst met de kapittelopschriften uit de pen van Jan van Boendale af-
komstig is. Hij had eerder zijn Der leken spiegel al van een kapittellijst voorzien.83 Dat Jan van Boen-
dale zich met de opschriften in de Melibeus kan hebben bemoeid, heeft Gerard Sonnemans eveneens 
opgemerkt. Hij wees op de mogelijkheid dat het opschrift aan het begin van de tekst, boven de kapit-
tellijst, van Jan van Boendale zelf is. Het komt namelijk overeen met het opschrift van de Latijnse 
tekst.84 In het Hamburgse handschrift komt dit opschrift eveneens voor, in dit geval boven de proloog, 
niet boven de kapittellijst.85 
 Dat de Melibeus mogelijk een vaste kapittellijst heeft gehad, verklaart de drie hierboven vermelde 
onregelmatigheden in de kapittellijst in het Oxfordse Boendale-handschrift nog niet. Hoe zijn deze 
fouten in de kapittellijst terechtgekomen? Heeft de kopiist ze zelf gemaakt, of heeft hij ze overgeno-
men uit zijn legger? Zoals in paragraaf 4.3.2a en 4.3.3a zal blijken, heeft hand A vrijwel foutloze ka-
pittellijst voor Jans teesteye en Dat boec van der wraken opgesteld. Deze kopiist werkte blijkbaar 
nauwkeurig. Misschien mogen de fouten in de kapittellijst bij de Melibeus daarom niet aan deze kopi-
ist van het Oxfordse Boendale-handschrift worden toegeschreven, maar moeten ze gezocht worden in 
de codex waaruit hij overschreef (of een nog eerdere kopie), waar ze het resultaat van onoplettendheid 

                                                           
81 Melibeus (Hamburg), regel 7ra23-26, 10va23-25, 7rb28-30, 21vb35-36, 7rb43-44 en 25ra41. Tussen vierkante haken staat 
een reconstructie van de tekst door De Vries. 
82 Melibeus (kapittellijst), regel 88-89 en Melibeus (Hamburg), regel 7rb35-38. 
83 Piters 2002, 49-50. 
84 Sonnemans 1996, 62. De Middelnederlandse titel luidt ‘Hier beghint dat boec van troeste ende van rade dat gheheten es 
Mellibeus’ en de Latijnse ‘Incipit Liber consolationis et consilii’.  
85 Melibeus (Hamburg), regel 7va16-18. 
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waren. Wanneer wordt aangenomen dat de kapittellijst en de eerste kolom van de proloog op f. 1 in 
dezelfde arbeidsgang zijn gekopieerd, is het zelfs heel goed te begrijpen dat de kopiist de fouten in de 
legger niet heeft opgemerkt: hij schreef zijn voorbeeld van voor naar achter over en controleerde mo-
gelijk de kapittelopschriften niet. In paragraaf 4.6 zal ik een laatste maal op deze kapittellijst terugko-
men. 
 
Om een beter beeld te krijgen van de Melibeus in het Oxfordse Boendale-handschrift loont het de 
moeite om de tekst te vergelijken met de paralleloverlevering en de codices waarin deze is overgele-
verd. De Hamburgse codex, in de eerste plaats, is evenals het Oxfordse Boendale-handschrift een per-
kamenten codex in twee kolommen. De 107 bijgesneden bladen van ca. 252 × 168 mm met een blad-
spiegel van ca. 220 × 140 mm zijn gevuld met kolommen van 45 regels, beschreven door één kopiist 
(die tevens de rubricator was) in een littera textualis die minder verzorgd oogt dan het schrift in de 
Oxfordse codex. Voor de gerubriceerde opschriften is geen vast aantal regels overgeslagen, maar pre-
cies het aantal dat nodig was.86 De kapittelnummers zijn eveneens met rode inkt geschreven en zijn 
meestal te vinden na het opschrift, na de eerste regel van het nieuwe kapittel of na de laatste regel van 
het voorgaande kapittel. De Melibeus bevindt zich in deze codex tussen twee delen van de Sidrac. Op 
f. 1ra-6rb, de eerste zes bladen van het eerste quaternio, staan de proloog en de kapittellijst van deze 
tekst en op f. 33ra-107vb de eigenlijke tekst. De Melibeus begint op f. 7ra, het voorlaatste blad van het 
eerste quaternio en eindigt op f. 32ra aan het eind van het vierde katern. De Hamburgse redactie be-
slaat dus net iets meer bladen dan de Oxfordse redactie. Ondanks de inhoudelijke verschillen kunnen 
zowel de Sidrac als de Melibeus worden gerekend tot de moralistisch-didactische literatuur. De Meli-
beus handelt over ethisch gedrag (hoe reageer ik als mij oneer wordt aangedaan, in de vorm van fysie-
ke schade aan mijn familie?), terwijl de Sidrac een tekst is waarin wordt uitgelegd hoe de wereld in 
elkaar zit. De heidense koning Bottus stelt Sidrac talrijke vragen over allerlei zaken. In zijn vragen 
leert Sidrac de koning en de lezer de wereld beter te begrijpen.87 
 De redactie van de Melibeus in het Hamburgse handschrift blijkt, volgens het totaal dat onderaan 
de transcriptie van Matthias de Vries staat, ruim 500 verzen langer te zijn dan de redactie in het Ox-
fordse Boendale-handschrift.88 Bijlage A in Snellaerts editie geeft bovendien een groot aantal verschil-
len tussen beide tekstgetuigen aan, maar het zou een nauwkeurige studie van de Melibeus vragen om al 
die verschillen goed in kaart te brengen.89 Enkele voorbeelden, op basis van het werk van De Vries en 
Snellaert, volstaan hier om een beeld te schetsen. Kapittel 6 telt in het Oxfordse Boendale-handschrift 
172 verzen, maar in de Hamburgse codex 185. Het verschil in het dertiende kapittel is zelfs nog groter: 
293 verzen in de Hamburgse codex tegenover 218 in de Oxfordse. Andersom blijken ook enkele kapit-
tels in de Oxfordse codex meer verzen te tellen dan in de Hamburgse, al zijn die verschillen minder 
groot. Kapittel vijftien heeft bijvoorbeeld 44 verzen in de Oxfordse codex en maar 30 in de Hamburg-
se. Aangezien de Melibeus een ‘citatentekst’ is, is hij makkelijk in te korten (of uit te breiden). Het 
weghalen van een volledig citaat laat geen sporen na en heeft doorgaans weinig gevolgen voor het 
betoog. De boodschap van de tekst blijft immers gelijk. Zoals in paragraaf 3.4i is besproken, deelt de 
Melibeus dit kenmerk met de ‘niet-literaire literatuur’.90 
 Bij een eerste verkenning van de weggelaten citaten bleken de afwijkingen tussen beide redacties 
geen opvallend patroon te vertonen. Er wordt, bijvoorbeeld, geen bepaalde autoriteit weggelaten of 
geen bepaald onderwerp. Het lijkt of vooral het aantal spreuken van autoriteiten in Prudentia’s betoog 
is verminderd in de Oxfordse redactie, maar dat mag niet verbazen, aangezien zij veel meer aan het 
woord is dan Melibeus. Ondanks deze verschillen op versniveau is er geen aanwijzing dat bewust aan-
passingen in de tekst van het Oxfordse handschrift zijn gedaan. Dit beeld wordt bevestigd door de 
verschillen op woordniveau tussen beide redacties. Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door ge-
bruik van synoniemen, afwijkende zinsbouw, anders geïnterpreteerde (en daarom veranderde) woor-
den, kopiistenfouten en andere niet-betekenisveranderende wijzigingen. Bij de bespreking hierna van 
                                                           
86 Aangezien de rubricator nooit te veel of te weinig ruimte had voor de opschriften, lijkt het aannemelijk dat de kopiist de 
witruimte tussen de teksten bepaalde aan de hand van de ruimte die nodig was voor de opschriften in zijn legger. Een enkele 
keer plaatst de rubricator een opschrift in de bovenmarge (bijvoorbeeld het opschrift van kapittel 11 op f. 13rb). 
87 Lie e.a. 2006, 9. 
88 De Vries (f. 74v) telt 4273 verzen. 
89 Snellaert 1869, 645-695. 
90 Mertens 1991, 121. 
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het Brusselse fragment zal ik kapittel 6 als voorbeeld gebruiken om de verschillen tussen de drie tekst-
getuigen duidelijk te maken. 
 Het Brusselse fragment is een bifolium met daarop een aaneengesloten passage uit de Melibeus en 
vormde dus ooit het binnenste bifolium van een katern. De passage komt overeen met vers 445 tot en 
met vers 801 in de editie van Snellaert van het Oxfordse Boendale-handschrift en begint met het op-
schrift boven kapittel 5 en eindigt in kapittel 7. De bladen uit deze codex (ca. 206 × 145 mm [ca. 180 × 
123 mm]) zijn eveneens in twee kolommen opgemaakt, maar voorzien van 48 regels per kolom. 
Evenals voor de Melibeus in het Oxfordse Boendale-handschrift zullen voor deze redactie drie quater-
nionen nodig zijn geweest (ca. 23 bladen).91 Het is daarom zeer waarschijnlijk dat ook deze redactie 
deel uitmaakte van een meertekstcodex. Het schrift van deze codex, een littera textualis, was duidelijk 
minder verzorgd dan dat van het Oxfordse Boendale-handschrift. De opschriften en kapittelnummers 
zijn evenals in de Oxfordse codex in zwarte inkt geschreven, maar in tegenstelling tot de codex wor-
den in het fragment de opschriften niet geschreven tussen twee blanco regels, noch rood onderstreept. 
Ze worden daar slechts gemarkeerd door een paragraafteken in de marge en lijken op het eerste ge-
zicht gewoon versregels te zijn, omdat elke eerste letter op een van de benodigde regels in de kapitaal-
kolom is geplaatst. Vergeleken met het Oxfordse Boendale-handschrift maakt deze codex een minder 
verzorgde indruk.  
 

 
 
 De verschillen tussen de tekst van het Brusselse fragment en de tekst uit beide codices zijn op 
woordniveau niet opmerkelijk. Een voorbeeld van de verschillen op woordniveau uit kapittel 6 is te 
vinden in tabel 4.8. In de passage tussen vers 594-600, waarin Prudentia aangeeft dat niet alle vrouwen 
slecht kunnen zijn, anders had geen enkele vrouw de zoon van God kunnen dragen, komen in bijna elk 
vers kleine verschillen voor. Geen van die verschillen is van invloed op de betekenis van de tekst, het 
kapittel of zelfs deze passage. Dit soort verschillen zijn kenmerkend voor de rest van kapittel 6 en, bij 
uitbreiding de hele Melibeus, waarbij wel moet worden opgemerkt dat in deze zeven verzen, in verge-
lijking met de rest van dit kapittel, vrij veel verschillen voorkomen. Op basis van deze verschillen is 
het niet uit te maken hoe de drie redacties zich tot elkaar verhouden. Wanneer er verschillen zijn, blij-
ken vrijwel altijd twee redacties dezelfde lezing te hebben, zodat het onmogelijk is te bepalen wat de 
oorspronkelijke lezing was: in vers 596 lezen de Oxfordse en Hamburgse redactie ‘nature’, terwijl de 
Brusselse redactie ‘vorme’ heeft; in vers 598 bevatten de Oxfordse en Brusselse redactie ‘arch’ en de 
Hamburgse ‘quaeds’; en in hetzelfde vers hebben de Hamburgse en Brusselse redactie ‘gheweten’ en 
de Oxfordse ‘vonden’.  
 Op versniveau lijkt het Brusselse fragment aan te sluiten bij de Hamburgse codex. Dit maakt het 
aannemelijker dat de redactie die in het Oxfordse Boendale-handschrift is terecht gekomen ooit bekort 
is. In het Hamburgse handschrift en op het Brusselse fragment komen tussen vers 548 en 549 (volgens 
de telling van het Oxfordse handschrift) de volgende twee verzen voor: 
 
 Dats I quaet belof, zijt des vroet, 
 Datmen met quaetheden vuldoet 
 
                                                           
91 Het is mogelijk dat het Brusselse fragment afkomstig is uit het eerste katern van een codicologische eenheid die begon met 
de Melibeus. Volgens de Hamburgse redactie gaan 463 verzen vooraf aan de tekst op het fragment (444 verzen volgens de 
Oxfordse redactie). Hiervoor zijn ca. 9,5 kolommen nodig, of drie folia. Op de resterende 2,5 kolommen zou nog nipt de 
kapittellijst passen. 

Vers  Oxford Hamburg Brussel 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 

Die reyne maghet was uutvercoren, 
Daer hi ane, in ware dinc, 
Menschelike nature ontfinc. 
Dat seker niet en ware ghesciet 
Hadde hi daer arch in vonden iet. 
Men heeft oec te vele stonden 
Menech heylich wijf vonden; 

Die reine maget was uutvercoren, 
Daer hi an, in ware dinc, 
Menschelike nature ontfinc. 
Des zeker ne ware niet ghesciet 
Haddiere quaeds in gheweten yet. 
Men hevet oec te vele stonden 
Vele heiligher wive vonden; 

Die reine magt was vercoren, 
Daer hi, in werliker dinc, 
Menschelike vorme ontfinc. 
Zeker en ware ghesciet 
Haddire args geweten yet. 
Men heeft doe ten stonden 
Menich heilich wijf vonden; 

Tabel 4.8: Verschillen op versniveau in kapittel 6 van de Melibeus, in drie redacties (volgens de verzentelling van Snellaert 
1869). 
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Enkele verzen verder, tussen vers 554 en 555 komen in het Hamburgse handschrift en op het Brusselse 
fragment vier verzen voor die in de Oxfordse codex ontbreken: 
 
 Tghescrevene recht maect ons vroet 
 Dat scijnt dat hi niet mesdoet 
 Die om die gherechtichede 
 Om keert van sinen ede 
 
En opnieuw, tussen vers 590 en 591, hebben de Hamburgse codex en het Brusselse fragment twee 
extra verzen: 
 
 Ende dat men niet can, sal men vragen 
 Ende onthouden ende henen dragen92 
 
Slechts op één plaats bevat de Brusselse redactie een citaat extra ten opzichte van beide andere redac-
ties. Tussen vers 538 en 539 staan zes verzen die in geen van beide codices voorkomen: 
 
 Ghine sult volgen niemens raet 
 Om [?]gripene enich quaet, 
 Maer ghi sult dat doen verstaen 
 Dat sonde ende quaet es gedaen. 
 Dit vint men in dit loy bescreven 
 Dat wise meester uut geven93 
 
Mogelijk was de Melibeus dus aanzienlijk langer dan hij tot nu toe bekend is. 
 Het zwaar gehavende Gentse Melibeus-fragment, ten slotte, is eveneens afkomstig uit een perka-
menten tweekoloms codex en is geschreven in veertig regels per kolom. De huidige afmetingen zijn 
ca. 238 × ca. 147 mm (met een bladspiegel van ca. 207 × ca. 130 mm), maar het blad is aan alle zijden 
bijgesneden, met name aan de binnen- en buitenmarge. Waarschijnlijk was het blad oorspronkelijk 
minstens twee à drie centimeter breder en ook iets hoger. Het schrift, een littera textualis, en de rubri-
cering ogen minder verzorgd dan het schrift en de rubricering in het Oxfordse Boendale-handschrift.94 
De passage die op dit fragment bewaard is gebleven, beslaat – op de eerste drie verzen na – kapittel 
37, het kapittel 38 en de eerste negentien verzen van kapittel 39. Deze passage komt overeen met vers 
2245 tot en met 2374 uit de Oxfordse redactie, maar blijkt evenals de passage op het Brusselse frag-
ment beter bij de Hamburgse redactie aan te sluiten.95 In kapittel 37 komen vier afwijkende passages 
voor die dit duidelijk aantonen: tussen vers 2261 en 2262 hebben het Gentse fragment en de Hamburg-
se codex tien extra verzen staan, en tussen vers 2269 en 2270 zelfs twintig.96 De laatste twee verzen uit 
dit kapittel in de Oxfordse codex (vers 2296-2297) komen niet voor in beide andere redacties. Ten 
slotte hebben zowel het Gentse fragment als de Hamburgse codex dezelfde alternatieve lezing voor de 
tekst in vers 2288-2289. 
 Door de beschadiging van het perkamenten fragment zijn de twee opschriften, die zonder extra 
witregels in de tekst zijn aangebracht, onleesbaar geworden. De rode inkt heeft de tand des tijds min-
der goed doorstaan dan de zwarte. Dit blijkt ook uit de beschadiging van de rode inkt van de para-
graaftekens en van de ophoging in de kapitaalkolom. Van het opschrift van kapittel 39 is niets meer te 
lezen (kolom vb). Op deze plaats zit een gat in het blad, omgeven door gekreukt perkament. Het op-
pervlak waar het opschrift van kapittel 38 op staat (bovenaan kolom va) is in betere staat, maar slechts 
van het woord ‘bewarene’ zijn nog enkele letters te lezen. De sporen van rode inkt na dit woord geven 
aan dat er nog tekst volgde. In de Oxfordse codex volgde geen tekst meer na het woord ‘bewarene’, 
maar mogelijk kwamen de nu onleesbare woorden overeen met het opschrift uit het Hamburgse hand-
schrift: 

                                                           
92 Respectievelijk Melibeus (Hamburg), regel 10vb11-12, 10vb19-22 en 11ra14-15. 
93 Brusselse Melibeus-fragment, regel 1vb3-8. 
94 De kapitaalkolom is bijvoorbeeld opgehoogd met een lange verticale, soms slingerende, rode streep. 
95 Willem de Vreese heeft dit ook opgemerkt, getuige een beschrijving van zijn hand die bij het fragment wordt bewaard. 
96 Op het Gentse Melibeus-fragment zijn het er slechts negentien, omdat één vers niet is gekopieerd. 
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 Oxford:  Van husen ende van borghen te bewarene 
 Hamburg:  Van husen borgen castelen te bewaren als mit recht97 
 
Door de beschadiging van deze opschriften is het niet mogelijk om te zien of ook deze codex genum-
merde kapittels had en of deze nummering, indien aanwezig, overeenkwam met die in de andere tekst-
getuigen.98  
 Op basis van dit ene blad kan geen reconstructie worden gemaakt van (een katern uit) de codex 
waaruit het afkomstig is. Wanneer aangenomen wordt dat het aantal verzen in deze redactie overeen 
kwam met het aantal uit de Hamburgse redactie waren 28 folia nodig voor de verzen, de opschriften en 
de kapittellijst tezamen. 
 
De bespreking van de paralleloverlevering van de Melibeus heeft drie belangrijke conclusies opgele-
verd. In de eerste plaats is de Melibeus een lange verstekst, maar is hij niet lang genoeg om een volle-
dige tweekoloms codex (van veertig à vijftig regels per kolom) te vullen. Er zijn andere teksten nodig 
om de codex meer volume te geven. In de twee gevallen dat een volledige codex is overgeleverd, zijn 
dat moralistisch-didactische teksten uit de Antwerpse school. In de tweede plaats is het Oxfordse 
Boendale-handschrift de meest verzorgde codex waarin de Melibeus voorkwam, terwijl, in de derde 
plaats, de redactie van de Melibeus in dit handschrift niet de meest complete blijkt te zijn. Omdat de 
tekst uit citaten is samengesteld, valt deze incompleetheid niet op. Dit betekent dat noch de samenstel-
ler, de kopiist of de beoogde gebruiker van de bekorting op de hoogte hoeven te zijn geweest, en als ze 
dat al waren, zal waarschijnlijk niemand zich eraan gestoord hebben.  
 Door deze observaties wordt het interessant bij de andere teksten uit het Oxfordse Boendale-
handschrift te letten op de kwaliteit van de redacties, de kwaliteit van de codices waarin ze te vinden 
zijn en de teksten waarnaast ze zijn overgeleverd. In paragraaf 4.6 zal ik hierop terugkomen.  
 
 
 4.3.2 Inhoud Boek II 
 
Het tweede boek van het Oxfordse Boendale-handschrift bevat volgens de kapittellijst één tekst van 46 
kapittels. Ook de kapittelnummering in de opschriften geeft dit aantal. Echter, aan het eind van kapittel 
44 staat een oproep tot een gebed en een afsluitende formule, waarmee Jan van Boendales Jans tees-
teye lijkt te eindigen. Kapittel 45 grijpt vervolgens terug naar een onderwerp dat in kapittel 32, 33, 34 
en 36 reeds was besproken: vrouwen. Aangezien dit kapittel ook als afzonderlijke tekst is overgele-
verd, lijkt het mij gerechtvaardigd om het, samen met kapittel 46, dat over een onderwerp gaat dat in 
Jans teesteye niet voorkomt, te behandelen als twee aparte teksten: Van der wiven wonderlijcheit en 
Van ghevene (paragraaf 4.6). 
 
 
 
 a.    Jans teesteye – Jan van Boendale 
 
De tweede verstekst in het Oxfordse Boendale-handschrift is Jan van Boendales Jans teesteye. Evenals 
de Melibeus wordt deze tekst voorafgegaan door een kapittellijst. De kapitteltitels in deze kapittellijst 
komen echter veel nauwkeuriger overeen met de kapittelopschriften in de tekst dan bij de Melibeus het 
geval was. Het grootste verschil tussen de titels en de opschriften komt voor bij kapittel 25 waar in de 
titel ‘Wouter ende Jan’ staat, terwijl het opschrift over ‘Jan ende Wouter’ spreekt. De sterke overeen-
komst tussen kapitteltitels en -opschriften zou erop kunnen wijzen dat de kapittellijst bij dit afschrift 
van Jans teesteye is samengesteld op basis van de opschriften in de codex en dat er mogelijk geen 
kapitellijst in de legger stond, of dat Boendale er geen had opgesteld voor deze tekst. Op basis van één 
bewaarde kapittellijst is het echter moeilijk om daar zekerheid over te krijgen. 

                                                           
97 Melibeus (Oxford), zie Snellaert 1869, 83. Melibeus (Hamburg), regel 22rb31-32. 
98 Ik heb deze beschadigingen niet met ultraviolet licht bekeken. 
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 Jans teesteye bestaat uit 44 kapittels en 4101 verzen, inclusief een proloog van 113 verzen.99 Deze 
proloog valt uiteen in twee delen: vers 1-63 en vers 64-113, waarvan het begin gemarkeerd is met een 
rode lombarde. De tekst is bijna volledig in gepaard rijm geschreven. Alleen de eerste 63 verzen van 
de proloog zijn geschreven in gekruist rijm. Het ababcdcd-patroon dat hier wordt gevolgd, wordt 
evenwel onderbroken tussen vers 9 en 11 door het ontbreken van een vers dat op vers 10 rijmt, na vers 
9 of voor vers 11. Door de aanwezigheid van dit weesrijm heeft de totale verstekst een oneven aantal 
verzen. 
 De proloog van Jans teesteye is de enige plaats waar de naam Jan van Boendale bewaard is geble-
ven. In geen enkele ander handschrift met een tekst uit zijn oeuvre wordt zijn volledige naam vermeld. 
In vers 3-5 van de proloog bij Jans teesteye stelt de auteur zichzelf voor:  
 

   Alle die ghene die dit werc 
     Sien, lesen ende horen  
     Die gruetic, Jan, gheheten Clerc,  
     Vander Vueren gheboren. 
    Boendale heetmen mi daer  
     Ende wone te Andwerpen nu  
     Daer ic ghescreven hebbe menech jaer 

     Der scepenen brieve, dat segghic u.100 
 
Behalve zijn eigen naam maakt hij ook de titel van het werk (in vers 21) en de adressaat bekend. 
Evenals zijn Der leken spiegel heeft Boendale deze tekst opgedragen aan de edelman Rogier van 
Leefdale. Hij verwijst hier twee keer naar in de proloog:  
 

   Ende sonderlinghe gruetic minen here, 
    Dien ic met herten minne 
     Om die doghet ende om die ere. 
     Dats minen here her Rogiere,  

      Diemen heet van Leefdale. 
 

   Desen boec sal ic hem senden  
    Ende hi sal heten Jans Teesteye101 
 
en 
 

   Ende dat [ = zijn dichtkunst] willic al gader keren [ = aanwenden] 
     Inden dienst [ = ter ere van ] ende inder eren 
     Mijns heren Rogiers van Leefdale,  
    Dien ic gheve alte male 
     Lijf ende goet, herte ende sin; 
     Want ic en an hem niet min 
     Naest Gode den hoghen vryen 
     Ende sijnre liever moeder Marien. 
    God gheve dat hi niet en vinde hier in 
     Dat hem wanhaghe in sinen sin; 
     Want ic hebbe gheweest in vresen 
     Alsic hem van dien ende van desen 
     Dichte ende ict hem soude senden 
    Dat hi daer yet mochte venden 
     Dat buten bescede waer ghemaect; 
     Want hi is also gheraect 
     Van sinne dat ics daer om mi 

                                                           
99 Voor de telling van de kapittels houd ik de nummering in het handschrift aan waarin de proloog als eerste kapittel wordt 
meegeteld. De nummering in Snellaert 1869, 137-286 wijkt hiervan af: de proloog is niet meegenummerd, waardoor de tekst 
bij hem maar 43 kapittels telt. 
100 Jans teesteye, vers 1-8. 
101 Jans teesteye, vers 9-13 en 20-21. 
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     Te voerder huede ende oec bi, 
    Want hi mi sulc stont heeft der af 
     Berespt van dien dat ic hem gaf.102 

 
Boendale geeft hier aan dat hij al eerder iets aan Rogier van Leefdale heeft opgedragen, maar dat de 
edelman daar niet helemaal tevreden over was. Doorgaans wordt aangenomen dat hier Der leken spie-
gel wordt bedoeld en dat Boendale zinspeelt op kritiek op zijn opvattingen over vrouwen (zie para-
graaf 4.3.2b).103 
 Ten slotte deelt Boendale in de proloog mee wat hij in de tekst gaat bespreken: 
 

   Desen boec die heeft inne 
    Dat tfolc nu es also goet 
    Alst nye was van beghinne,  
     Dies menech niet en wilt wesen vroet; 
     Ende dan voert sal ic u leren 
     Vanden state alrehande 
     Des volx der papen ende der heren 
    Diemen vendt achter lande; 
     Ende dan sal volghen sekerlike 
     Vanden doemsdaghe daer na  
     Ende vander bliscap van hemelrike 

     Ende de druefheyt vander hellen, alsic versta104 
 
Jans teesteye is een dialoog tussen Jan en Wouter, waarin Jan zijn ‘teesteye’, of ‘overtuiging’, uitvoe-
rig uiteen zet. Hij geeft zijn mening over tal van zaken en weerlegt al Wouters bedenkingen, die tel-
kens uitgaan van de opvatting dat het vroeger allemaal beter was. Jan is echter de mening toegedaan 
dat in totaliteit de mensheid er tegenwoordig beter aan toe is dan vroeger. Hij bespreekt hiertoe lands-
heren, schepenen, geestelijken en vrouwen, de christelijke wet, de joodse wet en de heidense wet, de 
redenen achter doodslag en overspel, de geboden en de zeven hoofdzonden.105 
 De dialoogvorm is de rode draad door de tekst, waarbij Jan soms enkele kapittels lang aan het 
woord blijft. De verteller uit de proloog, die zich identificeerde met de auteur Jan van Boendale, is 
echter nooit ver weg. Hij doet verslag van een dialoog aan een luisterend publiek (aurale receptie). In 
de proloog spreekt hij zijn publiek aan met de opmerking: 
 

   Nu hoert, ic sal u nu vertellen 
     Hoe dat twee ghesellen 
     Te gader waren in wandelinghen 
    Ende spraken van velen dinghen.106 

 
Deze opmerking staat op een positie waar hij niet onmiddellijk uit de toon valt. In vers 2481 daarente-
gen, halverwege kapittel 29, verrast de tussenkomst van de verteller wel, wanneer hij voor het eerst de 
dialoog onderbreekt. Daar lezen we: ‘Lieve kindere, wat mach ic u leren’. Aan het begin van kapittel 
43 (vers 3830) onderbreekt hij de dialoog voor een tweede maal: ‘Lieve kindre, nu verstaet’. Na dit 
laatste voorbeeld wordt niet meer teruggekeerd naar de dialoog tussen Wouter en Jan. Dit is opvallend, 
aangezien hun dialoog daarvoor niet formeel was beëindigd. Hierdoor is het onduidelijk wie in de 
laatste twee kapittels aan het woord is. Moet kapittel 43-44 gezien worden als onderdeel van een lan-
ge, laatste monoloog van Jan die in kapittel 42 al was begonnen, zoals Dirk Kinable stelt, of neemt de 
verteller/Boendale het hier over met de zojuist vermelde aanspreking van het publiek?107 Desalniette-
min komt de inhoud van de laatste twee kapittels overeen met de in de proloog aangekondigde the-
ma’s: het Laatste Oordeel, de hel en de hemel (vers 57-59). 
                                                           
102 Jans teesteye, vers 82-101. MNW: ‘keren I’ trans. betekenis 5; ‘dienst’ betekenis 4.2 (vgl. 4.1) (19 juni 2014). 
103 Dit wordt nog steeds algemeen aanvaard. Na Snellaert 1869, xv, heeft ook Brinkman 1993, 53-54 dit vermoeden uitge-
sproken en recent nog Van Oostrom 2013, 166. 
104 Jans teesteye, vers 48-59. 
105 Voor een meer uitgebreide bespreking van Jans teesteye, zie Van Oostrom 2013, 158-161. 
106 Jans teesteye, vers 102-105. 
107 Kinable 1997, 96-97. 



HOOFDSTUK 4 • HET OXFORDSE BOENDALE-HANDSCHRIFT 

  
 

• 173 • 

Van Jans teesteye zijn nog drie tekstgetuigen bewaard gebleven, maar enkel de redactie in het Oxford-
se Boendale-handschrift is volledig. De fragmenten van de andere twee codices zijn te vinden in de 
Leidse Universiteitsbibliotheek en in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.108 Het Leidse fragment is 
afkomstig uit een perkamenten driekoloms meertekstcodex (ca. 420 × 310 mm [330-315 × 225-220 
mm], 50 rr.) uit het midden van de veertiende eeuw, geschreven in een verzorgde littera textualis, 
waarin ook (in ieder geval) Maerlants Rijmbijbel, Der naturen bloeme en een excerpt uit de eerste 
partie van zijn Spiegel historiael stonden en de Dietsche doctrinale, die aan Jan van Boendale wordt 
toegeschreven.109 Jos Biemans geeft aan dat de codex mogelijk uit twee delen bestond.110 Het frag-
ment van Jans teesteye bestaat uit een strook van één kolom breed. Aangezien de tekst op beide zijden 
van de strook aansluit, kunnen het alleen de derde kolom op de rectozijde en de eerste kolom op de 
versozijde van het blad zijn. Van de middenkolommen zijn slechts de eerste letters (versozijde) of de 
laatste letters (rectozijde) van enkele verzen bewaard gebleven. Deze vier kolommen bevatten (sporen 
van) vers 3849 tot en met 4051, verzen uit de laatste twee kapittels van de tekst (43 en 44). Zodoende 
zullen ze waarschijnlijk te vinden zijn geweest op het laatste van veertien bladen die in deze codex 
voor Jans teesteye nodig waren.111 De opschriften in deze codex zijn geschreven in zwarte inkt. In de 
middenkolom op de rectozijde zijn nog enkele sporen van het drieregelige opschrift van het laatste 
kapittel te zien. Ook het kapittelnummer is zichtbaar: een zwarte 41 (‘XLI’), in plaats van 44 in het 
Oxfordse Boendale-handschrift.112 Tekstueel wijkt deze kopie alleen op details af van de Oxfordse 
redactie. Ze veranderen de betekenis niet. 
 Het Brusselse fragment bestaat uit één blad en een kim van het pendantblad afkomstig uit een veer-
tiende-eeuwse perkamenten tweekolommer (ca. 210 × 140 mm [ca. 195 × 115 mm], 41 rr.), geschre-
ven in een minder verzorgde littera textualis dan het Oxfordse Boendale-handschrift. De tekst op dit 
blad komt overeen met vers 1280 tot en met 1440 (afkomstig uit kapittel 15 en 16), terwijl op de kim 
nog sporen te zien zijn van vers ca. 159-199 en 307-316 (uit kapittel 2 en 4). Waarschijnlijk was dit 
ooit het vierde bifolium in een katern, van binnenuit geteld, en besloeg de volledige tekst ca. 25 fo-
lia.113 Het opschrift boven kapittel 16 en het kapittelnummer zijn geschreven in rode inkt, zonder wit-
regels tussen tekst en opschrift, en luiden: ‘Vanden Romeinen I exempel XIII’. Ook hier valt op dat het 
kapittelnummer lager is dan in het Oxfordse Boendale-handschrift (13 in plaats van 16).  
 Evenals het Leidse fragment wijkt het Brusselse fragment tekstueel amper af van de redactie in het 
Oxfordse Boendale-handschrift. De enige betekenisvolle afwijking in het Brusselse fragment is de 
aanwezigheid van twee verzen tussen vers 1385 en 1386, die niet in de codex voorkomen. De lezing 
op het fragment lijkt de correcte te zijn (tabel 4.9). Daar wordt namelijk nader aangegeven welk soort 
vader bedoeld wordt, waardoor de in vers 1386 genoemde gevolgen beter te begrijpen zijn. 
 

 
 

                                                           
108 Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk 1527 : 16 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 209 (15). 
109 Reynaert 2002, 130-137 en 143-144. 
110 Alle gegevens volgens Biemans 1997, II, 431-432.  
111 Van elke kolom ontbreken de onderste twee verzen. Dit blad bevatte op de versozijde vijftig regels per kolom, maar op de 
rectozijde waren dit er 52 à 54 (de doorschijnende inkt toont dat de regels aan beide zijden niet gelijk lopen, en dat op de 
rectozijde één regel hoger begonnen wordt). Bij vijftig regels per kolom zijn in deze codex veertien bladen nodig om de 
volledige redactie van Jans teesteye uit het Oxfordse Boendale-handschrift te kopiëren.  
112 Hogenelst 1997, II, 42 (R41) houdt dus ten onrechte rekening met de mogelijkheid dat hier sprake is van losse overleve-
ring van dit kapittel. 
113 Voor de tussenliggende 964 verzen zijn 24 kolommen van 41 regels nodig, of zes bladen. Wanneer de codex was opge-
bouwd uit quinionen zou Jans teesteye (aangenomen dat deze redactie even lang was als de Oxfordse) aan het begin van een 
codicologische eenheid kunnen hebben gestaan. Bij quaternionen zou hij aan het eind van een katern zijn begonnen.  

Vers Oxford Brussel 
1385 

 
 

1386 
1387 

Het en es gheen vader vri,  
 
 
Want hi sijn kint verdoert 
Diet na werden niene trect voert. 

Hine es gheen vader vri 
Die sinen kinde dat ghestaedt 
Daer hijt te zwaerlijc niet verlaedt, 
Want hi sijn kint verdoert 
Diet na werde niet trect vort. 

Tabel 4.9: Verschillende lezingen van Jans teesteye in twee redacties (volgens de verzentelling van Snellaert 1869).  
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 De vergelijking van de drie bewaard gebleven tekstgetuigen leidt ook bij deze tekst tot een aantal 
interessante observaties. Om te beginnen is de lengte van Jans teesteye onvoldoende om op zichzelf 
een tweekoloms (of driekoloms) codex te vormen met veertig à vijftig regels per kolom. Daarnaast is 
het Oxfordse Boendale-handschrift het meest verzorgde tweekoloms handschrift waarin Jans teesteye 
voorkomt, maar wat luxe en formaat betreft, wordt het ruimschoots overtroffen door de driekoloms 
codex. Ten slotte blijkt de kapittelnummering in het Oxfordse Boendale- handschrift niet gelijk te 
lopen met de nummering in de andere twee codices. Op beide fragmenten worden drie kapittels min-
der geteld dan in de Oxfordse codex. Deze observaties worden nader bekeken in paragraaf 4.6.  
 
Kapittels van een lange tekst kunnen ook als zelfstandige tekst worden overgeleverd. Dit is het geval 
met kapittel 44 uit Jans teesteye. Het komt namelijk ook voor in het handschrift-Van Hulthem, met als 
opschrift ‘Ene edel exsempel ghemaect op den mensche’ (tekst 14). De verschillen met de redactie in 
het Oxfordse handschrift zijn minimaal.114 Tevens komt kapittel 44 voor als slotkapittel in twee andere 
teksten van Jan van Boendale: in het laatste kapittel van Dat boec van der wraken (zie paragraaf 
4.3.3a) en als kapittel 70 in de zesde versie van de Brabantsche yeesten.115 
 
 
 b.   Van der wiven wonderlijcheit 
 
De eerste toegift na Jans teesteye is Van der wiven wonderlijcheit (f. 45vb-46rb), dat ook in het Chel-
tenham-handschrift voorkomt. In het Oxfordse Boendale-handschrift is de tekst voorzien van het op-
schrift ‘Noch meer vanden wiven’ waarmee wordt terugverwezen naar kapittel 32, 33, 34 en 36 uit de 
voorgaande tekst. In deze kapittels zette Jan voor Wouter uiteen dat er twee soorten vrouwen zijn: 
slechte en goede. Het collectieve vrouwelijke geslacht wordt hier aangeduid met het woord ‘wiven’, 
en blijkt van karakter slecht te zijn. Slechts een selecte groep van deze ‘wiven’ weet zich te gedragen 
als ‘vrouwen’, de goede vrouw. Dit leidt in kapittel 36 tot de conclusie dat alle ‘vrouwen’ ‘wiven’ zijn, 
maar niet alle ‘wiven’ ‘vrouwen’.116 Wanneer de lezer dus boven kapittel 45 in het opschrift leest dat 
er nog meer over de ‘wiven’ zal worden gesproken, weet hij onmiddellijk dat hier opnieuw van leer 
zal worden getrokken over de slechte eigenschappen van vrouwen. 
 Kort samengevat, in de woorden van Dini Hogenelst, vertelt Van der wiven wonderlijcheit (rijm-
schema: aabb) het volgende: 
 

Vogels en andere dieren hebben allerlei bijzondere gewoonten, maar het wonderlijkste dier is wel de 
vrouw. Zij is zo zot dat ze haar door God gegeven uiterlijk versmaadt. Van nature heeft ze een vlakke 
schedel, maar ze zet er grote horens op; zo verschijnen de vrouwen gehoornd als beesten in de kerk en op 
feesten. Ze zijn ook niet tevreden met hun natuurlijke teint en smeren daarom van alles op hun gezicht. 
Bovendien dragen ze op feesten geleende kleren, wat een grote schande is. Ook slepen ze lange staarten 
achter zich aan, zoals slangen doen. [...] Lang haar mond houden kan ze ook niet: heel haar wezen is ge-
richt op mopperen, schelden en ruzie maken. Ze is ook heel handig in alles waar bedrog bij te pas komt. 
Dat hebben ze gedemonstreerd aan menige man die men tot de wijsten van de wereld rekende: Adam, 
Samson, David, Salomon en vele anderen. De ‘ik’ wil dit niet gezegd hebben over goede deugdzame 
vrouwen: hen kan niemand genoeg prijzen.117 

 
De redactie van deze tekst die in het Cheltenham-handschrift voorkomt, is dubbel zo lang.118 In deze 
codex telt hij 226 verzen, tegenover 112 verzen in het Oxfordse Boendale-handschrift. Ondanks dit 

                                                           
114 Voor een editie van deze tekst, zie Brinkman & Schenkel 1999, I, 227-232. In de codex staat de tekst op f. 26ra-27rb. Vers 
3894-3895 uit de Oxford-redactie ontbreekt in het handschrift-Van Hulthem, terwijl er tussen vers 4054-4055 een extra rijm-
paar is ingevoegd. 
115 Mak 1958, 14 (Vgl. Van Anrooij 1995, 46 en Hogenelst 1997, II, 42-43 (R41)). Brinkman & Schenkel 1999, I, 79 vermel-
den abusievelijk dat dit kapittel wel in Der leken spiegel voorkomt, maar niet in Dat boec van der wraken. 
116 Jans teesteye, vers 3084-3086, Voor Jan van Boendales mening over vrouwen, zie Van Oostrom 2013, 166-169. 
117 Hogenelst 1997, II, 199 (R274). De beschrijving van de passage die alleen in het Cheltenham-handschrift voorkomt is hier 
weggelaten. 
118 De tekst staat op f. 327ra-328va in deze codex. Voor een beschrijving van het Cheltenham-handschrift, zie Biemans 1997, 
II, 426-431 (nr. 54) of Deschamps & Mulder 1998-lopend, IX, 40-42. Respectievelijk dateren ze het handschrift ‘XVab’ of 
‘tweede kwart of midden 14de eeuw’. Erik Kwakkel plaatst het handschrift in de tweede helft van de veertiende eeuw op 
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verschil van 114 verzen, kan de tekst in het Oxfordse Boendale-handschrift zonder problemen gelezen 
worden. Inhoudelijk valt het niet op dat een groot aantal verzen ontbreekt tussen vers 74 en 75. Bo-
vendien bevat de tekst enkel complete rijmparen. In het deel dat niet in het Oxfordse Boendale-
handschrift staat, wordt de weerspannigheid van de vrouw nog omstandiger uit de doeken gedaan: 
 

[Eerst merkt de verteller op dat vrouwen te diep uitgesneden decolletés hebben en vervolgens somt hij de 
uiterlijke kenmerken nog eens op: horens, ‘make-up’, lange staarten en diepe decolletés. Het is zondig en 
schandalig. Over de wonderbaarlijkheden van de vrouw kan hij nooit alles opschrijven. Het is niet een-
voudig voor een man. Hoe moet hij hiermee omgaan?] Als de man nee wil, wil de vrouw ja, en andersom. 
Wil hij wijn, dan schenkt ze hem bier, wil hij zijn vlees gebraden, dan kookt zij het enzovoort. [Wat is het 
toch een last om met zulke vrouwen te leven. Ze willen dat er altijd gehoor wordt gegeven aan hun wen-
sen, zonder aan de gevolgen te denken. Ook al zouden man en kind een jaar lang honger en dorst moeten 
lijden, ze willen hun zin hebben. En geeft een man haar niet wat ze begeert, dan zal ze het geld ervoor ste-
len. Op feesten wil ze altijd door iedereen gezien worden en de mooiste zijn. Daartoe beweegt ze zich 
vreemd en geeft ze zich zo’n vreemde gelaatsuitdrukking dat de verteller het niet kan uitleggen. In elke 
man die naar hen kijkt, zien ze een aanbidder en was er niemand die naar hen kon kijken, dan zouden ze 
zichzelf in de spiegel bewonderen. Verder kan ze geen geheimen bewaren.]119 

 
De 114 verzen sluiten inhoudelijk perfect aan op vers 74 en vers 75 uit het Oxfordse Boendale-
handschrift: het ontbrekende deel begint halverwege een opsomming over het uiterlijk van vrouwen en 
waar de teksten weer samenkomen, lijkt een volgend punt van die opsomming te staan (ze kunnen hun 
mond niet houden). De kans dat dit gedeelte van de tekst opzettelijk in (een legger van) het Chelten-
ham-handschrift is toegevoegd of in (een legger van) het Oxfordse Boendale-handschrift is weggela-
ten, lijkt onwaarschijnlijk, omdat de verschillen tussen beide tekstgetuigen verder opvallend klein zijn. 
Het afwijkende aantal verzen zou het gevolg kunnen zijn van een materieel defect van een legger, of 
een blad, dat ergens in de overlevering per ongeluk niet gekopieerd werd.120  
 De tekstuele verschillen tussen de twee overgeleverde redacties zijn, op bovengenoemde 114 ver-
zen na, zoals gezegd, erg klein. Alle andere verzen komen met elkaar overeen, eventueel op enkele 
kleine afwijkingen na, zoals woordvolgorde, synoniemen of tussenvoegsels. Slechts in een drietal ge-
vallen is een betekenisverschil waar te nemen, zonder echter de boodschap van de tekst te veranderen. 
Er is bijvoorbeeld onenigheid over de lengte van de staarten die de vrouwen als slangen achter zich 
aanslepen. Volgens het Oxfordse Boendale-handschrift zijn deze staarten namelijk twee el lang, vol-
gens het Cheltenham-handschrift drie el. Een vergelijkbare onenigheid is te vinden aan het eind van de 
tekst. In het Oxfordse Boendale-handschrift, vers 97-106, staat geschreven dat de verteller oordeelt dat 
het gekheid is om iets over de wonderbaarlijke natuur van ‘wiven’ te schrijven, aangezien velen voor 
hem dat al hebben getracht te doen: filosofen, profeten, andere meesters en ‘apoteke’.121 Volgens het 
Cheltenham-handschrift heeft geen enkele apotheker zich ooit aan zo’n beschrijving gewaagd, maar 
waren het – correct – juist dichters (‘poete’) die dat deden.122 In dezelfde passage komt ook het laatste 
kleine betekenisverschil voor. De laatste verzen van de tekst in het Oxfordse Boendale-handschrift 
luiden: 
 
   Daer om eest sotheit ende anders niet  

 Dat icker ave scrive yet. 
 Ende nyemen die dit sal sien 
 En begripe mi in dien 
 Dat ic dit segghe van goeden vrouwen  
 Daermen alle doghet aen mach scouwen, 

                                                                                                                                                                                     
basis van de aanwezigheid van haarlijntjes aan de ‘t’, een gebruik wat pas tussen 1350-1360 opkomt (mondelinge medede-
ling: 2 november 2011). 
119 Hogenelst 1997, II, 199 (R274) is voor dit ontbrekende gedeelte erg beknopt. Tussen vierkante haken heb ik de inhoud 
aangegeven die door Hogenelst niet is weergegeven. 
120 Hoe dat gemiste blad, of misschien bifolium er uit zag, is onduidelijk. Was het een blad uit een tweekoloms handschrift 
met 28 à 29 regels per kolom? Of een bifolium uit een eenkolommer met 28 à 29 regels per kolom? 
121 Van der wiven wonderlijcheit (Oxford), vers 101-102. MNW: ‘apoteke’ is ‘apotheek, apotecarijs, apotheker, artsenijberei-
der’ (18 juni 2014). 
122 Van der wiven wonderlijcheit (Cheltenham), vers 216. MNW: ‘poete’ is (1) ‘dichter’ of (2) ‘blijspeldichter’, ‘prozaschrij-
ver’, ‘ziener’ (profeet), of ‘iemand die onder goddelijken invloed staat’. 
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 Want hem en mochten alle die leven 
 Te vollen prijs niet ghegheven.123 
 

Het Cheltenham-handschrift heeft in plaats van ‘scrive’ het synoniem ‘dichte’ en in plaats van ‘sien’ 
het werkwoord ‘lesen’. 
 Inhoudelijk zijn in de Cheltenham-redactie geen noemenswaardige betekenisverschillen te ontdek-
ken. De handschriftelijke context daarentegen wijkt wel af. Terwijl de tekst in het Oxfordse Boendale-
handschrift slechts een echo is van een van de vele onderwerpen die Jan en Wouter in Jans teesteye 
bespraken, behoort hij in het Cheltenham-handschrift tot een cluster van vijf korte versteksten waarin 
de nadruk ligt op de slechte, vooral seksuele, eigenschappen van vrouwen. Van der wiven wonderlij-
cheit opent dit cluster en gaat vooraf aan twee teksten waarin vrouwen geportretteerd worden met een 
obsessie voor seks en een tekst waarin een zeer gewilde prostituee de hoofdrol speelt.124 Ook in de 
vijfde tekst, Van dinghen die selden gheschien, worden enkele kwalijke eigenschappen van vrouwen 
genoemd, al maken ze hier slechts onderdeel uit van een langere, gevarieerde opsomming zeldzaam-
heden. Dit cluster vrouwonvriendelijke teksten vult de laatste bladen uit de tweede codicologische 
eenheid van het Cheltenham-handschrift, een eenheid die voor het grootste deel is gevuld met Die 
Rose, een vertaling van Le roman de la rose van Guillaume de Lorris en Jean de Meun. Ook deze ver-
taling vertoont misogyne trekjes, zoals Dieuwke van der Poel heeft aangetoond. De bewerker heeft uit 
een passage van 5000 verzen, die hij nagenoeg volledig heeft weggelaten, enkel het deel bewaard 
waarin kritiek op vrouwen werd geuit.125 Van der wiven wonderlijcheit lijkt perfect in deze handschrif-
telijke context te passen.  
 De aanwezigheid van deze tekst aan het einde van Boendales Jans teesteye in het Oxfordse Boen-
dale-handschrift heeft tot het vermoeden geleid dat hij van de hand van Jan van Boendale zou kunnen 
zijn. Reeds Snellaert merkte op dat de tekst ‘geheel zijnen trant en zijne zienwijze [verraadt], ja het 
[...] bevat tot zelfs des dichters reeds vermelde vrees van om reden zijner vrijmoedige taal miskend te 
worden.’126 Karel Stallaert twijfelde zelfs niet of deze tekst op naam van Boendale gesteld kon wor-
den, want ‘niets in bewoordingen of stijl verzet zich hiertegen.’127 De inhoud van Van der wiven won-
derlijcheit en de vier kapittels uit Jans teesteye waarin het karakter van vrouwen wordt besproken, 
komen inderdaad op enkele plaatsen opvallend overeen. In het vorige citaat was al te lezen hoe de 
auteur van Van der wiven wonderlijcheit in de slotverzen het verwijt probeert te ontlopen dat hij een 
generaliserende uitspraak doet over alle vrouwen en dat Jan van Boendale in kapittel 36 duidelijk pro-
beert te maken dat er ook goede vrouwen zijn. Een tweede overeenkomst is te vinden in kapittel 32 
van Jans teesteye. Daar staat: 
 

  Dat wijf boven al scoenheyt begheert: 
   Dat moghedi merken want si smeert 
  Haer aenschijn ende hare ghedane 
   Anders dan God maecte daer ane  
   Ende maken hoerne twee 
   Ghelijc enen stommen vee  
   Ende enen sleyp na haren ganc  
  Oft waer een steert II ellen lanc.128 

 
Zoals uit de samenvatting van Van der wiven wonderlijcheit bleek, behandelt de auteur daar ook het 
besmeren van het gelaat, de horens die de vrouw op het hoofd zet en de lange staart die zij achter zich 
aansleept.129 Het lijkt dus niet uitgesloten dat ook deze tekst door Jan van Boendale is geschreven, 
maar hoe deze zich verhoudt tot de kapittels uit Jans teesteye is niet te bepalen: verwerkte hij Van der 

                                                           
123 Van der wiven wonderlijcheit (Oxford), vers 105-112. De cursivering is door mij aangebracht. 
124 Respectievelijk: Van den vesscher van Parijs (f. 328va-330rb), Van der vrouwen die boven haren man minde (f. 332ra-
332vb) en Van Heilen van Beersele (f. 330rb-331va). 
125 Van der Poel 1989, 50-51. Voor de bespreking van de inhoud van het Cheltenham-handschrift in deze alinea heb ik ge-
bruik gemaakt van Besamusca 2011B, 31-34.  
126 Snellaert 1869, xix. 
127 Stallaert 1889, 162. 
128 Jans teesteye, vers 2688-2695. 
129 Achtereenvolgens: Van der wiven wonderlijcheit, vers 39-56, 19-38 en 63-72. 
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wiven wonderlijcheit in Jans teesteye, of gebruikte hij elementen uit de laatste om een korte hekeltekst 
over vrouwen meer omvang mee te geven? En hoe onwaarschijnlijk is de mogelijkheid dat een pseu-
do-Boendale elementen uit Jans teesteye heeft gebruikt om een eigen tekst mee te schrijven?  
 
 
 c.   Van ghevene 
 
Van ghevene (f. 46rb-46vb) is de tweede tekst die na Jans teesteye is toegevoegd, en is voorzien van 
kapittelnummer 46. Hogenelst typeert deze tekst als een verhalende religieuze sproke en vat de tekst 
als volgt samen: 
 

Wij moeten God dankbaar zijn voor wat hij ons geeft. In Rome woonde een aanzienlijk heer die omwille 
van God veel van zijn goed weggaf. In zijn huis stond een grote pilaar, die hij heimelijk had laten volgie-
ten met goud. Er stond op geschreven: ‘Geef! God gaf de gevende man’. Toen deze man op sterven lag, 
riep hij zijn zoon bij zich en zei hem dat hij zich aan de woorden op de pilaar moest houden. Dat deed hij, 
zozeer zelfs dat hij bijna niets meer over hield. Toen hij de tekst op de pilaar weer eens las, constateerde 
hij dat het opschrift een leugen was gebleken. Hij sloeg de pilaar aan stukken, waardoor het daarin ver-
borgen goud eruit stroomde. Hij dankte God en beloofde altijd te blijven geven. De ‘ik’ besluit met een 
verhandeling over het belang van geven. Het deed God zijn hemel openen en Christus zijn bloed storten. 
Geven opent de toegang tot de hemel, bevrijdt van zonden en is de bron van alle goeds op aarde. Wie kan 
geven, mag de hoop koesteren die de gierigaard is ontzegd. Deze eigenschap bezorgt de ridders de zege in 
de strijd en leert hoe de geliefde voor zich te winnen. U hebt gehoord over het geven: geeft voort van wat 
God u geeft. Sla acht op deze woorden en geef!130 

 
Zoals uit deze beschrijving blijkt, bestaat de tekst uit twee delen: een exempel en een verhandeling. 
Het exempel (rijmschema: aabb) dat de eerste 58 verzen beslaat wordt door middel van een lombarde 
eveneens in twee gedeeld. Het eerste deel verhaalt over de heer uit Rome die zijn goud in de pilaar 
verborg, het tweede deel over wat na zijn dood gebeurde met zijn zoon. Met een ‘Nu wil ic voort van 
gheven spreken’ in vers 58 slaat de auteur vervolgens de brug naar de verhandeling. Deze verhande-
ling is de eerste strofische tekst in de codex (de andere strofische tekst wordt besproken in paragraaf 
4.3.4b). Elke strofe begint met een lombarde. Echter, niet alle strofen hebben hetzelfde rijmschema:  
 
 Vers 59-66: aabbaabb131 
 Vers 67-74: abababaa 
 Vers 75-106: abababab (4 keer) 
 Vers 107-118: aaaa aaaa babb 
 
De eerste zes strofen van de verhandeling geven elk een serie nieuwe voorbeelden waarin het nut van 
geven wordt geïllustreerd. De eerste strofen behandelen hoofdzakelijk hemelse zaken, terwijl de laat-
ste voornamelijk op het nut in aardse aangelegenheden wijzen. De zevende strofe besluit met de na-
drukkelijke raad het nut van geven voor het zielenheil in te zien. De diversiteit in rijmschema’s doet 
vermoeden dat de tekst is samengesteld uit meerdere teksten/spreuken: het exempel, de strofen met de 
voorbeelden en de slotstrofe. 
 In tegenstelling tot Van der wiven wonderlijcheit reageert Van ghevene niet duidelijk op een passa-
ge in Jans teesteye. Dit is al aan het opschrift te zien: ‘Dit es van ghevene’. In plaats van ‘noch’ wat 
extra uitleg over een reeds behandeld onderwerp, krijgt de lezer hier informatie over een niet bespro-
ken zaak. Er zijn geen andere tekstgetuigen van Van ghevene bekend. 
 
 
  

                                                           
130 Hogenelst 1997, II, 234-235 (R336). 
131 Deze strofe ontbreekt in de beschrijving van Hogenelst 1997, II, 234. 
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 4.3.3 Inhoud Boek III 
 
 a.  Dat boec van der wraken – Jan van Boendale? 
 
Dat boec van der wraken is de langste tekst in het Oxfordse Boendale-handschrift. Verdeeld over 53 
kapittels bevat het 5870 verzen in gepaard rijm, dat op slechts vier plaatsen wordt onderbroken, twee 
keer door een weesrijm en twee keer door een drierijm.132 Evenals Jans teesteye bevat deze tekst een 
kapittellijst waarvan de kapitteltitels sterk overeen komen met de opschriften in de tekst. In enkele 
gevallen komen kleine afwijkingen tussen beide voor, maar zelfs ondanks deze verschillen is de ver-
wantschap tussen de kapittelopschriften en -titels onmiskenbaar. Aan de hand van twee van deze af-
wijkingen kan worden afgeleid hoe de kopiist te werk is gegaan.  
 De lange opschriften van kapittel 36 en 48 uit Dat boec van der wraken luiden respectievelijk: 
 

Hoe die coninc van Vrancrijc verloes enen strijt jegen den coninc van Ynglant, ende van III goede poenten 
 

Van X poenten daer men Gods gracie mede vercrighen mach, ende een exemple van eenre vrouwen 
 
De kapitteltitels in de kapittellijst zijn echter nog langer: 
 

Hoe die coninc van Vrancrike verloes enen strijt jeghen den coninc van Ynglant, ende van drie poenten 
die elc goet here sculdich es te houdene 
 
Van X poenten daer men Gods gracie mede gewinnen mach, ende een exempel van eenre vrouwen die een 
kint hadde van haren sone 

 
De opschriften in deze tekst zijn aangebracht door de rubricator (paragraaf 4.2e), maar hij zag zich 
belemmerd in zijn taak door de vaste ruimte die de kopiist voor hem had open gelaten. Tijdens het 
kopiëren had de kopiist namelijk voor ieder opschrift evenveel ruimte gereserveerd: drie onbeschreven 
regels. Echter, de lengte van de opschriften was soms zo lang dat meermaals een kapittelnummer in de 
marge moest worden genoteerd. Ook de opschriften van kapittel 36 en 48 vullen de drie onbeschreven 
regels volledig. De rubricator had bij kapittel 36 nog net genoeg ruimte over om het tweede onderwerp 
kort te omschrijven: ‘ende III goede punten’. De kopiist van de kapittellijst, daarentegen, noteerde ‘drie 
poenten die elc goet here sculdech es te houdene’. Door dit verschil kan de kapittellijst hier dus niet 
gebaseerd zijn op de opschriften die in de tekst staan, zoals bij Jans teesteye het geval was (zie para-
graaf 4.3.2a), maar werd gebruik gemaakt van een andere aanpak. Zoals in paragraaf 4.2e is getoond, 
noteerde de kopiist representanten van de kapittelnummers om aan te geven welk opschrift in de onbe-
schreven ruimte moest worden ingevuld. Hij bezat dus een overzicht van de nummers met het bijbeho-
rende opschrift.133 Van dit overzicht hebben zowel de rubricator als de kopiist van de kapittellijst later 
gebruik gemaakt. Aangezien laatstgenoemde niet gebonden was aan een afgebakende ruimte om de 
kapitteltitels in te noteren, kon hij de tekst die hij op het overzicht aantrof volledig overnemen.  
 Hand A was zowel de kopiist van de kapittellijst als de rubricator in Boek III van het Oxfordse 
Boendale-handschrift (tabel 4.3). Hij noteerde de titels/opschriften die hij op het titeloverzicht van Dat 
boec van der wraken had dus twee keer. De sterke overeenkomsten tussen opschriften in de tekst en de 
titels in de kapittellijst zijn een bewijs dat hij zorgvuldig werkte als kopiist. De verschillen tussen de 
opschriften en de titels in het Oxfordse Boendale-handschrift spreken dat geenszins tegen, ze bewijzen 
                                                           
132 Dat boec van der wraken, vers 43-45, vers 2434 (II, 401), vers 3793 (III, 443) en vers 4978-4980 (III, 1628-1630). Bij deze 
vier onregelmatige rijmen lijkt niet noodzakelijk sprake te zijn van een ontbrekend vers of een toegevoegd vers, maar van een 
gedachte die een extra regel nodig had, al dan niet op rijm. Aangezien de tekst uit drie ‘boeken’ bestaat (zie hieronder) en 
Snellaert 1869 deze driedeling in zijn editie heeft aangehouden en voor elk ‘boek’ een eigen kapittel- en regelnummering 
heeft aangebracht, geef ik in deze studie zowel de Snellaert-nummering als de kapittelnummering uit de codex en/of de re-
gelnummering op basis van de volledige tekst, wanneer ik verwijs naar tekst uit het ‘tweede boek’ of het ‘derde boek’. 
133 De vorm van dit overzicht is onbekend. Het kan een kapittellijst uit de legger zijn, maar evengoed kunnen de representan-
ten verwijzen naar de opschriften in de tekst van de legger. Evenmin is het uitgesloten dat de nummering in dit overzicht 
werd aangebracht door een van de kopiisten van het Oxfordse Boendale-handschrift ten behoeve van een kapittellijst in de 
codex die ze aan het maken waren (vgl. de fragmenten uit de enige andere codex waarin Dat boec van der wraken was opge-
nomen: deze bevatten geen kapittelnummering), of dat ze een aparte kapittellijst met nummering samenstelden voorafgaand 
aan het kopiëren. 
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juist de zorg die hij aan zijn werk besteedde: hij noteerde de opschriften netjes in de beschikbare ruim-
te en, waar nodig, bekorte hij ze correct.134  
 Eén onregelmatigheid in de kapittellijst kan met bovenstaande uitleg niet verklaard worden. In 
paragraaf 4.2g heb ik getoond dat de eerste kapitteltitel in de kapittellijst ontbreekt en dat het opschrift 
van het inhoudsoverzicht kapittelnummer 1 heeft gekregen. Indien mijn conclusie dat zowel kapittelti-
tels als kapittelopschriften afkomstig zijn van hetzelfde inhoudsoverzicht correct is, dan heeft de kopi-
ist hier ondanks zijn nauwkeurigheid een fout gemaakt toen hij de kapittellijst toevoegde en merkte hij 
niet dat hij een opschrift oversloeg.135 Ik kom in paragraaf 4.6 terug op de kapittellijsten. 
 
Jan van Boendale beoogde met Dat boec van der wraken de godsvrucht bij de lezers te stimuleren. In 
de proloog staat geschreven: 
 

   Daer om so biddic met trouwen 
     Hen die dit boec selen scouwen  
     Dat si studeren met sinne 
     Die materie diet heeft inne  
     Ende daer ane willen leren 

  Kennen die vreese Ons Heren136 
 
De grondtoon van de tekst, volgens Frits van Oostrom, ‘is er een van afgrijzen over het niet langer 
afwendbare laatste oordeel Gods.’137 In de tekst wordt aan de hand van talrijke voorbeelden getoond 
hoe God de mensen straft. Snellaert typeerde de tekst als volgt: 
 

Het Boec vander Wraken is eene wijsgeerige beschouwing der geschiedenis, waar pausen, vorsten en vol-
keren, partijen en personen beurtelings in voorkomen, niet in chronologische orde, maar als getuigenissen 
voor des schrijvers bestraffende redeneering over gebreken en misgrepen, waaraan regenten en onderda-
nen hunne ongevallen, vernedering en ondergang te danken hebben. Het hoofdpunt zijner bekommernis-
sen is de behoudenis van het H. Roomsche rijk, een rijk met twee zwaarden, waarvan 
 

Deen es in spaeus macht, 
Dander in skeysers gehacht. 

 
En waarvan hij den val voorziet, niet zoo zeer door eigene zwaarte of de verkeerdheid van enkele keizers 
en pausen, als wel bij den hoogmoed en de hebzucht van prelaten en landsheeren en de eeuwenlange af-
gunst der fransche vorsten, die niet lijden kunnen dat iemand boven hen sta, ja hun gelijk zij.138 

 
Voor de behandeling van dit onderwerp verdeelde Boendale Dat boec van der wraken in drie ‘boe-
ken’. Althans, zo valt uit de enige volledig bewaarde tekstgetuige af te leiden. De eerste twee boeken 
behandelen de onmiddellijke wraak van God, terwijl het derde boek spreekt over ‘het wraakuitoefenen 
der menschen, wat bescheidenheid daartoe vereischt wordt, hoe men ze best in Gods handen laat en de 
straffen, ons door der Oppermeester overgezonden, gedwee verdragen zal.’139 
 De driedeling van de tekst blijkt slechts uit de incipits en explicits van de eerste en laatste kapittels 
van de boeken.140 Noch in de proloog, noch in de opschriften, noch in de kapittellijst wordt ze aange-
geven. Ook de kapittelnummers verraden geen driedeling: de nummering loopt ononderbroken door. 
Het eerste boek beslaat de eerste 22 kapittels (2033 verzen). De overgang tussen dit boek en het twee-
de boek luidt: 

                                                           
134 Dat kapittelopschrift 48 ‘vercrighen’ heeft en kapitteltitel 48 ‘gewinnen’ spreekt mijn bevindingen niet tegen. Een syno-
niem is niet noodzakelijk een afwijking (ook bij kapittel 6, 7 en 13 komen zulke kleine afwijkingen voor). De verschillen bij 
kapittel 32, 34 en 43 zijn eveneens te wijten aan te weinig ruimte voor de rubricatie.  
135 Een mogelijke verklaring kan zijn dat in het inhoudsoverzicht geen opschrift voor het eerste kapittel was voorzien en de 
kopiist daarom besloot zelf een opschrift aan de tekst toe te voegen. Toen hij in een latere fase de kapittellijst kopieerde, kan 
hij die toevoeging zijn vergeten. 
136 Dat boec van der wraken, vers 13-18.  
137 Van Oostrom 2013, 162-163 over Dat boec van der wraken (het citaat staat op p. 162). 
138 Snellaert 1869, xx-xxi. Hij citeert Dat boec van der wraken, vers 456-457. Vgl. Van Oostrom 2013, 161-163. 
139 Snellaert 1869, xx. 
140 Snellaert 1869 heeft deze driedeling aangehouden in zijn editie. 
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  Dierste boec nempt hier insel: 
  Hoeret hier des anders beghinsel. 
 
  Hoe yerstwerf lansheren ghemaect worden 
 
  Hier beghinnet dander boec: 
  Hoe God sinen swaren vloec 
  Op dat kerstenheyt sinden sal 
  Ende om des menschen sonden al141 
 
De formulering is kort en krachtig. Het tweede boek, dat hier begint, bevat kapittel 23-37 (1317 ver-
zen) en het derde boek kapittel 38-53 (2520 verzen).142 De overgang tussen deze boeken is nog minder 
opvallend dan de voorgaande, maar heeft een verrassing in petto: 
 

Dese materie legghic neder,  
Daer ic toe sal comen weder, 
Wilt God die alle dinc bekint, 
Alsic den derden boec hebbe gheint, 
Die u leren sal hoe dat ghi 
Van allen wraken sult sijn vri. 
En wilt wanhopen twint 
Wat wraken u God toe sint; 
Want ghi seker sult sijn van desen 
Dat hemelrijc u sal wesen. 
 
Dat die mensche selve niet wreken en sal,  
ende hoe die rechter recht doen sal 
 
Van Gods wrake heb ic u 
Hier vore gheseghet nu, 
Also ghi hebt ghehoert; 
Nu so moghedi horen voert 
Vander menschen wraken dan 
So ic best gheraken can.143 

 
Aan het eind van het tweede boek meldt de auteur niet dat het einde van een boek is bereikt. Slechts de 
mededeling dat er een derde boek zal volgen, waarin de lezer geleerd wordt hoe hij zich van alle wraak 
kan verlossen, impliceert dat het tweede boek zal eindigen. Aan het begin van het derde boek wordt 
vervolgens niet aangegeven dat er een nieuw boek begint. De overgang tussen het tweede en derde 
boek wordt enkel gemarkeerd door het veranderen van het onderwerp. Bovendien verwijzen de afslui-
tende verzen van het tweede boek niet alleen naar het derde boek, maar ook naar informatie die na het 
derde boek zal worden behandeld (of beter: weer zal worden opgenomen). Wim van Anrooij vermoedt 
dat Jan van Boendale van plan is geweest nog een vierde boek aan Dat boec van der wraken toe te 
voegen.144 De aankondiging van een vierde boek roept echter vragen op in het licht van de genese van 
Dat boec van der wraken. 
 Reeds Jacobus Mak en Floris Prims hebben gewezen op een gefaseerd ontstaan van Dat boec van 
der wraken.145 Op basis van reacties van Boendale op gebeurtenissen die hem tijdens het schrijven van 
de tekst ter ore waren gekomen, of waarvan hij getuige was geweest, heeft Van Anrooij deze fases 
nauwkeuriger kunnen dateren. Volgens hem heeft Boendale zijn eerste versie geschreven in 1346 en 

                                                           
141 Dat boec van der wraken, vers 2032-2037 (I, 2032-2033 en II, 1-4). Het opschrift is vet gedrukt. 
142 Dit doornummeren van kapittels over de ‘boekgrenzen’ heen zien we volgens Piters 2002, 51 eveneens in één handschrift 
van Boendales Der leken spiegel (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15658). 
143 Dat boec van der wraken, vers 3341-3355 (II, 1308-1317 en III, 1-6). Het opschrift is vet gedrukt. De ‘materie’ die de 
verteller in vers 3341 neerlegt zijn de drie punten om zowel God als de mens te vriend te houden, die hij daarvoor had behan-
deld. 
144 Van Anrooij 1995, 52-53. 
145 Mak 1958, 13-14 en Prims 1927-1949, IV-2, 233. 
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bevatte hij de eerste twee boeken en de eerste twaalf kapittels van het derde boek.146 Het laatste van 
deze kapittels lijkt te werken naar een afronding van de tekst, en ging mogelijk vooraf aan het werke-
lijke slot: het tweede deel van het huidige slotkapittel (dat uiteindelijk uit drie delen zou bestaan).147 
Toen Boendale in 1351 zijn pen oppakte voor het vervolg besloot hij gebruik te maken van de uitbrei-
ding die hij eerder dat jaar aan de Brabantsche yeesten had toegevoegd (en die had geresulteerd in de 
zesde versie van deze tekst). Met slechts enkele aanpassingen nam hij de stof uit deze uitbreiding over 
in de tweede versie van Dat boec van der wraken. In deze fase voegde hij vier kapittels toe aan het 
derde boek, evenals het eerste en derde deel aan het slotkapittel.148 Echter, wanneer er sprake is van 
twee fases in het ontstaan van de tekst, dan is de plaats van de aankondiging van het vierde boek aan 
het eind van het tweede boek opvallend. Bezien vanuit de enige volledige redactie die bewaard is ge-
bleven, en aangenomen dat deze opmerking reeds in de eerste versie aanwezig was, heeft Jan van 
Boendale blijkbaar twee keer zijn plannen niet volledig uitgevoerd en tevens tweemaal bewust de tekst 
met een slotkapittel afgerond. Wanneer, anderzijds, wordt aangenomen dat Boendale deze opmerking 
pas in de tweede versie toevoegde, is het vreemd dat hij hem niet heeft uitgevoerd. Hier stuiten we op 
enkele vragen die (nog) niet te beantwoorden zijn: waarom zou Boendale dat aangekondigde vierde 
boek niet hebben geschreven? Verwees hij met zijn opmerking aan het einde van het tweede boek wel 
naar een vierde boek, of was hij van plan een andere tekst te schrijven? Hoe betrouwbaar is de redactie 
van de tekst die we in het Oxfordse Boendale-handschrift aantreffen: is dit wel de volledige tekst? 
 
Van Anrooij heeft geprobeerd het publiek van Dat boec van der wraken te bepalen. Hiervoor vond hij 
een aanwijzing in de epiloog van de tekst, waar Boendale de tekst tot twee keer toe een ‘boecsken’ 
noemt en hem opdraagt aan hertog Jan III van Brabant: 
 

   Mar altoes danckics Onsen Here 
     Des goets dat Hi mi heeft ghedaen, 
     Ende bidde een ygheliken, die verstaen 
   Sal dat boecsken, ende den sin 
     Ende die materie diet heeft in, 
     Ende die hem dichtens onderwint, 
     Dat hijt voort dichte als hijt vint 
     Na die materie daert voer af ruert; 
    Want ict tot hier heb besuyrt 
     In eren eens goeds mans ende vermoghen 
     Van Brabant des hertoghen 
     Jans, dien ic altoos sculdich 
     Te dienen gheweest heb menichfuldich. 
    Dit boecsken wil ic hem laten, 
     Op dat hi hem te bat mach saten 
     Te comen ten ewighen rike hier boven, 
     Daer dinghele altoes Gode loven, 
     Daer wi moeten comen tsamen. 
    Nu seght allegader Amen.149 

 
Wanneer de tweede versie is opgedragen aan de Brabantse hertog, zo redeneert Van Anrooij, kort sa-
mengevat, is het onwaarschijnlijk dat de eerste versie ook aan hem was opgedragen. Hij wijst op de 
mogelijkheid dat Boendale een bredere verspreiding van zijn tekst anticipeerde, want in vers 5854-
5859 (III, vers 2504-2509) richt hij zich tot iedereen, ‘een ygheliken’, die de boodschap van het 
‘boecsken’ begrijpt en het in dezelfde lijn wil voortzetten. Aan wie de eerste versie kan zijn opgedra-
gen, vermeldt Van Anrooij niet, maar ook hier vermoedt hij een breder beoogd publiek: de kring van 
de Antwerpse stadsbestuurders.150 In vers 3872 (III, 522) bevat de tekst namelijk de opmerking: ‘Ay, 

                                                           
146 De eerste twaalf kapittels van het derde boek zijn kapittel 38-49 in het Oxfordse Boendale-handschrift. 
147 Van Anrooij 1995, 41-42 over de aanwezigheid van een deel van het huidige slotkapittel in de eerste versie van Dat boec 
van der wraken. 
148 Van Anrooij 1995, 41-47. De vier toegevoegde kapittels zijn kapittel 50-53 in het Oxfordse Boendale-handschrift. 
149 Dat boec van der wraken, vers 5852-5870 (III, 2502-2520). 
150 Van Anrooij 1995, 46-52. 
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ghi heren in desen stade’, waar Van Anrooij een aanwijzing voor het Antwerpse publiek in ziet. Het is 
echter onzeker of Boendale de tekst al heeft ‘gepubliceerd’ in 1346, of dat hij heeft gewacht tot 1351 
om de tekst openbaar te maken, want van de eerste versie is geen tekstgetuige bekend. 
 Hoe het publiek de tekst recipieerde, kan misschien afgeleid worden uit het aantal maal dat de ver-
teller zijn publiek aanspreekt. Vergeleken met de Melibeus en Jans teesteye gebeurt dat namelijk op-
vallend vaak. Terwijl in de Melibeus slechts twee aansprekingen te vinden zijn (zie paragraaf 4.3.1a) 
en in Jans teesteye slechts drie (zie paragraaf 4.3.2.a), zijn dat er in Dat boec van der wraken veel 
meer. Zeker 35 keer gebruikt de verteller het werkwoord ‘horen’ wanneer hij zijn publiek aanspreekt: 
ze moeten luisteren naar wat hij gaat zeggen, of ze hebben even daarvoor iets gehoord.151 Daarnaast 
vermeldt de verteller vijf keer dat hij iets gaat ‘segghen’ of heeft gezegd, of roept hij op om samen 
‘Amen’ te zeggen.152 Zijn publiek, ten slotte, spreekt hij meerdere malen aan met ‘lieve kinder’ of 
‘lieve vriende’, en één keer met ‘lieve vriende, lieve here’.153 Het is verleidelijk om hierin aanwijzin-
gen te zien voor een aurale receptie van de tekst, maar of dat terecht is, moet verder onderzoek uitwij-
zen. Opvallend is evenwel dat de voorbeelden van het werkwoord ‘horen’ door de gehele tekst voor-
komen, maar dat de drie voorbeelden van ‘segghen’ slechts in de kapittels die tot de eerste versie wor-
den gerekend te vinden zijn en het gezamenlijk amen zeggen alleen in het vervolg. De aansprekingen 
van het publiek met ‘lieve...’, ten slotte, komen eveneens enkel voor in de kapittels uit de eerste versie. 
Op basis van deze observaties kan het vers dat Van Anrooij een Antwerps publiek doet vermoeden 
ook anders worden geïnterpreteerd: in plaats van ‘heren die in deze stad aanwezig zijn’ zegt de vertel-
ler ‘heren die hier op deze plaats (waar de tekst wordt voorgelezen) aanwezig zijn.’ 
 
Twee kapittels uit Dat boec van der wraken komen ook elders voor. In de bespreking van Jans tees-
teye (paragraaf 4.3.2a) is reeds gemeld dat het laatste kapittel van die tekst in nog twee werken van Jan 
van Boendale voorkwam, de zesde versie van de Brabantsche yeesten en Dat boec van der wraken. 
Tevens kende dit kapittel ook een losse verspreiding. In het handschrift-Van Hulthem komt het name-
lijk voor als veertiende tekst. In Dat boec van der wraken (kap. 53; III, kap. 17) bestaat dit kapittel uit 
drie onderdelen, waarbij het begin van het tweede en derde onderdeel is gemarkeerd met een rood 
paragraafteken. In het opschrift worden de eerste twee delen al aangekondigd: ‘Van enen stride die in 
Zeeland gheviel, ende wat die mensche es ende wat hi werden sal’. Het eerste onderdeel handelt over 
een strijd in Zeeland (vers 5575-5622; III, vers 2225-2272), het tweede onderdeel is de volledige tekst 
van het laatste kapittel van Jans teesteye uit deze codex (vers 5623-5840; III, vers 2273-2490), en het 
derde onderdeel bevat een afsluitende klacht over de ouderdom van de auteur en een opdracht aan de 
Brabantse hertog (vers 5841-5870; III, vers 2491-2520). 
 Behalve het laatste kapittel uit Dat boec van der wraken kent ook kapittel 23 (het eerste kapittel uit 
boek II) een bredere overlevering. Dit kapittel staat onder het rijmende opschrift ‘Noch een redene sal 
hier na comen Die uten Leeken spiegel es genomen’ op f. 97v-99r in de Heber-Serrure-codex. Het 
opschrift presenteert dit kapittel nadrukkelijk als excerpt, niet als losse tekst (in tegenstelling tot de 
hierboven genoemde veertiende tekst uit het handschrift-Van Hulthem). Mag uit de verwarring tussen 
Der leken spiegel en Dat boec van der wraken worden afgeleid dat beide teksten door de dezelfde 
auteur geschreven zijn? Het zou een extra aanwijzing kunnen zijn in de discussie die al sinds de ont-
dekking van de codex woedt. Onder andere Snellaert, in de inleiding op zijn editie, en Mak, bijna een 
eeuw later, hebben Dat boec van der wraken aan Jan van Boendale toegeschreven, maar pas in 1995 
kon Van Anrooij de plausibiliteit van deze toeschrijving bewijzen, toen hij aantoonde dat de laatste 
kapittels in deze tekst overeenkomen met de laatste kapittels uit de zesde versie van Boendales Bra-
bantsche yeesten.154  
                                                           
151 Een veelvoorkomend alternatief voor ‘horen’ in deze tekst is ‘merken’. ‘Horen’ is te vinden in Dat boec van der wraken, 
vers 515, 529, 847, 1023, 1121, 1519, 1565, 1573, 1884, 1972, 2031, 2033, 2265 (II, 232), 2411 (II, 378), 2518 (II, 485), 2663 
(II, 630), 2881 (II, 848), 2958 (II, 925), 3169 (II, 1136), 3306 (II, 1273), 3353 (III, 3), 3354 (III, 4), 3971 (III, 621), 4076 (III, 
726), 4237 (III, 887), 4519 (III, 1169), 4620 (III, 1170), 4569 (III, 1219), 4674 (III, 1324), 5224 (III, 1874), 5524 (III, 2174), 
5535 (III, 2185), 5550 (III, 2200), 5583 (III, 2233) en 5593 (III, 2243). 
152 Dat boec van der wraken, vers 515, 1518 en 3352 (III, 2) voor ‘segghen’ en vers 5840 en 5870 (III, 2490 en 2520) voor een 
gezamenlijk amen. 
153 ‘Lieve kinder’ komt voor in Dat boec van der wraken, vers 262, 294, 1142, 2615 (II, 612), 2865 (II, 832) en 3199 (II, 
1166), ‘Lieve vriende’ in vers 2929 (II, 896), 3009 (II, 976), 3842 (III, 492) en 4096 (III, 746) en ‘Lieve vriende, lieve here’ in 
vers 1272. 
154 Snellaert 1869, xxv-xxxi; Mak 1958, 24-27 en Van Anrooij 1995, 44, nt. 20. 



HOOFDSTUK 4 • HET OXFORDSE BOENDALE-HANDSCHRIFT 

  
 

• 183 • 

Van Dat boec van der wraken is slechts één andere tekstgetuige overgeleverd. Fragmenten van deze 
veertiende-eeuwse perkamenten tweekoloms codex (42 rr.) worden bewaard in de Koninklijke Biblio-
theek te Den Haag en de Leidse Universiteitsbibliotheek.155 De folia moeten ooit iets hoger zijn ge-
weest dan ca. 209 mm en waren ca. 166 mm breed, met een bladspiegel van iets meer dan 171 mm bij 
133 mm.156 De tekst is geschreven in een littera textualis die minder verzorgd is dan die in het Oxford-
se Boendale-handschrift. De opschriften, die onmiddellijk voor en na de kapittels staan (zonder extra 
witregels), zijn aangebracht in rode inkt. Beide fragmenten zijn bifolia. Ze bevatten meerdere passa-
ges, alle afkomstig uit de eerste versie van Dat boec van der wraken. Het Haagse fragment beslaat vers 
339-498 en 836-997 (I, kap. 4-7 en 11-12) en het Leidse fragment vers 2638-2798 (II, kap. 7, vers 605 
tot en met kap. 10, vers 765) en vers 3780-3944 (III, kap. 6, vers 430 tot en met kap. 7, vers 594). Aan 
de hand van deze gegevens is af te leiden dat de codicologische eenheid waaruit deze fragmenten af-
komstig zijn uit vijf quaternionen bestond en dat Dat boec van der wraken daarin aan het begin van 
het eerste katern begon.157 Naast Dat boec van der wraken hebben vermoedelijk nog andere teksten in 
de codex gestaan, want het vijfde katern werd niet volledig gevuld met Boendales tekst. 
 Het is onzeker of deze kopie van Dat boec van der wraken van een kapittellijst was voorzien. In de 
gereconstrueerde codicologische eenheid was daarvoor geen plaats, voorafgaand aan de tekst. Zoals 
uit het Oxfordse Boendale-handschrift is gebleken, hoeft dit gebrek aan ruimte geen belemmering te 
zijn om toch een kapittellijst te voorzien, bijvoorbeeld aan het einde van de voorgaande codicologische 
eenheid, of op een toegevoegd blad. Voor een functionele kapittellijst zijn echter mogelijkheden tot 
verwijzen nodig: kapittelnummers of foliëring. Of de codex foliëring bevatte, is op de fragmenten, die 
alle zijn bijgesneden voor het hergebruik, niet meer vast te stellen. Dat de codex geen kapittelnumme-
ring bevatte is, daarentegen, wel duidelijk te zien. Bij geen enkele van de zeven (gedeeltelijk) bewaard 
gebleven opschriften was een nummer genoteerd. Dit kan een aanwijzing zijn dat deze redactie niet 
voorzien was van een kapittellijst.  
 Behalve door het ontbreken van de kapittelnummering onderscheiden de opschriften op de frag-
menten zich ook in een ander opzicht van de opschriften uit het Oxfordse Boendale-handschrift. De 
opschriften blijken namelijk opvallend anders te luiden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het op-
schrift van kapittel 30 (II, kap. 8). In het Oxfordse Boendale-handschrift en op het Leidse fragment 
staat respectievelijk: 
 
 Hoe die werelt gheplaghet sal werden met quaden volke ende overmids oncuysheyt XXX 
 
en 

 
 Noch an desen jammerliken wraken die in desen tiden gescien selen 
 
Welke opschriften het dichtst bij de oorspronkelijke, mogelijk door Jan van Boendale geschreven op-
schriften aansluiten, is niet te achterhalen op basis van twee redacties van de tekst.  
 Tekstueel zijn bij deze tekst geen grote verschillen waar te nemen tussen de fragmenten en de co-
dex. De verschillen betreffen vaak een afwijkende woordvolgorde, synoniemen, kleine tussenvoegin-
gen of weglatingen en af en toe een ander woord dat geen gevolgen heeft voor de inhoud van de tekst. 
Het meest in het oogspringende verschil is het voorkomen van ‘merct’ in vers 2663 (II, vers 630) op 
het Leidse fragment, terwijl het Oxfordse Boendale-handschrift ‘hoert’ heeft. Dit blijkt echter geen 
structurele afwijking tussen beide redacties te zijn, aangezien op andere plaatsen op de fragmenten wel 
‘hoert’ is gebruikt (vers 847, of vers 3898 (III, vers 548)). Verder komt een enkele keer een verspaar 
voor waarin de volgorde van de verzen is omgekeerd (vers 380-381, vers 932-933, of vers 3878-3879 
en 3900-3901 (III, vers 528-529 en 550-551)) en beide redacties bevatten meerdere versparen waarvan 
een van de twee verzen niet is gekopieerd. Op het Leidse fragment ontbreken bijvoorbeeld vers 2765 
en 3836 (II, vers 732 en III, vers 486) en in de codex ontbreekt een vers tussen vers 3793 en 3794 (III, 
vers 443-444). Slechts op twee plaatsen heeft een van beide tekstgetuigen meer verzen dan de andere: 
                                                           
155 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 D 2 en Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk 2002.  
156 De grootste hoogte is gemeten op het Leidse fragment (evenals de bladspiegel), de breedte is te meten op het Haagse 
fragment. 
157 Het Haagse fragment is het tweede dubbelblad (van binnenuit geteld) in het eerste katern en het Leidse fragment is het 
vierde dubbelblad (van binnenuit geteld) in het derde katern.  
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vers 446-449 komt niet voor op het Haagse fragment, terwijl datzelfde fragment iets verderop, tussen 
vers 453-454, twee verzen meer heeft.158  
 
Op basis van de hierboven beschreven kleine verschillen tussen de codex en het fragment blijken beide 
redacties van Dat boec van der wraken nauw aan elkaar verwant te zijn, maar worden ze wel geken-
merkt door verschillende opschriften. Bovendien zijn twee observaties die gedaan zijn na de bespre-
king van de paralleloverlevering van de Melibeus en Jans teesteye hier te herhalen: Dat boec van der 
wraken kan op zichzelf geen tweekoloms codex van veertig à vijftig regels per kolom vullen en het 
Oxfordse Boendale-handschrift is het meest verzorgde handschrift met deze tekst. 
 
 
 4.3.4  Inhoud Boek IV 
 
 a.   Van Maskeroen 
 
Het vierde boek uit het Oxfordse Boendale-handschrift bevat een viertal teksten, waarvan Van Maske-
roen de eerste is. Deze tekst in gepaard rijm telt 1351 verzen en beslaat bijna zeven volledige bladen 
uit het eerste katern.159 In Van Maskeroen staat de vraag centraal welke gevolgen Jezus’ kruisdood 
heeft gehad voor de mensheid. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven middels de beschrijving 
van een rechtszaak: 
 

In de tijd dat Jezus op aarde verbleef, probeerden de duivels hem op velerlei manieren in verleiding te 
brengen, want ze vreesden dat hij van goddelijke afkomst was en hen hun dode zielen zou ontnemen. Ze 
probeerden zelfs Pilatus te bespelen via zijn vrouw om Jezus’ offer te voorkomen, maar uiteindelijk kon-
den ze er niets tegen doen en bevrijdde Jezus na zijn kruisdood de goede zielen uit de hel.160 De duivels, 
die zinnen op herstel van de oude situatie wijzen Maskeroen aan om hun zaak te gaan bepleiten in de he-
melse rechtbank, met God/Jezus als rechter. Ondanks zijn verwoede pogingen om met argumenten aan te 
tonen dat hij in zijn recht staat, is Maria, de advocaat van de mensheid, elke keer in staat ze te weerleg-
gen. Uiteindelijk roepen beide partijen de hulp in van twee advocaten. Namens Maskeroen zullen Gerech-
tigheid en Waarheid lange pleidooien houden en namens Maria treedt eerst Barmhartigheid aan. Maria’s 
tweede advocaat, Vrede, brengt tenslotte eenheid onder alle advocaten, waarna Maskeroen zich uit de 
voeten maakt en Maria wordt gevierd als overwinnaar.161 

 
Meerdere boodschappen worden in deze tekst aan de lezer overgebracht. In de eerste plaats wordt hem 
uitgelegd dat door Christus’ offer de weg naar de hemel voor hem weer geopend is. In de tweede 
plaats wordt getoond dat de duivel allerlei listen zal bedenken om hem toch in de hel te doen belanden 
en in de derde plaats leert hij dat Maria, als middelares tussen de mens en God, hem kan redden wan-
neer hij in nood verkeert. 
 In zijn onderzoek naar strijdgedichten wees Jacobus Mak er op dat de tekst mogelijk is ontstaan 
door het samenvoegen van twee verhalen, want het karakter van het debat verandert abrupt op het 
moment dat de vier advocaten aantreden. Wat tot dan toe een juridisch debat was, verandert in een 
theologisch debat. Daarnaast kent de verhaalstructuur enkele onregelmatigheden. Niet alleen krijgt 
Maria, aangesteld als advocaat, plots twee advocaten toegewezen, maar ook wordt de rol van Masker-
oen en Maria tot een figurantenrol gereduceerd en ontbreekt een einduitspraak. Mak beschouwt het 
debat tussen de vier advocaten daarom als een invoeging in de oorspronkelijk juridische tekst.162 

                                                           
158 Omdat de eerste helft van de verzen is weggesneden en de resterende tekst verkleurd is door het contact met de lijm 
waarmee het fragment als dekblad was vastgekleefd, is niet te beoordelen of de twee extra verzen op het fragment overeen 
komen met twee van de vier extra verzen in de codex. 
159 De tekst bevat drie weesrijmen: zoals in paragraaf 4.2d is opgemerkt, zijn vers 736 en 810 onbeschreven regels (die wel 
zijn meegeteld in Snellaerts editie), het derde weesrijm is vers 1327. Het is niet zeker of hier een vers ontbreekt, aangezien de 
passage met dit vers afrondt (waarna, gemarkeerd door een lombarde, een nieuwe passage begint). 
160 Tot Jezus’ offer aan het kruis gingen alle zielen na de dood naar de hel, aangezien ze belast waren met de erfzonde (ver-
oorzaakt door de zondeval van Adam en Eva toen ze werden verleid door de duivel). De goede zielen verbleven tot Christus’ 
komst in het voorgeborchte van de hel, het limbo. 
161 Voor een meer gedetailleerde samenvatting van deze tekst, zie Snellaert 1869, lxii-lxxi. 
162 Mak 1948, 246. 
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 De rechtszaak in Van Maskeroen was een thema dat in grote delen van Europa bekend was. Frits 
van Oostrom heeft de oorsprong van deze dispuutstekst gelokaliseerd in de Parijse universitaire we-
reld.163 Van de Latijnse tekst die daar was ontstaan, zijn nog enkele getuigen bewaard gebleven, onder 
meer de incunabel Litigacio Mascaron contra genus humanum. De verhaalstof is in meerdere volksta-
lige versies overgezet. Er is onder andere een vroege volkstalige vertaling bekend in het Catalaans.164 
In het Middelnederlands komt deze rechtszaak die door de duivel wordt aangespannen behalve in Van 
Maskeroen ook voor als wagenspel in Mariken van Nieumeghen.165 Tevens bestaat er een Nederduits 
afschrift van Jacob van Maerlants vertaling van de Franse prozaversies van Joseph d’Arimathie en 
Merlin van Robert de Borron, de Graal-Merlijn (zie hieronder), waarin zowel het juridische debat 
tussen Maskeroen en Maria, als het theologische debat tussen de vier allegorische advocaten voor-
komt. In deze tekst is de Maskeroen-stof een opmaat tot de geboorte van de duivelszoon Merlijn, een 
nieuwe poging van de duivels om zielen naar de hel te lokken, nadat ze de rechtszaak hadden verloren.  
 Van Maskeroen bevat twee opvallende kenmerken. In de eerste plaats zijn grote delen van de tekst 
geschreven in de directe rede en in de tweede plaats moet de lezer een groot aantal juridische termen 
verwerken. Woorden als ‘procureerre’, ‘procuracie’, ‘dilacie’, ‘obedient’, ‘consistorie’, ‘citacie’, ‘sus-
pect’, ‘interlocutorie’, ‘allegieren’, ‘prescripcie’, ‘poiteniere’ en ‘approberen’ komen meer dan eens 
voor.166 Beide kenmerken zijn eveneens te vinden in de Maskeroen-episode in de Graal-Merlijn.167 
Van Oostrom verklaart ze door een verband te leggen tussen de tekst en het onderwijs. Aan de Parijse 
universiteit was de Latijnse tekst volgens hem waarschijnlijk ontstaan om opgevoerd te worden en 
toekomstige pleiters te trainen, waarna de tekst zich in het rechtsonderwijs verspreidde. Jacob van 
Maerlant die zijn opleiding waarschijnlijk aan de kapittelschool van Sint-Donaas gevolgd had, kan 
daar heel goed ook rechtskundige kennis hebben opgedaan, en op die manier met de tekst in aanraking 
zijn gekomen.168 Zowel de directe rede als de juridische terminologie behoorden waarschijnlijk al tot 
de oudste versies van de tekst. 
 Van de Graal-Merlijn is tegenwoordig nog één volledige kopie bekend, geschreven rond 1425, in 
een Nederduitse schrijftaal, die nu bewaard wordt in Burgsteinfurt.169 Fragmenten van drie Westmid-
delnederlandse of Brabantse codices uit de veertiende eeuw zijn eveneens bewaard gebleven, maar 
deze bevatten de episode over Maskeroen niet.170 Tot op heden is nog geen onderzoek gedaan naar de 
verhouding tussen de Maskeroen-episode in Maerlants tekst en Van Maskeroen. Alleen Mak heeft de 
teksten samen besproken. Hij geeft aan dat beide teksten tot aan de episode waarin de hulp wordt inge-
roepen van twee advocaten, gelijk oplopen en ‘vrijwel woordelijk’ met elkaar overeenstemmen.171 
Zoals blijkt uit tabel 4.10 zijn de overeenkomsten inderdaad aanzienlijk, maar wijzen de verschillen in 
zinsbouw en rijm in de richting van twee verschillende vertalingen van hetzelfde verhaal. Dit betekent 
dat de anderstalige brontekst eveneens het theologische debat moet hebben bevat. Het ligt namelijk 
niet voor de hand dat twee vertalers dezelfde aanpassing aan een tekst doen.  
 Er zijn evenwel aanwijzingen dat er sprake is van slechts één vertaling. Het gedeelte over de vier 
advocaten komt namelijk eveneens voor in een Duitse prozaversie van Lodewijk van Velthems voort-
zetting van de Vierde Partie van de Spiegel historiael, zoals Geert Warnar heeft aangetoond.172 Het 
blijkt een vertaling te zijn van de interpretatie van Psalm 84,11 (Vulgaat) door Hugo van Sint-Victor, 
een dispuut tussen barmhartigheid en waarheid. De overeenkomsten tussen de episodes in de Duitse 
prozaversie van Velthems Spiegel historiael en de Nederduitse Graal-Merlijn zijn opmerkelijk, waar-

                                                           
163 Van Oostrom 1996A, 44. 
164 Van Oostrom 1996A, 44 en Van Oostrom 1996B, 11. 
165 Tussen vers 728-857 uit Mariken van Nieumeghen, volgens Ramakers & Wilmink 1998, komen meerdere passages uit het 
wagenspel voor. 
166 Deze woorden komen o.a. voor in, respectievelijk, Van Maskeroen, vers 91, 97, 110, 210, 222, 256, 387, 457, 516, 543, 
601 en 790. 
167 Van Oostrom 1996A, 44-45. 
168 Van Oostrom 1996A, 45-46 en Van Oostrom 1996B, 12. 
169 Deschamps 1972, 34-35 (nr. 7c): Burgsteinfurt, Fürst zu Bentheimische Schlossbibliothek, B 37. 
170 Respectievelijk: (1) Münster, Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv, Depositum Landsberg-Velen, (2) Maastricht, Regio-
naal Historisch Centrum Limburg, 18.A hss. RAL 236 en (3) Leiden, Universiteitsbibliotheek, Ltk. 1107 (Kienhorst 1988, I, 
140-143). Timothy Sodmann heeft de tekst van het handschrift uit Burgsteinfurt geëditeerd. In zijn editie beslaat de Masker-
oen-episode vers 1608-2581 (kapittel 9-12); zie Sodmann 1980, 163-189. 
171 Mak 1948, 245. 
172 Warnar 2009, 139. Dit deel van Lodewijk van Velthems voortzetting is niet in het Middelnederlands bewaard gebleven. 
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door het waarschijnlijk lijkt dat Lodewijk van Velthem, of iemand met wie hij nauw samenwerkte, de 
auteur is van dit deel van de Maskeroen-episode in Maerlants tekst.173 In zijn stylometrisch onderzoek 
naar auteursherkenning van Middelnederlandse werken heeft Mike Kestemont bovendien aannemelijk 
gemaakt dat Lodewijk van Velthem de auteur van de volledige Maskeroen-episode was.174 Velthem 
heeft blijkbaar niet alleen Maerlants Merlijn-stof voortgezet, maar ook bewerkt door middel van inter-
polaties, zoals hij ook in de Spiegel historiael had gedaan. De Maskeroen-episode in de Graal-Merlijn 
is waarschijnlijk zo’n interpolatie. Is hiermee ook aangetoond dat Lodewijk van Velthem, of iemand 
uit zijn kring, de auteur is van Van Maskeroen? De kans is groot vanwege de aanwezigheid van het 
theologisch debat, maar strikt genomen is het niet zeker. Zoals hierboven is aangetoond, zijn de ver-
schillen tussen beide Maskeroen-verhalen namelijk aanzienlijk en die worden op deze manier nog niet 
verklaard. Het is eveneens mogelijk dat Van Maskeroen en Velthems interpolatie beide van dezelfde 
anderstalige brontekst afstammen, of dat de interpolatie gebaseerd is op een eerdere versie van Van 
Maskeroen. Dit laatste is niet ondenkbaar, aangezien Lodewijk van Velthem wel vaker bestaande 
teksten in verkorte vorm invoegde in zijn werken, zoals Jan van Heelu’s Slag bij Woeringen. 
 

 
 
 
 b.   Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen – Hein van Aken175 
 
Saladin, de gesel van de laat-twaalfde-eeuwse kruisvaarders, werd in de bronnen uit de daaropvolgen-
de eeuwen opmerkelijk positief aangeschreven. Ook in het Oxfordse Boendale-handschrift treffen we 
een tekst aan die hem in een gunstig daglicht stelt: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van 
Tabaryen ( = Hugo van Sint-Omaars, heer van Tiberië), een vertaling van het Franse Ordene de cheva-
lerie, en volgens vers 290 geschreven door ‘Heyne van Aken’. De verstekst is opgebouwd uit achtre-
gelige strofen met rijmschema abababab. Hogenelst noemt het een verhalende profaan-ethische sproke 
en vat de tekst als volgt samen: 
 

Tijdens een kruistocht werd ridder Hugo van Tabarië gevangengenomen en voor de heidense koning Sa-
ladin gebracht. Deze eiste een grote som losgeld en gaf de krijgsgevangene een jaar om het geld bijeen te 
brengen. Maar voor de ridder toestemming kreeg om te vertrekken, wilde sultan Saladin dat Hugo hem 
uitlegde wat ridderschap inhield. Daarna wilde hij tot ridder geslagen worden. Hugo van Tabarië legde uit 

                                                           
173 Warnar 2009, 139-140. 
174 Kestemont 2013, 200-211 (m.n. 211, nt. 8). 
175 Voor deze paragraaf heb ik gebruik kunnen maken van ongepubliceerd onderzoek van Gerard Bouwmeester. Waarvoor 
hartelijk dank. 

Vers Oxford Burgsteinfurt Vers 
69 
70 
71 
72 

 
73 
74 
75 
76 

 
 
 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

Maer hier op so mochte yemen vraghen, 
Hoe die verdoemt es tallen daghen 
Soude dorren comen so lichte 
Voor sijns Sceppers aensichte. 
 
Hier op antwerdic in tween manieren. 
Eerstwerf, dat wi onse tale hantieren 
Inder ghelike tote desen hoven, 
Te dien diemen vint daer boven. 
 
 
 
Anders antwerdic ende bat, 
Soe waer die viant es, dat 
Hi met hem draghet sijn torment 
Ghelijc datmen aen die besiecte vent: 
Gaet die besiecte tenegher stede, 
Sine besiectheit dracht hi mede. 

Nu mochte jeman zeggen dar kegen, 
Wo een verdoemde em mochte togen 
In de jegenwordicheit des scheppers ogen. 
 
 
Dar op antworde ick in twen saken. 
Dat eirste mach zijn myt spraken 
Bij gelijken in enigen dingen 
Dat wij mogen zeggen zonderlingen 
Alze van boven tot beneden 
Is dat al in onses heren jegenwordicheden 
 
De ander is, zijt zeker des, 
De pine de in den duvele is 
Dat de van em nicht gaet in schijn, 
Se en blivet myt em waer ze zijn, 
Gelijck dat de zeke nicht hevet bat. 

1705 
1706 
1707 

 
 

1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 

 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 

Tabel 4.10: Twee afschriften van Middelnederlandse vertalingen van het Maskeroen-verhaal. (Van Maskeroen, vers 69-82 
en Graal-Merlijn, vers 1705-1718 naar Sodmann 1980). 
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dat dat niet zou gaan, omdat iemand die geen christen was, geen ridder kon worden. Maar Saladin hield 
voet bij stuk en Hugo zette zich noodgedwongen aan de hem opgedragen taak. Hij zorgde ervoor dat de 
koning zijn hoofd waste en zijn baard schoor, ten teken dat hij vanaf dat moment een zuiver leven zou 
leiden. Men kleedde hem in witte kleren, om hem innerlijk reiner dan een zwaan te maken. De rode man-
tel die hem omgehangen werd, stond voor de vrijgevigheid die een ridder moest betrachten. De zware 
beenbekleding herinnerde eraan dat overmoed met voeten getreden moest worden, en het zwaard verwees 
naar de noodzaak om weduwen en wezen te beschermen. Ook de witte gordel, de gouden sporen en de 
witte kap waren symbolen van evenzoveel ridderlijke deugden. Alleen de ridderslag kon Hugo de sultan 
niet geven, omdat die alleen gegeven kon worden door een vrij man, en dat was Hugo niet. Maar wel kon 
Hugo hem daar de betekenis van uitleggen. Degene door wie men tot ridder was geslagen, moest men 
zich altijd blijven herinneren en diens lessen moest men in zijn hart bewaren. [Vervolgens gaf Hugo van 
Tabarië aan Saladin nog vier regels waaraan een ridder zich hoorde te houden: vermijd omgang met ver-
raders en hun praktijken, dien vrouwen en jonkvrouwen, leef sober (eet en drink niet overmatig) en ga 
dagelijks naar de kerk om de mis te horen, te offeren en te bidden voor het zielenheil en bescherming te-
gen vijanden.] De sultan had zijn les geleerd. Hij schold Hugo de helft van het geëiste losgeld kwijt. De 
aan het hof aanwezige admiralen schonken het resterende bedrag. O heer, die heer van alle heren zijt, wilt 
hen allen zalig maken die de leer van Hugo in ere houden.176 

 
De boodschap in deze tekst is de christelijke houding die een ridder hoort te hebben. In twee rijtjes 
worden goede eigenschappen opgesomd die hij zou moeten tonen. Zowel Hugo als Saladin blijken, in 
de omgang met elkaar, zulke goede eigenschappen te bezitten en kunnen als voorbeeld voor de lezer 
dienen.  
 

 
 
 Van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen zijn drie afschriften bewaard geble-
ven, alle in meerteksthandschriften overgeleverd: het Oxfordse Boendale-handschrift, het Smalle Lu-

                                                           
176 Hogenelst 1997, II, 104-105 (R138) geeft een samenvatting van de redactie uit het Smalle Lucidarius-handschrift. De 
passage tussen vierkante haken is door mij toegevoegd. 

 Oxford Lucidarius Comburg 
Aantal verzen 290 274 280 
Aantal strofen 36 35 35 
Aantal onzuivere 
rijmen (excl. 
weesrijmen) 

2 7 - 

Strofe 2  vers 3 ontbreekt  
Strofe 3 twee extra verzen: 9 en 10   
Strofe 4  vers 3 ontbreekt  
Strofe 13 vers 2-8 ontbreken   
Strofe 14 vers 1 ontbreekt 

volgorde: vers 6-7-8 
vers 4-5 ontbreken 
volgorde: vers 8-7-6 

 
volgorde: vers 8-7-6 

Strofe 17-25 volgorde:  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

volgorde: 
17 
19 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

volgorde:  
19 
23 
20 
17 
18 
21 
22 
25 
24 

Strofe 21 volgorde: vers 1-8 volgorde: vers 1-8 volgorde: vers 2-8 + 1 
Strofe 22  vers 3-4 ontbreken  
Strofe 35 alleen in deze codex   
Strofe 36 alleen in deze codex   
Tabel 4.11: Overzicht van de verschillen in de structuur van de drie tekstgetuigen van Van den coninc Saladijn ende van 
Hughen van Tabaryen. 
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cidarius-handschrift en het Comburgse handschrift. Hoewel alle drie teruggaan op dezelfde vertaling 
van de Franse brontekst, zijn enkele opmerkelijke verschillen aan te wijzen. Deze doen zich voor op 
twee niveaus: op structuurniveau enerzijds en op woordniveau anderzijds. De meest opvallende ver-
schillen op structuurniveau worden in tabel 4.11 getoond. Hier is te zien dat in totaal 37 verschillende 
strofen bewaard zijn gebleven, maar dat geen enkele tekstgetuige ze allemaal bevat.177 Van de drie 
bewaarde afschriften van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen blijkt de Oxfordse 
redactie de langste te zijn: 36 strofen en 290 verzen. Het afschrift in het Smalle Lucidarius-handschrift 
is met 274 verzen het kortst. Zoals tabel 4.11 toont, wordt het lengteverschil tussen beide redacties 
veroorzaakt door het niet voorkomen van bepaalde verzen in het Smalle Lucidarius-handschrift en het 
wel voorkomen van andere verzen en strofen in het Oxfordse Boendale-handschrift. Het ontbreken van 
verzen in het Smalle Lucidarius-handschrift blijkt vooral te wijten aan een onoplettende kopiist (van 
deze codex of van een van de leggers). Niet alleen ontbreken zes verzen, waardoor enkele strofen in-
compleet zijn, er zijn daarnaast ook nog zeven plaatsen aan te wijzen waar het rijm incorrect is (resul-
terend in halfrijm).178 Ook in de Oxfordse redactie ontbreken verzen: van de dertiende strofe is slechts 
het eerste vers opgenomen. Samen met de laatste zeven verzen van de veertiende strofe vormt dit vers 
een nieuwe, samengestelde strofe, zoals tabel 4.12 toont. De lezing van het Oxfordse Boendale-
handschrift is niet incorrect. De keuze om de ‘badscene’ in te korten van twee strofen naar één kan een 
bewuste keuze geweest zijn, maar kan ook het gevolg zijn van een ‘ogensprong’, waarbij de kopiist 
(van deze codex of van een van de leggers) per ongeluk een strofe heeft overgeslagen.  
 

 
 
 Op twee plaatsen treffen we in het Oxfordse Boendale-handschrift strofen of verzen aan die niet in 
de andere twee versies voorkomen: in strofe 3 en in strofe 35 en 36. Aangezien strofe 3 door twee 
extra verzen een strofe van tien verzen wordt en daarmee de regelmaat van acht verzen per strofe 
doorbreekt, lijkt het waarschijnlijk dat hier sprake is van een toevoeging door een bewerker van de 
tekst. Ook de inhoud van deze twee verzen lijkt in die richting te wijzen: 
 
  Tenen tiden dat dese coninc [ = Saladin] 
  Regneerde in sinen jaren 
  Gheviel dat tfolc [ = de christenen] voer ende ghinc 
  Over zee met groten scaren. 
                                                           
177 Ik houd de volgorde uit het Oxfordse Boendale-handschrift aan, maar heb voor deze codex strofe 13, in overeenstemming 
met de twee andere redacties, gesplitst in strofe 13 (1 vers) en strofe 14 (de resterende 7 verzen); zie hieronder (vgl. tabel 
4.12). 
178 In strofe 14 ontbreken van vers 4 en 5, terwijl vers 6 en 8 verwisseld zijn. Dit heeft geen gevolgen voor het rijmschema, 
noch geeft het een onmogelijke lezing. 

 Comburg Oxford 
Strofe 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strofe 14 

Her Hughe dede den coninc dwaen 
Sijn hoeft ende sceeren sinen baert 
Daer na dedine in een bat gaen 
Daer hi wel in ghedweghen wart 
Her Hughe seit hi doet mi verstaen 
Wat dit bediet in desen aert 
Ende waer omme dat ghijt hebt ghedaen 
So maghict loven eis prijs waert 
 
Heere dat bat daer ghi in baedt 
Wildijt weten heere ic leert hu 
Dats dat ghi alle oncuusschede versmaet 
Ende maect hu alre scalcheit scu 
Ende ghi hu in oemoeden maet 
Ende leet een reyne leven nu 
Ende ghi alle dinghen haet 
Daer men in mach vinden fu 

Her Hughe dede den coninc dwaen 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
Wat dat bediet leer ic u 
Dat ghi al oncuuscheit versmaet 
Ende maect u alder scalcheit scu 
Ende dat ghi u in oetmoede maet 
Ende leydt u reyne leven nu 
Ende dat ghi alle dinghen haet 
Daermen in mach venden fu 

Tabel 4.12: Strofe 13 en 14 uit Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen uit het Comburgse handschrift 
(vers 97-112 volgens Brinkman & Schenkel 1997, II, 1008-1009) en het Oxfordse Boendale-handschrift (vers 99-106). 
 



HOOFDSTUK 4 • HET OXFORDSE BOENDALE-HANDSCHRIFT 

  
 

• 189 • 

  Op enen dach men tstride vinc 
  Der vele vrome riddre waren 
  Daert den onsen qualiken verghinc 
  Want God en woudse niet bewaren. 
  Dat was een jammerlike dinc: 
  Si bleven doot met groten scaren.179 
 
Volgens de verteller, die zich in de hele tekst op de achtergrond houdt, was het een spijtige zaak dat 
zoveel christenen waren gesneuveld tijdens de kruistocht. Dat hij zich verbonden voelt met deze strij-
ders blijkt uit een variante lezing in het zevende vers van deze strofe: in plaats van naar ‘den kerste-
nen’, zoals in beide andere redacties, wordt hier naar ‘den onsen’ verwezen.  
 Aan het eind van de tekst, tussen strofe 34 (de terugkeer naar huis van Hugo van Tabarië) en strofe 
37 (een bede aan God waarin wordt gevraagd voor een plaats in de hemel voor eenieder die Hugo’s 
lessen ter harte neemt), komen enkel in het Oxfordse Boendale-handschrift de volgende twee strofen 
voor: 
 
  Her Hughe was vroe. Maer Saladijn 
  Was dusentwerven also blide 
  Dat hi aldus den riddre fijn 
  Soe vrome so wijs wiste van onser side. 
  Men seit dat hi alt leven sijn 
  Voort in desen poente ghedide. 
  Dat deedi wel te passe an schijn 
  Daer die Kerstenen hilden ten stride. 
 
  Nu siet ghi riddren dan mede 
  Alle die ridderscap begheren 
  Dat ghi houdt der ridders seden 
  Ochte ghi ridderlijc wilt varen. 
  Sintmen den heydenen man ridder dede 
  Ontsach hi Gode diene wilde sparen. 
  Ay riddren scaemt u der ridderlichede 
  Die den anderen om niet bezwaren.180 
 
Het verhaal dat in de andere bewaarde versies in strofe 34 afgelopen lijkt, gaat hier in strofe 35 nog 
verder: hoe liep het af met Saladin? Strofe 36 toont vervolgens opnieuw een aanwezige verteller. Dit 
maal richt hij zich direct tot de mannen in het (lees)publiek die ridderlijk willen zijn. Deze directheid 
wijkt af van de bede aan God in strofe 37. Mag dat als een aanwijzing worden gezien dat ook dit een 
toevoeging is van een (misschien dezelfde?) bewerker? Als dat zo is, dan lijkt de versie van deze tekst 
in het Oxfordse Boendale-handschrift zich meer te richten tot een specifiek publiek dan de andere twee 
versies. Gezien de nadruk op het nastrevenswaardige ridderideaal, was dat waarschijnlijk een manne-
lijk publiek uit adellijke kringen. 
 Een laatste noemenswaardig verschil op structuurniveau is te vinden in strofe 17-25.181 Dit zijn de 
strofen waarin Hugo de kledingsymboliek aan Saladin uitlegt. De uitleg van de symboliek blijft gelijk, 
maar de volgorde waarin Saladin de ridderuitrusting krijgt aangedaan, is verschillend in de drie af-
schriften. Zoals blijkt uit meerdere ridderromans wordt een ridder doorgaans van onder naar boven 
gekleed, aangezien zijn harnas van boven naar beneden moest overlappen.182 Hoewel Saladins uitrus-
ting niet volledig wordt beschreven, is het vrijwel uitgesloten dat de volgorde in de Comburgse redac-
tie de oorspronkelijke volgorde is. Zoals blijkt uit tabel 4.11 worden hier na het aantrekken van het 
witte kleed eerst de zwarte schoenen aan gedaan en vervolgens de witte helm op gezet, voordat de 
                                                           
179 Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, vers 17-26. Cursivering en informatie tussen rechte haken zijn 
door mij aangebracht. 
180 Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, vers 267-282. 
181 Een structurele afwijking zonder gevolgen is het achteraan in de strofe plaatsen van het eerste vers uit strofe 21 in het 
Comburgse handschrift (zie tabel 4.11). Dit resulteert slechts in een omgekeerd rijmschema ten opzichte van de andere twee 
redacties: babababa. 
182 Putter & Stokes 2014 geven in de noot bij vers 574-605 van Sir Gawain and the Green Knight enkele voorbeelden. 
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twee vergulde sporen, het rode overkleed, de gordel en het zwaard aan de uitrusting worden toege-
voegd. De volgorde in de andere twee redacties komt beter overeen met de praktijk. In de Oxfordse 
redactie wordt na het witte kleed de uitrusting aangevuld met een rood overkleed (‘enen roc root’), een 
witte gordel, zwarte schoenen, twee vergulde sporen, een zwaard en ten slotte een witte helm. In het 
Smalle Lucidarius-handschrift staan enkel strofe 18 en 19 in omgekeerde volgorde, waardoor de witte 
gordel na de zwarte schoenen wordt omgedaan.183 Omdat de uitrusting niet volledig wordt beschreven 
is het moeilijk uit te maken welke van beide redacties de meest waarschijnlijke volgorde (en mogelijk 
de oorspronkelijke lezing) bevat. 
 Op woordniveau zijn enkele kleine betekenisveranderende afwijkingen tussen de drie redacties aan 
te wijzen. Deze hebben echter amper gevolgen voor de interpretatie van de tekst, aangezien in geen 
enkele redactie deze afwijkingen enige samenhang vertonen. Het meest opvallende betekenisverschil 
is hierboven reeds aangehaald: de verteller spreekt in strofe 3 over ‘den onsen’ en niet over de christe-
nen. Een tweede noemenswaardig verschil komt voor aan het einde van de tekst wanneer enkele getal-
len worden vermeld. In tabel 4.13 worden deze getallen naast elkaar gezet. Aan het begin van de tekst 
waren de drie redacties nog eensluidend: het losgeld dat Hugo van Tabarië aan Saladin moest betalen 
bedroeg honderdduizend ‘bisanten’ (Byzantijnse gouden munten). In strofe 32 worden echter heel 
andere bedragen genoemd. Alleen in het Oxfordse Boendale-handschrift is het bedrag gelijk gebleven. 
Nadat Saladins admiralen, over wier aantal ook onenigheid is, gul hebben gegeven, blijkt er zelfs te 
veel opgehaald te zijn. Ook deze bedragen lopen weer uiteen.184 
 

 
 
Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen is de enige tekst in het Oxfordse Boendale-
handschrift waarvoor drie handschriftelijke contexten vergeleken kunnen worden. Deze blijken alle 
drie verschillend te zijn, maar desondanks geen duidelijke aanwijzingen te verstrekken over de achter-
grond van de gebruikers van een van deze codices. In het Comburgse handschrift, bijvoorbeeld, is de 
tekst terug te vinden in de vierde codicologische eenheid van de codex. Deze eenheid opent met twee 
beroemde Middelnederlandse versteksten: Van sente Brandane en Van den vos Reynaerde, de twee 
langste teksten, gevolgd door vier kortere prozateksten over achtereenvolgens Judas, Pilatus en twee 
keer de Antichrist. Daarna volgt Jan de Weerts Wapene Rogier, opnieuw een langere verstekst. Als 
achtste tekst is Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen opgenomen, waarna nog vier 
korte versteksten volgen (zie tabel 4.14). Deze codicologische eenheid is een van de weinige waarin 
zowel Middelnederlandse prozateksten als versteksten voorkomen, lange en korte teksten en wereldse 
en religieuze teksten. Het is een soort mini-handschrift-Van Hulthem. Binnen deze codicologische 
eenheid is het lastig om een samenhang tussen de teksten te ontdekken. Er is slechts één duidelijk clus-
ter te herkennen: de vier prozateksten die drie minder sympathieke personages uit de christelijke heils-
leer bespreken. Een relatie tussen dit cluster met het voorafgaande Van den vos Reynaerde zou Rey-
naerts notoire slechtheid kunnen zijn, maar een relatie met Van sente Brandane of de Wapene Rogier 
                                                           
183 Volgens Snellaert 1869, lxxxvii stemt de volgorde van strofe 17-25 in het Smalle Lucidarius-handschrift overeen met de 
volgorde in de Franse tekst. 
184 De enige conclusie die uit dit overzicht kan worden getrokken, is dat de admiralen in het Oxfordse Boendale-handschrift 
het minst gul waren, per persoon. 

 Oxford Lucidarius Comburg 
strofe 5: hoogte van het 
losgeld 

100.000 
(hondert dusentech) 

100.000 
(CM) 

100.000 
(ondert dusentich) 

strofe 30: aantal admira-
len van Saladin 

80 
(vierwerf XX) 

24 
(XXIIII) 

14 
(viertiene) 

strofe 32: bijgestelde 
hoogte van het losgeld  

100.000 
(CM) 

40.000 
(veertich dusent) 

50.000 
(LM) 

strofe 33: wat overblijft 
voor Hugo nadat de 
giften van de admiralen 
zijn verrekend met het 
losgeld 

100.000 
(hondert dusentech) 

50.000 
(LM) 

10.000 
(tien waerf dusentich) 

Tabel 4.13: Verschillen in vermelde aantallen in de drie versies van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Taba-
ryen. 
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is niet zo makkelijk te leggen. Ook tussen de overige teksten is niet direct een ander verband zichtbaar 
dan de christelijke cultuur waarvan ze doordrongen zijn.185  
 De christelijke cultuur is ook onmiskenbaar wat de teksten in het vierde boek van het Oxfordse 
Boendale-handschrift kenmerkt. Hier staat Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen in 
een kleine codicologische eenheid, die volgt op drie andere codicologische eenheden met één lange 
tekst. Deze eenheid, Boek IV, bevatte oorspronkelijk drie teksten en kreeg iets later nog een korte toe-
gift over Saladin (paragraaf 4.3.4d). Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen staat 
tussen de twee andere, langere teksten in. Van Maskeroen is een verhaal waarin de lezer te horen krijgt 
hoe de mens toegang tot de hemel heeft verkregen, terwijl Van den coninc Saladijn ende van Hughen 
van Tabaryen de lezer puntsgewijs toont hoe hij op aarde een goed (ridderlijk) leven moet leiden. Dit 
sijn die X plaghen ende die X ghebode legt vervolgens, eveneens puntsgewijs, uit welke zonden er zijn 
en welke geboden moeten worden nageleefd om ze te vermijden. Tezamen geven de drie teksten aan 
hoe de mens moet leven om in de hemel te geraken, en waarom hij dat zo moet doen.  
 

 
 
 Voor het Smalle Lucidarius-handschrift, ten slotte, is het evenmin eenvoudig om, zonder verder 
onderzoek, een uitspraak te doen over de redenen achter de samenstelling van de tekstcollectie die het 
bevat (zie tabel 4.15).186 De langste en belangrijkste tekst in de codex, de Vers-Lucidarius, is een ver-
eenvoudigde vertaling van het Latijnse Elucidarium. Theologische informatie, vooral relevant voor in 
kloosters levende geestelijken, is in de volkstaal niet meer aanwezig in deze dialoog tussen meester en 
leerling.187 In paragraaf 5.3.1e zal ik uitvoeriger ingaan op deze tekst, wanneer ik de excerpten eruit 
bespreek die in het handschrift-Vanden Stock zijn opgenomen. De tweede tekst in de codex is Jan de 
Weerts Nieuwe doctrinael. Deze tekst staat midden in het stadsleven en bespreekt onder meer de zon-
den die daar worden begaan. De overige acht teksten zijn aanzienlijk korter en blijken vaak ‘rijtjes’ te 
bevatten, zoals opsommingen aan de hand van de vingers van een hand, of het abc. In deze codex is 
Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen de voorlaatste tekst. Inhoudelijk lijkt hij niet 
onmiddellijk een duidelijke relatie te hebben met de aangrenzende teksten, Augustijnkens berijmde 
expositie op het Sint-Jansevangelie en een abc-darium waarin de misstanden in de wereld worden 
beklaagd, maar beschouwd in een context van rijtjesteksten valt Van den coninc Saladijn ende van 
Hughen van Tabaryen, waarin Saladin stap voor stap van kleding wordt voorzien en uitleg krijgt over 
christelijke deugden, niet uit de toon.188 Desalniettemin mag de mogelijkheid niet worden uitgesloten 

                                                           
185 Ook Schenkel 1998, 126 vond geen samenhang tussen de teksten en concludeert: ‘Het is dan ook aannemelijk dat we hier 
te maken hebben met een verzamelaar of kopiist die gewoon alles kopieerde wat voorhanden was. Iemand dus, die een 
tekstenverzameling aanlegde, zonder zich verder te storen aan de logica waarnaar wij nu zo graag op zoek gaan.’ 
186 Het handschrift is, met uitzondering van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, volledig uitgegeven 
door Philip Blommaert (Blommaert 1838-1851, III). 
187 Klunder 2005, 115-116 en 147-148. 
188 Bouwmeester (in voorbereidingB). Dit artikel geeft een nieuwe interpretatie van het Smalle Lucidarius-handschrift. 

Folia Tekst Aantal verzen Vers/proza 
179ra-192va Van sente Brandane 2284 vers 
192va-213rb Van den vos Reynaerde 3469 vers 
213rb-214ra ‘Van Judaes gheborte ende sine doot’ 131 regels proza 
214ra-216rb ‘Van Pylatus gheborte ende sine doot’ 379 regels proza 
216rb-217ra ‘Van Antekerst comste ende sine doot’ 140 regels proza 
217ra-218rb ‘Dat sente Pauwels bescrijft’ 211 regels proza 
218rb-229va Wapene Rogier 1867 vers 
229va-231ra Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen 280 vers 
231ra-232rb Van den XII dienenden cnapen 178 vers 
232rb-233vb Van eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over 

doode 
262 vers 

233vb-234rb Van der weldaet die de duvele dede 72 vers 
234rb-234va Omme tghebrec van goeden loene 100 vers 

Tabel 4.14: Inhoud van codicologische eenheid IV uit het Comburgse handschrift. Gestandaardiseerde titels zijn cursief 
gedrukt, opschriften tussen aanhalingstekens. 
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dat de belangrijkste reden voor het toevoegen van deze tekst in dit geval de beperkte lengte was, 
waarmee het laatste katern van de codex gevuld kon worden.  
 

 
 

 c.   Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode (incl. Dit sijn noch die X ghebode) 
 
De langste tekst in het vierde boek van het Oxfordse Boendale-handschrift telt 2589 verzen en beslaat 
daarmee ruim 53 kolommen (88va-101vb). Hoewel nog elf regels onbeschreven zijn op de rectozijde 
van f. 88, werd de tekst bovenaan de versozijde van dat blad begonnen. Onder het opschrift Dit sijn 
die X plaghen ende die X ghebode volgen een proloog, tien kapittels die ieder een van de tien plagen 
van Egypte (Exodus 7,14-12,30) en een van de Tien Geboden bespreken, en een afsluitend kapittel 
met het opschrift Dit sijn noch die X ghebode. Dit laatste kapittel wordt soms beschouwd als een zelf-
standige tekst, een extra tekstje over de Tien Geboden aan het eind van het boek, iets wat toevallig 
over hetzelfde onderwerp ging.189 Zoals hierna zal blijken, kan met enkele sterke argumenten onder-
bouwd worden dat deze vermeende toegift het slotkapittel van de langere tekst was. 
 De kapittels van Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode zijn duidelijk gestructureerd door mid-
del van lombarden. Elk kapittel opent met een lombarde, waarna een korte bespreking van een van de 
plagen volgt. De volgende lombarde markeert het begin van de passage waarin de zonde wordt ver-
meld waar de zojuist genoemde plaag symbool voor staat en welk gebod God daartegen heeft gefor-
muleerd. Ten slotte volgen drie punten (‘goede leren’ of voorbeelden) die aan dit gebod te koppelen 
zijn en die in de meeste gevallen zijn voorzien van uitspraken van autoriteiten. Elk punt wordt voor-
zien van een lombarde om het begin aan te geven, en vele uitspraken van autoriteiten worden met een 
paragraafteken aangeduid. De structuur van de tekst wordt ook op een andere manier gemarkeerd: het 
gepaarde rijm (aabb) waarin de tekst is geschreven, wordt onderbroken. Middels drie verzen met de-
zelfde rijmklank wordt aangegeven dat het einde van een tekstonderdeel is bereikt. Ook in de 96 ver-
zen tellende proloog komt deze structuurmarkering voor. Slechts op één plaats wordt hiervan afgewe-
ken: de lombarde in vers 371 (kapittel 2) wordt niet voorafgegaan door een drierijm.  
 In de proloog legt de verteller uit waarom hij over de Tien Geboden schrijft. Ze vormen volgens 
hem de beste bescherming tegen de hoofdzonden. Hij acht zich echter niet in staat om in de stijl van de 
grote meesters zijn verhaal te vertellen. Deze onkunde licht hij toe met een nautische metafoor: 

 
   Maer nu es mi mijn moet 
     Ende mijn sinne ongheslepen.  
     Daer om soe moetic scepen 
     Biden oever ende nemen stade: 
     Die diepte wair mijn scade; 
   Want wair ic inden strome 
     Dat waer mine onvrome.190 

                                                           
189 Onder andere Hogenelst 1997, II, 235 beschouwt Dit sijn noch die X ghebode als een individuele tekst (R337) en typeert 
hem als een betogende religieuze sproke. Snellaert 1869, xci, telt de verzen van het slotkapittel bij de voorgaande kapittels in 
zijn bespreking van de tekst, maar in zijn editie heeft hij voor het slotkapittel een aparte verzentelling aangebracht. 
190 Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 10-16. 

Folia Tekst Aantal verzen 
1r-61v Vers-Lucidarius 6333 

61v-87v Nieuwe doctrinael – Jan de Weert 2670 
87v-93r Van den scepe – Augustijnken 596 
93v-99r Excerpten uit Spiegel historiael (eerste partie, boek 8, kap. 34-77) – Jacob 

van Maerlant: voornamelijk spreuken van Seneca 
586 

99r-102r De drievuldicheit – Augustijnken 316 
102r-104v Van VI vaerwen ende XII outheyden 274 
104v-106v Vanden viere vingheren ende vanden dume 219 
106v-116v Sint Jans Evangelie – Augustijnken 1051 
116v-119r Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen – Hein van Aken 274 
119r-119v Vanden ABC vele abuse der weerelt 60 

Tabel 4.15: Inhoud van het Smalle Lucidarius-handschrift.  
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Omdat hij geen zeevaarder is, is het voor hem niet mogelijk het diepe water op te zoeken. Hij moet 
langs de oever blijven varen. Maar, stelt hij, net zoals de wetsteen zelf niet scherp is, maar wel wapens 
scherp kan maken, is zijn verstand misschien niet toereikend, maar is de boodschap die hij ermee wil 
uitdragen dat wel. Vervolgens roept hij zijn publiek op te luisteren:  

 
   Nu hoort hier dese X ghebot,  
   Die ons te houdene sijn ghegeven. 
     Ende ic wil u Pharoens leven 
     Segghen ende X plaghen 
     Die aen den coninc Pharo laghen; 
     Ende wat die plaghen bedieden  
     Dat wil ic den leken lieden 
     Segghen soe ic best can.191 

 
Hij zal de Tien Geboden bespreken aan de hand van de tien plagen die Egypte troffen, opdat zijn le-
kenpubliek (vers 46 en 80) ze voor altijd in zijn hart schrijft, zoals Mozes ze in steen had geschreven. 
 Op basis van de structuurmarkering en de nautische metafoor is Dit sijn noch die X ghebode een-
voudig te koppelen aan de voorgaande tekst. Deze vermeende toegift is namelijk in drie onderdelen 
verdeeld door middel van lombarden. In het eerste deel wordt elk van de Tien Geboden in vier verzen 
in gepaard rijm besproken: 
 

(1)  Vrees, aanbid en bemin God en geloof in hem als de enige ware God.  
(2)  Gebruik zijn naam niet ijdel en pleeg geen meineed.  
(3)  Houd de zondagsviering in ere.  
(4)  Eer je vader en moeder, wees hun toegewijd en trouw en werk voor hun als ze oud worden.  
(5)  Bega geen doodslag en verleen daaraan ook geen medewerking.  
(6)  Wees kuis.  
(7)  Wees geen dief en begeer niet het goed van iemand anders.  
(8)  Leg geen vals getuigenis af, lieg en bedrieg niet.  
(9)  Begeer niet het geld van anderen. 
(10)  Begeer niet andermans vrouw, en evenmin zal de vrouw de man van een ander begeren.192  

 
Het tiende gebod wijkt echter af van de voorgaande negen. Het telt namelijk vijf verzen, waarvan de 
laatste drie dezelfde rijmklank hebben (aabbb). Met deze variatie in de vorm en het doorbreken van het 
gepaard rijm wordt het einde van het eerste deel gemarkeerd. Het tweede deel begint vervolgens met 
een lombarde en eindigt eveneens met een doorbreking van het rijmschema. Opnieuw hebben de laat-
ste drie verzen dezelfde rijmklank. In dit tweede deel worden de Tien Geboden nog eens herhaald, 
maar met een kleine variatie. Wegens rijmdwang zijn het derde en vierde gebod uit het eerste deel van 
plaats gewisseld. In het vervolg van het tweede deel benadrukt de verteller dat een verblijf in de hel 
vermeden kan worden door het navolgen van deze geboden. In het derde deel, ten slotte, verontschul-
digt hij zich voor het gebrek aan diepgang in zijn tekst. Slechts met Gods hulp heeft hij deze tekst 
kunnen schrijven. De beeldspraak die hij in dit laatste deel van de tekst gebruikt, is dezelfde als in de 
proloog van Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode: een schip dat vaart langs de oever, waar het 
water niet te diep is. Aan het slot van het derde deel wordt nog een korte bede tot God gericht, waarna 
de tekst afsluit met een ‘Amen’. Het slot van Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode bevat noch een 
bede, noch een ‘Amen’ en lijkt daardoor incompleet. Wanneer Dit sijn noch die X ghebode als slotka-
pittel bij de tekst wordt gerekend is deze (schijnbare?) onvolledigheid opgelost. 
 Naast de drie hierboven genoemde argumenten om beide teksten als één tekst te zien, maken een 
viertal bijkomende overeenkomsten tussen beide ‘teksten’ deze eenheid nog aannemelijke. In de eerste 
plaats beroept de auteur zich in beide delen op de drie-eenheid en noemt hij, in de tweede plaats, zijn 
tekst in beide delen een ‘boekelkijn’.193 In de derde plaats spreekt hij in beide delen zijn publiek direct 
aan. In Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode wordt het publiek ongeveer 35 keer opgeroepen om 

                                                           
191 Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 74-81. 
192 Hogenelst 1997, II, 235. 
193 Drie-eenheid: Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 60-65 en Dit sijn noch die X ghebode, vers 97. ‘Boekelkijn’: 
Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode, vers 57 en Dit sijn noch die X ghebode, vers 108. 
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te luisteren. Ook in Dit sijn noch die X ghebode komen hiervan twee voorbeelden voor.194 Bovendien 
blijkt, in de vierde plaats, de notatie van het opschrift ‘Dit sijn noch die X ghebode’ niet af te wijken 
van de kapittelopschriften in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode (bijvoorbeeld: ‘Die vijfte plag-
he ende dat vijfste ghebot’). Slechts de beperkte lengte van ‘Dit sijn noch die X ghebode’ zorgt ervoor 
dat het lijkt of het een toegift betreft. Voor alle opschriften is namelijk evenveel ruimte gereserveerd, 
maar ‘Dit sijn noch die X ghebode’ paste op één regel, terwijl de andere kapittelopschriften er twee 
nodig hadden. Nu is bevestigd dat Dit sijn noch die X ghebode een onderdeel van Dit sijn die X plag-
hen ende die X ghebode is, verbaast het ook niet meer dat dit kapittel niet als aparte tekst in de in-
houdstafel van Boek IV is opgenomen. 
 
De koppeling van plagen aan zonden en geboden, die in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode 
gepresenteerd wordt, lijkt voor de eenentwintigste-eeuwse lezer wat gekunsteld. Dit combineren van 
rijtjes, zonden en kenmerken van voorwerpen, mensen of dieren was in de tijd waarin het Oxfordse 
Boendale-handschrift werd geschreven echter een algemeen gebruik. Het gebeurt in bestiaria en in 
preken, in het Wiesbadense handschrift en in Augustijnkens De drievuldicheit (paragraaf 4.3.4b). Dit 
koppelen van rijtjes heeft een mnemotechnische functie, het maakt de rijtjes aantrekkelijk en beteke-
nisvol.195 In Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode worden volgende koppelingen gemaakt tussen 
de plagen en de zonden: 
 

De eerste plaag, waarbij het water verandert in bloed, staat symbool voor de joden, heidenen en ketters 
die niet de juiste god aanbidden, want ze zijn afgedwaald van de juiste leer. De kwakende kikkers uit de 
tweede plaag staan symbool voor het onheus gebruiken van Gods naam. De plaag met de immer bezige 
muggen wordt gekoppeld aan het niet respecteren van de zondagsrust, terwijl de ‘honts vlieghe’ (steek-
vlieg, daas) die volgens de verteller de zeden heeft van een hond, geen eerbied toont voor zijn moeder en 
zijn vader zelfs niet kent. De zweren zijn een uiterlijk teken dat de mens toornig is en het bloed het kook-
punt nadert (totdat doodslag erop volgt). De mensen die tijdens de veepest stierven door de stank van de 
dode dieren staan symbool voor de mensen die onkuis leven, want hun zonden stinken ook voor God. De 
zevende plaag, de hagelbui met donder en bliksem, is als een duivel die vele lieden in dienst heeft: men-
sen die anderen benadelen, zoals woekeraars en dieven. De kever- en sprinkhanenplaag staat symbool 
voor de mensen die een ander willen bedriegen en daarbij geholpen worden door oneerlijke, liegende 
rechters. De negende plaag is de duisternis. Gierige mensen, die door de duivel worden geleid, leven in 
die duisternis, want ze worden verblind door woeker, roof en onrechtmatig verworven rijkdommen. De 
laatste plaag is de dood waardoor veel mensen en dieren in Egypte stierven.196 Hiermee verwijst de ver-
teller naar hen die dierlijk leven, maar toch een menselijke gedaante hebben gekregen. Eens een dier altijd 
een dier, stelt hij, dus leiden ze een dierlijk leven en nemen ze het niet zo nauw met de huwelijkse band. 

 
Deze vergelijkingen worden, zoals gezegd, in drie punten toegelicht. Bij de tweede plaag, bijvoor-
beeld, waar de kikkers symbool staan voor de vloekende, lasterende, meinedige mens, wordt in drie 
lessen (‘leren’) aangegeven hoe men deze zonde kan vermijden. Eerst wordt het vloeken (‘bose 
woort’) behandeld, vervolgens het lasteren (‘achtersprake’) en ten slotte de meineed. Terwijl de eerste 
twee lessen vooral bestaan uit citaten van autoriteiten, citeert de verteller in de derde les minder en 
geeft hij het volgende voorbeeld. Bij het zweren stak men, ook toen al, twee vingers in de lucht. Wan-
neer de mens meineed pleegt, staan deze twee vingers symbool voor God en Maria. Op hun hulp kan 
men dan niet meer rekenen. De andere twee vingers, die neerwaarts zijn gericht, symboliseren de ziel 
die in de hel neerzinkt. De duim, ten slotte, is als de duivel die altijd op de loer ligt en zal toeslaan op 
het moment van de dood.  
 Bij het tiende gebod – begeer de partner van een ander niet – komt in de drie lessen die daarbij 
horen een thema terug dat eerder in de codex, in Jans teesteye en in Van der wiven wonderlijcheit, ook 
al aan bod was gekomen. In de tweede les leert de verteller namelijk dat in een geslaagd huwelijk man 
en vrouw zich bescheiden moeten gedragen. Echter, met name vrouwen hebben de aard om hun li-
chaam op te smukken met dure kleding. Dit is hoogmoedig en het heeft tot gevolg dat anderen de 
vrouw gaan begeren (zelfs als ze zelf geen ander begeren). 
                                                           
194 Voorbeelden uit Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode zijn onder andere te vinden in vers 74 en 1407. In Dit sijn noch 
die X ghebode staan de aansprekingen in vers 1 en 7. 
195 Wackers 2002, 17-19. Hierin ook enkele voorbeelden van rijtjes uit het Wiesbadense handschrift. 
196 In deze tekst gaat het niet slechts om de dood van de eerstgeborene, in tegenstelling tot Exodus 12,12.  
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Van deze tekst is slechts één kopie in het Middelnederlands bekend. Over de auteur, de datering en de 
lokalisering is niets bekend. Geert Warnar vermoedt echter dat de tekst terug gaat op een Duits voor-
beeld. Volgens hem kan Augustijnken, de rondreizende verhalenverteller, de auteur van de Middelne-
derlandse versie van deze tekst zijn. Het is, volgens Warnar, niet ondenkbaar dat Augustijnken een 
Hoogduitse versie van de tekst heeft gezien toen hij met de graaf van Blois op kruistocht was in Prui-
sen. Een voorbeeld van zo’n tekst werd tot de Tweede Wereldoorlog bewaard in Königsberg.197 De 
Duitse woorden die in rijmpositie in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode worden aangetroffen, 
kunnen daar een aanwijzing voor zijn.198 
 Volgens Snellaert lag het voor de hand dat de auteur geestelijk geschoold was.199 Dit past heel goed 
bij het huidige beeld van Augustijnken. Met zijn expositie op het Sint-Jansevangelie en De drievuldi-
cheit toonde hij aan dat hij wist waarover hij sprak in religieuze zaken.200 Ook het veelvuldig aanspre-
ken van het publiek met ‘mensche’, het oproepen van het publiek om te luisteren (‘horen’) en het 
waarschuwen dat de verteller iets gaat zeggen (‘segghen’), sluiten het auteurschap van de sprookspre-
ker niet uit.201 Een taalanalyse van de tekst door Evert van den Berg toont echter niet alleen aan dat de 
kopiist vrijwel zeker uit Brabant afkomstig was, maar ook dat de auteur een Brabander kan zijn.202 We 
zijn slecht ingelicht zijn over de regio waar Augustijnken leerde spreken en schrijven, maar wanneer 
hij uit Brabant blijkt te komen, is de hypothese van Geert Warnar zeker plausibel.  
 
 
 d.   Noch van Salladine 
 
De laatste tekst in de codex is ook veruit de kortste. In slechts 28 regels vertelt de tekst (rijmschema: 
aabb) over het overlijden van Saladin. Hogenelst noemt deze tekst een verhalende profaan-ethische 
sproke en vat hem als volgt samen: 
 

Toen de edele Saladin in 1193 voelde dat hij ging sterven, riep hij zijn vaandeldrager bij zich en droeg 
hem op zijn doodskleed te nemen. Het moest een eenvoudig kleed zijn, dat de vendelier op Saladins lans 
door Damascus moest voeren. In elke straat moest hij vervolgens roepen: ‘Uw heer, die zo hoog in aan-
zien stond en over de gehele Oriënt heerste, is gestorven en van al zijn rijkdom neemt hij niets anders mee 
dan dit eenvoudige stuk stof, waar men zijn leden mee zal dekken.203 

 
Hoewel dit verhaal over heel Europa bekend was, zijn buiten dit handschrift geen Middelnederlandse 
kopieën bekend.204 Een andere Middelnederlandse beschrijving van Saladins laatste uren komt voor in 
de incunabel Dystorie van Saladine. In plaats van zijn doodskleed door Damascus te laten dragen, 
doopt Saladin zichzelf in deze druk, en wordt dus – in extremis – christen.205 

                                                           
197 Warnar 2005, 118-119.  
198 Enkele voorbeelden van Duitse rijmen zijn (volgens Evert van den Berg – e-mail: 23 december 2013): starch:arch (vers 
99-100), nicht:spricht (455-456), ghesaecht:claecht (1640-1641) en recht:sprecht (1491-1492 en 2007-2008, terwijl 1204-
1205 spreken:ontsteken heeft). 
199 Snellaert 1869, xcii. 
200 Bouwmeester (in voorbereidingA). 
201 Voorbeelden van ‘horen’ zijn te vinden in vers 74, 118, 128, 255 en 275, van ‘segghen’ in vers 36, 77, 81 en 1005 en van 
‘menschen’ in vers 128, 216, 255 en 287. 
202 Evert van den Berg (e-mail: 23 december 2013): ‘Het lijkt me echter onwaarschijnlijk dat de hele tekst een vertaling uit 
het Duits is. Daarvoor is het geheel te Brabants.’ Naast de Duitse vormen in het rijm komen er ook enkele andere vormen 
voor die een oostelijke invloed kunnen verraden. Enkele aanwijzingen voor de Brabantse herkomst zijn de rijmen 
selt:ghewelt (vers 39-40), quaet:staet (vers 330-331), bediet:niet (vers 1118-1119) en bereet:vergeet (vers 2276-2277). Bra-
bants of oostelijker zijn o.a. de rijmen kinscheit:breyt (vers 17-18), zweert:veert (<vaart) (vers 441-442), volvuert:ruert (vers 
1008-1009), aanruert:vuert (vers 1448-1449), ghesaecht:claecht (vers 1640-41) en ghiericheyt:ommegeit (vers 2097-2098). 
203 Hogenelst 1997, II, 235-236 (R338). De datering die in de tekst wordt gegeven is correct, evenals de plaats van overlijden. 
204 Tubach 1969, 333 (nr. 4355) geeft meerdere vindplaatsen in exempelverzamelingen, waaronder de Alphabetum narratori-
um van Etienne de Besançon en de exempelen van Jacobus de Vitry. 
205 Dystorie van Saladine (Oudenaarde, 1479-1483) is uitgegeven in Claassens 1998A en is online beschikbaar via 
www.dbnl.org. Er zijn slechts twee exemplaren van deze druk bewaard gebleven: Haarlem, Stadsbibliotheek, 56 D 15 en 
Washington, Library of Congress, Inc. 1483H 5 (Rosenwald Collection). 

http://www.dbnl.org/
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 Noch van Salladine is een toegift bij Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, en 
misstaat niet in de context van Boek IV. Het gemeenschappelijke kenmerk van de Saladin-teksten is 
zijn wijsheid. De korte toevoeging reageert echter niet op de inhoud van Hein van Akens tekst, maar 
toont slechts met een ander voorbeeld Saladins wijsheid. In dit voorbeeld laat de grote islamitische 
leider zien dat – zonder enige verwijzing naar christelijke invloed deze keer – ook voor hem geldt dat 
aardse faam, goederen en macht uiteindelijk achtergelaten moeten worden.  
 Noch van Salladine is niet in dezelfde arbeidsgang geschreven als de andere teksten in Boek IV. 
Deze tekst is namelijk door kopiist A gekopieerd, terwijl alle voorgaande teksten in dit boek door ko-
piist B zijn geschreven (zie paragraaf 4.2d). Noch van Salladine is evenwel aan Boek IV toegevoegd 
voordat het gerubriceerd werd, want de tekst begint met een rode lombarde en de kapitalen zijn rood 
opgehoogd. Bovendien bevat deze tekst het enige zwarte opschrift in Boek IV, maar is, in tegenstelling 
tot de zwarte opschriften in Boek I en II, niet ingesprongen om de kapitaalkolom vrij te laten op deze 
regel.  
 
 
 4.4  LOKALISERING EN DATERING 
 
Hoewel een beargumenteerde analyse van de schrijftaal in het Oxfordse Boendale-handschrift nog 
nooit is gepubliceerd, is men het unaniem eens dat taal in de codex als Brabants kan worden bestem-
peld. Zowel in de Bouwstoffen bij het Middelnederlands Woordenboek als in Paul De Keysers editie 
van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, als in Jan Deschamps’ tentoonstellings-
catalogus wordt de taal als Brabants getypeerd.206 Ik heb geen aanwijzingen gevonden om aan de loka-
lisering in Brabant te twijfelen. De Hoogduitse vormen in Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode 
staan de lokalisering in Brabant niet in de weg, zoals in paragraaf 4.3.4c is besproken. 
 Op basis van het schrift dateert Erik Kwakkel het handschrift in de tweede helft van de veertiende 
eeuw, waarschijnlijk het vierde kwart, zeker niet later. Dit sluit aan bij Kinables omschrijving van het 
schrift: ‘Oude paleografische kenmerken typeren het schrift derhalve niet. Omgekeerd oogt het aspect 
ook niet vijftiende-eeuws.’207 De vele haarlijntjes die het schrift bevat, geven enig houvast bij het date-
ren. Haarlijntjes aan de ‘t’ komen namelijk pas voor vanaf ca. 1351-1360 en haarlijntjes aan de ‘r’ 
zelfs nog iets later: ca. 1368. Dit vormt een voorzichtige terminus post quem. De dwarsverbinding 
tussen de dubbele ‘l’, een kenmerk dat eveneens vanaf de late veertiende eeuw voorkomt, voorziet ons 
van een extra argument om een datering van de codex wat later in de tweede helft van de veertiende 
eeuw aan te houden.208 
 De inhoud van de codex was op het moment van de vervaardiging niet oud, maar evenmin was hij 
heet van de naald. De teksten van (vermoedelijk) Jan van Boendale zijn vrij goed te dateren. Jans tees-
teye schreef hij tussen ca. 1330 en 1334, de Melibeus voltooide hij in 1342 en Dat boec van der wra-
ken ontstond waarschijnlijk in twee fasen ontstaan, in 1346 en 1351. Het Oxfordse Boendale-
handschrift bevat het resultaat van de toevoegingen uit de tweede fase (1351). Of Van der wiven won-
derlijcheit, dat hier als onderdeel van Jans teesteye lijkt te worden gepresenteerd, ook van Jan van 
Boendale is, is onduidelijk, maar het is mogelijk dat het ontstaan is rond de tijd dat Jans teesteye werd 
geschreven, aangezien de tekst ook voorkomt in het Cheltenham-handschrift, een codex die gedateerd 
kan worden rond het midden van de veertiende eeuw.209 De teksten in Boek IV daarentegen zijn pro-
blematischer. Wie heeft Van Maskeroen geschreven? Als het Jacob van Maerlant was, dan komt de 
tekst uit de late dertiende eeuw, maar als het Lodewijk van Velthem was, kan de tekst in de vroege 
veertiende eeuw worden geplaatst, wat meer bij de datering van de teksten uit de eerste drie boeken 
aansluit. Misschien betreft het een derde auteur, een anonymus. Ook voor Hein van Akens Van den 

                                                           
206 Lieftinck 1885-1952 (Bouwstoffen), 381 (nr. 934); De Keyser 1950, 4 en Deschamps 1972, 118. Volgens de Oxfordse 
Summary Catalogue is de codex ‘in Dutch’ geschreven ‘in Holland’, waarbij ‘Holland’ als synoniem wordt gebruikt voor 
‘Netherlands’ (Madan e.a. 1895-1953, II-2, 996 (nr. 5264)). 
207 Kinable 2001, 4, nt. 1. 
208 Erik Kwakkel (mondelinge mededeling: 2 november 2011). De meeste dateringen in andere publicaties vallen hiermee 
samen: Priebsch 1979, I, 158, spreekt over late veertiende eeuw, Deschamps 1972, 118 over ca. 1400 en Kienhorst 2005A, 
799 over omstreeks 1375. Vgl. Kinable 2001, 4, nt. 1. Enkel in de Oxfordse Summary Catalogue wordt gesproken over de 
eerste helft van de vijftiende eeuw (Madan e.a. 1895-1953, II-2, 996 (nr. 5264).). 
209 Zie noot 32 in hoofdstuk 3. 
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coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen is de datering onzeker. Lange tijd werd de tekst kort 
voor 1299 gedateerd, maar dat was gebaseerd op een vermeende toeschrijving van de in 1299 voltooi-
de Vierde Martijn aan Hein van Aken. Asselbergs heeft aangetoond dat deze toeschrijving erg onzeker 
is.210 Het is wel mogelijk dat de tekst voor 1330 is ontstaan, aangezien een Hein van Aken wordt ge-
noemd in Jan van Boendales Der leken spiegel: 
 
  Van Bruesele Heyne van Aken, 
   Die wel dichte conste maken 
   (God hebbe die ziele sine!), 
   Maecte dese twee vaersekine: 
  Vrient die wart langhe ghesocht, 
  Selden vonden, schiere verwrocht.211 
 
Indien deze Hein van Aken gelijkgesteld mag worden aan de auteur van Van den coninc Saladijn ende 
van Hughen van Tabaryen en de opmerking ‘God hebbe die ziele sine’ mag worden opgevat als een 
wens voor een overledene, dan is de voltooiing van Der leken spiegel een bruikbare terminus ante 
quem voor het Saladin-verhaal. 
 Ten slotte is ook het auteurschap van Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode niet onomstreden. 
Wanneer Warnars redenering wordt gevolgd en de tekst wordt toegeschreven aan Augustijnken die 
een Duits voorbeeld zag toen hij in Pruisen was, kan de tekst niet anders dan na 1363 of 1368 ontstaan 
zijn, aangezien hij in die jaren met de graaf van Blois naar Pruisen reisde.212 Daarmee zou het veruit 
de jongste tekst in de codex zijn. 
 
 
 4.5  BESTAANDE HYPOTHESEN OVER HET OXFORDSE BOENDALE-HANDSCHRIFT 
 
De hypothesen die sinds de ontdekking van het Oxfordse Boendale-handschrift over het functioneren 
van de codex geformuleerd zijn, lopen sterk uiteen. Snellaert, die de codex inhoudelijk benaderde, was 
van mening dat het handschrift ‘aangelegd werd met het inzicht om, zoo niet alle, dan toch een aan-
zienlijk gedeelte van Boendale’s leerdichten bij elkander te voegen’, terwijl ‘het vierde boek een aan-
vulsel moet heeten, in hoegenaamd geen verband staande met de drie vorige, welke integendeel onder-
ling tot een geheel samenwerken, – een geheel in geest en strekking.’213 Samenhang tussen de teksten 
uit het vierde boek, waarin volgens hem ‘niet zoo veel oplettendheid gebezigd’ schijnt te zijn bij de 
uitvoering, ziet hij niet, of het moet ‘den christelijken toon’ zijn.214 Ruim een eeuw later zal Hans 
Kienhorst met een andere blik naar de codex kijken. Vanuit een codicologisch standpunt hebben we, 
volgens hem, te maken met ‘professioneel maatwerk in opdracht vervaardigd’ waarbij ‘van meet af 
aan sprake [is] geweest van een collectie die als één handschrift is opgezet.’215 Gerard Sonnemans 
beschouwde vervolgens de inhoud als tekstcollectie en zag een handschrift dat ‘de indruk wil wekken 
een “bibliotheek” van verschillende boeken te zijn’, want het ‘presenteert zichzelf meer als een verza-
meling afzonderlijke boeken dan als een verzamelhandschrift.’216 
 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw publiceerde Dirk Kinable een uitvoerige studie naar de 
mentaliteit en wereldbeschouwelijke ideeën die weerspiegeld worden in de inhoud van de codex, on-
der de titel ‘Een wereldbeschouwelijke spiegel voor de leek’.217 Hij concludeert: 

Een voorlopige balans opmakend, mag men stellen dat de interesse in Marshall 29 [ = Oxfordse Boenda-
le-handschrift, DE] blijkens teksten als Jans teesteye, het Boec van der wraken en de tekst over de tien 
geboden in het vierde boek nog sterk uitging naar werken die mens en wereld beschouwen in het licht van 
Gods bedoelingen met de schepping. Blijkbaar had literatuur voor de oorspronkelijke bezitter nog de 
functie te becommentariëren hoe goed of hoe slecht de mens daaraan beantwoordt en in welke religieus-

                                                           
210 Asselbergs 1964, 275-277. Vgl. Hegman 1958, 25. 
211 Der leken spiegel, boek III, kapittel 17, vers 91-96 (volgens editie De Vries 1844-1848). 
212 Warnar 2005, 107. 
213 Snellaert 1869, xcv. 
214 Snellaert 1869, xcv. 
215 De citaten zijn respectievelijk te vinden in de verwante artikelen Kienhorst 2005A, 799 en Kienhorst 1996, 55. 
216 De citaten zijn respectievelijk te vinden in Sonnemans 1996, 77 en 62. 
217 Kinable 2001. 
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zedelijke perspectieven de mens diende te denken. Maar in verbinding daarmee verschijnen ethische ont-
werpen en accenten waarin zich een tendens tot horizontalisering aftekent, wat resulteert in een breder le-
kenperspectief op christelijk-wereldlijke grondslag. Vanuit een combinatie van christelijke en stoïcijnse 
idealen wordt de mens opgevoed tot praktische wijsheid, waarbij hij zowel de belangen van zichzelf als 
zijn medemens behartigt, zich in een geest van gerechtigheid niets op onrechtvaardige wijze toeëigent, en 
het welzijn van de gemeenschap dient. Verschillende keren tekende zich in de voorgehouden moraal een 
stedelijke optiek af met veel belangstelling voor aspecten die direct relevant zijn voor stedelijke bestuurs-
elite. Mogelijk moeten we gezien deze interesses en tekstkeuzen ook de oorspronkelijke bezitter in de 
stedelijke bovenlagen situeren. De kwaliteit van de codex lijkt wel binnen dit profiel te passen: de ver-
zorgde maar niet-luxueuze uitvoering [...], waarbij voor de bezitter de inhoud kennelijk primeerde op de 
kostbaarheid, geldt voor de veertiende eeuw vaker als aanwijzing om het primaire gebruiksmilieu te situe-
ren in stedelijke toplagen zoals het patriciaat [...]. Een bijkomende aanwijzing vormt misschien nog een 
tekst uit Marshall 29 als Dit es van Saladijn. Archiefmateriaal leert immers dat leden uit de stedelijke top-
lagen wel vaker een riddertitel voerden. Bovendien is op grond van andere teksten ook algemener gesig-
naleerd hoe de verstedelijkte Nederlanden zeer geïnteresseerd blijven in het ridderschap.218  
 

Het beoogde publiek zoekt Kinable in de stedelijke bovenlagen, maar hij waarschuwt ervoor de hier 
gepresenteerde ethiek als ‘burgerlijk’ te karakteriseren. Adel en patriciaat zijn in de maatschappelijke 
top in de veertiende eeuw namelijk nauw met elkaar verweven, volgens hem.219 
 De voorlopig laatste visie op het Oxfordse Boendale-handschrift komt van Anneke Mulder-Bakker. 
De combinatie van moralistisch-didactische teksten van Jan van Boendale en basisteksten van het 
christelijke geloof, waartoe Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode gerekend kan worden, maakt 
van de codex, volgens haar, een Middelnederlandse variant van het Engelse ‘householdbook’, een 
familieboek, waaruit familieleden en huispersoneel onderricht konden worden in hun burgerplich-
ten.220 Hierbij benadrukt ze de plaats die de vrouw in de codex inneemt. Door de Melibeus, waarin 
Melibeus door zijn vrouw Prudentia op andere gedachten wordt gebracht, aan het begin te plaatsen van 
de codex, wordt hij, volgens haar, rond een actieve en positieve vrouwenfiguur opgebouwd.221 Vol-
gens Mulder-Bakker hebben de samenstellers het vrouwelijke personage 
 

niet slechts gekozen [...] omdat hun voornaamste doelgroep nu eenmaal uit vrouwen bestond maar omdat 
zij in de vrouwen, vooral de vrouwen des huizes, hun belangrijkste medestanders zagen in de strijd voor 
een goed-christelijk en goed-burgerlijk stadsleven.222 

 
Met de vervaardiger van dit soort moreel-ethische literatuur doet volgens haar een nieuw soort auteur 
zijn intrede: de vertaler-bewerker-samensteller, die een zorgvuldig gecomponeerd verzamelhandschrift 
produceerde. Mulder-Bakker besluit: 

Deze auteurs richten zich op een nieuw publiek, niet de clerus van universiteit en Kerk, niet het hof, maar 
het huisgezin in de stad, het huisgezin waarvan de leden moeten worden gevormd tot burgers en loyale 
onderdanen van de nieuwe, vroegmoderne staat. Naast de heer des huizes vervult de vrouw des huizes 
daarin klaarblijkelijk een centrale functie.223 

 
Deze uitdagende hypothese heeft tot nu toe niet veel weerklank gevonden. Enkel Herman Pleij viel 
haar bij. Na een bespreking van het handschrift-Van Hulthem in Het gevleugelde woord schrijft hij: 
 

De gebruikssfeer van ‘familieboek’ of ‘huisboek’ met gevarieerde uitleenmogelijkheden laat zich wel bij 
meer van deze verzamelhandschriften vermoeden. Wellicht gehoorzaamt een thans in Oxford bewaarde 
codex van omstreeks 1400 met voornamelijk teksten van Jan van Boendale hier eveneens aan. De Meli-
beus, Jans teesteye en het Boec vander wraken bieden tezamen met nog wat kortere teksten een aansteke-
lijke morele vraagbaak voor burgers uit de stedelijke bovenlagen. Het geheel heeft een karakter van een 
soort universele leerschool, waarbij kennisoverdracht, ethiek, catechese, pedagogiek en bestuurskunde 
aan de hand van talrijke exempelen elkaar op aangename wijze afwisselen. De besliste gerichtheid op 

                                                           
218 Kinable 2001, 26-27. 
219 Kinable 2001, 27. 
220 Mulder-Bakker 2002, 109. Op dezelfde gronden typeert ze ook de Beatrijs-codex als familieboek. 
221 Mulder-Bakker 2002, 110. 
222 Mulder-Bakker 2002, 110. 
223 Mulder-Bakker 2002, 126. 
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jongeren, soms ronduit scholieren genoemd, wordt nu en dan geëxpliciteerd en blijft steeds voelbaar, al 
meteen in de graag gekozen vorm van de leerdialoog tussen meester en leerling.224 

 
De enige, en tegelijk fundamentele tegenwerping, tegen de hypothese dat het Oxfordse Boendale-
handschrift een ‘huisboek’ is, kwam van Erik Kwakkel. Het Engelse ‘householdbook’, en het verge-
lijkbare Duitse Hausbuch werden, volgens hem, doorgaans opgesteld door de eerste bezitter en zijn 
vaak sober uitgevoerd en geschreven op papier in een littera cursiva.225 Het Oxfordse Boendale-
handschrift dat geschreven is in textualis op perkament, is volgens hem – en daarmee valt hij Kien-
horst bij – een codex van hoge kwaliteit, die ‘in het commerciële circuit tot stand [is] gekomen’.226 
 Het laatste woord is voorlopig aan Frits van Oostrom, die het handschrift in Wereld in woorden 
beschreef: 
 

Het moet hebben toebehoord aan iemand van aanzien, en is goed voorstelbaar als het voornaamste boek 
des huizes in een notabele familie. Het was een omnibus die houvast bood in turbulente tijden, door ei-
gentijdse kwesties in een panoramisch perspectief te plaatsen. Hoe om te gaan met conflicten? Hoe ver-
houden zich man en vrouw? Laten zich aards succes en hemels heil verzoenen? Wat gaat er goed en 
slecht, en waar gaat het met de wereld naartoe? De laatste tekst gaat over de plagen van Egypte en de tien 
geboden; het is een boek dat balanceert tussen hoop en vrees, met overhellen tot het laatste. Maar bovenal 
is het een levensbeschouwelijke codex, een instrument voor het bezonnen leven.227 

 
 
 4.6  EEN COMMERCIEEL PRODUCT VERVAARDIGD DOOR BEROEPSKOPIISTEN 
 
De belangrijkste constatering in dit hoofdstuk over het Oxfordse Boendale-handschrift is dat de codex 
vervaardigd is door twee samenwerkende beroepskopiisten. Hierdoor is het haast onbetwistbaar dat 
het handschrift een commercieel product was, zoals Kienhorst en Kwakkel hebben opgemerkt.228 Deze 
productieomstandigheden beperken de mogelijkheden van de onderzoeker die op zoek is naar het ge-
bruiksprofiel van het handschrift. De beoogde gebruiker van een beroepsmatig vervaardigd, commer-
cieel schrijfproduct zal namelijk niet (vaak) samenvallen met de uitvoerder(s) ervan en derhalve geen 
sporen in de codex kunnen nalaten tijdens de vervaardiging. Bovendien is het schrift van een beroeps-
kopiist een standaardschrift dat hij in vele boeken zal gebruiken en zal een boek dat door hem vervaar-
digd is zelden afwijkingen vertonen ten opzichte van de algemene regels van het maken van een boek. 
In materieel opzicht is het Oxfordse Boendale-handschrift een onpersoonlijk boek. 
 Anderzijds geeft een professioneel vervaardigd commercieel boek wel een onmiskenbare aanwij-
zing voor de sociale lagen waartoe de beoogde gebruiker kan behoren. In het geval van het Oxfordse 
Boendale-handschrift moeten de kosten die de codex met zich meebracht aanzienlijk zijn geweest, 
ondanks de sobere uitvoering: dertien katernen van vier bifolia van perkament van redelijke kwaliteit, 
ruim 18.200 verzorgd geschreven verzen en waarschijnlijk een stevige band met houten platten. Daar-
bij moet in gedachten worden gehouden dat het Oxfordse Boendale-handschrift, in vergelijking met de 
meeste (fragmenten van) andere codices waarin de Melibeus, Jans teesteye en Dat boec van der wra-
ken – en bij uitbreiding Der leken spiegel – voorkwamen, een opvallend verzorgd handschrift was.229 
Het ligt voor de hand dat het Oxfordse Boendale-handschrift voor een welgestelde gebruiker is ver-
vaardigd, zoals Kinable, Van Oostrom, Pleij en Mulder-Bakker reeds hebben betoogd.230 
 Wanneer de inhoud van de codex in ogenschouw wordt genomen, blijkt het eenvoudig een aantal 
bruikbare elementen voor het gebruiksprofiel af te leiden. Op basis van de inhoud lijkt het bijvoor-
beeld aannemelijk dat de beoogde gebruiker behoorde tot welgestelde kringen in een lekenmilieu. 

                                                           
224 Pleij 2007, 61. 
225 Kwakkel 2002, 173, nt. 147. 
226 Kwakkel 2002, 172-173. 
227 Van Oostrom 2013, 174. 
228 Kienhorst 2005A, 799 en Kwakkel 2002, 172-173. 
229 De (fragmenten van) de veertiende-eeuwse handschriften van Jan van Boendales Der leken spiegel blijken hoofdzakelijk 
niet-verluchte perkamenten tweekoloms codices te zijn, geschreven in een littera textualis die minder verzorgd is dan het 
schrift uit het Oxfordse Boendale-handschrift (gebaseerd op eigen observaties en een mondelinge mededeling van Era Gor-
deau: 31 januari 2014). 
230 Kinable 2001, 26-27; Van Oostrom 2013, 174; Pleij 2007, 61; Mulder-Bakker 2002, 109-110 en 126. 
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Over het algemeen zijn de teksten namelijk minder met theologische vraagstukken bezig dan met we-
reldlijke en bestuurlijke zaken. Bovendien is een aantal van de teksten tamelijk lang en veronderstellen 
ze een bepaalde achtergrondkennis. Het zijn geen korte teksten die vermaak brengen, maar teksten die 
tot nadenken stemmen. De Melibeus benadrukt wijs bestuur, en in Jans teesteye wordt kritiek op de 
samenleving geuit, maar ook getoond dat men ten opzichte van het verleden al vooruitgang heeft ge-
boekt. Dat boec van der wraken herinnert de lezer aan de zichtbaarheid van Gods hand in het wereld-
gebeuren en zinspeelt op recente politieke gebeurtenissen. Van Maskeroen veronderstelt enige juridi-
sche kennis en toont de mens zijn plaats in de schepping. De Saladin-teksten tonen de kracht van de 
christelijke idealen en Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode is een catechetische tekst waarin door 
de koppeling van twee rijtjes meer wordt gegeven dan zomaar een overzicht van de Tien Geboden. 
Mijns inziens veronderstelt deze stof een beoogde gebruiker die reeds enig onderwijs heeft genoten en 
wat levenservaring heeft. Er worden kwesties aangeroerd waarover bijvoorbeeld iemand met ervaring 
in een bestuurlijke functie tot nadenken wordt gestemd. Daarbij is de codex ook voorzien van drie 
kapittellijsten en een inhoudstafel, waarvan de drie lijsten functioneel zijn (door middel van kapittel-
nummering), en de inhoudstafel slechts een inhoudsoverzicht is zonder verwijzing naar de vindplaats 
van de teksten. Dit maakt van de codex een doorzoekbaar boek vol kennis. 
 Dat de beoogde gebruiker van de codex een vrouw was, lijkt mij niet voor de hand te liggen, want 
hoewel Prudentia in de Melibeus en Maria in Van Maskeroen positieve vrouwbeelden tonen, blijkt 
nadrukkelijk uit Jans teesteye, Van der wiven wonderlijcheit en het tiende gebod in Dit sijn die X plag-
hen ende die X ghebode dat niet alle vrouwen even positief worden beoordeeld. De codex kan door dit 
contrast uiteraard opgevat worden als een boek vol teksten die als voorbeeld dienen voor vrouwen 
(onder het motto: zo moeten ze zich wel gedragen en zo niet), maar daarmee zou voorbij worden ge-
gaan aan de juridische en bestuurlijke zaken en de ridderidealen, die allemaal, evenals de waarschu-
wingen voor slechte vrouwen, ontegensprekelijk tot het mannelijke domein behoren.  
 De herkomst van de codex moet zeer waarschijnlijk in Brabant worden gezocht, aangezien de 
schrijftaal in het Oxfordse Boendale-handschrift onbetwistbaar Brabants is. Het is echter niet te bepa-
len waar in Brabant. Hiervoor zijn twee eenvoudige verklaringen te geven: er is daarvoor geen enkele 
aanwijzing in de codex te vinden (ook niet taalkundig, aangezien het Brabants minder regionale ver-
schillen kent dan het Vlaams in die tijd), en er is amper informatie beschikbaar over de Brabantse ste-
delijke productiecentra, de plaats waar een commercieel product als dit vandaan zou kunnen komen. In 
paragraaf 1.5 hebben we gezien dat we het best zijn ingelicht over Brussel. Erik Kwakkel heeft voor 
deze stad op basis van slechts enkele bewaard gebleven bronnen een beeld kunnen schetsen van sa-
menwerkingsverbanden tussen boekhandelaars (librarii), kopiisten en verluchters woonachtig in de 
Brusselse Bergstraat.231 Het beeld dat op deze manier ontstaat, sluit aan bij het beeld dat we hebben 
van de boekproductie in andere steden, zoals Parijs, Londen en Gent.232 Naar de boekproductie in de 
meeste andere Brabantse steden, bijvoorbeeld Leuven of Diest, is nog geen onderzoek gedaan, maar 
verwacht mag worden dat ook daar beroepskopiisten te vinden waren, zij het op kleinere schaal, want 
‘in elke stad van enige omvang waren wel enkele professionele kopiisten gevestigd’, aldus Kwak-
kel.233 
 Voor Mechelen is halverwege de twintigste eeuw enige informatie over schrijfactiviteiten bijeen-
gebracht. Het materiaal dat Prosper Verheyden voor deze stad verzamelde, bevestigt Kwakkels stel-
ling. Voor de vijftiende eeuw, bijvoorbeeld, zijn in de archiefstukken van die stad allerlei kopiisten, 
verluchters en perkamentmakers/-handelaars aan te treffen, waaronder ook leken die mogelijk van 
boeken vervaardigen hun hoofdberoep hadden gemaakt. Voor de veertiende eeuw is de vangst even-
wel beperkt, al vormen de rekeningboeken uit die tijd zelf eveneens een aanwijzing voor schrijfactivi-
teit in Mechelen in de vroege veertiende eeuw, en bevatten zij hier en daar de naam van een ‘perke-
menter’ of blijkt perkament uit Antwerpen of Brugge te zijn geïmporteerd. Tevens geven ze verwij-
zingen voor boekbinders, van wie vanaf het laatste kwart van de veertiende eeuw ook enkele namen 
bekend zijn.234 Recent heeft Remco Sleiderink het beeld van de uit veertiende-eeuws Mechelen af-
                                                           
231 Kwakkel 2002, 170-172. Wegens een grote brand in 1695 waarbij een groot gedeelte van de archiefstukken verloren is 
gegaan, zijn er nog weinig bronnen die een reconstructie van de Brusselse boekenmarkt mogelijk maken (zie Kwakkel 2002, 
163). 
232 Vgl. o.a. Rouse & Rouse 2000 en Christianson 1989, Brinkman 1998 en Brinkman & Mulder 2003. 
233 Kwakkel 2002, 167. 
234 Verheyden 1947, 479-480 en 494-495. 
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komstige literatuur scherper gesteld. De vondst van diverse fragmenten van Middelnederlandse teksten 
in boekbanden in het Mechelse archief mag gezien worden als een aanwijzing voor een bloeiend lite-
rair leven in de veertiende-eeuwse stad.235 Namen van Mechelse beroepskopiisten zijn nog niet gevon-
den, maar de kans dat in een stad waar literatuur werd geschreven ook een professionele boekproduc-
tie ontstond, lijkt reëel.  
 Het is, kortom, mogelijk om een onderbouwd gebruiksprofiel op te stellen voor het Oxfordse 
Boendale-handschrift. Deze codex is een commercieel vervaardigd boek voor welgestelde mannen uit 
stedelijke lekenkringen in Brabant met kennis van zaken op het gebied van bestuur en rechtspraak, die 
het als een soort naslagwerk konden gebruiken. Of dit publiek in adellijke kringen, dan wel in patrici-
ersmilieus moet worden gezocht, is niet te bepalen, temeer omdat, zoals Kinable heeft betoogd, de 
scheiding tussen beide in de veertiende eeuw minder scherp was dan voorheen.236 
 
Het zojuist beschreven gebruiksprofiel sluit aan bij het beeld van de codex dat tot nu toe in de medio-
neerlandistiek gangbaar was, maar kan dit beeld scherper gesteld worden als dieper wordt gegraven in 
de codex? Is het mogelijk een genuanceerder beeld te verkrijgen? Komen nieuwe zaken aan het licht 
die het beeld bijstellen of het verrijken? Of maakt de professionele productiewijze het onmogelijk de 
codex beter te begrijpen?  
 De genese van de codex is nog nooit onderzocht. Aan de hand van de informatie uit de codicologi-
sche beschrijving van het handschrift en enkele observaties over de kapittellijsten, blijkt het echter 
mogelijk er meer over te zeggen. De vraag wie heeft besloten om de kapittellijsten toe te voegen, 
dringt zich dan op. Was dit onderdeel van het oorspronkelijke plan van de bedenker van dit schrijfpro-
duct, of heeft de samenstelling van de codex deze optie mogelijk gemaakt? In principe is het niet te 
achterhalen wat het oorspronkelijke plan was, maar op basis van enkele details vermoed ik dat daarin 
de kapittellijsten van Boek II, III en de inhoudstafel van Boek IV nog niet voorkwamen. De belangrijk-
ste observatie waarop dit vermoeden is gebaseerd, is de afwijkende (of ontbrekende) liniëring voor de 
kapittellijsten van Boek II en III. Dit is namelijk een aanwijzing dat ze pas in een latere fase (maar voor 
het binden) zijn toegevoegd op de laatste lege bladen aan het einde van het voorafgaande boek. Ook 
het gegeven dat alle kapittellijsten (en de inhoudstafel) verschillend zijn, is een aanwijzing dat er geen 
vooropgezet plan was.  
 Een tweede observatie waaruit blijkt dat de kapittellijsten niet in het oorspronkelijke plan zaten, is 
de zeer nauwkeurige overeenkomst tussen de kapitteltitels in de kapittellijst van Boek II en de kapitte-
lopschriften in de tekst: de kapittellijst van Jans teesteye is opgesteld op basis van de opschriften. Bo-
vendien zijn in dit boek de kapittelnummers bij de opschriften pas later, door de rubricator, aange-
bracht, hoewel daarvoor geen ruimte was voorzien. De beslissing om de kapittels in de tekst toch te 
nummeren, zal derhalve pas gemaakt zijn op het moment dat werd besloten om een kapittellijst voor 
Jans teesteye op te stellen. Zonder genummerde kapittels (of foliëring) is een kapittellijst immers wei-
nig gebruiksvriendelijk. Mogelijk zijn op dit moment Van der wiven wonderlijcheit en Van ghevene 
per ongeluk als kapittels van Jans teesteye meegenummerd (zie hieronder).  
 Een derde observatie geeft een bijkomend argument voor het vermoeden dat de kapittellijsten van 
Boek II en III en de inhoudstafel van Boek IV niet tot het oorspronkelijke plan behoorden. Enkel in de 
inhoudsoverzichten van deze boeken worden namelijk de boeken voorzien van een rangtelwoord: ‘den 
anderen boeke’, ‘den derden boek’ en ‘dat vierde boecke’.237 Op geen enkele andere plaats in de codex 
komt een verwijzing voor naar deze volgorde, noch naar deze benaming (‘boek’). Ten slotte kunnen 
we ons afvragen of de uitvoerder met opzet aan het eind van elk boek vier à zes kolommen onbeschre-
ven liet, na een nauwkeurige berekening van het aantal regels per kolom dat hij in elk van de vier boe-
ken kon schrijven om ruimte voor een inhoudsoverzicht over te houden, of aan het eind van ieder boek 
toevallig iets meer dan een volledig blad onbeschreven bleef. 
 Hoewel de zojuist opgesomde argumenten geen onomstotelijke bewijzen leveren dat de kapittellijs-
ten en de inhoudstafel niet tot het oorspronkelijke plan van de codex behoorden, lijkt het toch aanne-
melijk dat er sprake is van vier onafhankelijke boeken, vier codicologische eenheden, en is het toevoe-
gen van de kapittellijsten en de inhoudstafel een mooi voorbeeld van aangepast beoogd gebruik. 

                                                           
235 Sleiderink 2010, 47 en 54. 
236 Kinable 1997, 66-73. 
237 Jans teesteye (kapittellijst), regel 1-2; Dat boec van der wraken (kapittellijst), regel 2; Boek IV (kapittellijst), regel 1. 



DANIËL ERMENS • FUNCTIE EN GEBRUIKER 
 

 

• 202 • 

 Hoe de plannen van het schrijfproduct Oxfordse Boendale-handschrift zijn ontstaan en zich hebben 
ontwikkeld, is niet met zekerheid te zeggen. Afgaand op de identieke opmaak is het zeer waarschijn-
lijk dat de vier boeken op elkaar waren afgestemd om samen in één band terecht te komen, maar het is 
niet te achterhalen of het van meet af aan de bedoeling was om precies deze vier boeken samen in één 
band te stoppen. De vier boeken konden in principe zelfstandig worden gebruikt nadat ze voltooid 
waren. Tevens konden ze in willekeurige volgorde in de codex worden opgenomen, of toch bijna wil-
lekeurig. Het eerste boek bevat namelijk een aanwijzing dat het bedoeld was om vooraan in een codex 
te worden opgenomen: het eerste blad van het eerste katern is een blanco blad. Dit eerste blad werd 
niet onbeschreven gelaten ten behoeve van een kapittellijst, aangezien de kopiist duidelijk toont dat hij 
wist hoeveel ruimte hij daarvoor nodig had. Hij reserveerde er namelijk slechts drie kolommen op het 
tweede blad voor. Het blanco eerste blad zou dus dienst gaan doen als schutblad vooraan in een codex. 
Op basis van dit schutblad kan vermoed worden dat Boek I als eerste werd vervaardigd, maar even-
goed kan ook een ander boek als eerste zijn ontstaan, waarna werd besloten er een boek-met-schutblad 
aan toe te voegen. De volgorde waarin de boeken zijn vervaardigd is dus niet te achterhalen. Ook de 
samenwerking tussen de twee kopiisten geeft daar geen uitsluitsel over, al vormt dit wel een duidelijke 
aanwijzing dat de vier boeken gemaakt zijn om uiteindelijk samen één codex te vormen. Hand A zorg-
de voor Boek I en hand B nam Boek IV voor zijn rekening. Waarom hand A aan het einde van Boek II 
en III de pen aan hand B gaf is onduidelijk. Wel is duidelijk dat hand A ervoor zorgde dat de vier boe-
ken aan elkaar werden gekoppeld door het kopiëren van de kapittellijsten en de inhoudstafel. Deze 
taakverdeling zegt echter niets over de hiërarchie op de werkvloer, of de volgorde waarin gewerkt 
werd. 
 Pas na de beslissing om de vier boeken in de huidige volgorde samen te voegen, konden de in-
houdsoverzichten door hand A worden aangebracht. Voor Boek I had hij reeds een kapittellijst gekopi-
eerd toen hij aan de Melibeus werkte. Als ik de paralleloverlevering van de Melibeus goed interpreteer, 
heeft deze tekst namelijk een standaard kapittellijst (waardoor de kopiist wist dat hij slechts drie ko-
lommen nodig had). De kapittelnummers in de fragmenten, de kapittellijst in de andere volledige co-
dex en vooral de verschillen tussen kapittelopschriften (in de tekst) en kapitteltitels (in de kapittellijst) 
wijzen hier op. Deze tekst in het eerste boek nodigde uit tot het aanvullen van de andere teksten naar 
dit voorbeeld: ook Jans teesteye en Dat boec van der wraken bestonden uit kapittels en konden wor-
den voorzien van een kapittellijst. Aangezien de kapittellijst van Jans teesteye veel nauwkeuriger 
overeenkomt met de opschriften uit de teksten dan bij de Melibeus het geval was en de paralleloverle-
vering van deze tekst een afwijkende kapittelnummering laat zien, mag worden aangenomen dat voor 
Boek II de kapittellijst is gemaakt op basis van de kapittelopschriften in de tekst. De kapittellijst van 
Dat boec van der wraken, ten slotte, is gebaseerd op een extern kapitteloverzicht dat ook diende om de 
opschriften van over te nemen. Dit overzicht (in de legger?) kan na het besluit om een kapittellijst toe 
te voegen opnieuw ter hand zijn genomen. 
 Met het toevoegen van de kapittellijsten voor Boek II en III en de inhoudstafel van Boek IV lag de 
volgorde van de boeken definitief vast. De volgorde wordt onderstreept door de aanwezigheid van de 
nummering van de boeken. In het tweede, derde en vierde boek staat in het opschrift van het inhouds-
overzicht een nummering en ook aan het einde van de kapittellijst van het derde boek is hij terug te 
vinden. Zoals hierboven reeds gemeld, wordt verder op geen enkele plaats in de codex naar de num-
mering van de boeken verwezen, ook niet bij de kapittellijst van het eerste boek. Hieruit blijkt dat de 
nummering pas werd toegekend op het moment dat werd besloten de laatste drie boeken ook een in-
houdsoverzicht te geven: aan Boek I en de bijbehorende kapittellijst moest op dat moment niet meer 
gewerkt worden. 
 Hoe moet dit eindresultaat worden benoemd? Hans Kienhorst heeft daartoe een poging gedaan, op 
basis van zijn eigen bevindingen. Aan de hand van Gumberts codicologische terminologie oordeelde 
hij dat er sprake was van ‘één gelede codicologische eenheid, geen composiet.’238 Na bovenstaande 
beschrijving van de (mogelijke) genese van de codex moet het oordeel anders luiden: een composiet, 
geen gelede codicologische eenheid. Volgens de terminologie van Gumbert wordt namelijk enkel ge-
sproken van een gelede codicologische eenheid wanneer tekst- en katerngrenzen binnen een codicolo-
gische eenheid samenvallen, met andere woorden wanneer de codicologische eenheid meerdere blok-

                                                           
238 Kienhorst 2005A, 799. 
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ken bevat.239 De boeken uit het Oxfordse Boendale-handschrift blijken echter geen blokken te zijn, 
maar codicologische eenheden, en dat is de voorwaarde volgens Gumbert om van een composiet te 
spreken: ‘een bestand dat uit twee of meer codicologische eenheden bestaat’.240 We mogen zelfs spre-
ken van een homogenetische composiet: de codicologische eenheden zijn in dezelfde tijd en in dezelf-
de kring geproduceerd.241 Een nadere typering van de genese van de codex blijkt zelfs in Gumberts 
uitgebreide terminologie een lastige opgave, maar volgens mij is dit de meest elegante omschrijving: 
op de blanco bladen aan het eind van de eerste drie boeken werd de codicologische eenheid verrijkt 
met een gasttekst, een kapittellijst die speciaal voor de gelegenheid was opgesteld. Door de aanwezig-
heid van deze gasttekst kon de eerste codicologische eenheid worden verlengd met aanwas, de tweede 
codicologische eenheid, waarna dit proces zich nog tweemaal herhaalde.242 Het Oxfordse Boendale-
handschrift is dus een homogenetische composiet die wordt gevormd door vier codicologische eenhe-
den, waarvan de eerste drie zijn verrijkt met een kapittellijst of inhoudstafel en verlengd met de erop 
volgende eenheid. 
 
Op zichzelf zou ieder boek van het Oxfordse Boendale-handschrift slechts een dunne codex vormen. 
Aangenomen mag worden dat de bedenker van elk van deze vier schrijfproducten van meet af aan het 
plan had om er nog andere teksten bij te voegen, mogelijk de andere drie boeken uit deze codex. Ook 
de eerste en laatste bladen van de codicologische eenheden wijzen in de richting van een plan waarin 
meerdere van deze boeken samen hoorden te worden gebonden in één band. Hoewel de vier boeken in 
principe (tijdelijk) individueel gebruikt konden worden, lijkt dat in de praktijk niet gebeurd te zijn. De 
eerste en laatste bladen van de boeken bevatten namelijk geen verkleuringen of andere beschadigingen 
die veroorzaakt zijn door individueel gebruik. 
 De inhoud van de eerste drie boeken vormt eveneens een aanwijzing dat er een plan bestond waar-
bij ze samen in één band zouden worden gebracht: het zijn drie teksten van dezelfde auteur. Zelfs 
wanneer de teksten niet alle drie van Jan van Boendale zouden blijken te zijn, is hier sprake van drie 
hoogst verwante teksten. De informatie die in de prologen en de epilogen te vinden is, bindt ze name-
lijk samen (zie paragraaf 4.3.1a, 4.3.2a en 4.3.3a).243 In de eerste plaats geeft de auteur in de drie 
teksten biografische informatie over zichzelf. Zo blijkt uit de proloog en epiloog van de Melibeus en 
de proloog van Jans teesteye dat hij in Antwerpen woont. Deze laatste proloog vermeldt tevens zijn 
naam, Jan van Boendale, en zijn beroep, informatie die in de andere twee teksten niet voorkomt. Vol-
gens de epiloog van Dat boec van der wraken blijkt de auteur bovendien het einde van zijn leven te 
naderen. In de tweede plaats wordt in de prologen en de epilogen informatie gegeven over de personen 
aan wie de teksten zijn opgedragen: de Melibeus en Dat boec van der wraken zijn opgedragen aan de 
Brabantse hertog Jan III en Jans teesteye aan Rogier van Leefdale, een raadgever van de hertog. In de 
derde plaats, ten slotte, geeft de auteur in de proloog van de Melibeus informatie over de Latijnse tekst 
die hij vertaald heeft. Enkel in de proloog van Dat boec van der wraken komt geen biografische in-
formatie voor over de auteur of de opdrachtgever, of informatie over de brontekst.  
 Wegens de fragmentarische staat van de meeste andere versies van Jans teesteye, Dat boec van der 
wraken en de Melibeus is er amper vergelijkingsmateriaal. Al deze prologen en epilogen en de daarin 
voorkomende informatie worden alleen aangetroffen in het Oxfordse Boendale-handschrift. De enige 
uitzondering is de Hamburgse codex met de Melibeus. Dit afschrift mist de epiloog, die met opzet lijkt 
te zijn weggelaten. De tekst verliest hierdoor immers zijn datering (1342) en zijn herkomst (Antwer-
pen), die ook in de proloog is weggelaten. De lokalisering in vers 41-42 van de Oxfordse redactie, ‘Al 
t’Andwerpen, daer ic wone, Maecte ic dit boexken scone’, is daar niet opgenomen. Pas na de proloog 
staat er, in rubriek: ‘Tot Utrecht, daer ic wone, screve [ = kopieerde] ic dit ghedichte scone’. De over-
eenkomsten met het oorspronkelijke vers zijn duidelijk. Mag uit dit bewerkte en verplaatste vers en het 
ontbreken van de epiloog afgeleid worden dat de beoogde gebruiker van de Hamburgse codex geen 
banden had met Antwerpen, of hebben er nog meer (nu onzichtbare) tussenstappen plaatsgevonden? In 

                                                           
239 Gumbert 2004, 14-15 en 35. 
240 Gumbert 2004, 35. 
241 Gumbert 2004, 36. 
242 Gumbert 2004, 36-37 voor de definities van de gecursiveerde begrippen.  
243 Reynaert 2002, 137-141 geeft ook enkele inhoudelijke overeenkomsten tussen de Melibeus en Jans teesteye en tussen de 
Melibeus en Dat boec van der wraken, maar geen overeenkomsten tussen alle drie de teksten. 
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ieder geval toont dit voorbeeld aan dat de informatie uit prologen en epilogen kan veranderen in de 
overlevering, waarschijnlijk naar gelang hij relevant is voor de beoogde gebruiker (vgl. paragraaf 3.7).  
 De constateringen dat drie teksten van één auteur in dezelfde codex voorkomen die voorzien zijn 
van prologen en epilogen met overeenkomende biografische gegevens en dat zulke informatie in pro-
logen en epilogen kan veranderen naar gelang de relevantie voor de beoogde gebruiker, roepen enkele 
vragen op. In de eerste plaats kunnen we ons afvragen hoe deze drie teksten bij elkaar zijn gebracht en 
door wie dat is gedaan. Zijn ze aangeleverd door een opdrachtgever, zijn ze afkomstig uit één collectie 
(of zelfs één codex), of heeft een librarius ze her en der gevonden? In de tweede plaats is niet bekend 
of er eventueel aanpassingen zijn gedaan aan deze prologen of epilogen ten behoeve van een beoogd 
publiek. En ten derde is onbekend of deze al dan niet aangepaste informatie relevant was voor het 
beoogde publiek van het Oxfordse Boendale-handschrift, of voor dat van de legger waaruit ze (ieder 
voor zich, of allemaal tegelijk) afkomstig waren, of voor dat van zelfs een nog oudere legger. Koos de 
opdrachtgever van de Oxfordse codex bewust voor deze versies van de drie teksten, of waren zij als 
enige voorhanden?  
 Geen enkele van deze vragen is met zekerheid te beantwoorden. De enige manier waarop een beeld 
gevormd kan worden van de eventuele aanpassingen die ten behoeve van het beoogde publiek van het 
Oxfordse Boendale-handschrift kunnen zijn gedaan, is het in kaart brengen van de variante lezingen 
van de teksten in de codex ten opzichte van de paralleloverlevering en dit koppelen aan de zorg die de 
kopiisten aan hun werk besteedden. Van beroepskopiisten die een commercieel product vervaardigen, 
mag namelijk een getrouwe kopie zonder veel opvallende aanpassingen worden verwacht. Tenzij hun 
opdracht anders luidde, hadden ze immers weinig reden om hun opdrachtgever een aangepaste tekst te 
leveren. Voor hen gold: tijd is geld. Hoe sneller de ene opdracht af was, des te sneller konden ze aan 
een nieuwe beginnen en des te meer inkomsten hadden ze. Ze pasten hoogstens de taal aan naar hun 
eigen gebruik en verbeterden kleine kopiistenfouten, wanneer deze te herkennen waren.  
 Kan op basis van het eindresultaat, de codex, meer gezegd over de manier waarop de kopiisten 
gewerkt hebben? In paragraaf 4.3.3a heb ik betoogd dat hand A zowel de gerubriceerde opschriften als 
de kapittellijst van Dat boec van der wraken, die beide op hetzelfde overzicht van kapitteltitels terug-
gaan, nauwkeurig heeft gekopieerd. De verschillen tussen beide zijn terug te voeren op het plaatsge-
brek dat de kopiist (eveneens hand A) had veroorzaakt door slechts drie regels onbeschreven te laten 
tussen de kapittels. In de gevallen dat er te weinig ruimte was voor het volledige opschrift, zorgde 
hand A ervoor dat het opschrift correct werd bekort, zodat het binnen de kolomaflijning bleef. Ook de 
kapittellijst van Jans teesteye is een voorbeeldig gekopieerde lijst kapitteltitels (eveneens door hand 
A), zeer waarschijnlijk gebaseerd op de opschriften uit de tekst. De paar kleine verschillen die zijn op 
te merken, zoals ‘Jan ende Wouter’ in plaats van ‘Wouter ende Jan’ bij kapittel 25, zijn verwaarloos-
baar. Hand A werkte dus nauwkeurig, maar ook voor hand B is er een aanwijzing dat hij met veel aan-
dacht zijn tekst kopieerde. In Van Maskeroen heeft hij twee keer een regel onbeschreven gelaten, wan-
neer hij een (onleesbaar, vergeten of beschadigd?) vers uit zijn legger niet kon lezen. Op deze manier 
wisten hij en de lezer dat de fout in de legger was opgemerkt en eventueel met behulp van een andere 
kopie kon worden hersteld (paragraaf 4.3.4a).  
 De duidelijkste aanwijzing dat deze kopiisten ondanks hun nauwkeurigheid toch af en toe fouten 
maakten, zijn de correcties waarop ik in paragraaf 4.2d heb gewezen. Het aantal correcties is echter 
niet alleen opvallend klein, ze blijken tevens allemaal tijdens het kopiëren te kunnen zijn aangebracht. 
Niets wijst er op dat achteraf een controleronde heeft plaatsgevonden. Was die er wel geweest, dan 
hadden de kopiisten waarschijnlijk nog enkele andere vreemde lezingen opgemerkt, zoals blijkt uit de 
voetnoten die Snellaert in zijn editie heeft aangebracht (al zijn die fouten mogelijk niet allemaal aan 
hen toe te schrijven, want ze kunnen ook uit een legger zijn overgenomen). Deze aanpak, kopiëren 
zonder controleronde, zou ook een verklaring kunnen geven voor de verkeerde nummering van enkele 
kapittels in de kapittellijst bij de Melibeus. Wanneer zij of een van hun voorgangers per ongeluk de 
volgorde veranderden en zij controleerden niet of hij overeenkwam met de volgorde van de kapittels in 
de tekst, dan bleef de fout makkelijk onopgemerkt. Ook de fout in de kapittellijst van Dat boec van der 
wraken zouden ze opgemerkt kunnen hebben tijdens een controleronde: het opschrift van de kapittel-
lijst was voorzien van een kapittelnummer, terwijl de kapitteltitel van het eerste kapittel was vergeten. 
Desondanks blijken de kopiisten verzorgd werk te hebben geleverd. 
 Zoals in paragraaf 4.3 is aangetoond, vertoont een drietal teksten opvallende afwijkingen ten op-
zichte van de paralleloverlevering. In de Oxfordse versie van Van den coninc Saladijn ende van Hug-
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hen van Tabaryen blijkt bijvoorbeeld de ‘badscene’ met acht verzen te zijn ingekort: de zeven laatste 
verzen uit strofe 13 en het eerste vers uit strofe 14 ontbreken (zie paragraaf 4.3.4b). Het ontbreken van 
acht verzen in deze tekst wordt mogelijk veroorzaakt door een ogensprong, en resulteert in het samen-
trekken van twee strofen tot één nieuwe strofe. Dat hierdoor het rijmschema werd verstoord, lijkt geen 
bezwaar te zijn geweest. Wat oorspronkelijk abababab cdcdcdcd was, is nu adcdcdcd, waarbij de ‘a’-
klank in (a) ‘dwaen’ assoneert met die in (c)‘versmaet’.244 Van den coninc Saladijn ende van Hughen 
van Tabaryen is echter niet de enige tekst die niet compleet is overgeleverd in het Oxfordse Boendale-
handschrift. In paragraaf 4.3.2b is besproken dat Van der wiven wonderlijcheit in deze codex slechts 
de halve lengte heeft van het afschrift in het Cheltenham-handschrift. Het ontbreken van 114 verzen 
lijkt hier te wijzen op een legger waaruit een blad ontbrak, of op een blad dat was overgeslagen door 
een kopiist. Ten slotte ontbreken, verspreid over de 59 kapittels van de tekst, in het Oxfordse Boenda-
le-handschrift ca. 500 verzen uit de Melibeus die de andere versies wel bevatten (paragraaf 4.3.1a). De 
reden voor de afwezigheid van deze verzen in het Oxfordse handschrift, of de aanwezigheid ervan in 
de andere drie tekstgetuigen, is niet te achterhalen. Er lijkt geen patroon te zitten in de betreffende 
passages. 
  Het beperkte aantal tekstgetuigen van een bepaalde tekst waarover de onderzoeker beschikking 
kan hebben, geeft een onnauwkeurig beeld van de totale overlevering die de tekst ooit gekend moet 
hebben. Op basis van dit onvolledige beeld kan hij constateren dat sommige afschriften onvolledig en 
incompleet zijn. Zelden zal hij kunnen achterhalen wat de reden hiervoor was. Voor de contemporaine 
gebruiker (en de kopiist) hoeft het ontbreken van enkele passages echter geen belemmering te hebben 
gevormd. Voor hen waren de teksten niet onvolledig en incompleet, voor hen waren het teksten als 
alle andere. Het ontbreken van een passage maakte de tekst niet onleesbaar of onbegrijpelijk. In Van 
den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen maskeert de assonantie van de klinkers in het rijm 
het ontbreken van acht verzen. In Van der wiven wonderlijcheit zal de gebruiker evenmin gemerkt 
hebben dat de tekst incompleet was, want, hoewel de ontbrekende, aaneengesloten passage begint 
tijdens een opsomming, wordt de betooglijn niet hinderlijk onderbroken, aangezien de opsomming 
ongenummerd was en op het punt waar de teksten weer parallel lopen schijnbaar een nieuw punt in de 
opsomming begint. De ontbrekende passages in de Melibeus, ten slotte, blijken nagenoeg altijd volle-
dige spreuken te zijn in Prudentia’s betoog. Op de hele tekst vallen enkele geschrapte autoriteiten niet 
op, zolang de uitgedrukte gedachte gelijk blijft.245 
 Met het motto boven dit hoofdstuk in gedachten roept de constatering dat drie teksten in het Ox-
fordse Boendale-handschrift redacties zijn waarin delen van de tekst ontbreken drie bedenkingen op. 
In de eerste plaats betreft het drie verschillende vormen van incompleetheid: een strofe die ontbreekt 
(mogelijk door een kopiistenfout), een lange passage uit het midden van een tekst (mogelijk door een 
kopiistenfout, of door materiële schade: blad) en meerdere korte passages die ontbreken (mogelijk 
opzettelijk). Een vierde vorm van incompleetheid is al eerder besproken: de twee ontbrekende verzen 
uit Van Maskeroen (mogelijk door materiële schade: tekst). Deze eerste gedachte leidt tot een tweede: 
wanneer de teksten incompleet zijn overgenomen in het Oxfordse Boendale-handschrift en die incom-
pleetheid vier keer een andere oorzaak heeft, zegt dat dan iets over de kopiisten of over de leggers die 
ze gebruikten? De twee ontbrekende verzen uit Van Maskeroen, enerzijds, zijn veroorzaakt door een 
defect in een legger en tonen aan dat de kopiist nauwkeurig werkte. De ‘willekeurig’ ontbrekende 
passages uit de Melibeus, anderzijds, kunnen haast niet de verantwoordelijkheid zijn van een beroeps-
kopiist die een commercieel product vervaardigde, tenzij hij daartoe de opdracht kreeg en hij ook de 
rol van bewerker vervulde. 
 De derde gedachte die het voorkomen van incomplete versies van teksten in het Oxfordse Boenda-
le-handschrift en hun (waarschijnlijk) incomplete leggers oproept, is de vraag of de andere teksten in 
de codex wel compleet zijn. Indien dat niet het geval is, kan dat betekenen dat het zo verzorgd ogende 
handschrift zou zijn samengesteld op basis van niet al te betrouwbare leggers (of kopieën van minder 
                                                           
244 Assonantie of klinkerrijm is geen vreemd verschijnsel in het Middelnederlands (zie Kestemont 2012B). Echte assonantie 
gaat echter verder dan het delen van de klinkerklank. Ook de consonanten delen doorgaans een fonologisch kenmerk: nasa-
len, plosieven, fricatieven (bijvoorbeeld ‘knape’-‘zake’ of ‘vergeven’-‘plegen’ – uit Kestemont 2012B, 260, nt. 8). Jefferson, 
Minkova & Putter 2014, 635-637 gaan nader in op dit ‘feature rhyme’. Merk op dat ook het woord ‘maect’ in dezelfde strofe 
geen volrijm is. Verder is de Oxfordse redactie van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen geheel in vol-
rijm gesteld. 
245 Vgl. Mertens 1991, 
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betrouwbare leggers). Hoewel hier in de praktijk nooit uitspraken over kunnen worden gedaan, kan dit 
in principe iets zeggen over het gebruiksprofiel. De beoogde gebruiker hechtte er bijvoorbeeld niet 
veel belang aan of de teksten compleet waren, of de leggers waren afkomstig uit één collectie die om 
een onbekende reden bestond uit incomplete redacties. Van wie zou die collectie geweest zijn en hoe 
verhield de beoogde gebruiker zich tot die bezitter? Of was hij misschien zelf de bezitter van de leg-
gers? 
 Het is moeilijk aan te tonen dat de andere teksten uit het Oxfordse Boendale-handschrift wel of niet 
volledig zijn. Immers, net zoals de Melibeus, Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen 
en Van der wiven wonderlijcheit voor de beoogde lezer en de kopiist compleet geleken moeten heb-
ben, maar pas na vergelijking met andere afschriften van de teksten door een onderzoeker incompleet 
worden bevonden, zouden ook de andere teksten, waarvan geen of slechts fragmentarische parallel-
overlevering beschikbaar is, voor de beoogde gebruiker en de moderne onderzoeker compleet kunnen 
lijken, terwijl ze dat niet zijn. Voor Van ghevene, Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode en Van 
Maskeroen (hoger dan versniveau) heb ik geen aanwijzingen gevonden dat voor onvolledigheid, maar 
misschien moet in de toekomst nog eens naar Jans teesteye en Dat boec van der wraken worden geke-
ken.246 Beide teksten kenmerken zich namelijk door opmerkelijke problemen in de structuur, zoals in 
paragraaf 4.3.2a en 4.3.3a is opgemerkt. Dat boec van der wraken, om te beginnen, bestaat uit drie 
boeken, maar in het Oxfordse Boendale-handschrift ontbreekt elke markering voor een driedeling van 
de tekst. Daarnaast bevat het slot van het tweede boek een verwijzing naar een mogelijk vierde boek 
dat na het einde van de tekst had moeten volgen. In Jans teesteye, vervolgens, wordt de dialoog tussen 
Jan en Wouter niet formeel beëindigd, maar onderbreekt de verteller aan het begin van het voorlaatste 
kapittel een monoloog van Jan zonder Jan daarna nog aan het woord te laten.247 Tevens blijkt uit de 
paralleloverlevering dat de andere twee tekstgetuigen een andere kapitteltelling hadden: op beide 
fragmenten is de nummering van de bewaarde kapittels drie lager dan de corresponderende kapittels in 
het Oxfordse Boendale-handschrift. Dirk Kinable zocht de verklaring in de nummering op de fragmen-
ten, maar op basis van bovenstaand betoog lijkt het mij gerechtvaardigd de verklaring in de legger van 
het Oxfordse Boendale-handschrift te zoeken (of in een eerdere legger).248 
 Overigens kan ook het voor de moderne onderzoeker raadselachtige meenummeren van Van der 
wiven wonderlijcheit en Van ghevene als kapittel 45 en 46 van Jans teesteye voor de gebruikers van de 
codex niet als storend zijn ervaren. Door ze mee te nummeren werden ze opgenomen in de kapittellijst 
en waren ze sneller terug te vinden. Zo wist de gebruiker dat er meer in Boek II stond dan Jans tees-
teye. Anderzijds kan dit doornummeren met enkele codicologische observaties misschien anders ver-
klaard worden. Aan Boek II is namelijk door twee kopiisten gewerkt, zoals in paragraaf 4.2d is aange-
toond. Hand B neemt het van hand A over in kolom 44vb, halverwege het slotkapittel van Jans tees-
teye, kapittel 44. Hand B is ook verantwoordelijk voor de twee extra teksten. Alle opschriften in Boek 
II zijn, zoals is opgemerkt in paragraaf 4.2e, aangebracht in zwarte inkt, in dezelfde arbeidsgang als de 
tekst. Hand B heeft daardoor slechts twee opschriften geschreven: die van de twee extra teksten. De 
kans bestaat dat hij de opschriften bij deze teksten (en de beginmarkering met een lombarde) model-
leerde naar de kapittelopschriften uit Jans teesteye, terwijl dat niet de bedoeling was. Toen het boek 
later van gerubriceerde cijfers werd voorzien, bestond zodoende geen onderscheid meer tussen kapit-
tels en extra teksten en werd per ongeluk doorgenummerd. In de kapittellijst, die pas daarna werd ge-
maakt, aangezien de kapitteltitels en de kapittelnummers daar in één arbeidsgang zijn geschreven, 
werd de fout niet meer hersteld. Een derde mogelijke verklaring voor het meenummeren van de 
teksten is dat het begin van beide teksten in de legger, waarin ook Jans teesteye stond, al onduidelijk 
gemarkeerd was en dat de kopiisten hun legger zonder ingrepen hebben gekopieerd. Toen ze een ka-

                                                           
246 Evenals de Melibeus (paragraaf 4.3.1a), de Dietsche Catoen (paragraaf 3.4i) en Dat boec van seden (3.4j) kenmerken de 
meeste teksten uit het Oxfordse Boendale-handschrift zich door een magere narratieve structuur. De boodschap in deze 
teksten primeert boven het verhaal. In de overlevering van de tekst kan dit hebben geleid tot pragmatisme: alleen dat kopiëren 
wat noodzakelijk is om de (door de bedenker gewenste) boodschap over te brengen. Hierdoor kan ervoor gekozen zijn delen 
van de tekst (bijvoorbeeld ‘citaten’) niet te kopiëren. Vgl. Mertens 1991, 121. 
247 Ook Kinable 1997, 96-97 merkt dit op. 
248 Kinable 1997, 9-10 schrijft hierover: ‘Daar de Oxfordse tekst echter geen inhoudelijk of stilistisch duidelijk herkenbare 
ingrepen of toevoegingen vertoont, dienen zich voor de geringe afwijking in de fragmenten veeleer eenvoudige verklaringen 
aan; te denken valt mogelijk aan het samennemen van kapittels, bijvoorbeeld waar in de dialoog geen sprekerswisseling 
voorkomt maar thematisch toch doorloopt [...], foutieve kapittelnummering of eventueel weglating van stof’. 
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pittellijst moesten voorzien voor Boek II, hebben ze de nummering aangebracht en niet meer opge-
merkt dat twee aparte teksten na Jans teesteye volgden. De fout werd daardoor mee overgenomen in 
de kapittellijst. 
 Naast het meenummeren van extra teksten als kapittels en het ontbreken van passages uit enkele 
teksten bevat het Oxfordse Boendale-handschrift ook één tekst waarin een bewerker enkele betekenis-
veranderende aanpassingen heeft gedaan: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen 
(paragraaf 4.3.4b). Omdat bij een van deze afwijkingen de regelmatige strofebouw van acht verzen per 
strofe wordt doorbroken door aan één strofe twee extra verzen toe te voegen, is het waarschijnlijk dat 
dit een opzettelijke aanpassing is ten opzichte van de oorspronkelijke tekst. In deze twee extra verzen 
meldt de verteller dat hij het een droeve zaak vindt dat zoveel christenen zijn gesneuveld in het Heilige 
Land. Enkele regels hoger, in dezelfde strofe, spreekt hij zelfs over ‘den onsen’ die het slecht verging, 
in plaats van ‘den kerstenen’ zoals in de andere twee tekstgetuigen te vinden is.249 Aan het eind van de 
Oxfordse redactie komen bovendien twee strofen voor die de andere redacties niet bevatten. In de 
eerste extra strofe wordt verteld hoe gelukkig Saladin was met zijn nieuwe kennis over het ridderschap 
en in de tweede strofe geeft de verteller opnieuw zijn mening, dit maal over het belang van dat ridder-
schap. Het is moeilijk te beoordelen of deze twee strofen zijn toegevoegd in de Oxfordse redactie, of 
dat ze zijn weggelaten in de andere redacties. Indien sprake is van een toevoeging, zoals bij de twee 
hierboven beschreven verzen, dan is er duidelijk sprake van een versie waarin het ridderideaal hoog 
wordt aangeschreven door een verteller die zich het lot van de ridders in het Heilige Land, die uit zijn 
eigen streek afkomstig zijn hard aantrekt (maar waar komen de ‘de onsen’ vandaan? Uit dezelfde stad, 
hetzelfde hertogdom of graafschap, deel van Europa, christelijk Europa?).250 Het mag verwacht wor-
den dat deze aanpassingen met het oog op een bepaald publiek zijn gedaan: mogelijk een mannelijk 
publiek uit adellijke kringen, of een mannelijk publiek dat zich met de adel identificeerde. 
 Meer duidelijkheid over het antwoord op de vraag of de beoogde gebruiker van het Oxfordse 
Boendale-handschrift gelijk mag worden gesteld aan het beoogde publiek van de bewerkte versie van 
Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen kan worden verkregen door het vergelijken 
van vijf theoretische scenario’s. In het eerste scenario is de tekst aangepast door een bewerker ten be-
hoeve van de gebruiker van het Oxfordse Boendale-handschrift. Dan ligt het voor de hand dat beoogde 
gebruiker van de codex en beoogd publiek van de tekst samenvallen. In de praktijk zijn hier geen aan-
wijzingen voor, want in geen enkele andere tekst in de codex zijn vergelijkbare betekenisveranderende 
afwijkingen te vinden, of enige blijk van het belang dat aan ridderidealen wordt gehecht. Het tweede 
theoretische scenario is dat de gebruiker zelf de leggers aanleverde en dat Van den coninc Saladijn 
ende van Hughen van Tabaryen reeds door een andere bewerker, ooit, voor hem was aangepast. Wan-
neer deze aangepaste versie dan in de codex terecht komt, zegt de tekst inderdaad iets over de gebrui-
ker van de codex, zonder dat in de andere teksten vergelijkbare aanwijzingen nodig zijn. In de derde 
plaats kan de tekst zijn aangepast voor iemand anders en die versie heeft uiteindelijk als legger ge-
diend voor het Oxfordse Boendale-handschrift. Als die tekst in de legger is aangepast voor een fami-
lielid of een vriend van de beoogde gebruiker van de Oxfordse codex kan de tekst eventueel nog iets 
zeggen over de gebruiker van de codex, aangezien hij waarschijnlijk uit dezelfde sociale laag afkom-
stig zal zijn als het beoogde publiek van de bewerking. Een vierde scenario waar rekening mee moet 
worden gehouden is dat de kans bestaat, hoe klein ook, dat de samensteller van de codex de keuze had 
uit meerdere versies van Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, met en zonder deze 
toevoegingen. Als die keuze bestond, zou ook hier een keuze voor een legger met de aanpassingen, 
idealiter, informatie geven over de gebruiker. Ten vijfde is het mogelijk dat slechts één versie beschik-
baar was. Enerzijds kan hij dan toevallig bij een passende gebruiker belanden, maar anderzijds is de 
kans groot dat hij bij een gebruiker terecht komt waarbij de aanpassingen niet aansluiten. Dat een aan-
gepaste tekst niet gewijzigd wordt zodat hij beter bij de beoogde gebruiker aansluit, kan vervolgens 
weer van allerlei factoren af hangen. Een van die factoren is de vraag of de gebruiker (of de opdracht-
gever), in het algemeen, veel bezwaar zou hebben gemaakt tegen aanpassingen in een tekst die in-
speelden op een ander publiek dan dat waar hij als beoogde gebruiker toe behoorde. 

                                                           
249 Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, vers 23 (in het Smalle Lucidarius-handschrift, vers 22). 
250 Indien sprake is van weglating van de twee strofen in de andere redacties kan dat een afzwakking van de ridderidealen 
betekenen, zodat de nadruk meer op de symbolische betekenis ervan kwam te liggen. 
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 Hiermee stuiten we op een belangrijke vraag in dit onderzoek: hoeveel waarde mag gehecht wor-
den aan één onderdeel in een codex – in dit geval één tekst, waarvan niet met zekerheid gezegd kan 
worden dat hij ten behoeve van de beoogde gebruiker van de betreffende codex is aangepast – bij het 
bepalen van het gebruiksprofiel van een meertekstcodex? Het feit dat de tekst in de codex voorkomt, 
zegt iets, maar wat? In een codex waarin Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen een 
van de kortste teksten is, en hij in tegenstelling tot de Melibeus, Jans teesteye en Dat boec van der 
wraken geen eigen codicologische eenheid vult, mag het belang van de gevonden aanpassingen niet 
overschat worden, zeker niet wanneer er aanwijzingen zijn dat de verantwoordelijke beroepskopiisten 
hun leggers getrouw overnamen. 
 De drie Boendale-teksten vormen de kern van de codex. Zeer waarschijnlijk was het de bedoeling 
dat deze drie teksten op enigerlei wijze bij elkaar in een codex terecht zouden komen. De kans bestaat 
zelfs dat ze alle drie dezelfde herkomst hebben, als de gedetailleerde informatie in de prologen en de 
epilogen zo mag worden geïnterpreteerd. Maar ook hier belet de (waarschijnlijk) getrouwe kopie die 
de beroepskopiisten hebben gemaakt (samen met de zeer beperkte paralleloverlevering) ons met enige 
zekerheid iets te zeggen over de relatie tussen de informatie in de prologen en de epilogen enerzijds en 
de beoogde gebruiker anderzijds. Wat verder we over het beoogde gebruik van het Oxfordse Boenda-
le-handschrift te weten kunnen komen, laat zich, zoals aan het begin van deze paragraaf getoond, vrij 
eenvoudig afleiden.  
 
Deze tweede casus toont evenals de voorgaande het belang van het onderscheid tussen kopiist en be-
werker en het onderscheid tussen het beoogde publiek van een tekst en de beoogde gebruiker van een 
codex. Daarbij blijkt uit de teksten van Jan van Boendale dat het beoogde publiek van een tekst niet 
noodzakelijk hoeft samen te vallen met de persoon aan wie de tekst wordt opgedragen. Wat deze casus 
bovenal heeft aangetoond is hoe moeilijk het is om voor een commercieel product, vervaardigd door 
twee beroepskopiisten, een gebruiksprofiel te construeren. De vraag wie de beoogde gebruiker was, is 
niet nauwkeurig te beantwoorden. 
 Volgens het theoretisch model uit hoofdstuk 2 hebben we te maken met uitvoerder-optie U2b: de 
uitvoerder maakt een boek in opdracht voor een ander. Dit betekent dat hij niet samenvalt met de be-
denker (in dit geval een opdrachtgever), noch met de gebruiker (mogelijk iemand uit de stedelijke 
elite). De informatie die over hem gevonden kan worden, zegt niets over de bedenker of de gebruiker. 
Bovendien beperkt deze uitvoerder het zicht op de relatie tussen bedenker en gebruiker: mogen zij als 
één persoon worden beschouwd, of niet? Door deze onzekerheid en door de afwezigheid van ‘persoon-
lijke trekjes’ in een commercieel product, kan de beoogde gebruiker in principe enkel worden vastge-
steld via de inhoud van de codex, het soort teksten dat hij bevat. Het is zelfs niet met zekerheid te be-
palen of de gebruiker een persoon was met voldoende middelen om deze codex te bestellen. De op-
drachtgever kan hem het boek cadeau hebben gedaan. 
 De genese van het Oxfordse Boendale-handschrift toont het belang aan van het onderscheid tussen 
oorspronkelijk beoogd gebruik en aangepast beoogd gebruik. Zoals ik heb laten zien, is het mogelijk 
dat Van der wiven wonderlijcheit en Van ghevene per ongeluk zijn meegenummerd, alsof het kapittels 
uit Jans teesteye zijn. Duidelijker is het aanpast beoogd gebruik ten gevolge van het toevoegen van de 
kapittellijsten van Boek II en III en de inhoudstafel van Boek IV. Dit resulteerde in mogelijkheden die 
waarschijnlijk niet in het oorspronkelijke plan zaten: de tekst hoefde niet doorzoekbaar te zijn, maar 
werd dat zo wel. De vraag is: heeft hand A de inhoudsoverzichten op eigen initiatief toegevoegd, of is 
dat in overleg gebeurd met de opdrachtgever? In het eerste geval zijn de toevoegingen een vorm van 
aangepast beoogd gebruik, in het tweede geval eerder van gelaagd beoogd gebruik: er was een nieuw 
idee over de functie van de codex ontstaan en het werd toegepast op het reeds bestaande schrijfproduct 
(nog voordat het volledig voltooid was).  
 Ten slotte blijkt de samensteller, een van de deelrollen van de uitvoerder, bij het tot stand komen 
van deze codex een belangrijke rol te hebben gespeeld. De leggers waar hij voor zorgde, bevatten niet 
altijd de beste redactie van een tekst. Het contrast met het verzorgde werk van de kopiisten is opval-
lend: een nette codex bevat dus niet noodzakelijk een betrouwbare kopie van een tekst. Noch de kopi-
ist, noch de samensteller, noch de opdrachtgever kunnen op de hoogte zijn geweest van de incom-
pleetheid van de gekozen teksten, maar voor de onderzoeker is deze constatering belangrijk. Zelfs als 
hij de gevolgen ervan (bij de huidige stand van het onderzoek) niet kan interpreteren. 
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Afbeelding 5.1: Handschrift-Vanden Stock, f. 25r. Het begin van de Berijmde Boetpsalmen. 
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Wie sal ons dit best exponeren? 
Diet ondersouct en can gronderen. 
 
  Handschrift-Vanden Stock1 

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 
 
 

CA. 1450: HET HANDSCHRIFT-VANDEN STOCK 
 
 
 5.1  INTRODUCTIE 
 
Het derde handschrift waarop ik me in deze studie zal concentreren is een nog relatief onbekend, dun 
papieren handschrift uit het midden van de vijftiende eeuw, vervaardigd in de omgeving van Gent, dat 
wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel onder signatuur II 116. Zowel de omvang als 
de inhoud zijn uiterst bescheiden. Op de 38 folia die de codex telt, zijn geen hoogvliegers te vinden uit 
de Middelnederlandse letterkunde. Behalve een stukje Vers-Lucidarius en een excerpt uit Seghelijn 
van Jherusalem bevat de codex vooral rijmspreuken en enkele korte versteksten (tabel 5.1). Toch trekt 
het boekje onmiddellijk de aandacht: de folia zijn van ongelijke afmetingen, het schrift is opvallend 
groot en het bevat twee perkamenten bladen. Op f. 5r van deze codex heeft een zestiende-eeuwse hand 
een naam in de ondermarge geschreven: Olivier vanden Stock. Ook op enkele andere folia komen 
inscripties van zijn hand (paragraaf 5.2f). Wie deze man was, blijft vooralsnog onbekend. Mogelijk is 
hij een van de latere eigenaars van de codex. Desalniettemin lijkt hij me de meest geschikte kandidaat 
om het handschrift naar te vernoemen: het handschrift-Vanden Stock.  
 Net als in de vorige twee hoofdstukken zal ik in dit hoofdstuk eerst een codicologische beschrijving 
geven van het handschrift en vervolgens een inhoudelijke beschrijving, waarin de inhoud per codico-
logische eenheid wordt besproken. In de vierde en vijfde paragraaf volgen respectievelijk het overzicht 
van de elementen op basis waarvan de codex kan worden gedateerd en gelokaliseerd, en de hypothe-
sen die tot nu toe over de codex zijn geformuleerd. In de zesde paragraaf, ten slotte, zal ik ook hier op 
zoek gaan naar een gebruiksprofiel van de codex. 
 
 
 5.2 CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING  
 
Het handschrift-Vanden Stock is in de twintigste eeuw tweemaal beschreven, maar de informatie in 
beide beschrijvingen is beperkt. In 1969 beschreef Willy Braekman de codex voor de eerste keer. Der-
tig jaar later werd de codex opnieuw beschreven toen hij werd opgenomen in het eerste deel van de 
inventaris van de handschriften met Middelnederlandse teksten uit de collectie van de Brusselse Ko-
ninklijke Bibliotheek. In deze beschrijving, gepubliceerd door Jan Deschamps en Herman Mulder, was 
echter weinig ruimte voor codicologische informatie en Braekman blijkt niet altijd even precies ge-
weest te zijn.  
 

                                                           
1 Rijmspreuken D, vers 3-4. Alle transcripties van de teksten uit dit handschrift zijn door mij gemaakt (en gecontroleerd door 
Vera Westra).  
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 a.  Band 
 
Het handschrift-Vanden Stock wordt tegenwoordig bewaard in een kartonnen band, die de Koninklijke 
Bibliotheek heeft laten vervaardigen, nadat ze het boekje aan het einde van de negentiende eeuw had 
verworven op de veiling van de nalatenschap van Constant Serrure.2 De kartonnen platten zijn bekleed 
met gemarmerd papier en zowel voorin als achterin is een blanco schutvel opgenomen.  
 Een deel van de oorspronkelijke omslag is bewaard gebleven. Het eerste van twee perkamenten 
bladen dat voorin de codex is opgenomen, vormde eeuwenlang de voorzijde van de omslag van het 
boekje. Dit blijkt uit de beschrijvingen van de codex in de veilingcatalogi van de nalatenschap van 
D’Hane de Steenhuyse uit 1843 en Serrure uit 1873 (tabel 5.2). In beide beschrijvingen wordt vermeld 
dat het gaat om een papieren handschrift, gebonden ‘en vélin’, in perkament. De oudste catalogus ty-
peert het handschrift boven-
dien als een ‘Devocie bouck’, 
een omschrijving die ook op 
het perkamenten blad voor-
komt: ‘devocie boeck met der 
hant ghescreven’. Gezien de 
nadruk op de handgeschreven 
uitvoering van de inhoud in 
deze omschrijving, zal zij op 
de perkamenten voorzijde zijn 
aangebracht in een periode 
waarin gedrukte boeken al zeer 
gangbaar waren. Op basis van 

                                                           
2 Michiel Verweij (mondelinge mededeling: 17 september 2013). 

Tekst Folia Katern Eenheid 
 [16e-eeuwse inscriptie] Ir voorzijde oude omslag  
 [blanco] Iv 

16 Rijmspreuk Z IIr los perkamenten blaadje 
 [blanco] IIv 

1 Rijmspreuken D  1r-2v (begin defect)  
 
 
 
 

A-C: (IV-2) + 2 IV 
 

A: buitenste bifolium 
ontbreekt 

 

 
 
 
 
 
 
I 

2 Seghelijn van Jherusalem  
– Loy Latewaert (excerpt) 

2v-5r 

3 Tafelmanieren 5r-6v (eind defect) 
4 Van der hogher salen 7r-8r (begin defect) 
5 Vers-Lucidarius (excerpt) 8r-11r 
6 De voorzegging van Bulskamp 11r-13v 
7 Rijmspreuken E 13v-14v 
8 Rijmspreuken F 14v-16v 
9 Rijmspreuken X 16v-17r 

10 Rijmspreuken G 17r-19r 
11 Van tijtverlies  

– Boudewijn van der Lore 
19v-22v 

12 Rijmspreuken H 23r-24v D: I II 
13 Berijmde Boetpsalmen 25r-37r  

 
E-F: (VI+1) + I 

 

 
 

III 
14 Abc-darium 37v-38r 
15 Spreuk Y 38r 

 [blanco] 38v-39r 
[16e-eeuwse inscripties] 39v 

Tabel 5.1: Overzicht van de teksten uit het handschrift-Vanden Stock, met de folia waarop ze te vinden zijn, verdeeld 
over de codicologische eenheden. Het sigle van de groepen rijmspreuken is afkomstig uit Brinkman 1994, 234-243. 
De siglen X, Y en Z zijn door mij toegevoegd. 
 

Cat. D’Hane de Steenhuyse (1843) 
nr. 3 

Cat. Serrure (1873) 
nr. 251 

Devocie bouck. in-4. vél. 

Ms. sur papier, du XVe siècle, en vers 
flamands; les derniers feuillets sont 
en partie coupés. 

Vlaamsche Rym-Spreuken. – 
Recueil de proverbes et de sen-
tences en vers flamands. – Manu-
scrit du XVe siècle, sur papier, in-
4°, en vélin. 

Curieus manuscrit. [...] 

Les deux derniers feuillets de ce 
Ms. sont en partie enlevés. 

Tabel 5.2: Beschrijvingen van het handschrift-Vanden Stock uit twee veilingcata-
logi. 
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het schrift is deze omschrijving waarschijnlijk in de zestiende eeuw aangebracht (afbeelding 5.2). 
 

  
 
 Het dikke perkament van de oude voorzijde – met de haarzijde naar buiten en de vleeszijde naar 
binnen – ziet er weinig aantrekkelijk uit: het is vuil, bevlekt met inkt, gekreukeld en gevouwen. De 
kwaliteit is slecht: het heeft duidelijke haarporiën en het bevat een grote hechting die vanuit het mid-
den naar de buitenrand van het blad loopt. Verder zit in het midden van het blad een wormgaatje, bij 
het begin van de hechting. Dit wormgaatje, dat ook terug te vinden is in f. 1 en 2, bevestigt dat omslag 
en boekblok bij elkaar hebben gehoord, ook al zit het gaatje iets meer naar rechts in deze folia (omdat 
het perkamenten blad bij het herbinden iets naar links is geschoven).  
 De oude achterzijde is niet bewaard. Tussen f. 6 en 7, de grens tussen het eerste en tweede katern, 
steekt in de vouw namelijk nog een randje perkament uit, dat aan f. 6v is vastgekleefd. Deze kim duidt 
erop dat de voorzijde tegenwoordig is meegenaaid met het eerste katern. Misschien mag uit de opmer-
kingen in de veilingcatalogi, dat de laatste bladen beschadigd waren, worden afgeleid dat ook de ach-
terzijde van de omslag ernstig beschadigd was en daarom werd afgedankt.3  
 Met de scheiding van voor- en achterzijde verdween ook nagenoeg de volledige oude rug. Slechts 
een klein randje is bewaard gebleven en is te zien op de snijrand van de kim tussen f. 6 en 7. De ronde 
gaatjes die daar zichtbaar zijn, blijken naaigaatjes te zijn. Ze corresponderen met oude naaigaatjes in 
het midden van de katernen, die met name in het eerste en laatste katern nog zichtbaar zijn). Aange-
zien geen sporen/indrukken van perkamenten riempjes te zien zijn op de voorzijde, waren de katernen 
waarschijnlijk direct aan de rug van de omslag genaaid, bijvoorbeeld als langsteekbinding of kopert. 
Dit is een type band dat veel gebruikt werd voor allerlei administratieve documenten en andere een-
voudige boekjes, en was goedkoper dan een leren band met houten platten.4  

                                                           
3 Net zoals in veel bibliotheken werden de oude banden van herbonden handschriften tot ver in de twintigste eeuw zelden 
bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 
4 Zie Szirmai 1999, 297-304 voor meer informatie over dit type binding. Aangezien de gaatjes vrij groot zijn, behoort ook 
strengelen of ‘tacketing’ tot de mogelijkheden: het bevestigen van de katernen aan de omslag met opgerolde strookjes perka-
ment (zie Gillespie 2011, 165-166 en Gnirrep, Gumbert & Szirmai 1992, 50 en 69 (nr. 34.11 en 52.10)). Gillespie 2011, 165-
169 bespreekt enkele voorbeelden van ‘limp bindings’. 

 
Afbeelding 5.3: Handschrift-Vanden Stock, f. IIr. 
Perkamenten strook met rijmspreuk Z. 

 
Afbeelding 5.2: Handschrift-Vanden Stock, f. Ir. Oude 
perkamenten voorzijde. 
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 In de huidige samenstelling van de codex, is na de oude voorzijde nog een tweede perkamenten 
blad opgenomen, een brede perkamenten strook, de halve hoogte van een volledig blad. Dit blad is 
niet meegenaaid met het eerste katern, maar is met een klein randje vastgekleefd aan f. 1r. De aanwe-
zigheid van tekst in de hand van de kopiist op dit blad geeft aan dat het oorspronkelijk op enigerlei 
wijze bij het handschrift hoorde. De kans dat dit blad een deel van de oorspronkelijke achterzijde was, 
is echter klein. De huidige rectozijde van dit blad toont namelijk een haarzijde waarin de haarporiën 
veel duidelijker te zien zijn dan in het perkament van de voorzijde. In plaats van dit blad als oorspron-
kelijke achterzijde te zien, lijkt het waarschijnlijker dat het een los blaadje perkament was met daarop 
een vergeten(?) spreuk dat los in het handschrift werd bewaard. De rechte hoek die te zien is in de 
verkleuring van het blad, stak waarschijnlijk lange tijd buiten het boek (afbeelding 5.3).5  
 
 
 b.   Materiaal en katernopbouw 
 
Het handschrift-Vanden Stock is een papieren handschrift van 39 folia, verdeeld over zes katernen (A 
tot en met F), waarin geen custoden of bladsignaturen te vinden zijn.6 Katern A bevat drie dubbelbla-
den, maar was oorspronkelijk waarschijnlijk een quaternio. In de negentiende eeuw zijn twee perka-
menten enkelbladen vooraan in dit katern toegevoegd (waarvan één afkomstig is van de oude omslag – 
paragraaf 5.2a). Katern B en C tellen beide vier dubbelbladen en katern D bestaat slechts uit één dub-
belblad. Katern E telt zes dubbelbladen waaraan achteraan een enkelblad (f. 37) is toegevoegd. Het 
laatste katern, katern F, bestaat weer uit één dubbelblad. Zonder de perkamenten bladen luidt de colla-
tieformule: 
 
   (IV-2) (6) + 2 IV (22) + I (24) + (VI+1) (37) + I (39) 
 
Een aanwijzing dat katern A slechts één bifolium mist, wordt gegeven door de lengte van Van der 
hogher salen (f. 7r-8r). Aan het begin van deze tekst ontbreken de eerste 34 verzen. Aangezien de 
eerste twee katernen 22 regels per bladzijde tellen, mag aangenomen worden dat ook het ontbrekende 
blad aan beide zijden 22 regels bevatte. Om het begin van Van der hogher salen te vervolledigen zijn 
dus de volledige versozijde van het ontbrekende blad nodig en twaalf regels op de rectozijde (para-
graaf 5.3.1d). De overige tien regels op de rectozijde kunnen zijn gevuld met een opschrift boven Van 
der hogher salen en de laatste regels van de tekst over de Tafelmanieren, waarvan niet zeker is dat hij 
onderaan f. 6v al eindigde (paragraaf 5.3.1c). Dat minstens één blad vooraf ging aan f. 1 blijkt uit het 
defecte begin van Rijmspreuken D. De tekst begint met een weesrijm. De mogelijkheid dat aan katern 
A nog een katern vooraf ging, dat nu eveneens verloren is, is moeilijk te beoordelen. Zoals hieronder 
blijkt is dat niet volledig uit te sluiten (zie ook paragraaf 5.6).  
 Ook achterin de codex is tekst verloren gegaan, maar hier ontbreken slechts gedeeltes van enkele 
bladen. Van zowel f. 38 als 39 is, in één actie, de bovenste helft uitgescheurd: van bovenaan de rug tot 
halverwege de buitenmarge. Deze schade had het handschrift al opgelopen voordat het in 1843 werd 
geveild (tabel 5.2). In de catalogus van D’Hane de Steenhuyse wordt vermeld dat de laatste bladen ‘en 
partie coupés’ ( = uitgesneden) zijn.7 De catalogus van Serrure is iets nauwkeuriger: de laatste twee 
bladen zijn ‘en partie enlevés’ ( = weggerukt).8  
 Op meerdere plaatsen vallen de katerngrenzen samen met het begin of het einde van een tekst. 
Voorin de codex begint een nieuwe tekst, het einde van katern C valt samen met het einde van Van 
tijtverlies. Katern D bevat mogelijk een afgeronde groep rijmspreuken, en aan het begin van katern E 
beginnen de Berijmde Boetpsalmen, terwijl in katern F het Abc-darium de laatste tekst in de codex is. 
Hieruit valt af te leiden dat de codex uit drie samenstellende delen bestaat:  
 
                                                           
5 Michiel Verweij bevestigde mijn vermoedens (mondelinge mededeling: 17 september 2013). Wanneer dit tweede perka-
menten blad toch als achterzijde wordt beschouwd, zou de rijmspreuk op de buitenkant hebben gestaan (beide haarzijden 
moeten naar buiten zijn gericht). 
6 In de bovenmarge van f. 15r staat een contemporaine Romeinse III. Dit zou een katernsignatuur kunnen zijn, aangezien dit 
het eerste blad is van katern C. Op f. 7r staat echter geen Romeinse II, waardoor de betekenis van dit cijfer onduidelijk blijft. 
7 Cat. D’Hane de Steenhuyse 1843, 259 (nr. 3). 
8 Cat. Serrure 1873, II, 100 (nr. 2581). 
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   I Katern A, B en C (f. 1r-22v) 
   II Katern D (f. 23r-24v) 
   III Katern E en F (f. 25r-39v) 
 
Zoals uit het vervolg zal blijken, zijn dit drie codicologische eenheden, onafhankelijk van elkaar ge-
produceerde groepjes katernen die in willekeurige volgorde in de codex konden worden opgenomen. 
Aangezien ze alle drie zijn geschreven door dezelfde kopiist (paragraaf 5.2d), is het handschrift-
Vanden Stock evenals het Oxfordse Boendale-handschrift een homogenetische composiet (paragraaf 
4.6).9 
 
De afmetingen van de bladen zijn niet gelijk. Per codicologische eenheid zijn verschillen in grootte en 
breedte waar te nemen (afbeelding 5.4). De folia in katern A, B en C meten ca. 218 × 143 mm en zijn 
daarmee de grootste bladen in de codex. Het bifolium van katern D is kleiner en meet ca. 209 × 143 
mm. Daarmee is het even hoog als, maar wel iets smaller dan katern E dat ca. 208 × 149 mm meet. 
Het bifolium van katern F is dan weer iets hoger: ca. 215 × 142 mm, maar het is onzeker of dit de oor-
spronkelijke afmetingen zijn, aangezien aan dit blad een strook restauratiepapier is toegevoegd ter 
vervanging van de uitgescheurde hoek. 
 Het bepalen van de afmetingen van de bladen wordt bemoeilijkt door hun grillige randen. De mees-
te folia bevatten nog velranden van het volledige vel papier dat van het schepraam kwam en waar wel 
is schoongesneden is dat doorgaans slordig gedaan. De twee keer gevouwen planovellen zijn aan de 
kopsnede gelijkgesneden. Daar is de snede het rechtst, en voorzien van een zwart randje van het door 
de eeuwen verzamelde vuil. De staartsnede is niet in alle gevallen schoongesneden: katern B en C 
tonen daar nog de velrand, terwijl katern D, E en F een rechte staartsnede hebben (al zijn de ronding 
en het verspringen van de snijlijn in de snede van katern F bezwaarlijk recht te noemen). Enkel in ka-
tern A is de voorsnede gedeeltelijk gelijkgesneden. Op f. 1 (wat niet het oorspronkelijke eerste blad 
was) is dit duidelijk te zien. 
 

 
 
 De watermerken van het handschrift-Vanden Stock zijn tot op heden amper bestudeerd. De enige 
die erover geschreven heeft, is Braekman, maar hij onderkende slechts drie verschillende exempla-
                                                           
9 Gumbert 2004, 14-15 en 36. 

 
Afbeelding 5.4: Handschrift-Vanden Stock, f. 22v-23r. Op de grens tussen katern C en D zijn 
de verschillende afmetingen van de katernen duidelijk te zien.  
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ren.10 Er zijn echter acht verschillende watermerken te herkennen: vier verschillende ossenkoppen met 
kruis, een P, een kroon en twee keer een R.11 Getuige deze watermerken had de kopiist blijkbaar op 
enigerlei wijze eenvoudig toegang tot papier van verschillende herkomst. Alle bladen zijn op dezelfde 
manier gevouwen, waarbij de kettinglijnen horizontaal over het blad liggen en waarbij, zoals bij de 
meeste boekjes van quarto-formaat, het watermerk in de vouw zit, wat de identificatie bemoeilijkt.12 
Mijn pogingen tot identificatie worden besproken in paragraaf 5.4.13  
 In tabel 5.3 wordt de spreiding van de watermerken over het handschrift weergegeven. Hieruit 
blijkt dat vrijwel ieder katern eigen watermerken heeft. Het watermerk in het bifolium van katern D, 
bijvoorbeeld, komt in de andere katernen niet voor. Dit vormt een extra aanwijzing dat dit bifolium, 
waarin slechts één (afgeronde?) groep rijmspreuken staat, als een losse codicologische eenheid moet 
worden beschouwd. 
 Katern B en C zijn de enige twee katernen met dezelfde watermerken. Hiermee verschillen ze van 
katern A, dat andere watermerken heeft. Dit verschil kan een aanwijzing zijn dat de overgang tussen 
katern A en B ingewikkelder was dan hierboven werd aangenomen. Misschien hoorde katern A niet 
bij dezelfde codicologische eenheid als katern B en C en is tussen katern A en B niet alleen één blad 
maar ook een katern verloren gegaan? Om beter zicht te krijgen op deze vraag zal ook naar de opmaak 
van de folia moeten worden gekeken (in paragraaf 5.2c). In paragraaf 5.6 kom ik terug op deze kwes-
tie.  
 

 
 
 Ook katern E blijkt bijzonder te zijn. In dit senio zijn de buitenste vier bifolia van hetzelfde papier, 
terwijl de binnenste twee van ander papier zijn. Het lijkt of de kopiist eerst van plan was zijn tekst (de 
Berijmde Boetpsalmen) in één quaternio en een daarop volgend katern te kopiëren, maar zich heeft 
bedacht toen hij meende dat de volledige tekst in één groter katern zou passen. De tekst is echter te 
lang voor een senio, waardoor een dertiende blad (f. 37) nodig was. Omdat dit blad geen watermerk 
bevat, is het moeilijk te beoordelen hoe het zich verhoudt tot katern E en F. Hoorde het bij katern E, 
als deel van het buitenste bifolium, waarbij het pendantblad als blanco schutblad vooraf diende (en bij 
                                                           
10 Braekman 1969, 81 geeft de volgende watermerken en Briquetnummers: f. 1-22 en 38-39 (hertenkop met kruis: Briquet, 
nr. 14235), f. 23-24 (R: niet in Briquet) en f. 25-37 (hertenkop met kruis: lijkt op Briquet 14229).  
11 Een poging tot identificatie van de kroon (door Martin Wittek?) wordt besproken in paragraaf 5.4). 
12 Zoals o.a. in Brinkman & Schenkel 1999, I, 42 duidelijk wordt uitgelegd, werd vaak met tweelingramen gewerkt tijdens het 
scheppen van papier, waarbij de verschillen in de watermerken in beide schepramen minimaal zijn. Mogelijk zijn ossenkop I 
en II in katern B en C afkomstig van een tweelingraam. 
13 Ik heb gezocht in Wittek 2003-2006, op de websites Piccard-online en Briquet-online (laatste bezoek 9 april 2014) en het 
Wasserzeichen-Informationssystem (WZIS – laatste bezoek 14 april 2014). 

Watermerk Versiering Onderscheidende kenmerken Katern / bifolia 
P - geen  A: 1^6 
Kroon  - zonder boog 

- met bloem erboven 
 A: 2^5 

Ossenkop (I) - met ster erboven 
- met ogen en neus 

- ogen en neus niet uit één draad 
- ogen op gelijke hoogte 

B: 8^13 
C: 18^19 

Ossenkop (II) - met ster erboven 
- met ogen en neus 

- ogen en neus niet uit één draad 
- ogen op ongelijke hoogte 

B: 10^11 
C: 16^21 

R (I) - met ster erboven - stok breder 
- lijnen van de stok parallel 
- slingertje bovenaan 
 (even hoog als de top van het oog) 

D: 23^24 

R (II) - met ster erboven - stok smaller 
- lijnen van de stok taps 
- geen slingertje bovenaan 
 (of lager dan de top van het oog)? 

E: 25^36 
E: 26^35 

Ossenkop (III) - met ster erboven 
- met ogen en neus 

- ogen en neus uit één draad 
- ogen op gelijke hoogte 

E: 29^32 

Ossenkop (IV) - met ster erboven 
- met ogen en neus 

- ogen en neus uit één draad 
- ogen op ongelijke hoogte 

F: 38^39 

Tabel 5.3: Overzicht van de watermerken in het handschrift-Vanden Stock. 
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het samenvoegen van de codicologische eenheden werd verwijderd)? De afmetingen van f. 37 sluiten 
dat niet uit. Ze komen beter overeen met de afmetingen van de bladen in katern E dan met die in ka-
tern F.14 In paragraaf 5.6 ga ik nader in op katern E en F en hun samenstelling. 
 
Ten slotte blijkt uit enkele vlekken dat het productieproces van het handschrift-Vanden Stock niet 
eenvoudig is te doorgronden. Op f. 7v zitten namelijk zwarte vlekjes en op f. 8v een rode vlek: natte 
inkt die na het schrijven een afdruk heeft nagelaten op een tegenoverliggend vel. Met name de rode 
vlek in de buitenmarge van f. 8v kan interessant zijn. Echter, noch op het tegenoverliggende blad (f. 
9r) noch elders in de codex is een rode initiaal te vinden die correspondeert met deze vlek. 
 
 
 c.  Opmaak 
 
De teksten in het handschrift-Vanden Stock zijn geschreven in één kolom. In katern A, B, C en D is 
geprikt voor 23 schrijflijnen (waarop dus 22 verzen werden geschreven) en katern E telt 25 lijnen 
(voor 24 verzen) per blad. Twee bladen blijken echter aan voor- en achterzijde voor een verschillend 
aantal regels te zijn gelinieerd. De rectozijde van f. 2 telt 24 lijnen en de versozijde 23. Op f. 37 betreft 
het respectievelijk 25 en 23 lijnen. In katern F is op f. 38 alleen nog gelinieerd voor de resterende ver-
zen van de tekst, inclusief spreuk Y. Het onbeschreven deel van dat blad is ongelinieerd. De prikkings 
voor de liniëring zijn in de buitenmarge aangebracht. Slechts op f. 1 en f. 38 zijn ze meer te zien, res-
pectievelijk vanwege het wegsnijden of wegscheuren van het gedeelte van de marge waarin ze ston-
den. De schrijflijnen zijn getrokken met blinde stift en zijn duidelijk zichtbaar. De kopiist schreef, naar 
de gebruiken van zijn tijd, onder de bovenste schrijflijn.  
 Het handschrift-Vanden Stock bestaat uit 
meerdere codicologische eenheden. De onderver-
deling tussen katern A, B, C en D enerzijds en 
katern E (en F) anderzijds wordt door het aantal 
voorziene schrijflijnen bevestigd. Hoewel in ka-
tern D evenveel schrijflijnen zijn getrokken als in 
katern A, B en C, is ook tussen katern C en D een 
duidelijke cesuur te constateren: de kopiist heeft 
het einde van de laatste tekst in katern C met 
opzet precies laten samenvallen met het kater-
neinde (afbeelding 5.4). Vanaf de eerste bladzijde 
waarop Van tijtverlies is gekopieerd, heeft de 
kopiist namelijk keurig een extra versregel on-
deraan elke kolom toegevoegd (en het opschrift 
in de bovenmarge geschreven), zodat hij geen 
nieuw blad meer nodig had voor de laatste ver-
zen. Iets vergelijkbaars lijkt ook in katern D voor 
te komen, wat de cesuur tussen katern D en E 
bevestigt. Terwijl op het eerste blad van dit ka-
tern (dat maar één bifolium telt) aan beide zijden 
de 22 beschikbare regels namelijk netjes zijn 
gevuld, heeft de kopiist op de rectozijde van het 
tweede blad 24 verzen geschreven door onderaan 
twee extra verzen te schrijven. Ook op de verso-
zijde schreef hij 24 verzen: nadat hij er 22 had 
geschreven, voegde hij eronder twee verzen toe 
die hij bovenaan de bladzijde was vergeten (af-

                                                           
14 Door de negentiende-eeuwse herbinding is het onzeker of de huidige samenstelling van de katernen overeenkomt met de 
oorspronkelijke samenstelling. In theorie kan blad 37 ook deel hebben uitgemaakt van katern F, en zou het pendantblad 
verloren kunnen zijn gegaan toen ook f. 38 en 39 beschadigd raakten. Voor de stevigheid kan dit losse blad bij de herbinding 
aan katern E zijn toegevoegd. 

 
Afbeelding 5.5: Handschrift-Vanden Stock, f. 24v. De 
kopiist voegt twee vergeten verzen uit Rijmspreuken H in 
de ondermarge toe. 
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beelding 5.5). Hij wist blijkbaar op de rectozijde al hoeveel ruimte hij nog nodig zou hebben, maar 
vergat uiteindelijk twee verzen te kopiëren. De kopiist houdt dus rekening met de beschikbare ruimte 
en de lengte van de tekst. Ook op f. 17r voegde hij een extra vers onderaan de kolom toe zodat een 
tweeregelige spreuk volledig op één bladzijde zou staan. 
 De aflijning voor de kolommen kent eveneens enige variatie. Het prikpatroon is in katern A, B, C 
en D heel eenvoudig: één prik aan beide zijden van de kolom. In katern E daarentegen was een kapi-
taalkolom voorzien. Hiervoor werden (gezien op de rectozijde) drie gaatjes aan de linkerzijde van de 
kolom en één gaatje aan de rechterzijde van de kolom aangebracht. Zoals in het hoofdstuk over het 
Oudenaardse Rijmboek is aangetoond (paragraaf 3.3c), levert dit op de versozijde een probleem op: 
daar ontbreken prikkings voor de aflijning van een kapitaalkolom. De binnenste twee bifolia van dit 
senio zijn echter geprikt met twee keer één gaatje. Deze twee dubbelbladen hebben bovendien een 
ander watermerk dan de andere vier (paragraaf 5.2b) Het afwijkende prikpatroon bevestigt dus het 
vermoeden dat de kopiist besloot om zijn tekst in één katern van zes (of zeven) bifolia te kopiëren in 
plaats van in twee dunnere katernen. 
 Mogelijk is de eerste codicologische eenheid katern voor katern aangegroeid. De prikkings voor de 
kolomaflijning in katern A, B en C zijn namelijk op verschillende hoogtes aangebracht. In katern A 
staan de prikgaatjes op de eerste en laatste schrijflijn, terwijl in katern B de bovenste prikkings in de 
bovenmarge zijn aangebracht. In katern C zijn ook de onderste gaatjes naar de marge verhuisd (net 
zoals in katern D en E, maar daarvan is al aangetoond dat ze op een ander moment gemaakt moesten 
zijn). Waarschijnlijk heeft de kopiist geen voorraad katernen aangemaakt, aangezien verwacht mag 
worden dat hij die vermoedelijk identiek geprikt zou hebben. 
 De bladspiegel en de gemiddelde regelhoogte per katern, ten slotte, blijken ook verschillend te zijn. 
De bladspiegel in katern A, B en C is ca. 155 × 97 mm, terwijl deze in katern D 160 × 91 mm is en in 
katern E ca. 143 × 105 mm.15 De gemiddelde regelhoogte is daardoor respectievelijk 7,05 mm (bij 22 
regels), 7,27 mm (bij 22 regels) en 5,96 mm (bij 24 regels). Deze opmaak kan een aanwijzing zijn dat 
katern A ondanks de afwijkende watermerken (paragraaf 5.2b) deel uit maakte van dezelfde codicolo-
gische eenheid als katern B en C. Ik kom hier in paragraaf 5.6 op terug. 
 
 
 d.   Schrift 
 
Het meest in het oog springende kenmerk van het handschrift-Vanden Stock is het schrift. De kopiist 
schrijft in een karakteristieke, grote littera textualis.16 Tot nu toe heeft men veeleer de kopiist proberen 
te beschrijven dan het schrift. Serrure 
oordeelde bijvoorbeeld dat het hand-
schrift: ‘door eene weinig vaste hand 
geschreven’ was, terwijl Nolanda 
Klunder stelt dat het – mede door het 
sporadisch voorkomen van afkortingen 
– ‘mogelijk gaat [...] om een weinig 
geoefende kopiist’.17 Ook Braekman is 
die mening toegedaan. Volgens hem is 
de tekst ‘geschreven in gotisch minus-
kelbastaardschrift door één enkele goed 
leesbare, doch weinig geoefende 
hand.’18 Oosterman vermoedt zelfs dat 
het om twee handen gaat.19  
 Om te beginnen kan naar het alge-
mene beeld van het schrift worden 
gekeken, de kenmerken van het schrift 
                                                           
15 Voor katern F is de bladspiegel niet te meten, aangezien f. 38r beschadigd en slechts half beschreven is.  
16 Deschamps & Mulder 1998-lopend, I, 43: ‘één hand, littera textualis’. 
17 Serrure 1859-1860, 424 en Klunder 2005, 43. 
18 Braekman 1969, 82. 
19 Oosterman 1995, II, 331-332. 

 
Afbeelding 5.6: Handschrift-Vanden Stock, f. 4v (detail). 
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die aan deze codex zijn verbonden. Zo valt bijvoorbeeld op dat de kopiist zijn letters op de schrijflijn 
schrijft (en soms zelfs erover) en dat de grootte van de letters bovengemiddeld is. Ik meet een o-
hoogte van ca. 4,5 à 5,0 mm in katern A, B, C en D en van 4,0 à 4,5 mm in katern E (dus nog groter 
dan in het Oudenaardse Rijmboek). De letters zijn groot, omdat de kopiist met een pen met brede punt 
schrijft. Hoe breder deze is, hoe lastiger het wordt om kleine letters te schrijven. Zelfs wanneer hij 
grote letters schrijft overkomt het hem soms dat de inkt uitloopt waardoor letters dichtlopen, zoals 
duidelijk is te zien op f. 4v (afbeelding 5.6). Toch is de brede penpunt niet de enige reden voor de gro-
te letters. De letters kunnen namelijk zo groot zijn, omdat de regelhoogte het toelaat. Dit betekent dat 
de kopiist wist dat hij grote letters ging schrijven.  
 

 
 
 Verder kan naar de specifieke kenmerken van het schrift worden gekeken: wat zijn de karakteris-
tieke trekjes van deze kopiist? In afbeelding 5.7a-d zijn achtereenvolgens de ‘a’, de ‘b’, de ‘s’ en de 
‘g’ uitgelicht. De letter ‘a’ in ‘zaercken’ toont duidelijk hoe de kopiist zijn ‘a’ vormgeeft. Met een 
lange verticale haal voor de rug en twee kleine draaiende haaltjes voor de beide verdiepingen, in plaats 
van met één ‘omgekeerde 3-haal’, bouwt hij een ‘a’ op uit meerdere lijntjes. Ook zijn ‘b’ bestaat uit 
losse onderdelen, zoals blijkt uit het woord ‘bleef’: een lange verticale stok met een lijntje naar rechts 
voor de onderkant van de buik en een klein verticaal streepje voor de rest van de buik. In veel gevallen 
blijft de ‘b’ ongesloten, iets wat ook met de ‘p’ gebeurt. De ‘ronde s’ is in veel gevallen ook een puz-
zel, gevormd met vier verschillende haaltjes. De letter ‘g’ ten slotte is langs alle kanten gesloten. De 
kopiist trekt niet meer dan vier lijntjes: twee verticaal, waarbij het linker een klein haaltje naar rechts 
maakt om het oog te vormen, en twee horizontaal, waarbij het onderste lijntje wat moet golven. Wan-
neer hij zijn ‘g’ goed uitvoert, ontstaat een klein tweede oogje onderaan de ‘g’, maar in de meeste 
gevallen gebeurt dat niet. In de zin in afbeelding 5.7d staan drie niveaus van uitvoering van de ‘g’ bij 
elkaar. Evenals in het Oxfordse Boendale-handschrift heeft een ‘t’ aan het eind van een woord een 
haarlijntje aan de dwarsstreep. 
 Vorm en uitvoering van de letters hebben geleid tot het oordeel dat de kopiist schreef met een wei-
nig vaste hand, of zelfs weinig getraind was. Een onervaren schrijver lijkt me de kopiist echter niet te 
zijn. Zijn lettervormen worden immers door de hele 
codex op dezelfde manier uitgevoerd, zij het niet altijd 
even verzorgd. In de hier getoonde afbeeldingen zijn 
de vormen van de ‘k’, de ‘z’, de ‘r’ en de (goed uitge-
voerde) ‘g’ zelfs sierlijk te noemen. Wanneer het 
schrift in de eerste vier katernen wordt vergeleken met 
dat uit het vijfde katern, dan is te zien dat de Berijmde 
Boetpsalmen (behalve op f. 26v) wat regelmatiger zijn 
geschreven dan de voorgaande teksten. De oorzaak 
voor het rommelige schrift moet vermoedelijk elders 
gezocht worden: afhankelijk van het soort tekst 
schreef de kopiist met meer zorg.  
 De stok van de ‘d’ van de kopiist heeft soms de 
neiging om wat te krullen, met name in de bovenmar-
ge. Zeker één keer schrijft hij een volledige lus (regel 
4r7). Ook opvallend is dat de kopiist zes keer een 

a    b      c  
d

 
Afbeelding 5.7a-d: Handschrift-Vanden Stock, details van respectievelijk f. 20r, 19v, 17r en 19v. 
Voorbeelden van lettervormen. 

 
Afbeelding 5.8: Handschrift-Vanden Stock, f. 17r 
(detail). 
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‘lange-s’ aan het woordeinde schrijft, elke keer in het woord ‘ons’. Dit gebruik komt al vanaf het begin 
van de veertiende eeuw steeds minder voor en is na 1350 zeer zeldzaam.20 De ‘lange-s’ aan het einde 
van een woord lijkt bij deze kopiist echter onderdeel te zijn van een vaste woordcombinatie: ‘ons hee-
ren’, die slechts zes keer in de volledige codex blijkt voor te komen.21 Bij andere woorden heb ik geen 
‘lange-s’ aan het woordeinde opgemerkt. Vermoedelijk wordt het gebruik van deze ‘lange-s’ de kopi-
ist ingegeven door de ‘lange-s’ die hij in ‘onse’ schrijft; het maakt deel uit van zijn woordbeeld. 
 
In het handschrift-Vanden Stock komen weinig afkortingen voor. In de hele codex zijn slechts enkele 
tientallen tildes te vinden. Pas in de laatste tekst (het Abc-darium) worden nog enkele andere afkor-
tingstekens gebruikt (zie paragraaf 5.3.3b). Hoewel deze vier tekens niet de elegantste zijn die de kopi-
ist heeft geschreven in deze codex, tonen ze aan dat de kopiist wist hoe hij ze moest vormen. Zoals uit 
Herman Mulders beschrijving blijkt, zijn het ‘et’-teken (7-teken), het ‘con’-teken (9-teken) en de om-
gekeerde ‘ksi’ correct gevormd. De ‘open-a’ met dekstreep is moeilijker te herkennen en niet het 
meest gangbare symbool om ‘titel’ mee af te korten, maar desalniettemin niet verkeerd gebruikt of 
verkeerd gevormd.22 Of de kopiist een duidelijke legger had waaruit hij de tekens goed kon kopiëren, 
of dat hij zelf heel goed wist hoe hij de tekens moest schrijven, is niet uit te maken.  
 
 1. Bovengeplaatste horizontale streep 
  a. boven en, als verkorting van ende 
   - in Eň voor Ende (9r9) 
  b.  nasaalstreep boven een letter, voor een ‘n’ of ‘m’, zoals bijvoorbeeld 
  - in verwōnē voor verwonnen (1r20) 
  - in alōme voor alomme (1r18) 
 
 2.  Het 7-teken (‘et’-teken) 
  a.  - in 7 es altoes goet voor Et es altoes goet (38r5) 
 
 3. Het 9-teken (‘con’-teken) 
  a. aan het woordbegin 
    - in 9siencie voor Consiencie (38r6) 
 
 4.  Open ‘a’ met dekstreep 
  a.  - in ā in hu desen abc voor Titel in hu desen abc (38r7) 
 
 5.  Omgekeerde ‘ksi’ 
  a.  - in [omgekeerde ksi] tuwer zielen salichede voor Est tuwer zielen salichede (38r8) 
 
Interpunctie komt in het handschrift-Vanden Stock amper voor. Slechts op twee plaatsen staat een 
punt (isolerende punten niet meegerekend). In het eerste vers van spreukengroep H staat ‘Een vroet 
man. In zine gheweerke dul’, terwijl het voorlaatste vers van het Abc-darium, een van de verzen die 
begint met een afkorting, wordt afgesloten met een punt: ‘Titel in hu desen A B C.’23 
 
Correcties bracht de kopiist zelf aan. Aan de kleur van de inkt en de breedte van de penpunt te zien, 
gebeurde dit vaak al tijdens het kopieerproces. Incorrecte woorden of letters werden meestal doorge-
streept waarna de juiste letter of het correcte woord erachter werd geschreven, zoals in regel 23r13 
waar een ‘h’ is doorgestreept en vervangen is door ‘leere’.24 Was er niet genoeg ruimte voor een cor-
rectie dan werd met een eenvoudig tekentje, een signe de renvoi, verwezen naar het woord in de mar-
ge, zoals in regel 3r10 waar het woord ‘gode’ moet worden ingevoegd. Grotere correcties, zoals verge-
                                                           
20 Biemans 1997, I, 190-191. 
21 De voorbeelden zijn te vinden in regel 10r8, 10v12, 14v17, 17r1, 34r11 en 37v11.  
22 Mulder 2010, 97-114, waar ook de betekenis en vorm van deze afkorting worden besproken. Op p.110 verwijst hij naar een 
voorbeeld in een abc-gedicht in het Geraardsbergse handschrift (f. 109v, tekst 15 – zie Govers e.a. 1994, 52). Het hier ge-
bruikte symbool komt ook voor als afkortingsteken in het Oudenaardse Rijmboek (paragraaf 3.3d, afkorting 3a). 
23 Abc-darium, vers 29. 
24 In regel 23r12 is de derde ‘e’ in het woord ‘ghemeente’ boven de regel toegevoegd. 
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ten rijmparen, werden in een van de marges toegevoegd. In spreukengroep H zijn twee vergeten regels 
onderaan f. 24v toegevoegd en in spreukengroep G zijn op f. 17r, 17v en 19r de vergeten verzen dwars 
op de schrijfrichting van de tekst in de buitenmarge geschreven (afbeelding 5.8). Deze rijmparen wor-
den allemaal via een lijntje naar de juiste plaats verwezen. Met name in de Berijmde Boetpsalmen 
waren weinig correcties nodig. 
 
 
 e.  Decoratie en tekstgeleding 
 
Het handschrift-Vanden Stock bevat weinig opsmuk, maar de kopiist bracht wel in iedere tekst rubri-
cering aan. Deze rubricering wordt op een efficiënte manier gebruikt bij de structurering van de in-
houd. Om te beginnen zijn de teksten in de eerste codicologische eenheid voorzien van rood een op-
schrift van één of twee regels lang. Vermoed mag worden dat Van der hogher salen en spreukengroep 
D aan het begin van de codex eveneens ooit van een rood opschrift waren voorzien. In de derde een-
heid komen enkel zwarte opschriften voor van slechts één regel. In de tweede eenheid is geen opschrift 
boven Rijmspreuken H genoteerd. 
 Niet alleen werden de opschriften gerubriceerd, ter aanduiding van het begin van een nieuwe tekst, 
of groep rijmspreuken, ook binnen de tekst werd de rubricering aangewend om de structuur aan te 
geven. Lombarden van één regel hoog of paragraaftekens in de marge (in het rood, of in het zwart en 
met rood overgetrokken) duiden aan wanneer een nieuw onderdeel van de tekst begint. In de spreu-
kenverzamelingen (D, E, G en H) duiden paragraaftekens aan waar een nieuwe spreuk begint, in Rijm-
spreuken F gebeurt dat met een lombarde.25 In Van der hogher salen wordt het begin van elke strofe 
eveneens aangegeven met een lombarde, terwijl de kopiist in het excerpt uit Seghelijn van Jherusalem, 
waarin Seghelijn aan elk van zijn zeven zonen een vraag stelt, iedere vraag in principe voorziet van 
een rode lombarde en elk antwoord van een rood paragraafteken.26 De enige tekst met een lombarde 
van twee regels is het Abc-darium. 
 Iedere eerste letter van een versregel is opgehoogd met een rood streepje of vlekje. Deze rode op-
hoging komt ook voor in opsommingen, zoals in de tekst over de Tafelmanieren: ‘Hande, oeghen ende 
mont’, waarin de door mij gecursiveerde letters zijn opgehoogd.27 Verder zijn op f. 19r de enige rood 
opgehoogde punten rond een cijfer te vinden en op f. 37v en 38r staan rood opgehoogde punten tussen 
de letters A B C, waarbij de letters, als een opsomming, eveneens opgehoogd zijn. Andere speciale 
rubriceringen, ten slotte, zijn te vinden op f. 5r, waar in de Latijnse ‘benedictie’ bij de tekst over de 
Tafelmanieren een viertal rode kruisjes staat (op plaatsen waar een kruisteken geslagen hoort te wor-
den); op f. 17r waar het woord ‘Explicit’ met rood is geschreven naast het opschrift voor de volgende 
tekst; en op f. 37r waar het woord ‘Amen’ aan het eind van de Berijmde Boetpsalmen het einde van de 
tekst aanduidt. De folia waarop de Berijmde Boetpsalmen staan, zijn bovendien voorzien van een on-
vaste verticale rode lijn tussen de kapitaalkolom en de verzen. 
 Tijdens het kopiëren van de teksten hield de kopiist rekening met de rubricering. Zowel op f. 2v, 5r 
als 13v zijn namelijk twee kleine streepjes in de buitenmarge aangebracht ter hoogte van de opschrif-
ten. Deze streepjes wezen de rubricator (de kopiist zelf in dit geval) erop dat daar een rood opschrift 
moest worden geschreven. Op f. 23r ter hoogte van het eerste vers van Rijmspreuken H komen even-
eens twee streepjes in de buitenmarge voor. Boven deze tekst is echter geen opschrift geschreven. Ook 
zijn op één blad representanten voor de lombarden zichtbaar: op f. 7r is tweemaal een ‘n’ in de bin-
nenmarge genoteerd.28 De paragraaftekens op f. 13v-14v (Rijmspreuken E), f. 17r-19r (Rijmspreuken 
G) en f. 23r-24v (Rijmspreuken H), ten slotte, waren eerst met zwarte inkt geschreven en daarna over-
getrokken met rode inkt. 
 
                                                           
25 In de tekst over de Tafelmanieren zijn slechts vier paragraaftekens aangebracht. De andere tips zijn niet gemarkeerd. 
26 Hij wijkt echter enkele malen van dit patroon af: de antwoorden op vraag 3 en 5 zijn niet voorzien van een paragraafteken 
en de vragen 1 en 7 niet van een lombarde. De lombarde van vraag 1 is aan het begin van de tekst geplaatst en die van vraag 
7 is vervangen door een paragraafteken. 
27 Tafelmanieren, vers 50. 
28 En op f. 21v een ‘d’? De rode inkt van de lombarden is vaak te licht om een representant, geschreven in de inkt van de 
tekst, te kunnen verhullen. Zoals bij de rood opgehoogde kapitalen is te zien, schijnt de zwarte inkt door de rode inkt heen. In 
geen enkele van de lombarden is de ‘schaduw’ van een representant te zien. 
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De enige versiering die in het handschrift te 
vinden is, zijn twee droedels. De eerste is aan-
gebracht in de hoofdletter ‘D’ op de eerste regel 
van f. 12v, die een lange lus heeft gekregen in 
de bovenmarge van de bladzijde. In deze lus is 
een gezichtje getekend. De kleur van de inkt 
komt overeen met die waarin de tekst is ge-
schreven, maar vooral de aanwezigheid van 
rode accenten in de tekening, in dezelfde kleur 
als de rode ophoging van de kapitalen, verraadt 
dat deze droedel is aangebracht door de kopi-
ist/rubricator zelf. In de bovenmarge van f. 15v 
is een tweede droedel aangebracht: met rode 
inkt is een gezichtje in de lussen van de hoofd-
letter ‘W’ getekend. Ook hier is de rode inkt 
gelijk aan die van de rubricering. 
 
 
 f.   Gebruikssporen  
 
Enkele latere gebruikers hebben sporen in het 
handschrift-Vanden Stock nagelaten. Van een 
van deze personen is de naam bekend, aange-
zien hij hem in de ondermarge van f. 5r heeft 
neergeschreven: ‘Ic Olivier vanden Stock’ (af-
beelding 5.9). Zijn inkt was nog niet droog toen 
hij het boekje weer sloot, want op f. 4v staat 
een afdruk van enkele stukjes van zijn naam. 
Niet alleen op f. 5r is zijn hand te vinden, maar ook op f. 1v en, gevlekt, op f. 2r (afbeelding 5.10). 
Deze inscripties zijn snel geschreven en daardoor lastig te ontcijferen.29 Wie Olivier vanden Stock is, 
blijft voorlopig nog onbekend. Uit zijn schrift kan evenwel afgeleid worden dat hij in de zestiende 
eeuw geleefd moet hebben en dus hoogst waarschijnlijk niet de eerste bezitter van de codex was. Of de 
inscriptie op de oude voorzijde van de codex ook van zijn hand is, betwijfel ik, maar hij moet onge-
veer in dezelfde periode zijn aangebracht. Op het perkamenten vel is namelijk te lezen: ‘devocie boeck 
met der hant ghescreven’. De specificatie dat het hier om een handgeschreven boek gaat, wijst op het 
bestaan van niet-handgeschreven boeken. De drukpers was op dat moment blijkbaar al ingeburgerd.  
 Van f. 39 is een groot deel uitgescheurd. Op de versozijde van dit blad is een aantal inscripties te 
vinden, vermoedelijk aangebracht door minstens twee handen. Bovenaan zijn twee spreuken geno-
teerd, die beide een keer herhaald worden, en daaronder staan twee handtekeningen, waarvan de ene 
vier keer en de andere drie keer is aangebracht. De 
eerste spreuk is geschreven in het Frans en luidt: ‘A 
mon premier commencement soit Dieu le père om-
nipotent.’ De tweede spreuk is geschreven in het 
Latijn: ‘Omnia si perdas famam servare memento.’ 
Vermoedelijk schreef een latere bezitter van de 
codex eerst de onderste Franse spreuk en de boven-
ste Latijnse spreuk centraal in de bovenste helft van 
het blad, waarna een volgende latere bezitter beide 
spreuken kopieerde: de Franse spreuk erboven, de 
Latijnse spreuk eronder. Deze twee wijze krabbe-
laars zouden de twee personen kunnen zijn die hun 
handtekening onderaan de bladzijde hebben ge-

                                                           
29 Ik houd de lezing van de naam door Carla de Glopper aan (e-mail: 10 september 2013). Ook voor de inscriptie op f. 1v 
heeft zij voorlopig de meest geslaagde oplossing gevonden: ‘Ooc muy men counden’. 

 
Afbeelding 5.9: Handschrift-Vanden Stock, f. 5r. In de on-
dermarge staat: ‘Ic Olivier vanden Stock’. 

 
Afbeelding 5.10: Handschrift-Vanden Stock, f. 1v. Een 
tweede inscriptie van de hand van Olivier vanden Stock, 
onleesbaar, in de bovenmarge. 
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plaatst. Op basis van de kleur van de inkt en het gebruikte schrift sluit ik de mogelijkheid niet uit dat 
alle inscripties op hetzelfde moment zijn aangebracht, bijvoorbeeld door vader en zoon. De kans be-
staat zelfs dat we met familie van Olivier vanden Stock te maken hebben (of heel misschien zelfs op-
nieuw met hem?). In beide handtekeningen is namelijk duidelijk een ‘S’ te herkennen en de hoofdlet-
ter ‘O’ van beide handen (in het woord ‘Omnia’) lijkt sterk op die van ‘Olivier’.  
 
 
 5.3  INHOUD 
 
In het handschrift-Vanden Stock tel ik zestien verschillende teksten (tabel 5.1). Hoewel de meeste van 
deze teksten zijn voorzien van een opschrift dat het begin van een nieuwe tekst markeert, heb ik bij 
enkele teksten moeten overwegen waar de grenzen van een tekst moesten worden getrokken. In de 
eerste plaats heb ik besloten elke groep rijmspreuken die door een opschrift werd voorafgegaan als één 
tekst te tellen. In de tweede plaats zijn er twee teksten die door schade aan het handschrift het begin 
missen, en dus mogelijk ook het opschrift. Het betreft hier de eerste tekst (rijmspreuken D) en Van der 
hogher salen. Ook bestaat de mogelijkheid dat de twaalfde tekst (rijmspreuken H) niet compleet is en 
het opschrift ervan verloren is gegaan, hoewel er codicologische aanwijzingen zijn dat de tekst volle-
dig is (zie paragraaf 5.2b). In de derde plaats zijn er twee teksten waarin meerdere opschriften voor-
komen. Uit de Vers-Lucidarius zijn twee aan elkaar verwante excerpten over de Antichrist na elkaar in 
het handschrift opgenomen, gescheiden door een opschrift, en de tekst over de Tafelmanieren bestaat 
uit een introductie, twee Latijnse gebeden en de hoofdtekst, die alle vier van een eigen opschrift zijn 
voorzien. In beide gevallen heb ik besloten om ze als één tekst te tellen, omdat alle onderdelen van 
beide teksten thematisch bij elkaar horen. Wanneer elk onderdeel als aparte tekst zou worden geteld, 
bestaat het risico dat aan deze thema’s te veel belang wordt toegekend (dan zou de codex bijvoorbeeld 
twee teksten over de Antichrist bevatten, of twee zelfstandige Latijnse teksten, in plaats van één tekst 
over de Antichrist en één tekst waarin wat Latijn voorkomt). Ten slotte zijn er ook nog twee losse 
rijmspreuken in de hand van de kopiist die zonder opschrift elders in het handschrift zijn toegevoegd.  
 Zoals in paragraaf 5.2 is aangetoond, bestaat de codex uit drie delen, drie codicologische eenheden: 
I, II en III. Daarnaast bevat de codex een los perkamenten blad met één rijmspreuk. In het vervolg van 
deze paragraaf zal ik achtereenvolgens deze vier eenheden bespreken. Voor de beschrijvingen van de 
teksten houd ik de volgorde aan die ze in de codex hebben gekregen. 
 
 
 5.3.1 Inhoud codicologische eenheid I  
 
 a.  Rijmspreuken D 

 

 
 
In de eerste en tweede codicologische eenheid van het handschrift-Vanden Stock zijn vijf groepen 
rijmspreuken te vinden. Herman Brinkman heeft deze groepen besproken in zijn onderzoek naar rijm-
spreuken en ze de siglen D tot en met H gegeven.30 Een zesde groep, bestaande uit één tekst en twee 
spreuken, afkomstig uit de eerste codicologische eenheid, bespreekt hij niet. Omdat deze groep voor-
zien is van één opschrift, heb ik besloten hem mee te tellen als een groep rijmspreuken en hem het 
sigle X te geven. In tabel 5.4 worden deze groepen voorgesteld. Het eerste dat opvalt is dat vier groe-

                                                           
30 Brinkman 1994, 234-243. Ik behoud de siglen die hij heeft toegekend.  

 Folia Aantal Opschrift 
Rijmspreuken D 1r-2v 36 [verloren] 
Rijmspreuken E 13v-14v 9 Dit zijn proverben van huwene 
Rijmspreuken F 14v-16v 15 Tbeghin van alre wijsheden 
Rijmspreuken X 16v-17r 3 (1 tekst en 2 spreuken) Eene curte proverbe 
Rijmspreuken G 17r-19r 15 Vele proverbe 
Rijmspreuken H 23r-24v 11 [verloren?] 
Tabel 5.4: Overzicht van de rijmspreukengroepen in het handschrift-Vanden Stock. 
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pen aaneensluitend in de codex zijn opgenomen en elk voorzien zijn van een eigen opschrift, terwijl 
het incomplete Rijmspreuken D en Rijmspreuken H apart staan. In de tweede plaats valt op dat in drie 
van de vier opschriften de inhoud wordt getypeerd als ‘proverben’, terwijl dat in het vierde opschrift 
niet gebeurt.  
 
De eerste tekst in het handschrift-Vanden Stock is Rijmspreuken D. Hij bestaat uit spreuken van twee 
regels, met (in de meeste gevallen) in de eerste regel een vraag en in de tweede regel een antwoord, 
zoals te zien is in het motto boven dit hoofdstuk, of een constatering, zoals in vers 30-31:  
 
  Des lijfs doet ducht men ghemeene, 
  Der zielen doet ducht menich cleene. 
 
In totaal zijn er 35 volledige spreuken bewaard en het antwoord van de eerste spreuk, waarmee de 
incomplete tekst nu opent. Het is vooral de vorm die aangeeft dat deze spreuken bij elkaar horen, zoals 
Brinkman terecht stelt, niet de inhoud.31 Ze lijken geschreven te zijn als een geheel, wat mogelijk ver-
klaart waarom uit deze groep nog in geen enkel ander handschrift een losse spreuk is teruggevonden.32 
De spreuken, waarin geen logische volgorde valt te herkennen, variëren van religieus tot werelds, of, 
om het met enkele grote lijnen te schetsen, van ‘hoe zorg ik voor mijn zielenheil’ tot ‘hoe ga ik met 
mijn medemens om.’33 Opmerkelijk vaak wordt daarbij verwezen naar het misbruik van taal: 
 
 Secht my oft ongheval staet te spotte. 
  Neent, metten vroeden. Jaet, metten sotten. 
 
 Secht wien men meest scuwen zal. 
 Den loghenare boven al. 
 
 Taelmans, pleedierres staen te spronghe,  
  [ = advocaten en pleiters staan klaar om aan te vallen] 
  Hem ware nutter adden zij gheene tonghe. 
 
 Men sweert en liecht te vele elcx jaers. 
 Dies zijn de vroede van talen scaers. 
 
 Moet emmer elc in sduvels scale? 
  Jaet, sweeren, lieghen, ydele tale.34 
 
De religieuze spreuken, ten slotte, vragen geen hogere studies om ze te begrijpen. Het zijn algemene 
zaken die een goed christen hoort te weten. 
 
 
 b.  Seghelijn van Jherusalem – Loy Latewaert (excerpt)35  
 
Het handschrift-Vanden Stock bevat twee excerpten uit langere teksten. Het eerste is te vinden op f. 
2v-5r en is afkomstig uit Seghelijn van Jherusalem. Van deze lange, veertiende-eeuwse, Middelneder-
landse ridderroman zijn slechts één, nagenoeg volledige, handgeschreven tekstgetuige en drie verschil-
lende excerpten bewaard gebleven.36 Kort samengevat gaat het verhaal zo: 

                                                           
31 Brinkman 1994, 240. 
32 Brinkman 1997, 169, nt. 126 wijst op de overeenkomsten tussen spreuk 21 en de eerste versregel uit tekst 107 van het 
handschrift-Jan Phillipsz. 
33 Brinkman 1994, 240 spreekt over ‘sociale overlevingsstrategieën’. 
34 Rijmspreuken D, vers 28-29, 36-37, 42-43, 50-51 en 54-55. MNW: ‘spronc’ betekenis 5 (‘gereet ten spronge, tot den aan-
val (eig. “het iem. bespringen”)’) (25 juli 2014). 
35 Het auteurschap van Loy Latewaert is niet zeker. Enkel in de gedrukte versies komt deze naam, in verschillende vormen, 
voor (Claassens 2012, 196, nt. 4). 
36 Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz, Germ. Fol. 922, f. 71r-122v bevat de volledige tekst. De 
andere twee excerpten (gebeden) zijn te vinden in Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 18270, f. 54v-57v en het handschrift-
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Seghelijn is de zoon van de islamitische koning Prides. Wanneer deze hoort dat hij door zijn zoon ver-
moord zal worden, wil hij het kind laten doden, maar zijn vrouw weet het onder te brengen bij vissers. 
Als jonge man zal Seghelijn echter, onwetend van de situatie, in dienst van zijn vader komen en opgroei-
en tot een goed ridder. Wanneer hij verraden dreigt te worden, begint hij aan een zwerftocht waarin hij 
veel avonturen meemaakt. Zo helpt hij onder andere de machtige koning Olifier van Oliferne en mag hij 
als beloning een week lang verblijven in diens harem. De gevolgen zijn onmiskenbaar: zeven ongedoopte 
jonkvrouwen zijn zwanger van zeven zonen. Hierover is God niet te spreken en Seghelijn besluit hen te 
verlaten. Aan elke zoon schrijft hij een brief, waarin een vraag staat. Pas wanneer de zoons deze vragen 
kunnen beantwoorden, mogen ze hun vader leren kennen. Seghelijn belandt vervolgens al snel voor vijf-
tien jaar in gevangenschap in Babylonië en trekt daarna naar Rome om de stad tegen de barbaren te be-
schermen en om, als beloning, te trouwen met de dochter van de keizer, Florette. Daar ziet hij zijn zoons 
terug en ze beantwoorden zijn vragen. Ze blijven in Rome en worden door de paus in dienst genomen 
waarna ze bekend worden als ‘de zeven wijzen van Rome’. Seghelijn is ondertussen op weg naar het Hei-
lige Land en verwerft daar het Heilige Kruis. Als de keizer kort na zijn terugkeer overlijdt, bestijgt Seghe-
lijn de keizerstroon. Zijn oude ouders komen op een dag op pelgrimstocht naar Rome en worden door zijn 
vrouw in hun bed gelegd. Door een verrader wordt Seghelijn echter overtuigd van de aanwezigheid van 
een andere man in bed met zijn vrouw, met als gevolg dat hij zijn beide ouders doodt. Florette sterft ver-
volgens van verdriet en Seghelijn trekt zich terug als kluizenaar, maar wordt na de dood van een paus tot 
diens opvolger benoemd.37 

 
Het zijn de zeven vragen die Seghelijn aan zijn zoons stelde en de bijbehorende antwoorden die in het 
handschrift-Vanden Stock zijn opgenomen. 
 De zeven vragen behandelen meerdere facetten van de schepping en het goddelijke wezen. Achter-
eenvolgens moeten de zonen vertellen (vraag 1) in welk deel van het menselijk zijn/lichaam God zich 
het meest heeft uitgedrukt, (vraag 2) hoe groot de afstand is tussen hemel en aarde, (vraag 3) waar de 
aarde het hoogst is, (vraag 4) waarom God Lucifer en de zijnen schiep, terwijl hij wist dat ze in de hel 
zouden belanden, (vraag 5) waarom God mededogen toont voor de zonden der mensen, maar niet voor 
die van de gevallen engelen, (vraag 6) waarom God de een meer aardse goederen geeft dan de ander, 
en (vraag 7) of God almachtig is. Dit zijn geen vragen voor beginnelingen en ze vragen ook van het 
publiek enige achtergrondkennis van theologische zaken. 
 Geert Claassens heeft dit excerpt en de plaats ervan in de volledige roman uitvoerig besproken. 
Zijn conclusie is dat de zeven vragen een narratief sleutelmoment zijn in de roman: ‘in het huwelijk 
met Florette kan Seghelijn als het ware de episode van de zondige liefde afsluiten en met het beant-
woorden van de vragen tijdens de bruiloft krijgen de vruchten van die zondige liefde een legale status 
(Seghelijn kan ze erkennen als zijn kinderen).’38 Ontdaan van de zonde kan Seghelijn het Heilige 
Kruis naar Rome halen. Claassens beargumenteert vervolgens dat de vragen niet alleen voor het ver-
haal belangrijk zijn, maar dat de auteur blijkbaar nog een andere bedoeling had: door middel van ge-
kruist rijm zijn ze namelijk gemarkeerd ten opzichte van de rest van de tekst, die is gesteld in gepaard 
rijm. Deze formele markering zou bedoeld kunnen zijn om het publiek op het spoor van zijn intenties 
te zetten, om het publiek de tekst te laten interpreteren zoals hij hem bedoeld heeft: de menselijke vrije 
wil brengt de mens soms op paden die niet overeenkomen met de wensen van God, waardoor de mens 
moeite moet doen om zich te verzoenen met Zijn plannen.39 
 De vraag hoe de geëxcerpeerde vragen moeten worden geïnterpreteerd, beantwoordt Claassens 
niet. Wel geeft hij een duidelijke reden aan waarom ze eenvoudig geëxcerpeerd konden worden: het 
afwijkende rijmschema. Dit rijmschema is behouden in het excerpt. Slechts de eerste vier en de laatste 
twee verzen van de tekst zijn in gepaard rijm. 
  
  Van Jherusalem Zeghelijn 
  Adde zevene zonen, dats waerheit fijn. 
  Elke sone vraghedi eene vraghe. 
  Ten eersten sprac hi zonder saghe: 

                                                                                                                                                                                     
Van Hulthem, f. 60rb-60va (tekst 64.1). De tekst is ook in zes drukken overgeleverd, zie Van de Wijer 1984, 287-299. Over 
de datering van de tekst, zie Caers & Kestemont 2011, 37. 
37 Samenvatting gebaseerd op Claassens 1993 en Claassens 1998B, 28-35. Zie ook Van Oostrom 2006, 285-288. 
38 Claassens 1998B, 36. 
39 Claassens 1998B, 37-39 en 49 (en 49-51 voor een mogelijk interpretatie). 
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   Dese zeven sonen, in warer talen, 
  Wan Zeghelijn an zeven joncfrauwen, 
  Die daer na worden alle te male, 
  Te Rome binnen me mochtse scauwen, 
  Die zeven vroede, als ic versta, 
  En worder toe vercoren na.40 
 
Deze verzen, evenals de gekruist rijmende verzen 112-115, zijn aan het excerpt toegevoegd om het te 
kunnen lezen als onafhankelijke tekst. 
 Van alle teksten uit het handschrift-Vanden Stock waarvoor paralleloverlevering bewaard is geble-
ven, bevat het excerpt van Seghelijn van Jherusalem de minste variante lezingen. Het excerpt mist 
zelfs dezelfde versregel als de volledige redactie. Tussen vers 93 en 94 ontbreekt een vers, waardoor 
het rijmschema niet meer klopt. Een vergelijking met de gedrukte Seghelijn van Jherusalem leert dat 
de passage zo moet worden aangevuld: 
 
  Hem andworde dat kint coene: 
  [Edel vader, hoert na mie,] 
  Hem zijn moghelijc te doene 
  Alle zaken zonder drie.41 
 
Volgens Claassens bevat de belangrijkste Seghelijn van Jherusalem-druk, een incunabel, evenmin veel 
variante lezingen.42 Dit zouden aanwijzingen kunnen zijn dat de afstand tussen het excerpt en een vol-
ledige redactie van Seghelijns avonturen niet groot is en dat het excerpt misschien speciaal voor het 
handschrift-Vanden Stock of de legger ervan is afgeschreven. Anderzijds mag niet uit het oog worden 
verloren dat serieuze theologische kwesties, zoals hier besproken worden, slechts een beperkte ruimte 
voor variatie toestaan. 
 Een vergelijking van de handschriftelijke contexten is hier niet mogelijk. Aangezien dit excerpt 
moet worden opgevat als een zelfstandige tekst, is er sprake van twee verschillende teksten. Enkel de 
context in het handschrift-Vanden Stock kan worden bekeken. Hier staat de tekst ingeklemd tussen 
Rijmspreuken D en de tekst over de Tafelmanieren. Het is met name de vorm van de voorafgaande 
rijmspreuken die een band met het Seghelijn van Jherusalem-excerpt lijkt te hebben. De tweeregelige 
spreuken bestaan namelijk eveneens (vaak) uit een vraag en een antwoord. De inhoud ervan is echter 
beduidend minder geleerd dan de vragen van Seghelijn (paragraaf 5.3.1a). 
 
 
 c.  Tafelmanieren 
 
In tegenstelling tot de meeste andere rijmspreukgroepen in het handschrift-Vanden Stock is de reeks 
adviezen voor gepast gedrag aan tafel op f. 5r-6v gelijk te herkennen als een samenhangend geheel. 
Het is echter onduidelijk of de tekst volledig is en op f. 6v eindigt, of dat nog een tiental regels op het 
ontbrekende laatste blad van het katern heeft gestaan, voorafgaand aan Van der hogher salen (zoals 
berekend in paragraaf 5.2b). De 27 spreuken met rijmschema aabb, waarvan geen paralleloverlevering 
bekend is, maar die een vergelijkbare inhoud hebben als enkele spreuken uit Dat boec van seden (pa-
ragraaf 3.4j), worden ingeleid met een korte proloog: 
 
  Hieraf moetti hu hoeden  
  Dit zijn de scanden die over tafle ghevallen, 
  Dies laetter ons af wachten wij alle. 
  Die ter goeder lieder tafle pleghen te eten, 
  Hets hem noetsake dat zijse weten.43 

                                                           
40 Seghelijn van Jherusalem, vers 1-4 en 112-117. 
41 Seghelijn van Jherusalem, vers 93-95. De vierkante haken geven het ontbrekende vers aan. Zie Claassens 1998B, 26, nt. 4. 
42 Claassens 1998B, 31, nt. 17. Ik heb deze druk (Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 1405) en de andere drukken van Seghe-
lijn van Jherusalem niet bekeken. 
43 Tafelmanieren, vers 1-4. De vet gedrukte tekst geeft een gerubriceerd opschrift aan. 
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Het is noodzakelijk om te weten hoe men zich moet gedragen wanneer men mee aan tafel schuift bij 
‘goede lieden’. Om te voorkomen dat er schandelijke dingen gebeuren, geeft de auteur een opsomming 
van wat zoal mis kan gaan. Deze korte proloog wordt gevolgd door twee korte Latijnse gebeden met 
de opschriften ‘Dit es de benedixie’ en ‘Dit es de gracie’, respectievelijk een gebed dat voor het eten 
en een gebed dat na het eten dient te worden gezegd. Daarna volgt de goede raad. 
 In (hoofdzakelijk) tweeregelige spreuken krijgt de lezer advies over etiquette (bv. niet te grote por-
ties nemen, ellebogen van tafel), over gepast sociaal gedrag (bv. niet roepen over tafel, niet fluisteren 
en niet over vrouwen praten) en over wat tegenwoordig onder hygiënisch gedrag zou vallen (bv. niet 
in neus of oren peuteren, je eten niet in het zoutvat dopen). Alle raad is heel praktisch en werelds, en 
erg herkenbaar. De laatste verzen op f. 6v lijken de conclusie te bevatten, of in te luiden: 
 
  Wie dese poynte weder zeit teenegher tijt, 
  Ne es hem sculdich te nemene zine maeltijt44 
 
 In de codex staat deze tekst ingeklemd tussen het excerpt uit Seghelijn van Jherusalem en (als in-
derdaad maar één blad na f. 6 ontbreekt) Van der hogher salen. Een inhoudelijk verband met de vra-
gen uit de voorafgaande tekst is niet te vinden, maar wellicht vormt de tekst wat een diade – twee aan-
grenzende teksten die op enigerlei wijze verbonden zijn met elkaar – met Van der hogher salen.45 
Deze allegorische tekst speelt zich namelijk af in een herberg waar naar hartenlust gegeten en gedron-
ken kan worden (paragraaf 5.3.1d). De tekst over de Tafelmanieren is geen allegorische tekst, maar 
een opsomming van raadgevingen voor gedrag aan een reële tafel. In het handschrift-Vanden Stock 
gaat een tekst over een reële tafel dus vooraf aan een allegorische herberg.  
 
 
 d.  Van der hogher salen 
 
Van der hogher salen is een van de teksten in de codex die door het ontbreken van (minstens) een blad 
niet volledig is overgeleverd. Het begin van de tekst (en waarschijnlijk ook het opschrift) moet op het 
blad voor f. 7r hebben gestaan. De tekst eindigt op f. 8r na 54 versregels, of zes volledige strofen 
(rijmschema: abab bcbc) en één strofe waarvan slechts zes regels bewaard zijn. Na vergelijking met de 
paralleloverlevering blijkt dat 34 versregels ontbreken, of de eerste vier volledige strofen en de eerste 
twee verzen van de vijfde strofe. In totaal telde Van der hogher salen in dit handschrift dus waar-
schijnlijk elf strofen van acht verzen en zal hij begonnen zijn op de rectozijde van het ontbrekende 
blad (paragraaf 5.2b). 
 Van der hogher salen is volgens Hogenelst een verhalende religieuze sproke.46 Behalve in het 
handschrift-Vanden Stock komt de tekst ook voor in het handschrift-Van Hulthem (tekst 71) en het 
Comburgse handschrift (tekst V.6 en V.18).47 Hogenelst vat de tekst als volgt samen: 
 

De ‘ik’ verbleef meer dan zeven jaar in een herberg met uitstekende spijs en drank, waar niemand ooit 
over de rekening repte. Het was een prachtige ruimte, zo groot dat men het begin en het einde niet kon 
zien. De machtige waard liet iedereen met zijn leven het gelag betalen. Dat moet wel een machtige waard 
zijn die geen geld of goed begeert. Hij scheidt lijf en leden van de ziel. Deze waard heeft ook de ‘ik’ ge-
maand dat hij zijn gelag maar eens moet betalen. Hij bidt om uitstel en realiseert zich dat de rekening 
moet worden opgemaakt. Spijs, drank en juwelen moeten achterblijven. Hij was begerig naar aards bezit 
en neemt er met moeite afscheid van. Hij moet vergoeden wat hij verteerd heeft op het moment dat de 
waard het gebiedt, want deze heeft macht over alles. Daarom bidden wij Hem dat Hij ons brengt bij de 
zang der engelen en dat Hij ons behoedt voor de duivel.48 

                                                           
44 Tafelmanieren, vers 55-56. 
45 Westphal 1999, 79. 
46 Hogenelst 1997, II, 56-57 (R63). In haar beschrijving ontbreekt de redactie uit het handschrift-Vanden Stock, zoals Schen-
kel 1998, 126, nt. 51 reeds opmerkte. 
47 Handschrift-Van Hulthem, f. 65ra-65va (Brinkman & Schenkel 1999, I, 397-399). In het Comburgse handschrift komt Van 
der hogher salen zelfs tweemaal voor in dezelfde codicologische eenheid, op f. 266va-267ra en 279vb-280ra (Brinkman & 
Schenkel 1997, II, 1163-1165 en 1217-1219). Beide redacties zijn in deze codex nagenoeg identiek (ook in spelling). Wan-
neer ik over de Comburg-redactie spreek, bedoel ik dus beide kopieën, tenzij anders vermeld. 
48 Hogenelst 1997, II, 57. 
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Van der hogher salen is de eerste van een aantal memento mori-teksten in het handschrift-Vanden 
Stock. In deze allegorie op het leven en de eindigheid ervan staat het individuele, persoonlijke oordeel 
dat iedereen na zijn dood te beurt valt centraal. 
 De verschillen tussen de drie bewaarde redacties van Van der hogher salen hebben geen grote ge-
volgen voor de betekenis van de tekst. Zo stuurt de waard in de Van Hulthem-redactie zijn ‘metseliers’ 
naar de schuldenaars om te melden dat het tijd is het gelag te betalen, terwijl hij in de Comburg-
redactie zijn ‘messagiers’ stuurt.49 Een ander verschil is te vinden aan het eind van de laatste strofe 
waar de verteller in de Van Hulthem-redactie in de eerste persoon enkelvoud tot God bidt, terwijl dat 
in de andere twee redacties in de eerste persoon meervoud gebeurt.50 De grootste verschillen zijn te 
vinden in strofe 6, 7 en 8, volgens de Van Hulthem-redactie, zoals te zien is in tabel 5.5. Op twee 
plaatsen blijkt de volgorde in de paral-
leloverlevering anders te zijn: het vijfde 
en zesde vers uit strofe 6 staan daar na 
het zevende en achtste vers, en strofe 7 
en 8 staan in omgekeerde volgorde (en 
strofe 8 komt zelfs niet voor in de Com-
burg-redactie). Tevens blijken in strofe 7 
van de Vanden Stock-redactie een aantal 
verzen een andere lezing te hebben, 
maar de gevolgen voor de betekenis van 
de volledige tekst zijn ook nu weer mi-
nimaal.  
 
In welke handschriftelijke contexten zijn 
de verschillende redacties terug te vin-
den? In tegenstelling tot het kleine hand-
schrift-Vanden Stock zijn beide andere 
meertekstcodices grote handschriften 
met veel teksten. In het perkamenten Comburgse handschrift staan beide afschriften in de vijfde codi-
cologische eenheid. Deze eenheid bevat zes katernen, waarvan de eerste drie katernen en de eerste 
bladen van het vierde zijn gevuld met kapittels uit Jan van Boedales Der leken spiegel. De rest van de 
eenheid is tot de laatste regel volgeschreven met korte versteksten. De eerste kopie van Van der hog-
her salen wordt voorafgegaan door Van den bogaert die ene clare maecte (V.5), waarin de verteller 
een boomgaard schept voor de jonge Jezus. Deze boomgaard zal voorzien zijn van zeven bomen, 
waarbij zeven bloemen staan en waarin zeven vogels zitten. Al deze planten en dieren hebben hun 
eigen betekenis. Deze tuinallegorie misstaat niet naast de herbergallegorie, maar de tekst voor deze 
allegorieën (Hoe een keyser twee princhen dede versoenen) en de tekst erna (Van enen here die vrem-
de liede bi hem nam) zijn niet allegorisch, maar eerder exemplarisch en beschrijven veeleer wereldse 
relaties tussen mensen. De tweede kopie van Van der hogher salen staat geïsoleerd tussen twee teksten 
waarmee het thematisch geen band heeft: Van eenen verwaenden coninc, een exempel waarin een 
hoogmoedige koning God vergeet te danken voor zijn voorspoed, waardoor hij alles verliest, en Van 
maer, waarin de tegenwerping ‘maar’ wordt verweten dat ze te veel goede lieden blameert. De samen-
stelling van de tweede helft van deze codicologische eenheid lijkt daarom redelijk willekeurig te 
zijn.51 
 In het handschrift-Van Hulthem staat Van der hogher salen (tekst 71) tussen Van dinghen die sel-
den gheschien (tekst 70) en Met viere letteren mors ghespelt (tekst 72). Thematisch is er geen verband 
tussen Van der hogher salen en Van dinghen die selden gheschien. Wat in Van der hogher salen wordt 
beschreven, gebeurt zelfs altijd: er komt een moment in ieders leven waarop hij zal sterven. Dit is ook 
                                                           
49 Vers 21 in de Van Hulthem-redactie en vers 22 in de Comburg-redactie. In het handschrift-Vanden Stock ontbreekt deze 
passage. 
50 Vers 86-87 in de Van Hulthem-redactie, vers 78-79 in de Comburg-redactie en vers 52-53 in de Vanden Stock-redactie. De 
tweede Comburg-redactie heeft in vers 78 het enkelvoud en in vers 79 het meervoud.  
51 Schenkel 1998, 127 ziet ook niet direct een verband tussen de teksten: ‘Heel algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn 
als voorbeelden van hoe men juist wel of juist niet moet leven’, maar feitelijk is ‘hier een verzameling teksten bijeengebracht 
[...], die [...] gebaseerd is op wat voorhanden was.’ 

Van Hulthem Vanden Stock Comburg 
Strofe 6 

volgorde: 
1-2-3-4 
5-6-7-8 

Strofe 6 
volgorde:  
1-2-3-4 
x-8-5-6 

Strofe 6 
volgorde:  
1-2-3-4 
x-8-5-6 

Strofe 7 
volgorde: 
1-2-3-4 
5-6-7-8 

Strofe 8 
volgorde: 
1-2-3-4 
5-6-7-8 

Strofe 8 
volgorde: 
1-2-3-4 
5-6-7-8 

Strofe 8 
volgorde: 
1-2-3-4 
5-6-7-8 

Strofe 7 
volgorde: 
1-2-3-4 
5-x-x-x 

- 

Tabel 5.5: Volgorde van strofe 6, 7 en 8 in de drie versies van Van 
der hogher salen en van de verzen per strofe. De versie in het hand-
schrift-Van Hulthem is genomen als basisversie. Een ‘x’ staat voor 
een andere lezing van het vers, een ‘-’ geeft aan dat de strofe ont-
breekt. 
 



HOOFDSTUK 5 • HANDSCHRIFT-VANDEN STOCK 

 
 

• 229 • 

het thema in Met viere letteren mors ghespelt, waarin het eindige leven en de kenmerken van de dood 
aan de hand van de vier letters van het Latijnse woord ‘mors’ worden toegelicht. Beide teksten vormen 
hier een diade. Met viere letteren mors ghespelt is echter niet allegorisch en geeft onder de letter ‘S’ 
aan dat men berouw moet hebben voor zijn zonden om in de hemel te geraken, iets wat in Van der 
hogher salen slechts wordt geïmpliceerd. 
 In het handschrift-Vanden Stock, ten slotte, lijkt Van der hogher salen het sterkst overeen te komen 
met een aangrenzende tekst. De allegorie gaat vooraf aan de excerpten uit de Vers-Lucidarius over de 
Antichrist en het einde der tijden. Misschien mag hierin een ordening volgens oordeel worden gezien: 
eerst het individuele oordeel, daarna het algemene oordeel? Welke tekst aan Van der hogher salen 
voorafgaat, is echter onzeker. Op het ontbrekende blad zijn nog een tiental regels over. Het is mogelijk 
dat daar de tekst over de Tafelmanieren eindigde, maar zeker is dat niet. Bovendien lijkt een opsom-
ming van tafelmanieren moeilijk te verbinden met de allegorie, waardoor het geen betekenisvolle 
handschriftelijke context voor Van der hogher salen schept. Of is hier met opzet een tegenstelling 
tussen een reële tafel en een symbolische herberg gecreëerd, zoals in de vorige paragraaf is gesugge-
reerd?  
 
 
 e.  Vers-Lucidarius (excerpten) 
 
Na het excerpt uit Seghelijn van Jherusalem is het excerpt uit de Vers-Lucidarius de tweede passage 
uit een langere verstekst die in het handschrift-Vanden Stock als zelfstandige tekst is opgenomen. Het 
bevat een weinig goeds voorspellende beschrijving van de activiteiten van de Antichrist in 138 verzen 
(rijmschema: aabb).52 Het eerste deel van het excerpt telt 110 regels en het tweede, na een rijmend 
opschrift, slechts 28. 
 

In het eerste deel (f. 8r-10v, vers 5425-5535) wordt de lezer uitgelegd waar de Antichrist zal worden ge-
boren en wat hij zal doen wanneer hij op aarde is. Deze profetische woorden schetsen een apocalyptisch 
beeld: vuur dat op aarde zal neerdalen, schijnmirakelen, de wederopstanding van mensen die ongedoopt 
gestorven zijn, blinden die weer zullen zien en de wederopbouw van de tempel te Jeruzalem, waarna An-
tichrist zichzelf God kan verklaren. Bij zijn poging tot hemelvaart zal hij echter neerstorten en zullen de 
ogen van de mensen geopend worden voor zijn bedrog. In het tweede, kortere deel (f. 10v-11r, vers 5542-
5571) wordt de lezer verteld wat na de dood van de Antichrist zal gebeuren: de wereld zal nog veertig da-
gen bestaan om de zondaars de kans te geven boete te doen voor hun zonden (gedaan onder Antichrists 
dwingelandij). Daarna zal, begeleid door bazuingeschal, het Laatste Oordeel voltrokken worden. 

 
De tekst waarschuwt dus voor het einde der tijden en raadt aan om tijdig vergeving van de zonden te 
krijgen. Het Laatste Oordeel is het algemene, onherroepelijke oordeel dat uitgesproken zal worden 
over alle zielen. Met deze boodschap past de tekst thematisch goed tussen de aangrenzende teksten 
waarin eveneens de sterfelijkheid van de mens en het goddelijke eindoordeel voorkomen. 
 De Vers-Lucidarius is de berijmde vertaling naar het Middelnederlands van het Latijnse Elucidari-
um, een dialoog tussen leerling en magister waarin de meester 431 vragen met betrekking tot het chris-
telijke geloof beantwoordt die zijn pupil hem heeft gesteld. Deze vragen zijn verdeeld over drie boe-
ken, waarin respectievelijk het verleden en het heden van de heilsgeschiedenis en de toekomstver-
wachtingen aan bod komen.53 Deze driedeling is ook terug te vinden in de Middelnederlandse ver-
stekst, al is het totale aantal vragen gehalveerd: de meester worden nog slechts 207 vragen gesteld. 
Beide delen van het excerpt uit het handschrift-Vanden Stock vormen elk een aparte vraag in het derde 
boek van de Vers-Lucidarius. In de telling van Klunder: 
 
 Mnl. III 23 Meester, ic soude gherne horen 
  Waer Antkorst worde geboren. 
 
 Mnl. III 25 Als Antkerst sinen wille heeft gedaen, 

                                                           
52 Klunder 2005 telt ook de opschriften mee als verzen. In dat geval telt het excerpt 141 verzen. 
53 Klunder 2005, 3-6.  
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  Sal dan die werelt yet langen staen?54 
Het tweede rijmende opschrift komt ook voor in het handschrift-Vanden Stock. 
 Het Elucidarium is in vele volkstalen vertaald. Er zijn onder meer een Duitse, Engelse en Italiaanse 
vertaling.55 Het Middelnederlands kent zelfs drie verschillende vertalingen: de Vers-Lucidarius, de 
Proza-Lucidarius en de Artes-Lucidarius.56 Van elk van de twee laatstgenoemde vertalingen is één 
volledige tekstgetuige bewaard gebleven en van de Artes-Lucidarius is ook een excerpt bekend.57 Van 
de Vers-Lucidarius zijn één volledig afschrift, één fragment en twee excerpten bekend. De enige be-
waard gebleven volledige redactie komt voor in het Smalle Lucidarius-handschrift (paragraaf 4.3.4b), 
een fragment van een tweede (mogelijk) volledige redactie zijn de Kampse fragmenten.58 Behalve in 
het handschrift-Vanden Stock komt ook een excerpt van de versvertaling voor in Brussel, Koninklijke 
Bibliotheek, II 270, op f. 54r.  
 In de tijd dat het handschrift-Vanden Stock werd vervaardigd, circuleerden al minstens twee van de 
drie Middelnederlandse vertalingen. De oudste tekstgetuige van de Vers-Lucidarius dateert namelijk 
uit het tweede kwart van de veertiende eeuw (de Kampse fragmenten) en de codex met de Artes-
Lucidarius was geschreven in 1339. De enige bewaarde tekstgetuige van de Proza-Lucidarius komt uit 
1469.59 Op basis van de overlevering lijkt de Vers-Lucidarius de breedste verspreiding te hebben ge-
kend. Of dat in de veertiende en vijftiende eeuw werkelijk zo was, kan niet meer achterhaald worden, 
maar deze rijmversie van de tekst is wel de meest toegankelijke voor een breed volkstalig publiek. In 
tegenstelling tot de Latijnse tekst, die vooral een studieboek was voor geestelijken in opleiding, was de 
Vers-Lucidarius veel moralistischer en bedoeld om leken aan te sporen deugdzaam te leven.60 De Pro-
za-Lucidarius daarentegen is een vrij trouwe vertaling van de Latijnse brontekst, maar met aanvullin-
gen uit andere bronnen die een goed geschoold auteur verraden. Volgens Klunder maakt de ‘meer 
complexe inhoud [...] de tekst bruikbaar om leken op het niveau te onderwijzen dat past binnen een 
kloostergemeenschap van de Moderne Devotie.’61 De Artes-Lucidarius, ten slotte, is een vertaling naar 
het Middelnederlands van de Duitse vertaling waarin allerhande wetenschappelijke kennis is opgeno-
men, zoals geografische en kosmologische informatie.62  
 De verschillen tussen de drie Middelnederlandse vertalingen geven aanwijzingen over het publiek 
waarvoor de tekst bedoeld zou kunnen zijn. Dit betekent echter niet dat hier sprake is van drie vastom-
lijnde, gescheiden publieksgroepen en evenmin dat de handschriften waarin de teksten te vinden zijn 
exact dezelfde beoogde gebruiker hadden. Bovendien is het weinig voor de hand liggend dat een ex-
cerpt uit een tekst hetzelfde doel had als de volledige tekst. Door het excerperen van een tekst wordt 
namelijk een nieuwe tekst gecreëerd, die niet meer dezelfde functie heeft als de moedertekst. Een ver-
gelijking tussen het Smalle Lucidarius-handschrift waarin een volledige redactie van de tekst te vinden 
is en het handschrift-Vanden Stock is daarom weinig zinvol.63 We kunnen slechts proberen te achter-
halen welke aanpassingen de bewerker van het excerpt heeft aangebracht. 
 Het lot heeft bepaald dat van de Vers-Lucidarius driemaal dezelfde passage is overgeleverd. Het 
excerpt uit het handschrift-Vanden Stock (vers 5425-5535 en vers 5542-5571) is namelijk niet alleen 
te vinden in het Smalle Lucidarius-handschrift, maar ook op de Kampse fragmenten, waarop vers 
5424-5487 bewaard gebleven zijn. Op basis van de sterke overeenkomsten tussen deze verzen op het 
fragment en in de volledige redactie mag misschien aangenomen worden dat de afwijkingen die in het 
excerpt voorkomen, zijn aangebracht door de persoon die deze twee vragen over de Antichrist heeft 
geëxcerpeerd. Dit vermoeden wordt bevestigd door het type afwijkingen dat in de excerpten voorkomt. 
De meeste verschillen tussen de Antichrist-passage in de volledige redactie en het fragment enerzijds 

                                                           
54 Vers 5424-5425 en 5542-5543 volgens Klunder 2005, 330-331.  
55 Klunder 2005, 8-15 geeft een overzicht van de volkstalen waarin de tekst vertaald is. 
56 Klunder 2005, 1-3. Philip Blommaert gaf in de negentiende eeuw aan de verstekst de naam Dietsche Lucidarius. Ik gebruik 
hier Klunders naamgeving.  
57 De Proza-Lucidarius is volledig bewaard gebleven in Straatsburg, Bibliothèque Nationale et Universitaire, 2101 (f. 1r-64v) 
en de Artes-Lucidarius volledig in Londen, British Library, Add. 10286 (f. 115r-133r) en geëxcerpeerd in het Gronings-
Zutphense Maerlant-handschrift (f. 216rb-216vb). 
58 Respectievelijk Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15642-51 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1031. 
59 Klunder 2005, 16.  
60 Klunder 2005, 115-116. 
61 Klunder 2005, 147-148, citaat op p. 148. 
62 Klunder 2005, 2, 9-10 en 161-168. 
63 Voor het Smalle Lucidarius-handschrift, zie paragraaf 4.3.4b. 
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en in het excerpt anderzijds blijken namelijk vooral van structurele aard te zijn. Alle andere verschillen 
kunnen gecategoriseerd worden als kopiistenfouten, synoniemen en variante lezingen zonder gevolgen 
voor de betekenis.64  
 Er zijn vier structurele verschillen waar te nemen tussen de beide volledige redacties van de Vers-
Lucidarius en het excerpt. In de eerste plaats beslaat het excerpt twee vragen uit de volledige redactie 
(vraag III 23 en III 25), terwijl daar in de volledige redactie nog een korte vraag tussen stond (vraag III 
24, vers 5536-5541). Deze ontbrekende vraag, over de komst van Enoch en Elia, reageert op vers 5509 
(vers 84 in het handschrift-Vanden Stock) waarin beide profeten genoemd worden. Door het weglaten 
van deze vraag gaat de tekst in het handschrift-Vanden Stock uitsluitend over de komst van de Anti-
christ.  
 Het tweede structurele verschil is te vinden in het opschrift boven het excerpt. Dit opschrift is geen 
vraag, maar een inhoudsaanduiding. Het ‘Meester, ic soude gerne horen Waer Antkorst worde gebo-
ren’ uit het Smalle Lucidarius-handschrift (vers 5424-5425) is herschreven tot: ‘Waer Antkerst ghebo-
ren sal zijn, en hoe’. De tweede vraag (vers 5542-5543), daarentegen, is in het handschrift-Vanden 
Stock wel gebruikt als vraag. De verschillen tussen beide opschriften zijn gering, waardoor het niet 
mogelijk is om te achterhalen of een bewuste aanpassing heeft plaatsgevonden. Uit het opschrift ‘Als 
Antkerst sinen wille heeft gedaen, Sal dan die werelt yet langen staen?’ ontbreekt namelijk alleen het 
woord ‘yet’ in het handschrift-Vanden Stock.  
 Het wegvallen van de vraag in het opschrift boven het eerste deel van het excerpt, geeft aanleiding 
tot de derde afwijking. Met het verdwijnen van deze vraag aan ‘de meester’, verdwijnt ook de nood-
zaak om de antwoorden te richten aan een leerling. In beide antwoorden wordt het woord ‘clerc’, dat 
in het Smalle Lucidarius-handschrift voorkomt in vers 5426 en 5544, daarom weggelaten in het ex-
cerpt (vers 1 en 111). 
 Een vierde structureel verschil is, ten slotte, te vinden in de opsomming van de vier zaken die de 
Antichrist zal doen na zijn komst. In het excerpt is deze opsomming duidelijker, maar de nummering 
wijkt daardoor af van de andere redacties en van de Latijnse tekst.65 In tabel 5.6 worden de verschillen 
weergegeven. Het lijkt erop dat iemand het ontbreken van nummer twee en drie in de volledige redac-
tie heeft proberen te corrigeren, met als gevolg dat hij anders is gaan nummeren. Zijn twee is de oor-
spronkelijke (onaangeduide) twee en drie samen, terwijl zijn vier de tweede helft is van de oorspron-
kelijke vier.  
 Tot slot van deze paragraaf moet nog gekeken worden naar de handschriftelijk context van de tekst. 
Geflankeerd door Van der hogher salen en De voorzegging van Bulskamp maakt het excerpt van de 
Vers-Lucidarius deel uit van een cluster teksten waarin het einde van het leven centraal staat, en de 
ellende die met de komst van de Antichrist was voorspeld, wordt in de volgende tekst verder bespro-
ken. 
 

 
 
 

                                                           
64 Enkele voorbeelden van niet-betekenisveranderende afwijkingen: volgens vers 5514 zal Antichrist niet prediken voor zijn 
dertig jaar, terwijl hij volgens vers 89 uit het excerpt voor dat moment geen wonderen zal doen; en volgens vers 5516-5517 
zal hij daarna 2 jaar regeren, terwijl hij volgens vers 91-92 uit het excerpt dan nog 4,5 jaar zal regeren. Voor een uitgebreider 
overzicht van de verschillen tussen de redacties van de Vers-Lucidarius, zie Klunder 2005, 31, nt. 16. 
65 Klunder 2005, 31, nt. 16 

Vers Vanden Stock Smalle Luci-
darius 

Kampse fragment Antichristelijke activiteit 

5444 (19) In deerste Int eerste Int eerste alle gewone mensen (rijk en arm) 
onderwerpen 

5450 (25) Ten anderen - - vuur laten neerkomen op aarde, 
alle geestelijken onderwerpen 

5462 (37) Die derde manie-
re 

Tfierde poynt Die vierde maniere wonderen verrichten 

5468 (43) Ten vierden - - ongedoopten doen opstaan uit de 
dood 

Tabel 5.6: Overzicht van de daden van de Antichrist volgens de drie overgeleverde passages uit de Vers-Lucidarius. 
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 f.  De voorzegging van Bulskamp 
 
Alsof de voorspellingen over de Antichrist nog niet genoeg onheil in het vooruitzicht stelden, volgt 
onmiddellijk na het Vers-Lucidarius-excerpt een nieuwe blik op de toekomst in De Voorzegging van 
Bulskamp (f. 11r-13v – rijmschema: aabb). Deze tekst is een van de Middelnederlandse bewerkingen 
van de Latijnse profetie Liliam regnans in meliori parte mundi, een profetie waarin de ondergang van 
Frankrijk wordt voorspeld.66 De ‘oorspronkelijke’ Middelnederlandse versie van de tekst wordt door 
Rafaël De Keyser en Amber Verrycken als volgt samengevat: 
 

er komt een Rooms keizer en een tijd van algemene onrust, onvrede en tweestrijd. Dit culmineert in een 
Europese strijd tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland met Vlaanderen als strijdtoneel. De verschillende 
partners worden heraldisch-symbolisch voorgesteld, met uitz. van Frankrijk: Duitsland is de arend, Enge-
land noemt men de mensenzoon, Vlaanderen wordt aangeduid als het land van de leeuw. Na de slag (en 
slachting) waarin de arend het wint, zal Frankrijk ophouden met bestaan en de overwinnaar zal de Franse 
en de Duitse kronen verenigen, m.a.w. het oude imperium weer herstellen door de hereniging van Oost- 
en West-Francië. De mensenzoon (Engeland) zal vrede sluiten met de arend (Duitsland) en de overwin-
naar (een jonge man) ontpopt zich als de eindkeizer die naar het H. Land trekt en dit verovert, waarna dan 
het eind der tijden komt.67 

 
Drie elementen staan in deze profetie centraal: in de eerste plaats een grote Europese strijd die in 
Vlaanderen uitgevochten zal worden, in de tweede plaats het finale verlies van Frankrijk en in de der-
de plaats de komst van de eindkeizer, waarmee de tekst aansluit bij andere eindtijdverwachtingen.68 
 De naam Bulskamp, die in de Vanden Stock-redactie alleen in het opschrift voorkomt, verwijst 
naar De Slag bij Bulskamp op een veld nabij Veurne op 20 augustus 1297, waar een Frans leger een 
grote overwinning op de Vlamingen behaalde.69 De Keyser en Verrycken zien in de profetie een reac-
tie op deze nederlaag en menen dat hij kort erna zal zijn ontstaan, aangezien de Franse koning enkele 
jaren later, in 1302, een zware nederlaag leed in de Guldensporenslag. Met die nederlaag behaalden de 
Vlamingen hun revanche en was er niet veel reden meer om de profetie te schrijven.70 Deze datering is 
waarschijnlijk te vroeg. Geen enkele van de Middelnederlandse bronnen bevat een concrete aanwij-
zing die een ontstaan tussen 1297-1302 aannemelijker maakt dan een wat latere datum – bovendien 
komt slechts in twee tekstgetuigen de verwijzing naar Bulskamp voor (zie hieronder). Vermoedelijk is 
de profetie pas in omloop gekomen in de veertiende eeuw, aangezien erin wordt verwezen naar keizer 
Hendrik VII, die pas in 1313 stierf (zie hierna).71 Ik vraag me af of bepaalde ontwikkelingen in de 
Honderdjarige Oorlog niet de reden kunnen zijn geweest voor het ontstaan van de profetie. De Keyser 
en Verrycken geven namelijk aan dat er een verband bestaat tussen enkele versies van de profetie 
(groep 2 en 3 hieronder) en deze oorlog.72 
 Het handschrift-Vanden Stock bewaart de oudste Middelnederlandse tekstgetuige van de profetie. 
Geen enkele andere tekstgetuige kan voor ca. 1450 gedateerd worden.73 Binnen de overlevering on-
derkennen De Keyser en Verrycken drie groepen: 
 
 1. De voorzegging van Bulskamp: de ‘oorspronkelijke’ profetie, zoals hierboven weergegeven, is 

bewaard gebleven in twee handschriften (in verzen) en werd vanaf 1580 ook in druk verspreid 
(in proza, waarin de rijmwoorden nog duidelijk te herkennen zijn).74  

                                                           
66 Sleiderink 2009, 170-174. 
67 De Keyser & Verrycken 1983, 441. 
68 De Keyser & Verrycken 1983, 441. 
69 De Keyser & Verrycken 1983, 430. Serrure 1860, 429-430 meent dat het om het Bulskampveld tussen Brugge en Gent 
gaat, alwaar in 1382 een veldslag plaatsvond tussen Filips van Artevelde en de stad Gent enerzijds en graaf Lodewijk van 
Male anderzijds. 
70 De Keyser & Verrycken 1983, 432-433. 
71 Sleiderink 2009, 172-173, nt. 47. 
72 De Keyser & Verrycken 1983, 422 en 442. 
73 Ik negeer hierbij het grafschrift (ca. 1300?) uit Damme waarin een profetie naar aanleiding van de Slag bij Bulskamp aan 
ene Mellandus wordt toegeschreven, in wie sommigen (Jacob van) Maerlant meenden te herkennen. Men vergelijke de me-
ningen van Serrure 1860, 424-425; De Pauw 1893-1914, II, 472-482 en De Keyser & Verrycken 1983, 432-433. 
74 De Keyser & Verrycken 1983, 428-429 en 441. De Pauw 1893-1914, II, 457-458 geeft de rijmwoorden aan in zijn editie. 



HOOFDSTUK 5 • HANDSCHRIFT-VANDEN STOCK 

 
 

• 233 • 

  
  - Handschrift 1: Handschrift-Vanden Stock (ca. 1450): verwijst naar Bulskamp 
  - Handschrift 2: Granlund-bifolium (1529(?), Nederduits)75 
  - Druk: Jan Aneseus/De smet van Huysse profetie uit 1376 (vanaf 1580)76 
 2. De pseudo-profetie van Amisins uit 1276: een prozabewerking van de profetie in dertig para-

grafen. Voorafgaand aan de vier paragrafen met de eigenlijke profetie zijn 26 paragrafen met 
de voorgeschiedenis toegevoegd van ca. 1300 tot ca. 1380.77 

  - Handschrift: bewaard in het Rijksarchief te Gent (tweede helft vijftiende eeuw)78 
 3. De profetie van De smet van Huysse uit 1391: in plaats van de Vlaamse lotgevallen staan in 

deze prozabewerking de Gentse lotgevallen centraal. De beschrijving van de voorgeschiedenis 
is beperkt tot ca. 1382-1390.79 

   - Handschrift 1: bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (zestiende eeuw)80 
  - Handschrift 2: bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent (zeventiende eeuw): 

verwijst naar Bulskamp81 
 
Uit dit overzicht blijkt dat op het moment dat De voorzegging van Bulskamp in het handschrift-
Vanden Stock werd opgenomen reeds langere bewerkingen van de profetie (uit 1376 en 1391) circu-
leerden.  
 Hoewel de drie tekstgetuigen in de eerste groep duidelijk aan elkaar verwant zijn, zijn toch enkele 
verschillen aan te wijzen. Om te beginnen zijn de Vanden Stock-redactie en de Granlund-redactie ver-
steksten, terwijl de Jan Aneseus-versie een prozatekst is (met sporen van de rijmparen). Deze versie 
geeft bovendien enkel de ‘oorspronkelijke’ profetie weer, zoals hierboven is samengevat, maar ver-
wijst in het slot niet expliciet naar het einde der tijden, zoals in de versteksten. Ten slotte blijkt de 
Vanden Stock-redactie korter te zijn dan de Granlund-redactie. Met name dit laatste verschil kan inte-
ressant zijn voor het verdere onderzoek naar het handschrift-Vanden Stock.  
 De tekst van de Granlund-redactie begint met de voorspelling – die aan een zekere Eusebius wordt 
toegeschreven – van de komst van een ‘jongelinc’, die na een zware oorlog, in de tijd van de verteller, 
uiteindelijk de eindkeizer zal worden: 
 
 E[usebi]us, die vroetste meester, 
 Hi seide dat soude een Frederyc comen, 
  Luttel goets tot yemans vromen, 
  Ende werden keyser int Roemssche rike 
  By symonien oft dierghelike. 
  Die keyser Frederic sal risen, 
  Als ons die prophecien bewisen, 
  Ende van der derder gebort 
  Des keysers Frederycs sal comen voert. 
  Een jongelinc van syndert gheboort, 
  Dat in kerstede sal syn verhoecht, 
  Ende in dien tien als wijt beleffen,  
  Sall een swaer oirloghe opheffen82 

                                                           
75 Stockholm, Kungliga Biblioteket, Vu 85 : 11 (olim Stockholm, Riksarchivet, s.o.). Dit fragment wordt beschreven in Kur-
ras 2001, 103 (en afb. 63). Vgl. De Pauw 1893-1914, II, 459. De datering staat op de omslag waarin de tekst bewaard werd, 
maar waarop deze datering is gebaseerd is mij onduidelijk.  
76 De Pauw 1893-1914, II, 567-509. Een exemplaar van de druk uit 1582 is volgens hem te vinden in de ‘Bibliotheek van 
Gent’ onder signatuur A 5158g. Ik heb dit exemplaar niet kunnen lokaliseren. 
77 De Keyser & Verrycken 1983, 400-402 en 441-442. Dat de datering in de titel van de profetie en antedatering betreft, is 
eenvoudig te bepalen wanneer gelet wordt op de periode waarin de beschreven gebeurtenissen plaats hebben gevonden. 
78 Gent, Rijksarchief, Fonds Pietersabdij Reeks I 461, f. 128v-131r. 
79 De Keyser & Verrycken 1983, 433-436 en 442-443. 
80 Te vinden in Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 117, f. 1-7 en in meerdere zestiende-eeuwse drukken (zie De Keyser & 
Verrycken 1983, 434). 
81 Te vinden in Gent, Universiteitsbibliotheek, 531. Dit handschrift bevat de bewerking van Gillis De Voocht uit 1606. Voor 
de verwijzing naar Bulskamp, zie De Pauw 1893-1914, II, 505. 
82 Vers 1-13 volgens De Pauw 1893-1914, II, 459-460. De rechte haken geven een reconstructie aan van het eerste, onleesba-
re woord. Aangezien verdrop in de tekst (vers 66) de profetie aan Eusebius wordt toegeschreven, is het waarschijnlijk dat zijn 
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Volgens de voorspelling zal deze jongeling een afstammeling zijn van een (voor Eusebius) toekomsti-
ge Rooms keizer met de naam Frederik. 
 In zowel de Granlund-redactie als de Aneseus-versie wordt uitgebreid beschreven welke gevolgen 
de zojuist aangekondigde oorlog zal hebben: iedereen zal in zorgen zijn, omdat iedereen kwaad zal 
zijn op elkaar (vers 15-25). Terwijl de beschrijving in de Aneseus-versie daarna afbreekt, gaat de 
Granlund-redactie nog verder: niemand zal aan de gevolgen van de oorlog ontkomen, er zal wetteloos-
heid heersen, ook de geestelijkheid zal niet veilig zijn, (en hier in vers 39, midden in de opsomming, 
haakt de Vanden Stock-redactie aan) er zal geen gerechtigheid zijn, (vrouwen)kloosters zullen worden 
verwoest, evenals de kloosters van de biddende ordes (de augustijnen, karmelieten, dominicanen en 
franciscanen), want zij (de dominicanen) hebben keizer Frederik verdreven en hebben keizer Hendrik 
vergiftigd. Vervolgens wordt uitgelegd dat niet de hele orde schuldig moet worden bevonden voor de 
daad van één rotte appel, die handelde op instigatie van de paus, ten koste van Frederik. 
 Serrure heeft getracht te bepalen om welke keizer Frederik en welke keizer Hendrik het gaat. Een 
Hendrik was snel gevonden: de regering van Hendrik VII (die regeerde van 1308-1313) werd namelijk 
abrupt beëindigd, nadat, volgens de legende, zijn dominicaner biechtvader hem vergif had toegediend. 
Een Frederik die verdreven werd, bleek echter moeilijker te vinden. Serrure houdt het daarom op Fre-
derik II (die regeerde van 1212-1250) die een conflict met paus Innocentius IV gehad zou hebben.83 
Serrure, die zich gebaseerd heeft op de Vanden Stock-redactie, kende de Granlund-redactie niet. Hij 
wist dus niet dat in het ontbrekende deel de naam van Frederik al eerder was genoemd: een toekomsti-
ge Frederik na wie, drie generaties later (‘der derder gebort’ – Granlund, vers 8) de eindkeizer zou 
komen. Wat de dominicanen Frederik II hebben misdaan, blijft onduidelijk, maar Serrure kan de juiste 
Frederik hebben gekozen, want de overbrugde tijd tussen Frederik en Hendrik is – in die tijd – onge-
veer drie generaties.84 Hendrik VII werd in de veertiende eeuw bovendien beschouwd als de eindkei-
zer. Zowel Dante Alighieri als Lodewijk van Velthem verwijzen daarnaar.85 
 In het vervolg van de tekst komt geen enkele verwijzing meer voor naar de predikheren, noch naar 
Hendrik of Frederik. Tot net voor het einde lopen de drie redacties nagenoeg gelijk op. De Granlund-
redactie leest daar: 

 
 Ende maken dat volc in peijse gheheel 
 Ende trecken al aen sijn zeel 
 Ende varen dairmede int Helich lant, 
 Dat hij wynnen sal met vromer hant, 
 Ende met wysen vroeden raede 
 Trect hij voert met cleynder scade 
 In heidenisse totten drogenen boome; 
 Darna comt een paus, als ic goeme, 
 Die hem volcht met zynder macht. 
 Dits daerna wy hebben ghewacht 
 Ende dat onsz menichwerf tot warheit 
 In prophecien es voirgheseit 
 Jontet onsz Godt dat wyt moghen leven, 
 Dus hebbent onsz de propheten bescreven; 
 Dyt es ons aldusz ontbonden  
 Gotd [sic, DE] iont onsz ter zaligher stonden86 
 
Nadat de overwinnende Duitse keizer (de hiervoor genoemde jongeling) zijn volk in vrede heeft ge-
bracht en het aan zijn leiband leidt ( = naar zijn hand heeft gezet), zal hij naar het Heilige Land gaan 
en daar eveneens overwinnen. Dan zal de tijd komen waarop iedereen zo lang heeft gewacht. 
                                                                                                                                                                                     
naam ook hier te vinden was. Het is echter niet duidelijk wie de bedoelde Eusebius is. In de Jan Aneseus-versie wordt de 
profetie aan niemand toegeschreven, maar toegeëigend door de verteller. 
83 Serrure 1860, 425-426. Mede door zijn identificatie van Hendrik VII dateert Serrure de tekst pas aan het einde van de veer-
tiende eeuw. De Keyser & Verrycken 1983, 430-431 houden het hier op een latere toevoeging, waardoor een datering tussen 
1297-1302 mogelijk wordt. 
84 Sleiderink 2009, 173, nt. 50: ‘De terugkeer van keizer Frederik is een wijd verspreid thema in de middeleeuwse profetische 
traditie’ (zie literatuur aldaar). 
85 Hage 1998, 143 (voor de legende over de vergiftiging door de dominicanen, zie p. 158-159).  
86 Vers 132-147 volgens De Pauw 1893-1914, II, 463-464. 
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 Dit slot wijkt af van het slot van de andere twee redacties. De tocht naar het Heilige Land en de 
overwinning aldaar zijn nog terug te vinden in de Aneseus-versie, al wordt het verhaal daarna iets 
sneller afgerond, maar in de Vanden Stock-redactie ontbreekt deze passage volkomen. Met vers 133 
(van de Granlund-redactie) en de opmerking over de leiband eindigt daar de tekst. Evenals het begin is 
dit slot vrij abrupt. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden? Gezien de overeenkomsten tussen de drie 
tekstgetuigen en vooral tussen de Granlund-redactie en de Vanden Stock-redactie lijkt er inderdaad 
sprake van ontbrekende tekst in De voorzegging van Bulskamp zoals hij is overgeleverd in het hand-
schrift-Vanden Stock. Of die tekst met opzet is weggelaten, is niet met zekerheid te zeggen. Om tot 
een voorlopig antwoord te komen, kan naar drie zaken gekeken worden: verschillen op versniveau, het 
opschrift boven de Vanden Stock-redactie en de materiële handschriftelijke context van de beide vers-
teksten. 
 

 
 
 Uit de verschillen op versniveau blijkt dat de Vlaamse redactie (Vanden Stock) en de Nederduitse 
redactie (Granlund) op enkele punten enigszins van elkaar afwijken. Ten eerste wordt de ‘jongeling’ 
niet altijd op dezelfde wijze benoemd, zoals uit tabel 5.7 blijkt. De Granlund-redactie heeft de nako-
meling van toekomstig keizer Frederik met ‘jonghelinc’ benoemd in vers 10. Voor de lezer zouden de 
verwijzingen naar ‘dese jonghe’ (vers 58), ‘hij’ (vers 67 en 115) en ‘den jonghen man’ (vers 120) geen 
probleem mogen opleveren. Ze weten naar wie wordt terugverwezen. In de Vanden Stock-redactie 
lijkt sprake te zijn van een terugkerende aanpassing die het ontbreken van het begin met de uitleg over 
Frederiks nakomeling zou moeten opvangen. In vers 25 staat ‘hij’ in plaats van ‘dese jonghe’, in vers 
34-35 wordt ‘die arent’ geïntroduceerd als symbool voor Duitsland, in plaats van te verwijzen met 
‘hij’, en in vers 82 wordt nogmaals ‘die arent’ gebruikt in plaats van ‘hij’. In de Granland-redactie 
wordt slechts één keer verwezen naar de arend als symbool voor Duitsland (vers 118). Toch blijkt het 
vermoeden dat de Vanden Stock-redactie consistent is aangepast om het ontbreken van de uitleg over 
Frederiks nakomeling op te vangen niet correct te zijn: in vers 91 van de Vanden Stock-redactie wordt 
plots wel verwezen met ‘den jonghen man’. Is de bewerker deze verwijzing vergeten aan te passen, of 
is er geen sprake van bewuste aanpassing? 
 Uit de tabel 5.7 blijkt eveneens dat in de Vanden Stock-redactie twee verzen meer voorkomen, 
waarin iets meer uitleg lijkt te worden gegeven dan in de Granlund-redactie (en waarvoor een equiva-
lent is te vinden in de Aneseus-versie). Op nog twee andere plaatsen komen twee verzen voor die niet 
in de Granlund-redactie voorkomen:  
 
 vers 11-12  ... hoert hoet toe quam / Dat de heleghe kerke up hem wart gram 
 vers 89-90  Daer wij na hopen te onser vromen / Als toten heleghen lande te comen 
 

Vers Granlund-redactie Vanden Stock-redactie Vers 
57 
58 
59 
60 

Al dat leeft staet in groeten verdriete 
Den tijt dat dese jonghe sal regeren; 
Nijt en sal hy niet connen verweren 
Sonder int ende van synen tijde, 

Aldat leeft sal zijn in verdriete 
Die wile dat hij sal regneren 
Ende men salt niet moghen verweeren 
Sonder int hende van ziere tijt 

24 
25 
26 
27 

64 
65 
66 
67 
 
 

68 

Ende dat sullen versamighen op en velt 
II coninghen myt groter ghewelt, 
Eusebius die prophette doent ons coent 
Dat hij coninck sal syn ghecroent; 
 
 
Inghelant es die smenschen sone heet; 

Ende versamen up een velt 
Neghen coninghe met ghewelt 
Eusebius die prophete toent 
Datter drie af zal sijn ghecroent 
Dats die arent en smenschen zone 
Inglant zeecht men de ghone 
Die men smenschen zone heet 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

113 
114 
115 

Ende daerna tenselven tijden 
Int hartste van den stride bynnen 
Die croene van Vrancrijc sal hij wynnen 

Ende die arent sal te dien tijden 
Int hende van den wijghe binnen 
Die croene van Vrankelant ghewinnen 

82 
83 
84 

120 Want men sal den jonghen man, Want men sal den jonghen man 91 
Tabel 5.7: Verschillen op versniveau tussen de Granlund-redactie (volgens de editie van De Pauw 1893-1914, II, 461-
463) en de Vanden Stock-redactie van De voorzegging van Bulskamp. 
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De inhoud van vers 11-12 is van structurerende aard, terwijl de inhoud van vers 89-90 de wens uit-
spreekt om na de overwinning van de Duitse keizer naar het Heilige Land te trekken. Dit is een ver-
wijzing naar de passage die aan het slot ontbreekt. Het is verleidelijk om deze twee verzen te zien als 
vervanging van het slot van de tekst, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Er moet rekening mee 
worden gehouden dat ook de Nederduitse Granlund-redactie – of een legger daarvan – op bepaalde 
punten aangepast kan zijn. Dat dit gebeurd is, blijkt uit de ‘ontvlaamsing’ die heeft plaatsgevonden 
omdat het publiek veranderd was. Vers 17 uit de Granlund-redactie luidt namelijk: ‘Niemant en sal 
zeker wandelen’, terwijl de Aneseus-versie ‘niemant en sal durven in Vlaenderen wandelen’ leest.87 
 In de tweede plaats kan gekeken worden naar het opschrift boven de Vanden Stock-redactie. Op de 
laatste twee regels van f. 11r staat: 
    
  Hier na volghet, zij hu becant, 
  Eene prophecie van Bulscamp 
 
De lezer wordt via een rijmend opschrift ter kennis gegeven (‘zij hu becant’) waarover de volgende 
tekst gaat. Dit opschrift legt een band tussen De voorzegging van Bulskamp en het eveneens rijmende 
opschrift van het tweede deel van het excerpt uit de Vers-Lucidarius. Alle andere opschriften in de 
codex bestaan uit één regel.88 Op twee manieren sluiten het Vers-Lucidarius-excerpt en De voorzeg-
ging van Bulskamp dus op elkaar aan: paratekstueel (het opschrift) en thematisch (de rampspoed die 
het einde der tijden inluidt). 
 Ten slotte kan getracht worden om op materiële gronden een verklaring te vinden voor het ontbre-
ken van het begin en het slot van de tekst. De voorzegging van Bulskamp begint met een opschrift op 
de rectozijde van een blad en eindigt midden op een versozijde enkele bladen verder. De codicologi-
sche context van de tekst in dit handschrift zegt dus niets over de defecte tekst: er kan aan het begin of 
einde geen blad ontbreken. Maar misschien was de legger incompleet. De Granlund-redactie is overge-
leverd op een los bifolium en het is niet ondenkbaar dat de profetie zo zijn grootste verspreiding ken-
de: op rolletjes, losse bladen, bifolia, of in kleine boekjes.89 De Granlund-redactie is 147 regels lang en 
past op vier bladzijden. Wat als de Vanden Stock-kopiist per ongeluk de eerste bladzijde van een der-
gelijk bifolium niet gekopieerd heeft? Dat komt immers ongeveer overeen met de ontbrekende 35 
beginregels. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat een klein formaat booklets circuleerde waarin de 
teksten over de Antichrist en De voorzegging van Bulskamp samen waren gekopieerd en waaruit een 
bifolium is verdwenen met het begin en het slot van de profetie. Dit zou ook een verklaring kunnen 
zijn voor de twee rijmende opschriften in het handschrift-Vanden Stock: de teksten zaten al samen in 
een klein boekje.  
 
 
 g.  Rijmspreuken E 
 
In meerdere groepen korte rijmspreuken krijgt de 
lezer van het handschrift-Vanden Stock wijze raad 
over hoe hij een praktisch, christelijk leven moet lei-
den. Zo ook in de tweede groep rijmspreuken in de 
codex, Rijmspreuken E. Deze groep staat op f. 13v-
14v en telt negen rijmspreuken van verschillende 
lengte, gemarkeerd door een paragraafteken. Ze opent 
met het opschrift ‘Dit zijn proverben van huwene’, 
dat enkel van toepassing blijkt te zijn op de eerste 
spreuk:  
 
                                                           
87 Vers 17 naar De Pauw 1893-1914, II, 460 en het citaat uit de Aneseus-versie De Pauw 1893-1914, II, 457. 
88 Vergelijk ook de voorbeelden van rijmende opschriften in paragraaf 3.3e. 
89 Het Brusselse handschrift uit de derde groep van de overlevering van de profetie en het Gentse handschrift uit de tweede 
groep zijn ook meerteksthandschriften. In de Brusselse codex beslaat de profetie de eerste zeven folia (geen apart katern), 
waarna er refreinen, ‘Een tractaet van genougten’ en ‘Een spel’ volgen. Het Gentse handschrift bevat het Leenrecht van het 
graafschap Vlaanderen en enkele andere korte teksten (volgens de BNM – 3 september 2013). 

Spreuk Lengte Rijmschema 
E.1 3 abb 
E.2 2 aa 
E.3, E.7 en E.9 4 aabb 
E.4 8 abab *dcd 
E.5 8 *abb ccdd 
E.6 10 abbcc addee 
E.8 3 aaa 
Tabel 5.8: Overzicht van de lengte en de rijmsche-
ma’s van Rijmspreuken E uit het handschrift-Vanden 
Stock. De asterisk geeft aan waar het rijmschema 
mogelijk corrupt is. 
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  Het behouft wel ende het es goet 
  Dat men den persoen wel kinne 
  Eer men te vaste an legghe de minne.90 
 
De spreuken zijn in twee thematische groepen in te delen: de eerste vijf gaan voornamelijk over de 
omgang met de medemens en hoe men zich in de ander kan vergissen: leer iemand kennen voordat je 
ermee trouwt; let op je woorden; kijk uit voor kwaadsprekers (‘nyders’ of ‘clappaerts’) en luistervin-
ken; en rijkdom is vaak maar schijn, rijken leiden een arm leven (toegeschreven aan het Bijbelboek 
Spreuken).91 De laatste vier spreuken, waarvan één wordt toegeschreven aan Seneca en een andere aan 
Salomon, zijn meer gericht op het eigen gedrag en benadrukken het belang om ‘tot tien te tellen’, om 
niet te snel kwaad te worden en dingen te ondergaan.92 Geen enkele van deze spreuken is teruggevon-
den in een ander handschrift. Toch lijkt het waarschijnlijk dat hier sprake is van spreuken die indivi-
dueel circuleerden en dat deze groep spreuken voor deze gelegenheid bij elkaar is gezet. Door de op-
vallende variatie in de lengte en de rijmschema’s presenteren ze zich namelijk niet direct als een een-
heid (zie tabel 5.8).  
 In twee spreuken lijken de rijmschema’s door verwisseling van twee woorden binnen hetzelfde 
vers corrupt te zijn. In de vierde spreuk luiden de laatste vier verzen:  
 
 Het es zeere quaet eten en drijncken 
 Met luuster vijncken daer zij zijn. 
 Met sconen worden zij tfat vul meten 
 En achter rugghe scieten zij haer venijn.93 
 
Waarschijnlijk hoorden de gecursiveerde woorden in omgekeerde te volgorde te worden gekopieerd. 
Hetzelfde gebeurt in de vijfde spreuk. Hier heeft de verwisseling plaatsgevonden in het eerste vers, of 
is ‘clapsterigghen’ toegevoegd door de kopiist (van een legger): 
 
 Van hute scuwene clappaerts en clapsterigghen, 
 Hare wandelinghe die es swaer. 
 An quade menschen mach men leeren 
  Oncuuscheit, dobbelen, drijncken en sweeren94 
 
 
 h.  Rijmspreuken F 
 
De volgende groep rijmspreuken, groep F, is te vinden op f. 14v-16v. De 74 verzen die deze groep 
beslaat, zijn verdeeld over vijftien spreuken van vier of zes verzen lang, gemarkeerd met een lombar-
de. Elke spreuk heeft rijmschema aabb, behalve spreuk 4 (aabccb). Het opschrift boven deze spreu-
kenverzameling wijkt af, zoals in paragraaf 5.3a was aangegeven, van de opschriften boven de andere 
spreukengroepen. In plaats van in het opschrift te verwijzen naar de ‘proverben’ waaruit de tekst be-
staat, noemt het opschrift dat wat volgt ‘Tbeghin van alre wijsheden’. Vervolgens wordt vanaf de eer-
ste spreuk aangegeven wat ‘wijs’ en wat ‘sot’ is: 
 
   Alder wijsheit fondament 
   Es dat men gode mint en kent, 
   Daer vele sotte lettel up rouken, 
   Die liever ydele glorie zoeken.95 
 
Deze tegenstelling tussen wijs en zot wordt herhaald in de volgende spreuken. De tweede spreuk gaat 
over wijze dingen, de derde spreuk over zotheid. Ook de vierde spreuk gaat over zotheid, terwijl de 
                                                           
90 Rijmspreuken E, vers 1-3. 
91 Mogelijk Spreuken 13,7. 
92 Vgl. Brinkman 1994, 240-241. 
93 Rijmspreuken E, vers 14-17. 
94 Rijmspreuken E, vers 18-21. 
95 Rijmspreuken F, vers 1-4. 
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vijfde weer over wijsheid gaat. In deze laatste spreuk wordt wijsheid gelijkgesteld aan tevredenheid 
met wat men heeft (‘ghenouchtelicheit’) en dat wordt herhaald in de zesde spreuk. In de zevende 
spreuk wordt vervolgens wijsheid gelijkgesteld aan trouw. Dan wordt de wijsheid even los gelaten en 
worden meerdere goede eigenschappen opgesomd naast tevredenheid en trouw: gerechtigheid, mild-
heid en nederigheid (‘oetmoet’). Deze nederigheid op haar beurt is de beste remedie tegen boosheid. 
Het bedwingen van boosheid wordt vervolgens in meerdere spreuken geprezen. In de voorlaatste 
spreuk wordt dit alles samengevat: 
 
   Gode minnen ende ontzien, 
   Sonde scuwen ende vlien, 
   Ghene vergheven, node wreken 
   En van vianden wil te spreken; 
   Die dit dade, God saude hem gheven 
   Bliscap na dit corte leven.96 
 
Wanneer men zich gedraagt zoals in de voorgaande spreuken is beschreven, zal men door God in het 
hiernamaals beloond worden. De groep wordt afgesloten met een herhaling van de tegenstelling tussen 
wijsheid en zotheid: 
 
   So wien dijnct datti ghenouch can, 
   Hij en wert nemmermeer vroet man. 
   En wien dijnct dat hi es wijs, 
   Van sotheden haut hij den prijs.97 
 
Wie denkt dat hij het allemaal wel weet, stelt de laatste spreuk, is verkeerd bezig, en wie denkt dat hij 
al wijs is, is misschien wel de zotste van allemaal.98 Op deze wijze geïnterpreteerd, blijkt de volgorde 
van de spreuken niet willekeurig te zijn, maar een soort betoog te vormen. De spreukengroep moet dus 
niet zomaar als een serie losse rijmspreuken worden gezien. 
 Om nog een andere reden is deze groep spreuken interessant. Ze komt namelijk ook bijna volledig 
voor in een codex uit de tweede helft van de vijftiende eeuw en vervaardigd bij de Maastrichtse begar-
den.99 Alleen de eerste spreuk en de laatste twee spreuken ontbreken in dit handschrift. De overige 
spreuken zijn in drie groepjes verdeeld, die alle beginnen met een rode lombarde van twee regels 
hoog: spreuk 2-4, spreuk 5-6 en spreuk 7-13. Enkel deze laatste groep is verder onderverdeeld door 
middel van rode paragraaftekens bij spreuk 7, 8, 9, 10 en 13. Niet alleen dit handschrift uit Maastricht 
deelt spreuken met Rijmspreuken F, maar ook in een handschrift van kort na 1525 uit de noordelijke 
Nederlanden waarin geestelijke liederen staan, komt meer dan één spreuk uit deze groep voor als een 
aparte tekst. Hier wordt spreuk 2 aangevuld met de laatste twee verzen uit spreuk 7.100 Bovendien 
komen zowel spreuk 2 als spreuk 14 voor in een vijftiende-eeuws handschrift met Latijnse en Middel-
nederlandse liederen dat ooit in het bezit was van Brusselse regularissen.101 Deze twee spreuken blij-
ken de meest bewaarde spreuken uit Rijmspreuken F te zijn: in totaal komt spreuk 2 in zeven hand-
schriften voor en spreuk 14 in zes handschriften.102 Ten slotte bevat het handschrift-Jan Phillipsz. nog 
twee andere spreuken uit deze groep: spreuk 1 en 11.103  

                                                           
96 Rijmspreuken F, vers 65-70. 
97 Rijmspreuken F, vers 71-74. 
98 Vgl. Brinkman 1994, 241. 
99 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 112, f. 99r-100v. De BNM (21 januari 2014) vermeldt slechts dat de tweede spreuk uit 
Rijmspreuken F in dit handschrift voorkomt. 
100 Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 2631. Gegevens volgens de BNM (21 januari 2014). 
101 Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, Series Nova 12875. Spreuk 14 is te vinden op f. 159v, maar het blad waar 
spreuk 2 op staat, wordt niet vermeld in de BNM. 
102 Spreuk 2 is, volgens de BNM, ook te vinden in: Luik, Bibliothèque Publique André Minon, Section Historique 6 H 3, f. ?; 
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, 280, f. 1v en olim Jostes (Münster), 3, f. ?. Spreuk 14 komt, volgens Mulder 2001, 166, 
nt. 20, ook voor in: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 421, f. 212v; Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 1048, f. 143r-
143v; Edinburgh, University Library, D.b.V. 2, f. 10v en Würzburg, Universitätsbibliothek, M. ch. q. 144, f. 142r (zie ook 
Kooper 2000, 98-100). 
103 Respectievelijk tekst 79 (f. 28r) en 90 (f. 29r). 
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 Het is moeilijk te beoordelen of deze spreuken ooit door een auteur als één tekst zijn geschreven en 
later los van elkaar zijn overgeleverd, of dat een auteur losse spreuken in een bepaalde volgorde zette, 
die vervolgens een eigen overlevering kreeg. Aangezien deze spreukengroep ook in een andere codex 
(uit Maastricht) bijna volledig voorkomt, ligt het in ieder geval niet voor de hand dat de samensteller 
van het handschrift-Vanden Stock deze groep zelf heeft aangelegd en geordend. 
 
 
 i.   Rijmspreuken X 
 
Onder het opschrift ‘Eene curte proverbe’ volgt Rijmspreuken X (f. 16v-17r). Deze kleine groep be-
staat uit drie samenstellende delen: een tekst en twee spreuken, die in geen enkel ander handschrift 
overgeleverd zijn. Samen beslaan de onderdelen slechts 26 schrijfregels. De tekst waarmee deze groep 
opent, bestaat uit 42 korte verzen die per drie op een schrijfregel in de codex zijn gekopieerd. De ze-
ven strofen van de tekst volgen het rijmschema aabccb en beschrijven een klacht van de verteller:  
 

de aardse ijdelheden moet hij achter zich laten om zich te gaan concentreren op het leven na de dood. Het 
aardse is maar tijdelijk en men is gek als men zich daarop blijft richten. God in de hemel kan genade 
schenken en zonden vergeven als men maar in Hem gelooft.   

 
Wie de ik-verteller is, wordt niet bekend gemaakt. Slechts uit vers 16-18 kan worden opgemaakt dat 
hij de lezer direct aanspreekt: ‘Alstu waens leven – bestu doet bleven – sich, lieve vrient.’ Zonder deze 
aanspreking zou de tekst gezien kunnen worden als een gebed: 
 
   Het es wel tijt – dat diedelijt [ = de ijdelheid] – van eerderike 
 In my faelgiere – ende ic viziere – up hemelrike. 
 
 Ic ben mesdadich – God es ghenadich – hij zij mijn troest, 
 Want tallen stonden – huut minen zonden – hi mi verloest.104 
 
Tussen alle onpersoonlijke, raadgevende spreuken en voor het einde der tijden waarschuwende 
teksten, die tot hiertoe in de codex waren opgenomen, is deze tekst – die om ruimte besparen op veer-
tien in plaats van 42 regels is geschreven? – opvallend persoonlijk. Het is een tekst die aanzet tot in-
trospectie.  
 In de daarop volgende spreuk (rijmschema: aabb) echoot de boodschap van Rijmspreuken F: 
  
  Dat beghinsel der wiser leere  
  Dats de vreese Gods ons heeren, 
  Ende alre vroetscap fondament 
  Dats dat de mensche hem selven kent.105 
 
In het derde onderdeel van deze groep, een spreuk van acht verzen (rijmschema: abab), wordt de lezer 
aangeraden zijn verleden en trouwe vrienden te gedenken, de boosheid van zijn vijanden in het heden 
te vrezen, en in de toekomst op zijn hoede te zijn, waarbij hoop noch vrees de overhand moeten krij-
gen en men standvastig moet zijn. Bovenal, men moet God dankbaar zijn voor alles wat Hij heeft ge-
schonken. 
 
 j.  Rijmspreuken G 
 
De volgende groep, Rijmspreuken G (f. 17r-19r), bestaat volgens het opschrift uit ‘Vele proverben’, en 
dat klopt. Hoeveel het er precies zijn, is zelfs niet helemaal duidelijk. Indien elke spreuk begint bij een 
paragraafteken, telt Rijmspreuken G vijftien spreuken.106 Wanneer echter rekening wordt gehouden 
met het rijm of de inhoud van de spreuken, dan blijken het er meer te zijn: ik tel achttien verschillende 
                                                           
104 Rijmspreuken X, regel 1-6 en 37-42. 
105 Rijmspreuken X, vers 43-46. 
106 Dit aantal houdt Brinkman 1994, 234 aan. 
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spreuken, variërend in lengte van één vers tot twaalf verzen, en uitsluitend in gepaard rijm. Er zijn 
twee eenregelige spreuken, spreuk 2 en 5. Spreuk 2 heeft binnenrijm: ‘Hoeren, meerken, zwighen, 
weerken’, terwijl spreuk 5, bovenaan f. 17v, niet rijmt, noch bij de voorgaande of de volgende spreuk 
lijkt aan te sluiten: ‘Ghi sult gaen in simpeler cuushede’.107 
 In deze groep komen enkele spreuken voor die ook in andere handschriften gevonden worden, on-
der meer spreuk 7 (zie hieronder). Deze spreuk wordt zowel aangetroffen in het handschrift-Jan Phil-
lipsz. als in het Comburgse handschrift.108 Spreuk 15 uit deze groep blijkt nog populairder geweest te 
zijn en komt voor in minstens zes handschriften, in Jan van Boendales Der leken spiegel en de Rheto-
ricale wercken van Anthonis de Roovere. De spreuk somt in twaalf verzen tien wenselijke eigen-
schappen op, want 
 
  Die dese X poynte hevet an, 
  Mach wel heeten een vroet man.109 
 
Meer nog dan een ‘proverbe’, zou deze spreuk als een zelfstandige tekst gezien kunnen worden, zoals 
in het Geraardsbergse handschrift het geval is, waarin de tekst eenmaal onder het opschrift ‘Vele wijs-
heden’ is opgenomen en eenmaal onder het opschrift ‘Van goeden zeden’. Ook in het handschrift-Van 
Hulthem komt deze tekst voor, maar daar maakt hij, net als in het handschrift-Vanden Stock, deel uit 
van een groep spreuken (onder het opschrift ‘Dit sijn notabelen’).110 Blijkbaar was dit een heel handig 
overzicht en deed de exacte inhoud er niet toe, aangezien in elke redactie wel een wenselijke eigen-
schap te vinden is die afwijkt.  
 De paralleloverlevering van de spreuken uit Rijmspreuken G, waarbij in geen enkel ander hand-
schrift meer dan één spreuk uit deze groep voorkomt, is een aanwijzing dat de groep niet in een vaste 
samenstelling circuleerde, maar voor een bepaalde gelegenheid bij elkaar is gebracht. Dit kan gedaan 
zijn door de samensteller van een legger waarop de redactie in het handschrift-Vanden Stock terug-
gaat, maar ook door de samensteller van de codex zelf. Juist in deze tekst is de kopiist namelijk opval-
lend met de volgorde bezig, zoals uit het vervolg zal blijken. 
 Binnen het handschrift staan deze spreuken goed op hun plaats, naast de andere spreukengroepen, 
maar als groep lijken ze minder samenhangend dan de voorgaande groepen. Brinkman omschrijft de 
inhoud als volgt: ‘Behalve memento-mori-motieven spelen in G de dreiging van een armoedige oude 
dag, het besef in wijsheid te handelen, vrij te zijn van zorg en geliefd te zijn bij de mensen de belang-
rijkste rol als fundamentele waarden.’111 Van een logische volgorde lijkt geen sprake te zijn. Toch is 
ook in deze groep wel getracht enige ordening aan te brengen. In dit geval heeft de kopiist aangegeven 
in welke volgorde een aantal teksten gelezen moet worden. Volgens hem moeten spreuk 6 en 7 name-
lijk niet onmiddellijk na elkaar worden gelezen. Middels een ‘A’, ‘B’ en ‘C’ in de marge geeft hij aan 
hoe het wel moet: 
 
  Senica seit: Salich es hi, zijt seker des, 
  Die zijns selfs so meester es 
  Dat hi den dach van den morghen 
  Ombeiden dar zonder sorghen.  A 
  O mensche, peinst in aller tijt  C 

                                                           
107 Rijmspreuken G, vers 5 en vers 14. In paragraaf 5.2c heb ik er op gewezen dat de kopiist onderaan f. 17r een extra regel 
onderaan het blad toevoegde om een spreuk van twee regels volledig op dezelfde bladzijde te kunnen plaatsen. Heeft hij 
daarna een fout gemaakt in de volgende spreuk en deze onvolledig genoteerd? 
108 In het handschrift-Jan Phillipsz. maakt de spreuk deel uit van tekst 53, in het Comburgse handschrift is het de later toege-
voegde, laatste tekst in de derde codicologische eenheid (III.13) die verder volledig uit prozateksten bestaat. Deze redacties 
tellen echter geen vier verzen, maar zes verzen. Tussen de eerste twee en de laatste twee verzen staan er nog twee extra. 
109 Rijmspreuken G, vers 86-87. 
110 In het Geraardsbergse handschrift staat de tekst op f. 105rv (tekst 8) en op f. 113r (tekst 24). In het handschrift-Van Hul-
them staat de tekst op f. 51rb (als onderdeel van tekst 47.1). De BNM vermeldt verder Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preussischer Kulturbesitz, Phillips 1978, f. 120r en Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 19546, f. 109r. Oosterman 1995-1996, 
121 geeft nog enkele andere parallellen: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 19563, f. ?; Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 
296, f. 227r; Douai, Bibliothèque Municipale, 1110, f. 34r; Rethoricale wercken van Anthonis De Roovere (Antwerpen 
1562), f. D8v en Der leken spiegel van Jan van Boendale. Ik heb deze redacties niet allemaal kunnen zien. Voor het hand-
schrift uit Douai heb ik gebruik kunnen maken van Johan Oostermans ongepubliceerde transcriptie (e-mail: 21 januari 2014). 
111 Brinkman 1994, 242. 
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  Wanen ghi quaemt en wat ghi zijt, 
  En wat ghi emmer werden moet 
  Als die doet comt onverhoet.112 
 
Na vers 18 en 19 (op f. 17v) heeft hij met dezelfde inkt de ‘A’ en de ‘C’ geschreven en later rood op-
gehoogd. Op f. 18r staat de ‘B’, geschreven met dezelfde inkt, na vers 44, in spreuk 10: 
 
  Die es van zinne vroet,   B 
  Weet dat hij stellen moet 
  Elken dach in diere ghebare 
  Oft zinen lesten dach ware.113 
 
Op deze manier geeft de kopiist de leesvolgorde van de drie memento mori-spreuken aan. Of de kopi-
ist op eigen initiatief handelde, is niet zeker, hij kan namelijk evengoed een fout hebben gemaakt bij 
het kopiëren en de vergeten spreuk toch naar de correcte plaats hebben willen verwijzen. Dat hij fou-
ten maakt, blijkt bovendien duidelijk in Rijmspreuken G: bij drie spreuken heeft hij twee vergeten 
versregels moeten toevoegen. Dit deed hij door ze dwars op de schrijfrichting te noteren in een marge 
(paragraaf 5.2c en 5.2d). Juist deze opvallende aanpak verraadt dat de kopiist belang hechtte aan vol-
ledigheid, anders had hij de correcties, waarvoor geen plaats meer was, niet aangebracht. 
 
 
 k.  Van tijtverlies – Boudewijn van der Lore 
 
De enige auteursnaam in het handschrift-Vanden Stock komt voor in Van tijtverlies (f. 19v-22v), een 
tekst van 160 verzen met rijmschema aabb. In vers 150 noemt de auteur zichzelf: 

 
  Maer van der Luere Baudewijn 
  Bidt elken die dit ziet of hoert 
  Datti niet en zij ghestoert, 
  Maer neme exempel bi der dijnc.114 
 
Deze Boudewijn van der Lore is vooral bekend uit het handschrift-Van Hulthem, waarin zijn volledige 
naam tweemaal wordt vermeld. Eerst in Achte personen wenschen (tekst 23) en vervolgens in Van 
tijtverlies (tekst 195). Een derde tekst in deze codex, De maghet van Ghend tekst 100), bevat enkel de 
naam ‘Bauwijn’, maar kan, volgens Joris Reynaert, op basis van ‘taalkundige, stilistische en inhoude-
lijke overeenkomsten met de andere twee’ ook aan Boudewijn van der Lore worden toegeschreven.115 
Reynaert waagt het zelfs een psychologisch en literair profiel van hem op te stellen:  
 

hij blijkt een typisch vertegenwoordiger te zijn van de burgerlijke moraliserende literatuur in de tweede 
helft van de 14de eeuw, een man die zijn tijd en zijn milieu zeker niet verloochent, maar die zijn tijdgeno-
ten, bij voorkeur dan adel en geestelijkheid, wel graag berispt en terechtwijst.116 

 
Hoewel op deze manier enig zicht op zijn werk wordt verkregen, blijft de feitelijke kennis van de man 
achter de teksten beperkt tot twee gegevens uit Gentse rekeningboeken. Hogenelst beschrijft de inhoud 
van deze bronnen bondig: ‘We weten niet meer van hem dan dat hij in 1381 een som gelds leende en 
dat hij in 1382 afstand deed van een erfenis.’117  
 Van tijtverlies is een tekst waarin opnieuw de memento mori-thematiek aangetroffen wordt. Hoge-
nelst bestempelt de tekst als een verhalende religieuze sproke en vat hem als volgt samen: 
 

                                                           
112 Rijmspreuken G, vers 15-22. 
113 Rijmspreuken G, vers 44-47. 
114 Van tijtverlies, vers 150-153. 
115 Reynaert 1980-1981, 109. Zie ook Van Oostrom 2013, 409-411 (Van tijtverlies op p. 410). 
116 Reynaert 1980-1981, 109. 
117 Hogenelst 1997, I, 40 (vgl. Reynaert 1980-1981, 121). 
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De ‘ik’ was in een kerk en zag daar veel mooie, rijkbewerkte grafzerken van rijke heren, vrouwen en pre-
laten. Onder een ervan bleek Tijdverlies te liggen, die in een visioen tot hem sprak en erop aandrong zijn 
woorden voort te zeggen. De meeste mensen zijn tijdverknoeiers en ze zouden zich er wel voor wachten 
om zo met hun tijd om te gaan als ze zouden weten wat Tijdverlies nu weet. De ergsten in dit opzicht zijn 
degenen die op aarde juist in groot aanzien staan. Dan volgt een beschrijving van de wereld. Alles is an-
ders dan het zou moeten zijn: de heren en hun schalken maken zich schuldig aan vossensluwheid, de kerk 
treedt op als woekeraar en gaat zich te buiten aan simonie, geweld gaat voor recht, geld regeert de wereld, 
men pleegt overspel, kinderen plegen ontucht met elkaar, paters en wethouders houden er vriendinnen op 
na, vrouwen dragen mannenkleren en moord, bloedvergieten en destructie zijn schering en inslag. Tijd-
verlies heeft diepe spijt dat hij zijn tijd zo verknoeid heeft. De ‘ik’ ontwaakte uit zijn visioen en raadt ie-
der die het betreft aan om te zorgen dat de naam Tijdverlies op hem niet van toepassing zal zijn, en ook 
Boudewijn van der Lore vraagt ieder die dit leest of hoort deze boodschap ter harte te nemen.118 

 
De tekst toont wat fout gaat in de wereld en hoe mensen (van aanzien) hun tijd verknoeien, maar ner-
gens geeft de tekst aan hoe de mens zijn tijd dan wel moet besteden, of zelfs maar waarom tijd ver-
knoeien niet zo’n profijtelijke bezigheid is. Evenals in Van der hogher salen en de Vers-Lucidarius-
excerpten wordt hier van de gebruiker voorkennis verwacht over de heilsgeschiedenis. 
 De twee overgeleverde kopieën van Van tijtverlies komen vrij nauwkeurig met elkaar overeen en 
de meest opvallende verschillen blijken te wijten te zijn aan kopiistenfouten, die met name in de Van 
Hulthem-redactie lijken voor te komen, en het gebruik van synoniemen (in de ruimste betekenis). De 
in tabel 5.9 weergegeven passage geeft een indruk van de verschillen. De verzen in deze tabel maken 
deel uit van de opsomming van alle dingen die fout zijn gelopen volgens Tijdverlies. Iets eerder in 
deze opsomming was al een andere opvallende foute lezing aan te treffen. In vers 64 in de Vanden 
Stock-redactie staat namelijk dat de milddadigen vrekkig zijn geworden, terwijl de Van Hulthem-
redactie de vrekken mild laat worden. Ten slotte telt de Vanden Stock-redactie twee verzen meer, die 
blijkbaar in het handschrift-Van Hulthem zijn overgeslagen.119 Hoewel al deze afwijkingen op zinsni-
veau de betekenis op sommige plaatsen wijzigen, veranderen ze de strekking van de verstekst niet. 
 Tot slot kunnen ook voor deze tekst de handschriftelijke contexten worden nagegaan. In het grote 
papieren handschrift-Van Hulthem staat de tekst geïsoleerd tussen twee gebeden: ‘Ene bevelinghe’ 
(tekst 194) en het Ave regina caelorum (in Latijn en Nederlands – tekst 196.1 en 196.2). Ook tekst 
193, een exempel over een jong kind (een meisje) en haar schoolmeester, en tekst 197, een beschrij-
ving van de pelgrimstocht van Parijs van Santiago de Compostella, hebben thematisch geen duidelijke 
band met Van tijtverlies. In het kleine papieren handschrift-Vanden Stock daarentegen staat Van 
tijtverlies tussen twee groepen rijmspreuken, waarvan de eerste (groep G) meerdere spreuken bevat 
waarin de memento mori-gedachte duidelijk naar voor komt. Daarmee sluit de boodschap van Van 
tijtverlies beter aan bij deze groep dan bij de volgende, want in groep H worden vooral seculiere waar-
den uitgedragen.120 Het is zelfs de vraag of we veel belang moeten hechten aan het naast elkaar staan 
van Rijmspreuken H en van Van tijtverlies. De verstekst eindigt namelijk op de laatste regel op de 
laatste versozijde van een katern, terwijl Rijmspreuken H zonder opschrift begint bovenaan de eerste 
rectozijde van het volgende katern, een enkel bifolium, dat waarschijnlijk een aparte codicologische 
eenheid heeft gevormd (paragraaf 5.2b).  
 
Wanneer de inhoud van codicologische eenheid I wordt overzien, lijkt er min of meer een tweedeling 
te bestaan in de inhoud. De rijmspreuken en Tafelmanieren zijn in het algemeen meer wereldlijk van 
inhoud. Ze bevatten verwijzingen naar zielenheil, zonde en Gods genade, maar de meerderheid van de 
spreuken is praktisch en gericht op aards gedrag en de omgang met de medemens. De verhalende ver-
steksten daarentegen zijn meer gericht op de relatie tussen God en de mens, waarbij de mens zich moet 
realiseren dat God de mensheid heeft geschapen, waardoor alles aan Hem te danken is, maar dat Hij de 
mensheid ook zal opheffen, op een moment dat Hem belieft, en alleen de mensen die goed geleefd 
hebben tot zich zal roepen. In paragraaf 5.6 zal ik nader ingaan op de ordening van de eerste codicolo-
gische eenheid. 

                                                           
118 Hogenelst 1997, II, 105-106 (R135). 
119 Tussen vers 144 en 145 ontbreken in de Van Hulthem-redactie deze twee verzen: ‘Ende de kerre buten pade / Ende de 
closse buten der trade’. 
120 Brinkman 1994, 293-294. 
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 5.3.2 Inhoud codicologische eenheid II 
 
 a.  Rijmspreuken H 
 
De tweede codicologische eenheid bestaat slechts uit één bifolium en bevat slechts één tekst. Het dub-
belblad is volledig gevuld met Rijmspreuken H (f. 23r-24v), maar het is niet met zekerheid te bepalen 
of deze groep volledig is. Was dit een los bifolium met spreuken, of maakte het deel uit van een nu 
grotendeels verloren, uitgebreider katern? Door het ontbreken van een opschrift boven de tekst is het 
onzeker of f. 23r het begin van de tekst weergeeft. Twee tekens mogen waarschijnlijk als aanwijzingen 
worden opgevat dat dit wel het geval is. In de eerste plaats is de eerste spreuk met een paragraafteken 
gemarkeerd, hierdoor is het mogelijk dat deze spreuk het begin van de spreukengroep vormde. Het 
tweede teken staat in de buitenmarge ter hoogte van het eerste vers. Hier staan twee kleine streepjes, 
vergelijkbaar met de marginale streepjes in de eerdere katernen die een nog in te vullen opschrift re-
presenteerden (paragraaf 5.2e). Bovendien blijkt ook de laatste spreuk op f. 24v compleet te zijn. Zoals 
in paragraaf 5.2b is getoond, schreef de kopiist op f. 23 aan beide zijden precies het aantal verzen 
waarvoor gelinieerd was, maar heeft hij op f. 24 aan beide zijden twee extra verzen toegevoegd. Dit 
‘proppen’ kan erop wijzen dat hij nipt alles op dit bifolium kon kopiëren wat hij er op kwijt wilde en 
dat de groep af was. De laatste twee verzen op f. 24v zijn echter niet de laatste twee verzen van Rijm-
spreuken H. Omdat hij bovenaan deze bladzijde twee verzen vergeten was, moest hij ze nu onderaan 
toevoegen. Ook dit kan een aanwijzing zijn dat het bifolium de volledige spreukengroep bevatte. 
 Deze spreukengroep bestaat uit elf unieke spreuken, waarvan tien in gepaard rijm zijn geschreven. 
De lengte van de spreuken varieert van vier tot zestien verzen en van spreuk 10 staan de eerste twee 
verzen op één schrijfregel. De meeste thema’s die hier ter sprake komen, zijn ook in de eerdere spreu-
kenverzamelingen al behandeld. De eerste spreuk somt dertien zaken op die de wereld ‘zeere mesma-
ken’:  
 
 Een vroet man in zine gheweerke dul, 
 Haut [ = (een) oude (man)] ende zijns levens vul [ = beu?]. 
 Joncman die noede hoert tghebod, 
 Rijc man die noede gheeft dor God, 
 Kerstin man die de keerke haet121 
 
Vervolgens komen ook arme mensen, heren, koningen, bisschoppen, vrouwen, meesters en ‘omme 
saten’ ( = omwoners) aan bod.122 Vanaf spreuk 2 tot en met spreuk 11 kan ook in deze groep een 
vooropgezette volgorde worden herkend: spreuk 2, 3 en 4 richten zich speciaal tot jonge mannen en 
waarschuwen ervoor dat een armoedige oude dag voorkomen moet worden, want niets is zo erg als 
een arme man die ooit rijk was en nu door vrienden en familie in de steek wordt gelaten. De vijfde 
spreuk benadrukt dat alle aardse rijkdom ooit zal vergaan. Met een deugdzaam leven daarentegen, stelt 
spreuk 6, wil iedereen je vriend zijn en zal God je het eeuwige leven gunnen. Desondanks, vervolgt 

                                                           
121 Rijmspreuken H, vers 1-5. In vers 16 staat ‘zeere mesmaken’. 
122 MNW: ‘ommesate’ (7 augustus 2014). 

Vers Vanden Stock Van Hulthem 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Suptijlheit es nu scalcken vont, 
Waerheit es der trauwen oncont. 
Wille dat es worden wet, 
Foerche es voer trecht gheset. 
Costume, uzage ende eennighe quaet 
Int bouc van prevelegen staet. 
Singette, zeghelinghe zijn ghedwas 
Dat zekerheit van trauwen was. 

Suptijlheit dats scalken, 
Waerheit wies ontrouwe orcont. 
Wille dat es worden wet, 
Fortse es voer recht gheset. 
Costumen, saghen ende ander quaet, 
Int boec van prevelegien staet. 
Suptijlheit, scalcheit dats ghedwas, 
Dat sekerheit van trouwen was. 

Tabel 5.9: Verschillen in Van tijtverlies in het handschrift-Vanden Stock en het handschrift-Van Hulthem (volgens de 
editie van Brinkman & Schenkel 1999, II, 1004-1005). 
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spreuk 7, moet je zelfs aan je beste vriend niet al je geheimen prijsgeven. Alleen tegen een priester, 
tijdens de biecht, moet je alles eerlijk vertellen, zodat God je voor je zonden kan vergeven. Spreuk 8 
somt vervolgens zeven zonden op die God haat en geeft daarmee een voorbeeld van wat men kan 
biechten. Spreuk 9, waarin het gepaard rijm door vier niet-rijmende regels onderbroken wordt, her-
haalt de waarschuwing niet alles aan vrienden op te biechten. Spreuk 10 en 11 ten slotte concluderen 
dat kiezen voor het aardse zal resulteren in het verliezen van zowel dit aardse als het hiernamaals: 
 
 Die gode begheeft  
 En an de weerelt cleeft, 
 Ast comt te eenen sceeden 
 So es hi quite van hem beeden. 
 
 Och wat hij al verliest 
  Die tijt voer eewicheit verkiest.123 
 
Net als in Rijmspreuken F lijken hier de spreuken te reageren op de voorafgaande spreuk(en) en met 
een recapitulerende spreuk af te sluiten.124 De spreuken kenmerken zich door een spanning tussen 
aardse zaken en deugdelijk leven. Ze kunnen worden gelezen als een boodschap aan een jonge man – 
tot wie spreuk 2, 3 en 4 zich richten: hij moet zorgen voor een comfortabele oude dag zonder zich 
daarbij te verliezen in aardse zaken. De zorg voor zijn zielenheil is uiteindelijk het belangrijkste. Deze 
ordening, ten slotte, is een extra indicatie dat vooraf was besloten om slechts één bifolium te vullen. 
 
 
 5.3.3 Inhoud codicologische eenheid III 
 
 a.  Berijmde Boetpsalmen 
 
Veruit de langste tekst in het handschrift-Vanden Stock is de ‘Zevenpsalm’, een berijmde vertaling 
van de zeven boetpsalmen. Deze tekst van 480 verzen, verdeeld over 119 strofen (rijmschema: aabb), 
beslaat in de codex 25 bladzijden van 24 regels: een volledig katern van zes bifolia plus één toege-
voegd blad. De strofen bestaan elk uit vier verzen, maar strofe 96 en 119 tellen uitzonderlijk zes ver-
zen. Elke strofe is voorzien van een rood lemma waarin een deel van het Latijnse psalmvers wordt 
geciteerd, behalve de eerste strofe, waarboven een zwart psalmvers staat. Het opschrift boven de tekst 
is met zwarte inkt in de bovenmarge toegevoegd en luidt: ‘Hier beghint de zevensallem’. 
 Zeven psalmen worden tot de boetpsalmen gerekend: psalm 6, 31, 37, 50, 101, 129 en 142 (volgens 
de Vulgaatnummering). Hun functie was het berouwvol stemmen van de gelovigen met het oog op het 
verkrijgen van genade en vergeving van God. Van oudsher werden de Latijnse verzen op drie momen-
ten aangewend: rond de vastenperioden, bij het sterfbed of de begrafenis en op momenten dat de sa-
menleving zich bedreigd voelde, zoals tijdens hongersnoden, epidemieën en oorlogen.125 In vertaling 
zouden ze uiteindelijk een prominente plaats gaan innemen in getijdenboeken. Met name de vertaling 
van Geert Grote (1344-1384) was immens populair in religieuze en semi-religieuze kringen.126 Naast 
deze prozavertaling bestond ook een rijmvertaling, die gezien de datering van de handschriften iets 
ouder moet zijn geweest. Het is deze rijmvertaling die aangetroffen wordt in het handschrift-Vanden 
Stock: een lang berijmd gebed, waarbij elk vers uit de betreffende psalm wordt gevolgd door een vier-
regelige strofe, waarin de eerste twee verzen een vertaling van het Latijnse vers geven:  

 
 Ps 31,9 Nolite fieri sicut equs et mulus [quibus non est intellectus] 
  Ne doet niet als die beesten doen, 
  Paerden mulen die niet ghevroeden, 
  No oec verstannesse en hebben in, 
  No wetenteit, no ander zin. 
 Ps 31,9 In chamo et freno maxillas eorum [constringe qui non adproximant ad te] 
                                                           
123 Rijmspreuken H, vers 88-93, waarbij vers 88-89 op één regel staan. 
124 Brinkman 1994, 242-243 heeft deze ordening niet opgemerkt. 
125 Caspers 2008, 10. 
126 Caspers 2008, 12-13. 
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  Met breydelen yserijn 
  Moeten haer kaken ghebonden zijn, 
  Der gheenre die in gheenen zinnen 
  Hu volghen en willen, no en minnen.127 
 
Toch zijn de Berijmde Boetpsalmen geen letterlijke vertaling van de Latijnse tekst. Het derde en vier-
de vers van elke strofe reageren namelijk op de eerste twee verzen, waardoor een afgeronde gedachte 
ontstaat. In plaats van een boetpsalm leest de gebruiker van de codex waarin de Berijmde Boetpsalmen 
staan een lange reeks ‘spreuken’ die tot nadenken stemmen. In het hierboven gegeven voorbeeld is dat 
duidelijk te zien. In de psalm hoorden de ‘breydelen yserijn’ bij de paarden en ezels, maar in de Be-
rijmde Boetpsalmen dienen ze om ongelovigen de mond te snoeren. 
 Van deze rijmvertaling zijn twee andere, veertiende-eeuwse, tekstgetuigen bekend.128 Allebei zijn 
het verluchte getijden- en gebedenboekjes, het een iets kleiner en het andere aanzienlijk kleiner van 
formaat dan het handschrift-Vanden Stock. Beide zijn op perkament geschreven in een verzorgde lit-
tera textualis. In tabel 5.10 worden de belangrijkste kenmerken van de drie codices opgesomd. Geen 
van beide verluchte handschriften bevat een bezittersnotitie. Het is niet nauwkeurig te bepalen wie het 
beoogde publiek voor deze codices was, maar dat het om rijke personen ging (of personen met rijke 
vrienden die zo’n boek cadeau konden doen), valt niet te betwijfelen.129 
 Het rommelige papieren handschrift-Vanden Stock (ca. 220 × 145 mm), dat geen ander gebed be-
vat, lijkt binnen deze groep een uitzonderlijke positie in te nemen, vooral wanneer gelet wordt op de 
late datering. Een klein onderzoekje aan de hand van de BNM bevestigt die uitzonderlijke positie. De 
vertalingen van de boetpsalmen (als groep) blijken vrijwel uitsluitend voor te komen in handschriften 
waarin gebeden en getijden staan.130 Een van de weinige handschriften waarin ze in een andere omge-
ving voorkomen, is het handschrift-Van Hulthem. Daarin staan tussen Van den houte en ‘Ene beding-
he van onser vrouwen’ de zeven boetpsalmen in proza, gevolgd door litanieën.131 Losse overlevering 
van deze zeven psalmen schijnt dus, in het Middelnederlands, amper bestaan te hebben. Nochtans was 
van de berijmde vertaling een eenvoudig booklet te maken, zoals het handschrift-Vanden Stock aan-
toont: de tekst past in een enkel katern. Zonder verder onderzoek naar de overlevering van de volksta-

                                                           
127 Berijmde Boetpsalmen, vers 81-88. De gerubriceerde Latijnse lemma’s en lombarden zijn vet gedrukt. Tussen vierkante 
haken staat het ontbrekende gedeelte van het betreffende psalmvers. 
128 De bewaarplaatsen zijn respectievelijk: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 36, f. 36v-51r (een afbeelding is te vin-
den in Wijsman 2006, 14-15, afb. 0.10-0.13) en Utrecht, Museum Catharijne Convent, BMH Warmond 92 A 12, f. 94r-131r. 
Voor datering, afmetingen en herkomst heb ik me gebaseerd op Gumbert 2009-lopend, I, 192 (nr. 00885). Een afbeelding van 
de openingsinitiaal van de boetpsalmen is te vinden in Wüstefeld 1993, 137 en Rudy 2009, 66-67, afb. 59. Tenzij anders 
vermeld, is alle informatie over deze handschriften afkomstig uit de BNM (11 september 2013). Oosterman 1995, II, 268 (nr. 
158) vermeldt vier exemplaren van deze tekst, waarbij van het vierde de verblijfplaats onbekend is. Is dit niet hetzelfde hand-
schrift als het Haagse handschrift? In Londen, British Library, Add. 39638, f. 87r-95r is een andere berijmde vertaling van de 
boetpsalmen te vinden. Ook dit is een verlucht getijdenboek (ca. 1450), zie Deschamps 1978, 737 (nr. 1762). In dezelfde 
publicatie wordt verwezen naar een mogelijk berijmde vertaling in New York, Pierpont Morgan Library, M. 76, f. 84r-110v. 
Deze informatie is incorrect. Volgens Webber & Prins 1999, 28 staat in deze codex op f. 84r-100r een prozavertaling van de 
boetpsalmen. Wel bevat dit laatste handschrift ook een los overgeleverde berijmde vertaling van (boet)psalm 50 (op f. 124r-
131v en het foutief ingebonden 111r-122r). Van deze psalm zijn meer dan tien exemplaren bewaard gebleven (zie Oosterman 
1995, II, 298-299 (nr. 276)). 
129 Sleiderink 2003, 139-140 heeft een hypothese opgeworpen dat Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA 36 voor hertogin 
Johanna van Bourgondië is gemaakt. 
130 Het betreft hier de zeven boetpsalmen als een vaste groep, niet de losse overlevering van de individuele psalmen. Voor 
psalm 50 (Miserere mei deus), zie noot 128 in dit hoofdstuk. BNM: keuze ‘middeleeuwse teksten’ met de titel ‘Mnl. vertalin-
gen van de zeven boetpsalmen’ en ‘boetpsalmen’ (11 september 2013). Van vrijwel alle handschriften werd de inhoud gety-
peerd met ‘gebeden’ of ‘getijden’. Een enkele keer stond er ‘etc.’ bij de inhoud, maar dat bleek zelden naar een ander soort 
teksten te verwijzen. Uiteraard is deze werkwijze niet waterdicht, maar de tendensen die hij toont, zijn ondubbelzinnig. Enke-
le voorbeelden van ‘zelfstandige’ boetpsalmen: (1) Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 133 E 30, f. 1r-78v (vijftiende eeuw; 
de boetpsalmen vullen het eerste blok van de codex, gevolgd door enkele exempelen en dicta, in het tweede blok); (2) Brus-
sel, Koninklijke Bibliotheek, 4959, f. 4r-148v (zestiende eeuw; de boetpsalmen met parafrase vullen de hele codex, de drie 
andere korte teksten zijn door een andere hand toegevoegd – Deschamps & Mulder 1998-lopend, X, 28) en (3) Brussel, Ko-
ninklijke Bibliotheek, IV 1105, 1r-58r (zestiende eeuw; boetpsalmen-parafrase en een dialoog tussen bruid en bruidegom – 
Deschamps & Mulder 1998-lopend, XIII, 69).  
131 De boetpsalmen in het handschrift-Van Hulthem, f. 19vb-23rb (tekst 6) zijn niet via de BNM te vinden (11 september 
2013). 
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lige boetpsalmen in Europa, blijft het echter moeilijk om deze uitzonderlijke positie te plaatsen: was er 
meer losse overlevering, of is deze redactie uit een getijdenboek gekopieerd? 
 

 
 

 
 
 Wanneer de drie redacties van de Berijmde Boetpsalmen met elkaar worden vergeleken, blijken ze 
enkele structurele verschillen te vertonen.132 In de eerste plaats heeft het handschrift-Vanden Stock 
meer strofen dan de andere twee redacties. De Haagse redactie heeft acht strofen minder, waaronder de 
zesregelige eindstrofe. Deze afsluitende strofe ontbreekt ook in het handschrift dat in Utrecht wordt 
bewaard.133 De andere strofen die niet in het Haagse handschrift voorkomen, zijn (volgens de Vanden 
Stock-telling): strofe 6, 91-95 en 117, en in het Utrechtse handschrift komen strofe 87, 88 (vers 2-4) en 
89 (vers 1), 90 en 111 niet voor. Uit deze verschillen mag waarschijnlijk worden afgeleid dat de Van-
den Stock-redactie de meest volledige van de drie is. Door het ontbreken van de strofen missen de 
andere redacties namelijk enkele psalmverzen. In de tweede plaats hebben strofe 60 en 61 een omge-
keerde volgorde in de Haagse en de Utrechtse redactie, net als, in de derde plaats, strofe 1 en 25. Stro-
fe 1 gaat over het eerste vers uit psalm 6 en strofe 25 over het eerste vers uit psalm 37, maar omdat 
beide psalmen beginnen met dezelfde woorden: ‘Domine ne in furore tuo arguas me...’ zijn de strofen 
eenvoudig verwisselbaar.134 Het is niet duidelijk wat de meest correcte volgorde is. 
 De tekstuele verschillen tussen beide redacties zijn minimaal. Ondanks de uitzonderlijke hand-
schriftelijke context blijken de Berijmde Boetpsalmen in het handschrift-Vanden Stock tekstueel dicht 
bij de andere redacties te staan. Slechts een enkele keer wijken de teksten van elkaar af, maar zonder 
de betekenis drastisch te veranderen. Zoals in strofe 14 of in strofe 116 (tabel 5.11). Evenals de Van-
den Stock-redactie bevat de Haagse redactie bovendien de Latijnse psalmverzen (terwijl in de Utrecht-
se redactie slechts het eerste vers van iedere psalm in het Latijn is opgenomen). Deze 119 lemma’s 
vormen een grote hoeveelheid Latijnse tekst, die de kopiist van het handschrift-Vanden Stock, evenals 
de Latijnse gebeden bij de Tafelmanieren, met zeer weinig fouten heeft geschreven. Het is evenwel de 
vraag of de beoogde gebruikers van deze codices dit konden lezen, of dat zij deze regels slechts als 
structurering of ‘exotische decoratie’ zagen, aangezien de Latijnse psalmverzen niet compleet zijn. 

                                                           
132 Het handschrift uit Den Haag is reeds in 1841 geëditeerd, zie Meijer 1841, 197-211. Het Utrechtse handschrift heb ik in 
autopsie vergeleken. 
133 Vgl. het explicit in Oosterman 1995, II, 268 (nr. 158). 
134 Psalmen 6,2 en 37,2. 

Strofe Vers Vanden Stock Den Haag, KB, KA 36 Vers 
14 53 

54 
55 
56 

Want dach ende nacht hebbic beseven 
Huwe hant up my dat ic moet beven 
Van den anxste die ic moet doghen 
Om die gramscap van dinen oghen 

Want nacht ende dach hebbic beseven 
Dijn hande op mi, dat ic moet beven 
Van anxte, die ic hebbe in mi 
Als enen doren steken, van di. 

13 
14 
15 
16 

116 463 
464 
465 
466 

Die heleghe gheest wilt mi ghewijsen 
Den rechten wech ten paradise 
Om den heleghen name dijn 
Peinst om de gherechticheit fijn 

Dijn heilghe gheest moete mi wisen 
Den rechten wech ten paradise 
Omme den heileghen name dijn 
Set af van mi de vianden mijn 

45 
46 
47 
48 

Tabel 5.11: Verschillen tussen de Berijmde Boetpsalmen in het handschrift-Vanden Stock en Den Haag, Koninklijke Bi-
bliotheek, KA 36 (volgens de editie van Meijer 1841, 198-199 (psalm 32) en 211 (psalm 143). 
 

Handschrift Datering Materiaal Schrift Kol. Rr. Afmetingen Inhoud Herkomst Verluchting 
Den Haag 1350-

1400 
perkament textualis 1 20 205 x 153 gebeden Brabant? ja 

Utrecht midden 
veertiende 
eeuw 

perkament textualis 1 10 83 x 63 getijden 
gebeden 

Holland? ja 

Vanden 
Stock 

ca. 1450? papier textualis 1 24 220 x 145 spreuken, 
memento 
mori- 
teksten 

Vlaanderen nee 

Tabel 5.10: Drie handschriften met de Berijmde Boetpsalmen. 
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Slechts dat deel van het vers is gekopieerd dat op de schrijfregel paste. Een half Latijns psalmvers 
heeft echter weinig betekenis, tenzij de lezer de volledige Latijnse tekst al kent, of kan opzoeken.  
 
 
 b.  Abc-darium 
 
De laatste tekst in het handschrift-Vanden Stock is een abc-gedicht, een verstekst van 30 regels (rijm-
schema: aabb) waarin elke nieuwe regel van de tekst begint met de volgende letter uit het alfabet (f. 
37v-38r). Voor moderne begrippen ziet dit alfabet er vreemd uit: er is geen ‘j’ en ook de ‘w’ ontbreekt, 
terwijl de ‘r’ en de ‘s’ tweemaal voorkomen en de ‘z’ door vier vreemde tekens wordt gevolgd. De 
letters ‘j’ en ‘w’ werden in de vijftiende eeuw nog niet gezien als aparte letters. De ‘j’ was slechts een 
verlengde ‘i’ en de ‘w’ werd gevormd door twee keer een ‘u’ of ‘v’ na elkaar te schrijven. De ‘u’ en de 
waren ‘v’ inwisselbaar. In feite zijn het twee verschillende tekens voor één klank. Dat geldt ook voor 
de ‘r’ en de ‘s’. Van beide letters zijn twee verschillende vormen bekend, allogrammen, waardoor 
beide hier in dit alfabet terecht zijn gekomen. De tekens na de ‘z’ zijn afkortingstekens voor ‘et’, het 
voorvoegsel ‘con’, ‘titel’ en ‘est’ (paragraaf 5.2d).135 

De tekst begint met een korte inleiding van vier verzen, waarin de lezer er op wordt gewezen dat 
het besef dat het leven kort is voordelig kan zijn voor de ziel:  

 
 Aensiet wanen ghi comen zijt. 
 Besiet hoe cort hier es de tijt. 
 Condi dat gheleeren kinnen 
 Dan verwaert hu ziele van binnen.136 

 
Vervolgens geven 22 letters een wijze raad, die de lezer zal moeten opvolgen, wil hij zijn ziel onbe-
zwaard houden. De vier verzen met de afkortingstekens vatten aan het einde van de tekst de raad nog 
eens samen: 
 
  Et es altoes goet [gedaen] 
  Consiencie doet my versta[en] 
  Titel in hu desen a b c 
  Est tuwer zielen salichede.137 
 
Kortom, het Abc-darium is een prescriptieve tekst: als men zich dit abc inprent en er naar leeft, dan 
komt het wel goed met de ziel. 
 Van deze tekst zijn vijf andere redacties bekend: twee handschriften die worden bewaard in Brus-
sel, een in Oxford, een in Parijs en een in Den Haag.138 Hoewel weinig verzen in elke redactie woorde-
lijk met elkaar overeen komen, is in de meeste redacties amper betekenisvariatie waar te nemen. 
Slechts op twee punten vertonen de zes redacties belangrijke verschillen.139 Het eerste verschil is te 
vinden in de opschriften. Niet meer dan drie redacties hebben er een. In de Vanden Stock-redactie 
wordt de tekst aangekondigd met de woorden ‘Den gheesteliken a b c’, in Brussel, KB, 2559-62 met 
de woorden ‘Den a b c d e is dit’ en in het Parijse handschrift met: ‘Hier begint den corten a b c’. Alle 
opschriften verwijzen naar de alfabetische structuur van de tekst, maar in de Vanden Stock-redactie 
wordt ook de inhoud voorzien van een omschrijving: geestelijk. Het opschrift geeft daarmee al aan dat 
het niet zomaar een abc-tekst is, maar een godsdienstige tekst. Het is niet te achterhalen of dit opschrift 

                                                           
135 Deze alinea is gebaseerd op Mulder 2010, 90-91. Voor een uitgebreidere uitleg over dit alfabet en de afkortingstekens 
(incl. literatuurverwijzingen), verwijs ik naar dit artikel, waarin het Abc-darium uit het handschrift-Vanden Stock is opgeno-
men als tekst G 15b. 
136 Abc-darium, vers 1-4. 
137 Abc-darium, vers 27-30. Tussen vierkante haken zijn de weggescheurde delen gereconstrueerd na vergelijking met de 
andere redacties. 
138 De signaturen zijn respectievelijk: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 2559-62 (f. 164r) en 4660-61 (f. 181r), Oxford, 
Bodleian Library, Can. Misc. 278 (f. 111v-112r), Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Néerl. 37 (f. 174v) en Den Haag, 
Koninklijke Bibliotheek, 71 E 57 (f. 287v).  
139 Andere verschillen zijn bijvoorbeeld te vinden in de beschadigde verzen: de eerste woorden van het Y- en Z-vers wijken 
af van de andere redacties. Het N-vers blijkt in vrijwel elke redactie anders te zijn. 
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door de kopiist of samensteller van het handschrift-Vanden Stock is toegevoegd of dat het is overge-
nomen uit een legger. De nadruk op de godsdienstige inhoud sluit echter goed aan bij de inhoud van 
de andere tekst uit deze codicologische eenheid: de Berijmde Boetpsalmen.  
 Het tweede verschil is te vinden aan het einde van de tekst. Hoewel de wijze raad in de tekst in elke 
redactie altijd tot het publiek is gericht in de tweede persoon (aangesproken met ‘u’), komt in de slot-
verzen enige variatie voor in die aansprekingen, zoals uit het volgende overzicht blijkt.140 
 

Brussel, KB, 2559-62: Et es altoes wel ghedaen 
 Concencie doet ons verstaen 
 Titel ons den a b c 
 Est onser zielen saelijchede. 
 
Den Haag: Et es altoos welgedaen 
 Conscientie doet ons dat verstaen 
 Est titel volmaect dat woordt  
 Onthoudt dese lesse ende leertse voort. 
 
Oxford: Et es altoos goet wel ghedaen 
 Conscientie doet ons verstaen 
 Est goet so sluut hier up hu slot. 
 
Parijs: Et is altijt goet wel gedaen 
 [Con]ciencie salt u doen verstaen 
 [Ti]telt u in desen a b c 
 Est [...] tuwer sielen salicheit. Amen.141 

 
De Vanden Stock-redactie sluit af met ‘mij’ en ‘u’, de Parijse redactie alleen met ‘u’, de Brusselse en 
Haagse redacties met ‘ons’ en de Oxfordse redactie met ‘ons’ en ‘u’. Het is aanlokkelijk om hier be-
wuste aanpassingen ten behoeve van een publiek in te zien, maar het blijkt onmogelijk om een duide-
lijk patroon te herkennen. De ‘mij’ in het handschrift-Vanden Stock zou kunnen duiden op een indivi-
duele gebruiker, dezelfde gebruiker die ook de voorafgaande Berijmde Boetpsalmen individueel las. 
De ‘ons’ in de redactie in het Brusselse handschrift, daarentegen, lijkt te wijzen naar een publiek dat 
uit meerdere mensen bestond, wat overeen lijkt te komen met de herkomst van de codex: mogelijk het 
klooster Groenendaal. Wanneer we vervolgens de herkomst van de andere vier codices bekijken, dan 
blijkt een tweedeling te kunnen worden aangebracht: drie codices komen uit een kloostermilieu en drie 
komen daar zeer waarschijnlijk niet uit.142 In de drie kloosterboekjes komt het abc-gedicht voor tussen 
– onder andere – preken, excerpten uit Jan van Ruusbroec, teksten van Henricus Suso en Thomas van 
Aquino, exempelen en excerpten uit Jan van Leeuwen. Deze teksten komen in de andere drie hand-
schriften niet voor. In het drietalige Oxfordse handschrift staan bijvoorbeeld routebeschrijvingen, een 
cisioianus, de Disticha Catonis en Maerlants Martijns (in het Nederlands en in het Latijn), terwijl het 
laat-zestiende-eeuwse Haagse handschrift refreinen en andere gedichten bevat. Blijkbaar circuleerde 
het abc-gedicht dus zowel in geestelijke als in wereldlijke kringen. Slechts in twee van de zes hand-
schriften blijkt het aangesproken publiek aan het slot van het abc-gedicht te koppelen aan de verwach-
te gebruiker van de codex. In de andere handschriften is zo’n koppeling niet mogelijk. Het wereldlijke, 
Oxfordse handschrift eindigt bijvoorbeeld met ‘ons’, terwijl het Parijse kloosterhandschrift eindigt met 
het neutrale ‘u’. Binnen de handschriftelijke context waarin de tekst zich in het handschrift-Vanden 
Stock bevindt, lijkt het desalniettemin goed uit te komen. De Berijmde Boetpsalmen en het Abc-
darium lijken van de aparte codicologische eenheid die ze samen vormen een boekje te maken dat 
                                                           
140 In de redactie in Brussel, KB, 4660-61 ontbreekt het slot en in de Oxfordse redactie ontbreekt het vers dat overeenkomt 
met de voorlaatste regel in de Vanden Stock-redactie (het vers dat begint met de ‘titel’-afkorting). 
141 Achtereenvolgens vers 27-30, volgens Brussel, KB, 2559-62; vers 28-31, volgens het Haagse handschrift; vers 27-29, 
volgens het Oxfordse handschrift en vers 27-30, volgens het Parijse (transcriptie van microfilm; de lezing van de eerste 
woorden in het laatste vers is onzeker). De cursiveringen zijn van mij. 
142 De BNM (8 oktober 2013) geeft de volgende gegevens: Brussel, KB, 2559-62 komt mogelijk uit het klooster Groenen-
daal, terwijl de oudst-bekende bezitter van Brussel, KB, 4660-61 de Brugse kartuizerinnen van Sint-Anna ter Woestijne 
waren. Volgens een inscriptie op een van de dekbladen behoorde het Parijse handschrift ooit toe aan een zekere ‘suster Maria 
Ghysberts’. 
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bestemd kan zijn geweest voor privé-devotie, al is, zoals in paragraaf 5.2b is aangetoond, de materiële 
samenstelling van dit boekje wel opvallend. In paragraaf 5.6 zal ik daar dieper op in gaan. 
 
 
 c.  Spreuk Y 
 
Op de laatste twee schrijflijnen van f. 38r, na een witregel onder het Abc-darium, volgt nog één 
spreuk: 
 
 Rechte, duechdelike conciencie en arem liede 
  En hebben gheen vriende. 
 
Aanvankelijk had de kopiist ‘Reyne’ als eerste woord geschreven, maar heeft dat doorgehaald en er-
boven, in de witregel, ‘Rechte duechdelike’ geschreven. 
 
 
 5.3.4 Inhoud los blad 
 
 a.   Rijmspreuk Z 
 
Op een losse strook perkament (f. II), die tegenwoordig op de rectozijde van f. 1 is gekleefd staat een 
vierregelige rijmspreuk in de hand van de kopiist (rijmschema: aabb). 
 
 Men slaet dat hondekin voer den liebaert,  
 Omdat men wille datti hem vervaert. 
 Groete wijsheit mach men hem betyen 
  Die hem bij anderen can castien.143 
 
 
 5.4  LOKALISERING EN DATERING 
 
Het handschrift-Vanden Stock is een lastig te dateren codex. Er zijn drie mogelijke invalshoeken om 
tot een datering te komen, maar geen enkele levert een nauwkeurig afgebakende periode op waarbin-
nen de codex moet zijn ontstaan. In de eerste plaats kan worden gekeken naar de inhoud van het hand-
schrift. De meeste teksten blijken veertiende-eeuws te zijn: de oudste tekstgetuigen van de Vers-
Lucidarius (de Kampse fragmenten) en de Berijmde Boetpsalmen stammen uit deze eeuw. Seghelijn 
van Jherusalem wordt in de veertiende eeuw gedateerd en ook Van tijtverlies is waarschijnlijk al voor 
1400 geschreven. Deze tekst komt namelijk ook voor in het handschrift-Van Hulthem, dat gedateerd 
wordt tussen ca. 1405-1408 en de auteur, Boudewijn van der Lore, komt voor in archivalische bronnen 
van 1381 en 1382.144 De oudste redactie van Van der hogher salen is eveneens te vinden in het hand-
schrift-Van Hulthem, en als mijn vermoeden correct is, is De voorzegging van Bulskamp aan het eind 
van de veertiende eeuw ontstaan. Dit alles wijst naar een ontstaan van de codex aan het eind van de 
veertiende eeuw, of in de vijftiende eeuw. 
 Een tweede invalshoek om de codex te dateren biedt het papier waaruit de katernen zijn samenge-
steld. Papier werd in de Nederlanden al in de tweede helft van de veertiende eeuw gebruikt om codices 
te maken, maar pas na 1400 zal het perkament als belangrijkste beschrijfbaar materiaal verdringen. De 
aanwezigheid van acht verschillende watermerken wijst er op dat de vervaardiger van het handschrift-
Vanden Stock een diverse voorraad papier ter beschikking had. Daaruit blijkt dat het gebruik van pa-
pier op dat moment al vrij gangbaar moet zijn geweest. De papieren katernen wijzen dus eerder op een 
ontstaan in de vijftiende eeuw.  

                                                           
143 Rijmspreuk Z, vers 1-4. 
144 Voor de datering van het handschrift-Van Hulthem, zie Brinkman & Schenkel 1999, I, 42-47 (en de tabel op p. 48-49) en 
voor Boudewijn van der Lore, zie Reynaert 1980-1981, 121. 
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 De watermerken, die gedeeltelijk in de vouw wegvallen, blijken, ondanks hun overvloed, niet een-
voudig te identificeren. Een eerste poging tot identificering is ondernomen door Braekman. Hij her-
kende, zoals vermeld in paragraaf 5.2b, drie verschillende watermerken, op basis waarvan hij de codex 
rond het midden van de vijftiende eeuw dateerde. Hij zag echter niet dat hij drie verschillende ‘ossen-
koppen met ster’ identificeerde als Briquet 14235, hoewel geen enkele er nauwkeurig mee overeen 
komt.145 Ook in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel is getracht om een van de watermerken te iden-
tificeren. In de kaartenbakken wordt onder het signatuur van het handschrift-Vanden Stock een steek-
kaart bewaard met daarop informatie over het watermerk van bifolium 2^5: ‘Briquet 4636, att. en 
FRANCE, 1423-1427; etc.’146 Ook dit watermerk bij Briquet komt echter niet nauwkeurig overeen 
met het watermerk in de codex. Mijn eigen verkenningen van de naslagwerken met watermerken ble-
ven tot nu toe vruchteloos.147 Enkele watermerken in het Wasserzeichen-Informationssystem (WZIS) 
vertonen sterke overeenkomsten met watermerken uit de codex, maar blijken toch nog kleine verschil-
len te bevatten. De kroon op dubbelblad 2^5 lijkt, bijvoorbeeld, sterk op een kroon die voorkomt in 
een document dat in 1450 is geschreven (Referenznummer: DE1185-S498_32), terwijl de ossenkop op 
bifolium 29^32 overeenkomt met een watermerk in een document uit 1452 (Ref.: NL8370-PO-80401) 
en die op bifolium 38^39 met een watermerk uit een document uit 1449 (Ref.: DE4500-PO-80194). 
 Deze drie watermerken blijken voor te komen in documenten die rond 1450 zijn geschreven, maar 
hoe betrouwbaar is die datering? Komt een bepaald figuur slechts een beperkte tijd in watermerken 
voor, of kan het over een veel langere periode worden aangetroffen? Is het misschien mogelijk om met 
het WZIS een benadering van de datering van alle acht watermerken te vinden? Zolang in gedachten 
wordt gehouden dat de database (nog) geen volledig overzicht biedt van alle watermerken die in Euro-
pa voorkwamen vanaf de introductie van het papier, en dat papier nadat het vervaardigd is over een 
lange periode kan worden gebruikt, kan het geen kwaad om een poging te wagen. De resultaten blijken 
opvallend gelijkluidend te zijn.  
 Voor elk watermerk kunnen meerdere kenmerken worden opgegeven. Voor de kroon van bifolium 
2^5 kan bijvoorbeeld de volgende weg via een boomdiagram worden gevolgd: (in Bearbeitung) – 
Krone – ohne Bügel – frei, ohne Beizeichen – senkrecht – Mittelzinken einkonturig. Wanneer vervol-
gens de afstand tussen de kettinglijnen wordt aangegeven (37 mm met een variatie van 1 mm), de 
hoogte van het watermerk (40 mm met een variatie van 5 mm, vanwege de vouw) en de breedte van 
het watermerk (42 mm met een variatie van 3 mm), dan blijkt dit type kroon hoofdzakelijk voor te 
komen in documenten die geschreven zijn in de periode 1440-1460. Het type ossenkop dat op bifolia 
8^13 en 10^11 te vinden is, blijkt zelfs in een nog kortere periode in geschreven bronnen voor te ko-
men: 1450-1465 (met enige uitloop tot ca. 1480) en het type ossenkop op de dubbelbladen 29^32 en 
38^39 zelfs slechts tussen 1445 en 1455. De P van bifolium 1^6, daarentegen, blijkt een erg populaire 
vorm te hebben, en komt voor in bronnen die gedateerd zijn tussen 1440 en 1490. Desalniettemin blij-
ken deze zes watermerken allemaal duidelijk te wijzen in de richting van 1450 of net iets later.  
 De twee andere watermerken, de R op bifolium 23^24 en de R op bifolia 25^36 en 26^35 vormen 
mogelijk uitzonderingen op dit beeld. De spreiding van de volledig met een dubbele lijn gevormde R, 
voorzien van een kruis, blijkt over de tijd, volgens het WZIS, erg onregelmatig te zijn. Tussen 1360 en 
1480 kan deze figuur namelijk meerdere keren, met tussenpozen, voor korte tijd in de geschreven 
bronnen worden aangetroffen. Wanneer de afmetingen van de R-watermerken uit het handschrift-
Vanden Stock worden opgenomen in de zoekopdracht, blijkt dat de watermerken die de meeste over-
eenkomsten vertonen met de R op dubbelblad 23^24 voorkomen tussen 1370 en 1400 (en af en toe 
tussen 1450 en 1480), terwijl de andere R voornamelijk voorkomt in bronnen die gedateerd zijn tussen 
1375 en 1395 (of eventueel tussen 1450-1460). De schaarse bewijzen van het voorkomen van deze 
watermerken rond 1450 zouden het in de vorige alinea geschetste beeld kunnen bevestigen, maar vol-
gens de oudste dateerbare bronnen waarin deze watermerken voorkomen, blijkt van aanzienlijk ouder 
papier sprake te kunnen zijn dan bij de andere zes watermerken uit de codex het geval was. Dat dit niet 
onmogelijk is, blijkt uit de bouw van de codex: bifolium 23^24 vormt een aparte codicologische een-
heid en bifolia 25^36 en 26^35 maken deel uit van de buitenste van vier bifolia van katern E (de ove-
                                                           
145 Braekman 1969, 81 en 83. (Vgl. Briquet-online – 9 april 2014). 
146 Herman Mulder wees mij op deze datering (e-mail: 19 juli 2011). Mogelijk is deze identificatie toe te schrijven aan Martin 
Wittek? (Vgl. Briquet-online – 9 april 2014). 
147 Wittek 2003-2006, de websites Piccard-online en Briquet-online (laatste bezoek 9 april 2014) en het Wasserzeichen-
Informationssystem (WZIS – laatste bezoek 14 april 2014). 
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rige twee bifolia uit dit katern hebben een ander watermerk). De kopiist kan gebruik hebben gemaakt 
van een restant van een oude voorraad papier. 
 De derde en laatste invalshoek om de codex te dateren, biedt het schrift. Zonder enige toelichting 
plaatste Braekman het schrift in de vroege vijftiende eeuw.148 In een mondelinge mededeling aan No-
landa Klunder dateerde Erik Kwakkel het schrift ‘rond 1400, met een uitloop naar de vroege vijftiende 
eeuw.’149 In onze correspondentie over het schrift hield hij echter ook rekening met de mogelijkheid 
dat het schrift rond 1450 is te dateren.150 Hiermee wijzen inhoud, watermerken en schrift alle drie in de 
richting van de vijftiende eeuw, en lijkt ca. 1450 voorlopig de meest veilige datering. 
 
Voor de lokalisering van de codex geeft de inhoud één duidelijke aanwijzing. De voorzegging van 
Bulskamp zinspeelt namelijk op een bepaalde kennis van de beoogde gebruiker. De kans is groot dat 
deze gebruiker in Vlaanderen gezocht moet worden, want vooral voor Vlamingen moet de verwijzing 
naar de voor hen zo pijnlijk verloren Slag bij Bulskamp in het opschrift van de profetie bekend worden 
geacht. Een bijkomstige aanwijzing dat het handschrift-Vanden Stock een Vlaamse codex is, zou de 
aanwezigheid van Boudewijn van der Lores Van tijtverlies kunnen zijn. Maar hoewel de enige be-
schikbare biografische informatie over de auteur uit enkele Gentse rekeningen afkomstig is, is het 
uiteraard niet uitgesloten dat zijn werk ook buiten Vlaanderen werd gerecipieerd, zoals het hand-
schrift-Van Hulthem toont. 
 Taalkundig kan de codex in Vlaanderen worden gesitueerd, zoals reeds Braekman vermeldde: 
‘Naar het oordeel van Dr. M. Gysseling wijzen de taal en de vrij uniforme spelling van het geheel van 
de teksten duidelijk naar Gent. Enkele schaarse afwijkingen horen o.m. in het Land van Aalst thuis.’151 
Evert van den Berg heeft voor dit onderzoek de teksten uit de codex opnieuw bekeken. Ook hij komt 
tot de conclusie dat er sprake is van een Oost-Vlaamse kopiist, zeer waarschijnlijk niet van een Bra-
bantse. Vlaamse vormen zijn onder meer: ‘adden’ ( = hadden, regel 1v21), ‘ghetrauwe’ (2r1), ‘zuldi’ 
(6v9), ‘vul’ (14r11), ‘zoe’ (19r14), ‘rudders’ (21r18) en ‘huut’ (hypercorrecte ‘h’, 22r14) en ook in 
rijmpositie zijn meerdere Vlaamse vormen te vinden, zoals: dynct:brijngt (1r16-17), ghemeene:cleene 
(1v8-9), scheden:beeden (2v1-2) en binnen:bekinnen (14v14-15).152 Enkele vormen komen wat meer 
naar het oosten voor: ‘dleven’ (1v4, Oost-Vlaams en Brabants), ‘loghenare’ (1v15, Vlaams en West-
Brabants), kinne:minne (13v19-20, Denderstreek, Brabants en Oost-Vlaams), ‘lettel’ (15r1, Vlaams en 
Zuid-Brabants), cleet:geet (17r18-19, Brabants en Denderstreek), ‘den ghenen’ (17r23, Oost-Vlaams 
en Brabants) en ‘staet’ (19r9, Vlaams en West-Brabants).153 
 
 
 5.5 BESTAANDE HYPOTHESEN OVER HET HANDSCHRIFT-VANDEN STOCK 
 
Over het gebruiksprofiel van het handschrift-Vanden Stock zijn tot op heden amper uitspraken gedaan. 
In de meeste publicaties waarin naar de codex wordt verwezen, wordt het handschrift slechts bespro-
ken omdat er teksten in voorkomen waarnaar de onderzoeker op zoek is. Het enige onderzoek naar de 
codex om de codex komt van Willy Braekman. Hij typeerde in 1969 de inhoud van het handschrift-
Vanden Stock als teksten met ‘een sterk didactische inslag’.154 Ook Johan Oosterman zal enkele de-
cennia later de inhoud omschrijven als ‘didactische teksten’.155 De meest uitvoerige poging om de 
codex te typeren komt van Nolanda Klunder. In een publicatie uit 2004 waarin ze de overlevering van 
de Middelnederlandse Lucidarius-vertalingen in kaart brengt, vat ze haar bevindingen samen met de 
woorden: ‘Vergankelijkheid en hetgeen ons na de dood te wachten staat, zijn [...] de belangrijkste 

                                                           
148 Braekman 1969, 83. 
149 Klunder 2005, 28, nt. 10 (‘Erik Kwakkel, persoonlijke mededeling 29 april 2003’). 
150 Erik Kwakkel (e-mail: 14 april 2014). 
151 Braekman 1969, 83. 
152 Regel 7v3 ‘Dies es leden een goet stic’, Van der hogher salen, vers 25 (in handschrift-Vanden Stock) geeft mogelijk een 
aanwijzing over de herkomst van de auteur van de tekst. Het ‘stic’ in rijmpositie wijst op een Vlaamse auteur. De redactie in 
het handschrift-Van Hulthem heeft hier eveneens ‘stic’ in rijmpositie. 
153 Evert van den Berg (e-mail: 17 oktober 2011). In deze analyse zijn enkel de teksten bekeken die Braekman in zijn editie 
had opgenomen. 
154 Braekman 1969, 79. 
155 Oosterman 1995, II, 331-332 (nr. 32). 
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thema’s’ in deze codex vol moraliserende gedichten en rijmspreuken, doorspekt van profane ethiek.156 
De vraag hoe de tekst over de Tafelmanieren binnen deze context moet worden geïnterpreteerd, kan ze 
niet beantwoorden.157 
 Herman Brinkman is voorlopig de enige onderzoeker die een voorzichtige uitspraak over het pro-
fiel van de beoogde gebruiker van de codex heeft gedaan, zij het slechts op basis van een deel van de 
teksten. Na een vergelijkend onderzoek tussen twee handschriften waarin meerdere rijmspreukenver-
zamelingen voorkomen, een veertiende-eeuws handschrift en het handschrift-Vanden Stock, kwam hij 
tot de conclusie dat de spreukenverzameling in het oudste handschrift een meer hoofse moraal bezat, 
terwijl die in het handschrift-Vanden Stock meer burgerlijk georiënteerd was.158 In de analyse in para-
graaf 5.6 zal ik trachten meer duidelijkheid te scheppen over de beoogde gebruiker en de beoogde 
functie van de codex.  
 
 
 5.6 EEN BOEK VOOR EIGEN GEBRUIK? 
 
Het dunne handschrift-Vanden Stock is met zijn grote letters en bladen van verschillend formaat een 
‘curieux manuscrit’.159 Tot op heden zijn de beoogde functie en de beoogde gebruiker ervan nog am-
per onderzocht. Dit is opvallend, omdat dit een van de weinige meertekstcodices met Middelneder-
landse teksten is dat een mogelijke functie vermeld. Het gegeven dat een zestiende-eeuwse bezitter 
van de codex op de omslag de inhoud ervan heeft beschreven met de woorden: ‘devocie boeck, met 
der hant gheschreven’, is echter slechts door weinig onderzoekers opgemerkt. Deze functieomschrij-
ving komt alleen terug in de oudste bron over de codex, de (Franstalige) veilingcatalogus D’Hane de 
Steenhuyse uit 1843 en in de beschrijving die Braekman in 1969 publiceerde.160  
 Op meerdere plaatsen in de codex zijn zestiende-eeuwse inscripties te vinden. Behalve op de oor-
spronkelijke voorzijde staan er ook enkele op de laatste versozijde achterin de codex (f. 39v), en in de 
marges van het eerste katern (f. 1v, 2r en 5r). Deze inscripties zijn afkomstig van minstens twee ver-
schillende handen, maar mogelijk zelfs van vier. Dat iemand dit simpele boekje in de zestiende eeuw 
nog eens heeft doorgelezen (en mogelijk vaker heeft gebruikt), blijkt uit de plaats van een van deze 
inscripties. Doorgaans is de ondermarge van f. 5r niet de meest voor de hand liggende plaats voor een 
bezittersinscriptie, maar in het handschrift-Vanden Stock voelde Olivier vanden Stock zich toch uitge-
nodigd om zijn naam daar te plaatsen. Op f. 5r begint namelijk de tekst over de Tafelmanieren. Na een 
vierregelige introductie volgen in deze tekst eerst twee korte gebeden, voordat de lezer te horen krijgt 
hoe hij zich aan tafel dient te gedragen. Het einde van het eerste gebed staat op de laatste regels van f. 
5r. Olivier plaatste zijn naam dus onder ‘Dit es de benedixie’, de vraag om zegening, waardoor het zijn 
verzoek wordt om gezegend te worden. Dit kan een aanwijzing zijn dat hij de codex ooit actief ge-
bruikt heeft als een boekje voor privé-devotie. 
 De benaming ‘devocie bouck’ is zestiende-eeuws en kan gezien worden als een omschrijving van 
de feitelijke functie van de codex op het moment dat deze omschrijving op de voorzijde van het boek 
werd geschreven. Op basis van de inhoud is het eenvoudig voor te stellen dat dit ook de beoogde func-
tie was, maar, zoals uit de codicologische beschrijving is gebleken, is de bouw van de codex niet het 
resultaat van één arbeidsgang. Hierdoor is er sprake van een gelaagde beoogde functie en moet reke-
ning worden gehouden met mogelijk verschillende beoogde functies voor iedere codicologische een-
heid. Over de beoogde gebruiker geeft de omschrijving ‘devocie bouck’ evenmin veel aanwijzingen. 
Met Olivier vanden Stock is dan wel een van de feitelijke gebruikers van de codex bekend, maar we 
hebben geen enkele informatie over het milieu waarin hij verkeerde, of het werk dat hij deed. Enige 
kennis over de achtergrond van Olivier had een aanwijzing kunnen geven over het beoogde gebruik. 
 

                                                           
156 Klunder 2004, 32-33 (ze herhaalt deze bespreking in Klunder 2005, 110-112). 
157 Klunder 2004, 34 (en Klunder 2005, 112). 
158 Brinkman 1994, 244-245. Het oudste handschrift in zijn vergelijking betreft Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 19546 (met 
spreuken op f. 109r (A), f. 1ra-1rb (B) en f. 1rb-1va (C)). 
159 Cat. Serrure 1873, II, 100 (nr. 2581). 
160 Cat. D’Hane de Steenhuyse 1843, 259, nr. 3 en Braekman 1969, 82. Deschamps & Mulder 1998-lopend, I, 43-45 vermeldt 
deze informatie niet. 
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De belangrijkste kanttekening die in deze analyse van het handschrift-Vanden Stock gemaakt moet 
worden, is dat de codex in feite nooit in deze vorm heeft gefunctioneerd. Door het ontbreken van tekst 
voorafgaand aan f. 1 en tussen f. 6 en 7, is het onzeker wat de oorspronkelijke omvang van de codex 
was. Waarschijnlijk is slechts het buitenste bifolium van het eerste katern verloren gegaan, maar het is 
niet uit te sluiten dat behalve dit bifolium ook een volledig katern (van onbekende omvang) voor of na 
het huidige eerste katern verdwenen is. In het minst ernstige geval ontbreken er dus slechts twee bla-
den en vormen katern A, B en C samen een codicologische eenheid, waarvan het beeld slechts in be-
perkte mate wordt vertekend door het verlies. Van het blad dat tussen f. 6 en 7 hoorde te zitten, is het 
dan vrij zeker dat op de rectozijde het slot van de Tafelmanieren stond, gevolgd door het begin van 
Van der hogher salen. Wat op het eerste blad stond is echter minder zeker. Opende de codex met 
Rijmspreuken D? 
 Een van de aanwijzingen dat voor en na katern A mogelijk meer tekst verloren is gegaan dan nu 
nog gezien kan worden, is de prominente plaats die Rijmspreuken D zou innemen indien slechts één 
blad vooraan zou ontbreken. Handschriften die openen met een serie rijmspreuken komen namelijk 
zelden voor.161 Maar wat zijn de alternatieven? Om af te wegen hoe het begin van de codex er uit ge-
zien kan hebben, kunnen enkele scenario’s met elkaar worden vergeleken. Het eerste scenario is een-
voudig: de codex begon met rijmspreuken en vormt daarmee een uitzondering, net zoals het Geraards-
bergse handschrift met een serie raadsels begint, waarvan het eerste vraagstuk een blad vol lijntjes 
opleverde.162 Een tweede scenario is dat de moderne onderzoeker de tekst abusievelijk typeert als een 
groep rijmspreuken, maar dat de contemporaine lezer hem als een ‘gewone tekst’ beschouwde, verge-
lijkbaar met de Tafelmanieren. In het derde scenario moet katern A gezien worden als een kleine, 
aparte codicologische eenheid, die begon met rijmspreuken en die vooraan in de codex werd geplaatst. 
Wanneer dit scenario gevolgd wordt, moet ook worden aangenomen dat er meer dan één blad verloren 
is gegaan tussen katern A en B. Van der hogher salen kan dan niet meer op het laatste blad van katern 
A begonnen zijn. Het vierde en laatste scenario is dat voorafgaand aan katern A een katern is verdwe-
nen, waarin minstens één tekst stond die vooraf ging aan Rijmspreuken D.  
 De eerste twee scenario’s hebben weinig gevolgen voor de interpretatie van de codex en plaatsen 
de Tafelmanieren naast Van der hoger salen, zodat ze een diade vormden (een echte tafel naast een 
allegorische tafel – zoals voorgesteld in paragraaf 5.3c en 5.3d). De andere twee scenario’s hebben 
ingrijpendere gevolgen voor de interpretatie. Indien het vierde scenario wordt gevolgd, dan blijken 
slechts de laatste drie katernen van een codicologische eenheid van minstens vier katernen bewaard te 
zijn en ontbreekt de belangrijke eerste tekst van de codex. Het derde scenario stelt de onderzoeker 
voor de uitdaging om nader te bepalen of meer dan één blad tussen f. 6 en 7 kan zijn verdwenen. Zoals 
in paragraaf 5.2b is besproken, bevat katern A andere watermerken dan katern B en C. Dit kan een 
bijkomstige aanwijzing zijn dat er sprake is van twee aparte codicologische eenheden. Het aantal re-
gels, het aanbrengen van de kolomaflijning en de bladspiegel geven, zoals getoond in paragraaf 5.2c, 
echter geen aanleiding om te denken aan het splitsen van de codicologische eenheid die katern A, B en 
C nu samen lijken te vormen. 
 In materieel opzicht blijkt het moeilijk te bepalen of katern A tot dezelfde codicologische eenheid 
gerekend kan worden als katern B en C. Ook de inhoud van de huidige eerste drie katernen geeft on-
voldoende aanwijzingen om hier duidelijkheid over te krijgen. De bewaard gebleven inhoud van ka-
tern A, die bestaat uit drie teksten: Rijmspreuken D, het Seghelijn van Jherusalem-excerpt en de Ta-
felmanieren, wekt de indruk wat betreft vorm en inhoud bij de teksten uit katern B en C te horen. In 
deze twee katernen komen namelijk ook rijmspreuken voor (een overeenkomst in vorm) en de strek-
king van het religieuze excerpt uit Seghelijn van Jherusalem, waarin de goddelijke schepping en het 
goddelijke wezen centraal staan, sluit aan bij de eveneens religieuze memento mori-teksten (Van der 
hogher salen en Van tijtverlies) en de excerpten uit de Vers-Lucidarius, waarin het einde der tijden aan 
bod komt – ook een teken van goddelijke almacht. Deze overeenkomsten in vorm en inhoud van de 
teksten zijn een sterk argument voor het bestaan van één codicologische eenheid met daarin katern A, 
B en C. Toch is dit verband op basis van inhoud en vorm niet zo sterk als het lijkt. In tegenstelling tot 

                                                           
161 Een zoekopdracht in de BNM (keuze: ‘middeleeuwse teksten’ – ‘rijmspreuken’; 14 april 2014) leverde slechts één voor-
beeld op van een codex die met (niet later toegevoegde) rijmspreuken begint: Cambridge, University Library, Dd 6.49 (zes-
tiende eeuw).  
162 Voor een afbeelding van het eerste blad uit het Geraardsbergse handschrift zie Govers e.a. 1994, 42. 
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de rijmspreuken uit katern B en C is Rijmspreuken D geen spreukengroep met een gelegenheidssa-
menstelling, maar is de vorm, net als die van de Tafelmanieren, een samenhangend geheel, een spreu-
kentekst (zoals ook de Dietsche Catoen). In de Tafelmanieren behandelen de spreuken enkel zaken die 
betrekking hebben op het nuttigen van een maaltijd in gezelschap, in Rijmspreuken D bestaan de 
spreuken (meestal) uit een vraag en een antwoord. Vraag en antwoord zijn ook kenmerkend voor het 
Seghelijn van Jherusalem-excerpt, dat in tegenstelling tot de Vers-Lucidarius-excerpten en de andere 
korte versteksten geen memento mori-tekst is. De drie teksten in katern A lijken dus een apart groepje 
te vormen, dat gekenmerkt wordt door de vorm: de eenheid van de verzameling spreuken/vragen 
waaruit ze bestaan. 
 De mogelijke scheiding naar inhoud en vorm tussen katern A enerzijds en katern B en C anderzijds 
kan echter ook anders worden bekeken. Een verandering in de strekking van de inhoud, of een veran-
dering in de vorm van de teksten hoeft namelijk niet noodzakelijk samen te vallen met de grenzen van 
een katern. Ook in katern B en C komen zulke veranderingen voor. Katern B begint met Van der hog-
her salen en wordt gevolgd door de Vers-Lucidarius-excerpten en De voorzegging van Bulskamp. Het 
einde der tijden en Gods oordeel over de mens staan hier centraal. Daarna volgen vier groepen met 
rijmspreuken, die hier en daar ook aan het eindige leven refereren (met name spreuk 1 uit Rijmspreu-
ken X), maar veeleer praktische tips voor het leven geven. Katern C eindigt met Van tijtverlies, een 
terugkeer naar het memento mori-thema. Binnen de codicologische eenheid zijn dus twee inhoudelijke 
clusters te ontdekken die elk een andere strekking hebben, waarbij Van tijtverlies mogelijk een toegift 
is bij een eerder cluster en misschien niet tot het oorspronkelijke plan behoorde (zie ook hieronder). 
Wanneer deze twee verschillende clusters in een codicologische eenheid kunnen voorkomen, is het 
niet onmogelijk dat ook het derde cluster erbij gerekend kan worden. Katern A kan derhalve toch deel 
hebben uitgemaakt van deze codicologische eenheid. Dit leidt tot de conclusie dat beide opties moge-
lijk zijn: katern A kan in principe afkomstig zijn uit een aparte codicologische eenheid, of deel uitma-
ken van de codicologische eenheid van katern B en C. Vanuit praktisch oogpunt is er alleen bewijs 
voor het ontbreken van het buitenste bifolium van katern A. Omdat dit bifolium – op de meest een-
voudige manier – correct kan worden gereconstrueerd met de ontbrekende verzen van Rijmspreuken 
D, de Tafelmanieren en Van der hogher salen, zal ik in het vervolg van deze paragraaf uitgaan van de 
tweede optie. 
 Deze uitwijding over de mogelijke samenstelling van de eerste drie katernen van de codex leidt 
naar een belangrijk punt: het gebruiksprofiel van de eerste codicologische eenheid. Uit bovenstaande 
beschrijving blijkt dat de inhoud van de eerste drie katernen niet als één geheel moet worden be-
schouwd, zoals Klunder probeerde te doen, maar als drie clusters. Haar verwarring over de aanwezig-
heid van een tekst over Tafelmanieren in het handschrift-Vanden Stock wordt op deze manier onder-
vangen en haar conclusie dat er sprake is van een codex waarin ‘Vergankelijkheid en hetgeen ons na 
de dood te wachten staat’ de belangrijkste thema’s zijn, wordt zo in perspectief geplaatst (paragraaf 
5.5).163 De eerste codicologische eenheid bevat namelijk meer dan verwijzingen naar het nakende 
Oordeel. Voor het bepalen van de beoogde gebruiker en de beoogde functie is, bovendien, geen van de 
drie clusters die deze eenheid bevat belangrijker dan de andere twee. 

Aan de hand van deze drie clusters kan een gebruiksprofiel van de eerste codicologische eenheid 
van het handschrift-Vanden Stock worden geconstrueerd. Het eerste cluster dat ik zal bespreken, is de 
groep teksten waarin de memento mori-gedachte sterk aanwezig is. In de Vers-Lucidarius-excerpten 
en in De voorzegging van Bulskamp gaat het over het algemeen oordeel dat de mens moet ondergaan 
aan het einde der tijden, in Van der hogher salen (en Van tijtverlies) gaat het over het specifieke oor-
deel dat over elk mens aan het einde van zijn leven wordt uitgesproken. In deze teksten wordt echter 
amper aandacht besteed aan de manier waarop men voor Gods gratie in aanmerking kan komen wan-
neer men overlijdt. Dit zijn geen catechetische teksten die uitleggen hoe berouw, biecht en boetedoe-
ning leiden tot een plaats in het hiernamaals. De teksten zijn niet prescriptief, maar waarschuwend. De 
beoogde gebruiker werd dus niet geacht ze tot zich nemen om te leren hoe hij in de hemel kon komen, 
maar om er aan herinnerd te worden dat hij daarvoor zijn best moest doen. Om een voor de onderzoe-
ker niet te kennen reden moet de bedenker van deze codicologische eenheid geoordeeld hebben dat de 
gebruiker die herinnering nodig had. Dit zou een heel persoonlijke kwestie kunnen zijn (omdat de 

                                                           
163 Klunder 2004, 32-34 (Klunder 2005, 110-112). 
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bedenker de gebruiker goed kende), maar het kan evengoed iets algemeens zijn, aangezien de mens 
van nature zwak is en altijd steun nodig heeft. 

In deze codicologische eenheid komt enkel in het cluster in katern A een expliciete verwijzing naar 
de biecht voor. De allereerste bewaarde versregel van Rijmspreuken D luidt namelijk: ‘Die haer son-
den met rauwen den pape belien’, het antwoord op een onbekende vraag. Van alle groepen rijmspreu-
ken is Rijmspreuken D de meest godsdienstig georiënteerde. In een groot aantal spreuken komt een 
religieuze reden terug om iets te doen of te laten.164 Daarnaast ligt de focus in veel spreuken op inter-
menselijk contact. Zoals in paragraaf 5.3a is aangetoond, wordt in deze spreukentekst opmerkelijk 
vaak gewaarschuwd voor het misbruik van taal. Met name deze waarschuwingen lijken veeleer op een 
wereldlijk publiek te wijzen dan op een religieus publiek. De verwijzing naar advocaten en pleiters – 
‘Taelmans, pleedierres staen te spronghe, Hem ware nutter adden zij gheene tonghe’ – doet vermoeden 
dat het beoogde publiek van de tekst – omdat het met zulke personen in aanraking kon komen – een 
zekere verantwoordelijkheid droeg in een stedelijk milieu.165 

Evenmin wijzen de vragen in het excerpt uit Seghelijn van Jherusalem in de richting van een gees-
telijk publiek. Ze zijn dan wel ingegeven door theologische kwesties, maar in de antwoorden is van de 
achterliggende theologische discussie niets te merken. Het zijn pasklare antwoorden die voor de leek 
een leuk weetje vormen. Eveneens wereldlijk is de tekst over de Tafelmanieren. De tips voor ‘ordelijk 
samen eten’ verraden bovendien geen hoofse etiquette. In tegenstelling tot de tips die in het Dat boec 
van seden voorkomen, waarin ook de zitplaatsen ten opzichte van hoger geplaatste personen worden 
besproken, is hier de raad heel basaal: hoe gedraagt men zich, in het algemeen, als men bij iemand 
gaat eten. 
 Het derde tekstcluster uit katern A, B en C wordt gevormd door de vier groepen rijmspreuken: 
Rijmspreuken E, F, X en G. Elk van deze groepen is voorzien van een opschrift, maar enkel in Rijm-
spreuken F is enige samenhang in de spreuken te ontdekken. Deze tekst wordt in het opschrift moge-
lijk daarom niet getypeerd als ‘proverben’ (paragraaf 5.2g). In de andere drie groepen ontbreekt de 
samenhang. Wanneer er geen samenhang is tussen de rijmspreuken uit één groep, is er in principe 
geen dwingende reden om ze te groeperen en te voorzien van een opschrift dat de lading volledig dekt, 
zoals ‘Eene curte proverbe’ (X) of ‘Dit zijn proverben van huwene’ (E). Ze hadden dan evengoed al-
lemaal onder het opschrift van Rijmspreuken G geplaatst kunnen worden: ‘Vele proverben’. De kans 
lijkt mij daarom reëel dat elke groep al in een legger voorkwam en niet voor het handschrift-Vanden 
Stock is samengebracht. Wanneer groepen rijmspreuken uit een legger worden overgenomen, moet 
rekening worden gehouden met drie onzekerheden: zijn alle spreuken gekopieerd, zijn er spreuken 
toegevoegd, en zijn alle gekopieerde spreuken wel interessant voor de beoogde gebruiker? Met andere 
woorden, we moeten enige voorzichtigheid betrachten bij het interpreteren van de inhoud van Rijm-
spreuken E, X en G. Gezien de moeite die de kopiist deed om Rijmspreuken G volledig en in een be-
paalde volgorde te kopiëren, mag misschien worden aangenomen dat de spreuken in deze groepen 
over het algemeen relevant waren voor de beoogde gebruiker. 
 Rijmspreuken E blijkt, evenals Rijmspreuken D, gericht op sociaal gedrag: de omgang met anderen 
en een zekere mate van zelfbeheersing in sociale situaties. Hierbij wordt eveneens veelvuldig gewaar-
schuwd voor misbruik van taal: ‘woerden van scerper snede’ (vers 7), ‘nyders entie luuster vincken’ 
(vers 11), ‘clappaerts en clapsterigghen’ (vers 18) en ‘sweeren’ (vers 21). Luistervinken, zo stelt 
spreuk 3, gebruiken ‘sconen worden’, maar ‘achter rugghe scieten zij haer venijn’ (vers 15-17). Rijm-
spreuken F benadrukt ook de zelfbeheersing. Niet alleen in sociale situaties, maar in heel zijn handelen 
moet de mens zichzelf beheersen: nederigheid, verdraagzaamheid, mildheid, tevredenheid en zelfken-
nis zijn waarden die in deze spreuken worden benadrukt. In Rijmspreuken X en G, daarentegen, ver-
schuift de aandacht in de richting van het eindige leven en wordt gewaarschuwd dat aards goed en 
aardse schoonheid maar tijdelijk zijn. Vooral in Rijmspreuken G blijft evenwel de wereld nog aanwe-
zig: opnieuw wordt verwezen naar verdraagzaamheid en zelfbeheersing, maar deze keer ook naar het 
belang om al op jonge leeftijd te sparen voor de oude dag. 
 In elk van deze vier spreukengroepen zijn zowel een religieuze als een wereldlijke dimensie aan-
wezig. Vanuit de christelijke levensfilosofie krijgt de lezer raad over hoe hij in het leven moet staan 
om tijdens dat leven en erna zo min mogelijk nadelige gevolgen te ondervinden van zijn handelen. Het 
                                                           
164 Brinkman 1994, 240. 
165 Rijmspreuken D, vers 42-43. 
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beeld dat de omschrijving van de inhoud oproept, is dat van een vrome leek die in de wereld staat en 
enige verantwoordelijkheid draagt, waarbij hij te maken kan krijgen met tegenstand van anderen.  
 De tweede codicologische eenheid, die slechts één bifolium beslaat, bevat enkel Rijmspreuken H. 
Zoals in paragraaf 5.3.2a is gemeld, richten spreuk 2, 3 en 4 uit deze groep zich speciaal tot jonge 
mannen. Ze worden er hier, onder andere, op gewezen, net als in Rijmspreuken G, dat ze aan hun oude 
dag moeten denken. Daarbij gaat het niet uitsluitend om aardse zaken, maar ook over het voorkomen 
van of boete doen voor gedane zonden, want wanneer het einde komt, heeft men slechts daar wat aan. 
De aanmaning om te biechten die in spreuk 7 is te vinden, is uniek in de codex. Nergens wordt zo 
duidelijk omschreven wat het nut ervan is: 
 

So en suldi nyemen hu heymelicheit 
Ontdecken, gheloeves my, 
[...] 
Sonder uwen priester alleene. 
Die en suldi dijnc negheene 
Helen van uwen mesdaden. 
Ghi sult hem segghen up Gods ghenade 
Met rauwen, 
En God sal hu berauwen scauwen 
Ende hu uwe sonden vergheven 
En setten hu int eeuwelic leven166 

 
Hiermee is deze groep rijmspreuken meer prescriptief en minder waarschuwend dan de memento mo-
ri-teksten in de eerste codicologische eenheid.  
 Het is verleidelijk om de beoogde gebruiker van deze codicologische eenheid gelijk te stellen aan 
het mogelijke beoogde publiek van de tekst, een jongeman. Dat deze tekst is gekopieerd op dit bifoli-
um voor een jonge man en dat bij uitbreiding de hele codex voor een jonge man bestemd was, is heel 
goed mogelijk, maar mag niet zonder meer geconcludeerd worden. Er moet met enkele zaken rekening 
worden gehouden. In de eerste plaats richt de tekst zich ogenschijnlijk tot jongeren, niet de codicologi-
sche eenheid. Het beoogde publiek van de tekst kan samenvallen met de beoogde gebruiker van de 
codex, maar dat is niet noodzakelijk, zoals reeds eerder is betoogd. In de tweede plaats is de aandui-
ding jong geen nauwkeurige bepaling en kan de vraag worden gesteld of het huidige beeld van ‘jong’ 
wel hetzelfde is als dat van zeshonderd jaar geleden. In de derde plaats kan de tekst ook wanneer hij 
voor de beoogde gebruiker van de codicologische eenheid is geschreven, ons verkeerde informatie 
geven over die beoogde gebruiker. Een scenario waarin een bepaalde jongeman, voor wie een groep 
rijmspreuken wordt samengesteld, op latere leeftijd een codex aanlegt of laat aanleggen met daarin 
teksten die hij belangrijk vindt, zoals deze groep rijmspreuken, is niet ondenkbaar. De beoogde ge-
bruiker van de codex is dan een oudere man, niet de jongere man voor wie de tekst was bedoeld, ook 
al zijn ze feitelijk dezelfde persoon. Mijns inziens moet daarom niet te veel belang worden gehecht aan 
deze verwijzing die slechts in één tekst in de codex vrij expliciet lijkt. De waarde van deze kleine co-
dicologische eenheid schuilt eerder in de meer prescriptieve aard van zijn inhoud. 
 Wat kan, ten slotte, gezegd worden over het beoogde gebruik van de derde codicologische eenheid? 
Het grootste deel van deze eenheid wordt gevuld door de Berijmde Boetpsalmen, waaraan de kopiist 
in een later stadium het Abc-darium toevoegde, zoals blijkt uit het verschillende aantal schrijflijnen op 
de recto- (25) en versozijde (23) van f. 37 (paragraaf 5.2c) en het afwijkende watermerk in het extra 
bifolium (38^39) dat nodig was om het volledige Abc-darium te kunnen kopiëren (paragraaf 5.2b). Er 
is hier dus sprake van gelaagd beoogd gebruik. Wanneer deze gelaagdheid is ontstaan, is niet met ze-
kerheid te bepalen. Om toch enig zicht op de mogelijkheden te krijgen, blijkt het ook hier weer zinvol 
enkele scenario’s te overwegen. In dit geval zie ik minstens twee mogelijkheden die in beschouwing 
moeten worden genomen. In de eerste plaats kunnen katern E en F ooit samen een booklet hebben 
gevormd. Het toegevoegde katern F (bifolium 38^39) is echter iets groter dan katern E. Indien deze 
twee katernen ooit samen een booklet vormden, zou daarom op basis van dit verschil in bladhoogte 
verwacht mogen worden dat de staartsnede van katern F in die periode beschadigingen heeft opgelo-
pen, omdat het daar buiten het boekblok stak. Deze beschadigingen zijn er niet (of zijn weggesneden 
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door een latere binder). De staartsnede van katern E is eveneens netjes, in tegenstelling tot de bevuilde 
en beschadigde staartsneden van de katernen met grotere afmetingen (A, B en C), die eeuwenlang 
enigszins uitstaken ten opzichte van katern E.167 Als katern E en F ooit samen een booklet vormden, 
zullen ze niet lang in die vorm hebben gefunctioneerd. De kans is groter dat, volgens het tweede sce-
nario, het Abc-darium en katern F pas zijn toegevoegd toen werd besloten om de drie losse codicolo-
gische eenheden samen te binden in een perkamenten omslag. Dit zou verklaren waarom in het papier 
van katern F geen watermerk uit een van de andere katernen voorkomt: het is op een ander moment 
vervaardigd dan alle andere katernen in de codex. 
 Als de gelaagdheid is ontstaan in het eerste scenario dan oordeelde een bedenker dat een nieuw 
beoogd gebruik voor de codicologische eenheid moest worden gecreëerd. Zoals ik reeds in paragraaf 
5.3.3b heb aangegeven, vormt een handschriftelijke context waarin de Berijmde Boetpsalmen en het 
Abc-darium zich samen bevinden een eenheid die zich goed leent voor privé-devotie. Wanneer de 
gelaagdheid echter is ontstaan door het tweede scenario dan heeft de toevoeging van het Abc-darium 
geen gevolgen voor het beoogde gebruik van de derde codicologische eenheid, maar enkel voor dat 
van de volledige codex. In dat geval was de derde codicologische eenheid een eenheid met één tekst, 
de Berijmde Boetpsalmen, bestemd voor privé-devotie, zoals de getijdenboeken waarin de boetpsal-
men doorgaans voorkwamen. 
 Indien de gelaagdheid volgens het tweede scenario is ontstaan en pas bij het samenbinden van de 
drie codicologische eenheden een extra bifolium achterin de codex is toegevoegd, moet de vraag wor-
den gesteld waarom dat bifolium werd toegevoegd. Op deze vraag zijn twee antwoorden mogelijk: (1) 
om nog een tekst te kunnen toevoegen, of (2) voor de constructie van het boek. Vermoedelijk was de 
voornaamste reden om het bifolium toe te voegen een materiële overweging en werd de extra ruimte 
vervolgens opgevuld met een extra tekst. Aangezien de oorspronkelijke derde codicologische eenheid 
(katern E) bestond uit zes dubbelbladen en één extra blad (f. 37) zou dit laatste blad erg kwetsbaar zijn 
wanneer de eenheid achterin de codex werd geplaatst. Om te voorkomen dat f. 37 al snel uit de codex 
zou verdwijnen (door slijtage, of niet goed mee ingebonden zijn), werd er een extra bifolium toege-
voegd achterin de codex dat dienst kon doen als schutblad en dat, omdat het een katern was, steviger 
ingebonden zat.168 Op deze manier ontstond achterin de codex ruimte (van vijf onbeschreven bladzij-
den) voor een extra tekst. 
 Wanneer de bedenker van het handschrift-Vanden Stock oordeelde dat aan de drie beschikbare 
codicologische eenheden nog één extra tekst moest worden toegevoegd, een Abc-darium, dan heeft hij 
dat mogelijk met een vooropgezet plan gedaan. Voor de codex had hij een bepaald gebruik voor ogen 
en de toevoeging van het Abc-darium rustte de codex waarschijnlijk nog beter uit voor dat gebruik. De 
codex bevatte reeds allerlei spreuken die raad gaven over praktische, wereldse zaken en over het be-
lang van het hiernamaals. Daarnaast bevatte de codex al teksten die als gebeden konden worden ge-
bruikt, zoals de Berijmde Boetpsalmen en de eerste spreuk uit Rijmspreuken X, en werd in de codex 
stil gestaan bij het einde van het leven en het daarop volgende specifieke en algemene oordeel. Wat in 
de codex nog ontbrak, was een prescriptieve tekst die aangaf wat men moest doen om in de hemel te 
geraken. In het Abc-darium, dat in de imperatief gesteld is, krijgt de lezer voorgeschreven wat hij moet 
doen. Elke letter geeft hem een nieuw voorschrift, waaronder een oproep om te biechten: ‘Spreect hu 
biechte met claren gronde’ (vers 20). De tekst is toegankelijk en efficiënt, zonder nadere catechetische 
uitleg. De boodschap is eenvoudig: als men zich de tekst goed inprent en de voorgeschreven regels 
naleeft, dan ‘Est tuwer zielen salichede’ (vers 30).169 
 De codicologische eenheden aangevuld met het Abc-darium vormen een boekje dat meer is dan de 
drie samenstellende delen. Het is meer dan een boek voor privé-devotie en het is meer dan een boek 
waarin men suggesties vindt voor de manier waarop men zich als (christelijke) man in de wereld moet 
                                                           
167 De kopsneden van alle katernen zijn wel min of meer even vuil. 
168 Vanuit deze aanname is het interessant om f. 37 te zien als onderdeel van een buitenste bifolium van katern E. Dit buiten-
ste bifolium kan hebben bestaan uit een onbeschreven eerste blad en het enkel aan de rectozijde beschreven laatste blad (f. 
37r), zodat de Berijmde Boetpsalmen veilig tussen de onbeschreven buitenste bladzijden zat. Toen besloten werd om de drie 
codicologische eenheden samen te voegen is het eerste blad van dit bifolium gescheiden van het laatste blad, zodat er geen 
leeg blad halverwege de codex zou zitten. Dit resulteerde echter wel in een enkelblad, dat vaak minder stevig wordt meege-
bonden. 
169 Ook Rijmspreuken H is prescriptiever dan de andere teksten in de codex. Misschien betekent dit dat ook katern D pas is 
vervaardigd nadat het schrijfproduct handschrift-Vanden Stock bedacht was. 
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opstellen om zowel aardse als hemelse voorspoed te kennen. Er zijn duidelijke zwaartepunten in de 
codex, maar de codex kent geen eenzijdige functie. Het is een boekje voor een leek waarin allerhande 
zaken staan die voor hem belangrijk kunnen zijn. Gelet op de nadruk op misbruik van taal had de ge-
bruiker veel contacten in de wereld, bijvoorbeeld via het bestuur, de handel of de rechtspraak. 
 
In bovenstaand betoog wordt al een gebruiksprofiel zichtbaar, maar er zijn enkele materiële aspecten 
van het handschrift-Vanden Stock die nog niet ter sprake zijn gekomen. In de eerste plaats blijken niet 
alleen de codicologische eenheden los van elkaar te zijn ontstaan, maar zijn er ook aanwijzingen dat de 
katernen één voor één zijn ontstaan. In de huidige samenstelling bevat het handschrift-Vanden Stock 
namelijk geen enkel katern dat gelijk is aan een van de andere katernen in de codex, zoals eenvoudig 
uit de watermerken valt af te leiden. Zelfs katern B en C, de enige twee katernen met dezelfde water-
merken, bevatten een klein verschil. Terwijl, zoals in paragraaf 5.2c is vermeld, de prikgaatjes voor de 
kolomaflijning in katern A op de eerste en laatste schrijflijn aangetroffen worden, staan de bovenste 
prikgaatjes in katern B in de bovenmarge en zijn in katern C ook de onderste prikgaatjes naar de mar-
ge verhuisd. Evenzo prikte de kopiist in katern E beide ingevoegde binnenste bifolia anders dan bui-
tenste vier. Mogelijk maakte de kopiist geen voorraad katernen aan, maar groeide iedere codicologi-
sche eenheid katern voor katern, wanneer de kopiist iets wilde toevoegen. 
 Op f. 17v is te zien dat tussen twee opeenvolgende teksten verschillen kunnen voorkomen in het 
schrift. Het duidelijkst is het verschil tussen het gerubriceerde ‘Explicit’ dat halverwege de bladzijde 
Rijmspreuken X afsluit en het eveneens gerubriceerde ‘Vele proverben’, het opschrift van Rijmspreu-
ken G, ernaast, op dezelfde regel. De inkt van het opschrift is donkerder en is geschreven met een spit-
sere pen. De rubriceringen zijn dus niet tegelijk aangebracht. Ook in de teksten zelf is een verschil te 
bemerken: Rijmspreuken X is minder breeduit geschreven dan Rijmspreuken G, de letters zijn iets 
kleiner en er zit minder lucht tussen de letters. Bovendien zal de kopiist niet gepland hebben om enke-
le rijmparen uit Rijmspreuken G (f. 17r-19r) te vergeten (die hij pas later dwars op de schrijfrichting in 
de zijmarges aanvulde), opdat Van tijtverlies (f. 19r-22v) nog volledig in katern C zou passen. Door 
het overslaan van rijmparen in Rijmspreuken G was er, als enkele verzen in de ondermarges werden 
geschreven, net voldoende ruimte om Van tijtverlies, dat verzorgder oogt dan Rijmspreuken G, binnen 
katern C te houden. Mogelijk wist hij dus nog niet dat hij Van tijtverlies zou opnemen toen hij aan de 
rijmspreuken werkte.  
 Als de inhoud van de codex tekst voor tekst, katern voor katern en eenheid voor eenheid lijkt aan te 
groeien, terwijl hij slechts door één kopiist is geschreven; als de katernen, die verschillende afmetin-
gen hebben, op verschillende manieren worden geprikt en samengesteld; en als er acht verschillende 
watermerken in een codex van 39 folia voorkomen, valt te vermoeden dat het handschrift-Vanden 
Stock is vervaardigd door een kopiist die toegang had tot (restanten van) verschillende voorraden pa-
pier en kopieerde wanneer het hem uitkwam of wanneer hij een nieuwe tekst had om toe te voegen. 
Als daarbij de drie eenheden (mogelijk, zoals hierboven geschetst is) pas bij het samenbinden werden 
aangevuld met een nieuwe tekst (het Abc-darium), dan dringt zich de conclusie op dat de kopiist de 
codex voor zichzelf vervaardigde en niet in opdracht werkte. Hij moet immers tijdens het volledige 
kopieerproces de katernen bij zich hebben gehad. De aparte codicologische eenheden kunnen haast 
niet apart gefunctioneerd hebben buiten zijn bezit. 
 Een andere aanwijzing dat hier sprake is van een handschrift dat is vervaardigd voor eigen gebruik 
mag misschien worden afgeleid uit de verzorging van de codex. De meeste correcties zijn bijvoorbeeld 
weinig subtiel aangebracht. Niet alleen het dwars op de schrijfrichting toevoegen van vergeten verzen 
in letters van dezelfde grootte als waarin de tekst is geschreven, maar ook het doorkrassen van foute 
letters en woorden, in plaats van het doorstrepen of expungeren ervan, getuigen van weinig belang 
hechten aan het aanzicht van het eindproduct. Dit blijkt eveneens uit de verticale rode lijn die tussen 
de kapitaalkolom en de tekstkolom is getrokken in de Berijmde Boetpsalmen. Deze is nooit netjes 
recht, maar slingert tussen de letters door. Waarschijnlijk was tot deze decoratie pas besloten nadat de 
tekst was gekopieerd, waardoor er feitelijk te weinig ruimte was voor een nette, rechte lijn. Bovendien 
waren de katernen van de codex van ongelijke afmetingen en ongelijke omvang, waren de bladranden 
niet netjes schoongesneden, was het perkament van de omslag voorzien van een flinke hechting en 
werd een losse perkamenten strook met een rijmspreuk in de hand van de kopiist in de codex bewaard. 
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Mag dit gebrek aan verzorging van het eindproduct geïnterpreteerd worden als een indicatie dat het 
handschrift-Vanden Stock een product voor eigen gebruik was?170  
 Ook het schrift is niet in elke tekst even verzorgd. Bij een eerste blik op de codex lijkt het of er 
sprake is van een slordige, onervaren kopiist, die zijn opvallend late littera textualis verrassend groot 
en bovendien vreemd gevormd schrijft. Wanneer nauwkeuriger wordt gekeken, blijkt de kopiist even-
wel iemand te zijn die, ondanks het slordige schrijven op enkele bladen, weet wat hij doet. In de eerste 
plaats blijken zijn lettervormen regelmatig te zijn, zoals in paragraaf 5.2d is besproken, waaruit mag 
worden afgeleid dat hij gewend was om in dit schrift te schrijven. Daarnaast wist hij vooraf al dat hij 
grote letters zou gaan schrijven, want de hoogte van zijn schrijfregels laat dat toe (paragraaf 5.2c). Dit 
betekent dat hij mogelijk vaker met een brede penpunt schreef. Deze brede penpunt zorgde er tevens 
voor dat zijn correcties, en met name de vergeten verzen, groot uitvielen en in de marges moesten 
worden geplaatst. Slechts op één plaats is te zien dat hij ook kleinere letters kon schrijven met zijn 
brede penpunt: in regel 23r12 plaatst hij een superscripte ‘e’ boven het woord ‘ghemente’ om het van 
een dubbele ‘e’ te voorzien.171 
 Dat het handschrift-Vanden Stock is geschreven door een professionele schrijver lijkt me onbe-
twistbaar, maar mag hij ook een professionele kopiist genoemd worden? Hem zonder meer als een 
amateur kopiist bestempelen, is op grond van deze ene codex die van hem bekend is te voorbarig. Het 
is namelijk aantoonbaar dat de kopiist wist hoe een boek gemaakt moest worden. Hij laat niet alleen 
voldoende ruimte over voor gerubriceerde opschriften (in de eerste codicologische eenheid), waarvan 
hij sommige, evenals enkele lombarden, aangeeft met representanten, maar hij rekent ook nauwkeurig 
uit hoeveel ruimte nodig is voor een tekst. Bij Van tijtverlies schrijft hij op elke bladzijde 23 verzen, 
terwijl er slechts voor 22 is gelinieerd om zo de tekst in de beschikbare ruimte te passen. Het opschrift 
schrijft hij in de bovenmarge van f. 19v, zodat daaraan geen extra regel verloren gaat.172 In de tweede 
codicologische eenheid laat hij zijn nauwkeurigheid nogmaals zien in Rijmspreuken H. Hier plaatste 
hij op de recto- en versozijde van het laatste blad waar deze groep rijmspreuken op te vinden is twee 
extra regels onderaan, zodat de tekst precies paste. Echter, wanneer hij een kapitaalkolom wil aan-
brengen bij de Berijmde Boetpsalmen brengt hij een verschillend aantal prikkings aan voor de kolo-
maflijning aan de linker- en rechterzijde van de kolom (gezien vanaf de rectozijde), waardoor er op de 
andere zijde van het blad geen aflijning voor de kapitaalkolom getrokken kan worden. Maar was dat 
voor dit eenvoudige boek voor eigen gebruik een bezwaar? De kopiist was misschien geen beroepsko-
piist uit het commerciële circuit, maar in zijn dagelijks leven – voor zijn werk of als bijberoep – kan 
het vervaardigen van eenvoudige boeken een rol hebben gespeeld. 
 De nauwkeurigheid van de kopiist valt ook af te leiden uit de Latijnse woorden die hij heeft ge-
schreven. In tegenstelling tot zijn Nederlandse teksten heeft hij zichzelf in het Latijn – zowel in de 
gebeden in de tekst over de Tafelmanieren als in de psalmverzen in de Berijmde Boetpsalmen – nooit 
moeten corrigeren. Bovendien bevatten deze teksten, geschreven in de voor die tijd gangbare spelling 
van het Latijn, weinig fouten. Hoewel het mogelijk is dat hij gewerkt heeft met twee betrouwbare leg-
gers die hij nauwkeurig heeft gekopieerd, lijkt het ontbreken van fouten in het Latijn te wijzen op een 
kopiist die de taal goed kende. Daarbij lijkt hij ook goed op de hoogte te zijn van de afkortingen in het 
Abc-darium bij de et-ligatuur, die hij met zijn brede penpunt onduidelijk heeft geschreven, schrijft hij 
in rood ‘et’ in de marge. Hij nam waarschijnlijk de afkortingen uit zijn legger niet klakkeloos over, 
maar wist ook wat ze betekenden. 
 
De beoogde gebruiker van het handschrift-Vanden Stock blijkt samen te vallen met de kopiist (en 
waarschijnlijk ook de bedenker van de codicologische eenheden als aparte schrijfproducten en de co-
dex als schrijfproduct waarin ze werden gebundeld). Deze Vlaamse man kende Latijn en was professi-
oneel schrijver, met ervaring als kopiist van eenvoudige boeken. Hij verzamelde teksten die voor hem 
nuttige informatie bevatten, met betrekking tot zijn dagelijks leven en zijn zielenheil. Mogelijk is er 
een verband tussen de plaats waar hij werkzaam was en de toegang tot papier met acht verschillende 

                                                           
170 Vgl. Biemans 2012, 231 over het handschrift Borgloon: ‘Materiaal, schrift en uitvoering doen vermoeden dat dit geen 
formele, professionele handschriften zijn, maar zelfgemaakte informele boekjes voor eigen gebruik.’ 
171 Ook de representanten voor de lombarden op f. 7r zijn aanzienlijk kleiner geschreven. 
172 In de eerste codicologische eenheid staat geen enkel ander opschrift in de bovenmarge. Het enige opschrift dat er boven-
aan een bladzijde staat is ‘Dit es de gracie’ (f. 5v) in de Tafelmanieren, maar dit staat op de eerste regel (below top line). 
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watermerken. Welk verband is echter nog niet te achterhalen. Gezien de nadruk op misbruik van taal 
en de aanwezigheid van waardevolle raad over het gedrag dat wenselijk is aan tafel, kan vermoed 
worden dat hij, bijvoorbeeld, een baan had waarbij hij veel sociale contacten had. Al blijft elke uit-
spraak hierover speculatief. De aanwezigheid van de memento mori-teksten en andere religieuze in-
houd van de codex geeft weinig aanknopingspunten om meer over de beoogde gebruiker te weten te 
komen. Dat hij godsvruchtig was, mag niet verbazen. Zoals uit de enorme hoeveelheid bewaarde getij-
den- en gebedenboeken blijkt, bezat een groot aantal leken een boek of boekje voor privé-devotie. Dat 
de beoogde gebruiker van het handschrift-Vanden Stock zelf een kopie maakte van de Berijmde Boet-
psalmen is misschien een aanwijzing dat hij niet rijk genoeg was om een getijdenboek te betalen, maar 
kan evengoed uit piëteit zijn geschied: zelf een gebed kopiëren ter ere van God. Uiteraard kunnen nog 
talloze banalere scenario’s worden bedacht: het getijdenboek dat hij bezat, miste de boetpsalmen, dus 
kopieerde hij ze zelf, etcetera. Zolang geen andere documenten in zijn hand gevonden worden, is het 
moeilijk meer over hem te weten te komen. Ook de vraag waarom hij zulke grote letters schreef in een 
idiosyncratische littera textualis zal tot dan onbeantwoord blijven. 
 Niet alleen van de beoogde gebruiker van de codex mag verwacht worden dat hij kennis had van 
Latijn, maar ook van de zestiende-eeuwse gebruikers. Twee verschillende handen schreven op f. 39v 
een Latijnse en een Franse spreuk, en Olivier vanden Stock plaatste zijn naam onder een van de La-
tijnse gebeden. Het is de enige aanwijzing dat de latere bezitters een bepaalde achtergrond deelden met 
de beoogde gebruiker van de codex. Maar indien dit handschrift een boekje voor eigen gebruik was dat 
er niet aantrekkelijk uit zag, hoe groot is dan de kans dat het een eeuw nadat het vervaardigd was een 
grote afstand heeft afgelegd om bij een andere bezitter te belanden? Vermoedelijk bleef het in de fami-
lie en staat Olivier vanden Stock veel dichter bij de beoogde gebruiker van dit handschrift dat zijn 
naam nu draagt dan we op grond van de afstand in tijd zouden kunnen veronderstellen. 
 
Uit de derde casus in deze studie is opnieuw gebleken hoe belangrijk inzicht in de genese van de co-
dex is om een gebruiksprofiel te kunnen opstellen. Grondig codicologisch onderzoek is noodzakelijk. 
Het toonde aan dat een van de katernen waarschijnlijk pas is vervaardigd op het moment dat besloten 
werd om de andere katernen samen in te binden. Dit is een goed voorbeeld van gelaagd beoogd ge-
bruik: het beoogd gebruik van de codex in zijn geheel wijkt af van dat van de individuele samenstel-
lende eenheden. Omdat de eenheden niet van meet af aan bij elkaar hoorden en daardoor tijdelijk apart 
hebben gefunctioneerd, moet eerst een gebruiksprofiel voor elk van de drie codicologische eenheden 
worden geconstrueerd, voordat uitspraken kunnen worden gedaan over het gebruiksprofiel van de 
volledige codex. 
 Uitspraken over het gebruiksprofiel van de eerste codicologische eenheid bleken om twee redenen 
moeilijk te doen. In de eerste plaats was het niet mogelijk om zekerheid te krijgen over de omvang van 
het tekstverlies, en in de tweede plaats was geen overkoepelend verband tussen alle teksten uit deze 
eenheid aan te wijzen. Om tot een uitspraak over het gebruiksprofiel van de eerste codicologische 
eenheid te komen, bleek het zinvol de ordening van de inhoud nauwkeuriger te bekijken en eerst het 
overkoepelend verband tussen de teksten binnen elk cluster vast te stellen, alvorens een uitspraak te 
doen over de inhoud van de volledige codicologische eenheid.  
 De excerpten uit de Vers-Lucidarius en Seghelijn van Jherusalem wezen erop dat het beoogde pu-
bliek van een excerpt uit een lange tekst niet hetzelfde is als dat van de volledige tekst. Dat het publiek 
van geen van beide gelijk mag worden gesteld aan de gebruiker van de codex, zou na drie casussen 
voor zich moeten spreken. Van dit verschil tussen gebruiker van de codex en het publiek van de tekst 
bevat het handschrift-Vanden Stock bovendien een interessant voorbeeld: de aangesproken ‘jonge 
man’ in Rijmspreuken H kan op het moment dat hij de tekst in de codex kopieert al een oude man zijn. 
 In deze casus hebben we, ten slotte, waarschijnlijk te maken met uitvoerder-optie U1a: een uitvoer-
der die op eigen initiatief een boek voor zichzelf maakt. In tegenstelling tot de kopiist van het Oude-
naardse Rijmboek maakte deze kopiist geen boek voor gemeenschappelijk eigen gebruik, maar voor 
privégebruik. Omdat bedenker, uitvoerder en gebruiker één persoon waren, kan elke informatie die 
over de uitvoerder of bedenker wordt gevonden, gebruikt worden om een profiel van de gebruiker te 
schetsen. Een nauwkeurige beschouwing van het schrift en de boekvoorbereiding heeft bovendien 
aangetoond dat het onderscheiden van deze twee taken van de kopiist zinvol is: de kopiist op basis van 
het rommelig ogende schrift of het rommelig ogende boekje als onervaren bestempelen, zou hem te-
kort doen. Op beide vlakken – als schrijver en als boekvoorbereider – wist hij wat hij deed. 
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Men vint wel meer leeringhen 
Van dezen selven dinghen 
Dan ic gheseyt hebbe nu, 
Doch hebbic gheseyt u 
Dat beste ende dat principale 
Daer ute [...]  

 
  Jan van Boendale1 

 
 
 

Hoofdstuk 6 
 
 

SLOTBESCHOUWING 
 
 
 6.1 GEBRUIKSPROFIELEN: BALANS EN PERSPECTIEVEN 
 
‘Hoe (of waarmee) vul je de gaten in een gatenkaas?’, vroeg Wim Gerritsen zich in 1997 af in een 
lezing over de plaats van meertekstcodices met Middelnederlandse teksten in de Nederlandse litera-
tuurgeschiedenis.2 Hoe kan onze fragmentarische kennis over de dynamiek van de Middelnederlandse 
letterkunde worden aangevuld? De studie van meertekstcodices, die een uiting zijn van die dynamiek, 
kan daarbij een voorname rol spelen, maar door de grote variatie in het beperkte aantal overgeleverde 
verzamelhandschriften heeft het onderzoek zich tot nu toe hoofdzakelijk beperkt tot het bestuderen van 
de individuele codices. Al deze handschriften met Middelnederlandse teksten uit de periode tussen ca. 
1250 en 1500 wortelen echter in dezelfde boekcultuur, die, ondanks de veranderingen waaraan ze on-
derhevig was, ruim twee eeuwen lang min of meer volgens dezelfde principes heeft gefunctioneerd. 
Deze boekcultuur is het belangrijkste verband tussen alle meertekstcodices met Middelnederlandse 
teksten en maakt ze, in principe, vergelijkbaar. Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen meertekst-
codex is het daarom belangrijk op zoek te gaan naar de processen die leidden tot een verzamelhand-
schrift – zoals de productie van codices, het ordenen van tekstcollecties of het bewerken van teksten – 
en de overeenkomsten en verschillen die de individuele codices op het vlak van die processen verto-
nen. Zo kunnen enkele gaten in de gatenkaas worden gevuld. Deze studie maakt hier een begin mee 
door te zoeken naar gebruiksprofielen van meertekstcodices. 
 Op drie manieren betekent deze studie een vernieuwing ten opzichte van bestaand onderzoek naar 
meertekstcodices met Middelnederlandse teksten. Voor het eerst zijn in één studie meerdere verzamel-
handschriften op systematische wijze vanuit vergelijkend perspectief bestudeerd. Daarnaast zijn de 
casushandschriften bestudeerd vanuit het gecombineerde perspectief van de filologie en de codicolo-
gie, waarbij beide disciplines gelijkwaardig werden behandeld. De vragen, ten slotte, die in deze studie 
beantwoord worden, zijn traditioneel – voor wie was een bepaalde codex bestemd en hoe moest hij 
ermee omgaan? – , maar  de manier waarop ik ze beantwoord heb, is nieuw. Aan de hand van het be-
grip ‘gebruiksprofiel’ heb ik onderzoek gedaan naar het beoogde gebruik (de beoogde functie en de 
beoogde gebruiker) van meertekstcodices. 
 Uit het onderzoek is gebleken dat de gecombineerde aanpak van filologische en codicologische 
bestudering van meertekstcodices een meerwaarde heeft ten opzichte van een eenzijdige filologische 
of codicologische bestudering ervan. De medioneerlandistiek doet er goed aan (nog) meer aandacht te 
hebben voor de materiële context van de teksten die het bestudeert, want ‘materiality in manuscript 

                                                           
1 Der leken spiegel, boek II, kap. 52, vers 123-128, volgens het Comburgse handschrift: Brinkman & Schenkel 1997, II, 1098 
(tekst V.1i). In vers 127 heeft het handschrift ‘printipale’.  
2 Deze lezing werd gehouden op het congres ter gelegenheid van de publicatie van de editie van het Comburgse handschrift 
(Brinkman & Schenkel 1997). De schriftelijke neerslag ervan is in 1998 in Queeste gepubliceerd (Gerritsen 1998, 183). Het 
volledige citaat staat aan het begin van deze studie. 
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studies [...] matters’, zoals Orietta da Rold het stelt.3 In paragraaf 6.2 zal ik dit, bij wijze van epiloog, 
aan de hand van het handschrift-Van Hulthem nogmaals aantonen.  
 
In deze studie heb ik het begrip ‘gebruiksprofiel’ geïntroduceerd om uitspraken te kunnen doen over 
het beoogd gebruik van meertekstcodices met Middelnederlandse teksten. Zoals uit deze studie blijkt, 
is onderzoek naar gebruiksprofielen van meertekstcodices nuttig op twee niveaus: het vergroot ons 
inzicht in de individuele handschriften en het biedt een bruikbaar kader voor vergelijking tussen meer-
tekstcodices. Bovendien kan dit begrip ook toegepast worden op de samenstellende delen van een 
meertekstcodex (de codicologische eenheden), of elk van de verschillende fasen waarin een verzamel-
handschrift is aangegroeid (het gelaagd beoogd gebruik).  
 In het gebruiksprofiel worden de antwoorden op twee vragen gebundeld, die over elke codex ge-
steld kunnen worden: wat was de beoogde functie van de codex en wie was de beoogde gebruiker 
ervan? Het bundelen van deze vragen is te verkiezen boven onderzoek naar slechts één van beide. De 
functie en de gebruiker zijn immers aan elkaar verwant: de functie (beoogd of feitelijk) wordt uitge-
voerd door een gebruiker (beoogd of feitelijk). Een uitspraak over beide (over het gebruik) geeft een 
completer beeld van de codex.  
 Hoewel elk boek een gebruiksprofiel heeft, is het een modern concept en stelt het twee vragen aan 
codices die niet zullen zijn gesteld toen de boeken vervaardigd werden. De uitvoerder wist immers – 
voor de meerderheid van de codices – heel precies hoe het boek gebruikt moest worden en door wie. 
De moderne onderzoeker heeft echter alleen de codex. Op basis van de gegevens die voorhanden zijn, 
probeert hij een beeld af te leiden van de gebruiker die de bedenker op het oog had en de manier waar-
op die gebruiker volgens de bedenker met het boek moest omgaan. Hiermee stelt de onderzoeker zich 
een moeilijke opgave waarvoor geen kant en klare methode beschikbaar is. Om tot een uitspraak te 
komen, kan de onderzoeker het best op systematische wijze zoveel mogelijk informatie trachten te 
verzamelen om vervolgens de beschikbare informatie op elkaar te betrekken. Hoe nauwkeuriger zijn 
conclusies zijn onderbouwd, des te explicieter en preciezer ze worden. Op deze wijze is het voor 
iedereen helder waarop zij gebaseerd zijn, kan er op een scherpe manier over gedacht en gediscussi-
eerd worden en is het eenvoudig aan te geven waar zij eventueel bijgesteld moeten worden. 
 De zoektocht naar het gebruiksprofiel van het Oudenaardse Rijmboek heeft een meertekstcodex 
voor gemeenschappelijk eigen gebruik aan het licht gebracht die vermoedelijk was aangelegd om te 
worden voorgelezen. Het Oxfordse Boendale-handschrift bleek een doorzoekbaar commercieel pro-
duct met informatieve teksten dat waarschijnlijk vervaardigd was voor een rijke stedeling, en volgens 
mijn bevindingen was het handschrift-Vanden Stock een boekje voor eigen gebruik dat onder meer 
voor privé-devotie moest worden gebruikt. Deze conclusies maken duidelijk dat een gebruiksprofiel 
een indicatie van het beoogde gebruik is, geen uitspraak over een specifieke functie of toeschrijving 
aan een concrete gebruiker. Dit is een voordeel ten opzichte van eerdere uitspraken over meertekstco-
dices, die vaak te specifiek waren en doorgaans werden gebaseerd op één of enkele opvallende ken-
merken van de codex. Door het afwegen van alle beschikbare informatie over een meertekstcodex 
wordt, bijvoorbeeld, voorkomen dat verzamelhandschriften worden toegewezen aan een abdij die in 
een epiloog wordt genoemd (Rijmboek), een schoolboek worden genoemd op basis van één tekst ach-
teraan in de codex (Rijmboek), worden beschouwd als een scriptoriumexemplaar op basis van de aan-
wezigheid van verstotalen onder de versteksten (Van Hulthem), of worden gezien als een huisboek 
omdat er een tekst over de Tien Geboden in staat (Oxfordse Boendale-handschrift). Deze uitspraken 
geven niet noodzakelijk een foute typering van de codex, maar leveren door de beperkte argumentatie 
waarop ze zijn gebaseerd nauwelijks bouwstenen voor verder onderzoek naar de handschriftelijke 
overlevering van teksten in het algemeen en het fenomeen ‘meertekstcodex’ in het bijzonder. 
 Mijn systematische werkwijze en de daaruit voortgekomen conclusies over de drie casushand-
schriften leveren meer bruikbare bouwstenen voor verder onderzoek. Elk van de drie pijlers waarop 
mijn werkwijze is gebaseerd, heeft een meerwaarde. In de eerste plaats wordt een nauwkeurige be-
schrijving gemaakt waarbij alle inhoudelijke aspecten van de teksten, alle variante lezingen ten op-
zichte van de paralleloverlevering, alle handschriftelijke contexten van de paralleloverlevering en alle 
materiële aspecten van de codex in kaart worden gebracht. Deze beschrijving brengt allerlei details 
over de bestudeerde codex aan het licht, die eveneens inzicht in andere codices met dezelfde kenmer-
                                                           
3 Da Rold 2011, 13. Het volledige citaat staat aan het begin van deze studie. 
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ken kunnen geven. De representanten van de kapittelnummers bij Dat boec van der wraken in het Ox-
fordse Boendale-handschrift, bijvoorbeeld, helpen ons inzicht in het handschrift-Van Hulthem te ver-
groten (paragraaf 6.2). In de tweede plaats herinnert het theoretisch model, waarin het ontstaan van 
een meertekstcodex is beschreven, de onderzoeker tijdens de analyse van de gevonden informatie aan 
de potentiële mogelijkheden die er zijn. Dit model kan gebruikt worden bij elk onderzoek naar een 
meertekstcodex met Middelnederlandse teksten en verankert de codex in de boekcultuur waarin hij 
ontstaan is. Ten slotte wordt alle gevonden informatie in de analyse op elkaar betrokken. Dit levert 
onder meer inzicht op in de genese van meertekstcodices en de ordening van tekstcollecties. Dat in-
zicht kan vervolgens worden benut bij het bestuderen van andere verzamelhandschriften.   
 Deze werkwijze genereert een overdaad aan details die uiteindelijk lang niet alle gebruikt worden 
om een gebruiksprofiel op te stellen, maar dit onderzoek heeft aangetoond dat hij resultaten oplevert. 
Gedetailleerde materiële observaties lieten op het op vlak van de genese, de inhoudelijke samenstel-
ling en de kopiist een nieuw licht schijnen op het Oudenaardse Rijmboek. Een nauwkeurige studie van 
de paratekst in het Oxfordse Boendale-handschrift (i.c. de opschriften en de kapittellijsten) heeft aan-
getoond dat er verschillen bestonden tussen de vier boeken van de codex en dat had belangrijke gevol-
gen voor ons zicht op de genese van het handschrift. Voor dezelfde codex resulteerde het variantenon-
derzoek in de vaststelling dat de gebruikte leggers – vanuit modern oogpunt – mogelijk niet (allemaal) 
de volledige tekst bevatten. En de samenstelling van het handschrift-Vanden Stock (i.c. katern F) 
bleek minder eenvoudig dan de beperkte omvang van de codex deed verwachten, maar kon op grond 
van materiële en inhoudelijk argumenten worden doorgrond. 
 
Het model dat in hoofdstuk 2 werd opgesteld om het ontstaan van meertekstcodices theoretisch door te 
denken en de potentiële mogelijkheden te inventariseren, heeft een belangrijke rol gespeeld in het na-
denken over de gebruiksprofielen van de drie casushandschriften. Het model faciliteerde het onder-
zoek met een kader waarbinnen vergeleken kon worden, met een eenduidige terminologie om te spre-
ken over meertekstcodices, en met een aantal belangrijke overwegingen waarbij dient te worden stil 
gestaan als men nadenkt over verzamelhandschriften. Meerdere onderscheidingen die in het model zijn 
gemaakt, kwamen terug in elke casus. Naast het fundamentele verschil tussen bedenker, uitvoerder en 
gebruiker zijn de belangrijkste, ongetwijfeld, het onderscheid tussen tekst en schrijfproduct, tussen 
bewerker en kopiist, tussen eigen gebruik en gebruik door een ander, en tussen professionele, instituti-
onele en amateuruitvoerder. Ook het subtiele verschil tussen gebruiker en publiek bleek een nuttig 
onderscheid te zijn, en maakte het, bijvoorbeeld, mogelijk om de uitspraken over het Oudenaardse 
Rijmboek nauwkeuriger te maken.  
 Uit de drie casussen is, bovendien, gebleken dat bij het opstellen van een gebruiksprofiel rekening 
moet worden gehouden met twee processen die met elkaar in verband kunnen staan: de genese van de 
meertekstcodex en de samenstelling van de tekstcollectie. Een goed begrip van de totstandkoming van 
de codex en zijn inhoud helpt bij het maken van afwegingen. Op het vlak van de tekstcollectie bleek, 
bijvoorbeeld, dat de constatering dat Dit sijn die X plaghen ende die X ghebode en Dit sijn noch die X 
ghebode niet als twee aparte teksten over de Tien Geboden moesten worden gezien, maar als één tekst, 
gevolgen te hebben voor de interpretatie van de codex. Boek IV van het Oxfordse Boendale-
handschrift bleek hierdoor geen speciale nadruk te leggen op de Tien Geboden. In het handschrift-
Vanden Stock bleek, vervolgens, door het ontdekken van clusters in de eerste codicologische eenheid 
de diverse samenstelling ervan beter te interpreteren. Wat betreft de genese, ten slotte, bleken de drie 
casushandschriften elk op een andere wijze te zijn aangegroeid. Het Oudenaardse Rijmboek was waar-
schijnlijk bedoeld als groeicodex, waar stapsgewijs teksten aan werden toegevoegd. Het Oxfordse 
Boendale-handschrift bestond uit vier boeken die op elkaar waren afgestemd en dus waarschijnlijk 
samen in één band terecht moesten komen, en het handschrift-Vanden Stock bestond uit losse boekjes 
die samen werden gebundeld.  
 Verbonden aan de genese van de codex is de vraag of het handschrift, zoals het is overgeleverd, 
compleet is. Immers, bij een incomplete codex kan, in principe, enkel een uitspraak worden gedaan 
over het bewaarde gedeelte. In de praktijk zal het ontbreken van één blad in een lange tekst minder 
zwaarwegende gevolgen hebben voor het oordeel van de onderzoeker dan het verloren gaan van het 
eerste katern. De onderzoeker moet er rekening mee houden dat ook (meertekst)codices die compleet 
lijken door de eeuwen heen katernen of codicologische eenheden kunnen hebben verloren. In feite 
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geldt voor iedere codex: als de oorspronkelijke binding is verdwenen, is alles mogelijk. Verwijderen 
kan, verschuiven kan en toevoegen kan. Het bepalen van de genese van de codex wordt er niet een-
voudiger door. 
 De uitvoerder, in de rol van samensteller en/of kopiist, is zowel verantwoordelijk voor de genese 
van de codex als de samenstelling van de tekstcollectie. Het is zijn werk dat we te zien krijgen. Dat hij 
bij het uitvoeren van zijn taken kan afwijken van de wensen van de bedenker, was te zien in boek II 
van het Oxfordse Boendale-handschrift waar Van der wiven wonderlijcheit en Van ghevene (waar-
schijnlijk) per ongeluk als kapittels van Jans teesteye waren meegenummerd door de uitvoerder (i.c. 
de rubricator). Dit is een duidelijk voorbeeld van wat ik in deze studie heb aangeduid als ‘aangepast 
beoogd gebruik’. Door zijn prominente plaats in de codex vormt de uitvoerder in zijn rol als kopiist 
een belangrijke factor bij het construeren van een gebruiksprofiel. Zijn schrift en de wijze waarop hij 
het boek heeft voorbereid, geven daartoe waardevolle aanwijzingen, met name op het vlak van de be-
oogde gebruiker. De casussen hebben aangetoond dat de onderverdeling in beroepskopiisten, amateur-
kopiisten en institutionele kopiisten, en de onderverdeling in boeken voor (gemeenschappelijk) eigen 
gebruik en boeken voor anderen (als gift, of als commercieel product) het bespreken van de kopiist 
van een individuele codex vereenvoudigen. 
 Bij het zoeken naar gebruiksprofielen moet ook aandacht worden geschonken aan de bewerker. 
Vaststellen of deze rol samenvalt met de uitvoerder (de samensteller) van de meertekstcodex, of dat de 
bewerking in een eerder stadium in de overlevering van de teksten heeft plaatsgevonden, vormt een 
grote uitdaging voor de onderzoeker. Voor veel handschriften zullen we dit misschien nooit met ze-
kerheid kunnen bepalen, maar dat is geen reden om het niet te proberen. In deze studie bleek dat in het 
Oxfordse Boendale-handschrift en het handschrift-Vanden Stock vermoedelijk geen opvallende aan-
passingen zijn gedaan door een uitvoerder, maar dat de aanwezige veranderingen in de teksten eerder 
in de overlevering door een andere bewerker zijn aangebracht. In het Oudenaardse Rijmboek, daaren-
tegen, heeft de institutionele uitvoerder waarschijnlijk wel bewerkingen aangebracht ten behoeve van 
het beoogde gebruik van de codex. Dit sluit aan bij de overweging die ik in paragraaf 2.5 heb gefor-
muleerd: worden bewerkingen misschien vooral aangebracht door institutionele uitvoerders (kopiisten 
en samenstellers), omdat ze een speciale relatie hebben tot de gebruiker? Dat iemand heeft getracht de 
inhoud van het Rijmboek te presenteren als een eenheid met een bepaalde functie en een bepaald pu-
bliek bleek uit twee dingen: door aanpassingen in de prologen en de epilogen, en door elke tekst te 
voorzien van een rijmend opschrift. Deze laatste ingreep is feitelijk geen bewerking, maar kan wel 
worden toegeschreven aan de samensteller en geeft een duidelijke indicatie dat zorg is besteed aan de 
samenstelling van de codex. De onderzoeker die snel een indruk probeert te krijgen van het beoogde 
gebruik van een meertekstcodex zou tenminste hierbij stil moeten staan.4 
 Deze studie heeft aangetoond dat tekstcollectie en codex van elkaar afhankelijk zijn en gezamenlijk 
geanalyseerd moeten worden, maar niet hetzelfde zijn. Een codex is een tastbaar object dat noodzake-
lijk is om de tekst te fixeren, terwijl zonder geschreven tekst geen sprake kan zijn van een schrijfpro-
duct. Hier schuilt echter ook het grootste gevaar bij een onderzoek naar gebruiksprofielen. De valkuil 
die de onderzoeker moet vermijden, is het gelijkstellen van een codex aan zijn inhoud. In deze studie 
is meerdere malen gebleken dat een codex en een tekst twee verschillende zaken zijn, beide met een 
eigen beoogd gebruik. Het duidelijkst blijkt dat bij teksten waarin aanwijzingen voor aurale receptie 
voorkomen. Zulke teksten waren oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld om voor te lezen, maar het 
schrijfproduct waarin ze later werden opgenomen, hoefde niet noodzakelijk op dezelfde wijze gereci-
pieerd te worden. Voor elke meertekstcodex geldt bovendien dat het afleiden van het gebruiksprofiel 
op basis van één tekst onmogelijk is: hoogstens zijn de teksten aan het begin van een codicologische 
eenheid belangrijker bij het bepalen van het gebruiksprofiel van een meertekstcodex dan de andere 
teksten (ze zijn immers de reden waarom de codex werd begonnen), maar verderop in de codex zijn 
alle teksten, in principe, even belangrijk. 
  
Welke perspectieven zijn er voor verder onderzoek? Om de mogelijkheden voor het opstellen van 
onderbouwde gebruiksprofielen voor meertekstcodices met Middelnederlandse teksten te vergroten en 
de uitspraken erover nauwkeuriger te maken, is er behoefte aan nieuw onderzoek en aan de ontsluiting 
van informatie, zowel op materieel vlak als op tekstueel vlak. Vanuit codicologisch oogpunt zijn we 
                                                           
4 Gerard Sonnemans heeft voor enkele meertekstcodices de opschriften geanalyseerd (Sonnemans 1996). 
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niet alleen geholpen met het beschikbaar stellen van paleografische informatie, maar ook met onder-
zoek naar, onder meer, prikpatronen of samenstellingen van katernen. Nu geven de meeste studies 
slechts een gemiddelde aan: katernen van vier of zes bifolia zijn de norm, de verhouding tussen hoogte 
en breedte van een blad bedraagt 0,70 rond 1300, enzovoort. Dit zijn belangrijke vaststellingen, maar 
om een codex adequaat te kunnen analyseren, is het noodzakelijk dat ook de gegevens over elke indi-
viduele codex beschikbaar komen. Immers, wanneer de gemiddelde relatieve breedte van een blad 
0,70 bedraagt rond 1300, dan kwamen op dat moment ook bladen voor die breder of smaller waren. 
Juist de afwijkingen van de norm kunnen ons veel leren over de individuele codices.5 Meer beschikba-
re informatie kan helpen bij de interpretatie van de materiële kenmerken van een meertekstcodex en de 
uitspraken erover scherper maken. 
 De mogelijkheden voor het opstellen van gebruiksprofielen zullen ook vergroten wanneer meer 
informatie over inhoudelijke zaken beschikbaar komt. Onderzoek naar rijmspreuken, bijvoorbeeld, 
bestaat nog amper en onderzoek naar bewerkers en de soorten bewerkingen die ze uitvoeren, staat nog 
in de kinderschoenen. Onderzoek op het snijvlak van inhoudelijke en codicologische aspecten, zoals 
de studie van kapittellijsten, inhoudstafels en opschriften, of de relatie daartussen bestaat nog steeds 
slechts in beperkte mate, evenals onderzoek naar de relatie tussen foliëring en kapittellijsten of in-
houdstafels.  
 Al deze informatie op zich zal geen pasklare profielen geven. Pas wanneer informatie over de ma-
teriële kenmerken van de codex, gegevens over de teksten, over de paralleloverlevering, en/of over de 
inhoudelijke en materiële contexten waarin de paralleloverlevering zich bevindt op elkaar wordt be-
trokken, kunnen patronen zichtbaar worden. Voor de ene codex zullen duidelijkere lijnen aan het licht 
komen dan voor de andere, maar hoe meer nauwkeurige gegevens over alle (meertekst)codices be-
schikbaar worden gemaakt, des te beter zal het lukken om de patronen voor elke afzonderlijke codex te 
interpreteren. De enige manier om de lacune in onze kennis over meertekstcodices met Middelneder-
landse teksten te verkleinen, is datgene wat er rest nauwkeurig in kaart te brengen en te vergelijken. Zo 
kan ons beeld van de dynamiek van de Middelnederlandse literatuur scherper worden gesteld. 
 De Middelnederlandse literatuur is geen eiland. Teksten reisden over taalgrenzen heen en boeken 
uit Vlaanderen werden, in principe, niet anders gemaakt dan boeken uit Keulen, Londen of Parijs. Het 
onderzoek naar gebruiksprofielen hoeft daarom ook niet bij de grens te stoppen. Mijn werkwijze heeft 
zijn nut bewezen voor de meertekstcodices met Middelnederlandse teksten. Nu kan getest worden of 
hij ook op meertekstcodices met teksten in de andere volkstalen toepasbaar is, of op meertekstcodices 
uit de Lage Landen met Latijnse teksten. Bovendien kan de relatief kleine overlevering van meertekst-
codices met Middelnederlandse teksten en de daaraan gerelateerde beperkte hoeveelheid beschikbare 
data worden gecompenseerd door het betrekken van Engels, Duits, Frans of Latijns materiaal in het 
onderzoek. Deze confrontatie met handschriften in andere talen zal nieuwe wegen in het onderzoek 
openen. Met de nieuwe vragen die als gevolg daarvan aan het materiaal worden gesteld, kunnen we de 
gaten in onze kennis weer een beetje verder vullen. Vergelijkend handschriftenonderzoek met een 
internationale inslag lijkt mij dan ook de meest interessante weg die de medioneerlandistiek de ko-
mende decennia kan gaan volgen. 
 
 
 6.2  EPILOOG: HET HANDSCHRIFT-VAN HULTHEM  
 
Uit deze studie is gebleken dat het noodzakelijk is in het boek op zoek te gaan naar aanwijzingen om 
het te begrijpen: hoe dik zijn de katernen, hoe is er geprikt, hoe zijn de lijnen op het blad getrokken, 
worden die lijnen gerespecteerd, welke karakteristieke trekjes heeft het schrift van de kopiist, welke 
afkortingen worden gebruikt, wanneer laat de kopiist een regel onbeschreven, enzovoort. Kijken naar 
                                                           
5 Interessant zijn in dit opzicht enkele gegevens die Bozzolo & Ornato 1983 verstrekken. Op p. 304 (tabel XVI) geven ze aan 
dat de gemiddelde relatieve breedte in de twaalfde eeuw in het klooster Saint-Bertin 0,666 betrof, terwijl hij in Mont-Saint-
Michel 0,731 was. De relatieve breedte kan dus plaatsgebonden zijn. Op p. 309 geven ze bovendien aan dat ook de achter-
grond van de kopiist bepalend kan zijn voor verschillen in relatieve breedte (mijn cursivering): ‘Le phénomène de conver-
gence entre Paris et le reste de la France se poursuit au XVe siècle (0,711 contre 0,708), mais le variance des 32 manuscrits 
parisiens augmente de manière importante: 0,00266 contre 0,00098 au XIVe siècle. On pourrait voir dans ce changement 
l’effet d’un accroissement progressif de la production des amateurs qui vraisemblablement étaient plus libres à l’égard des 
certaines habitudes acquises.’ 
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wat er in een codex gebeurt, reconstrueren hoe hij tot stand is gekomen, onderkennen van de verschil-
lende lagen in het beoogd gebruik van het schrijfproduct en interpreteren van de uitkomsten door ze te 
koppelen aan de uitkomsten van het inhoudelijk onderzoek, het variantenonderzoek en het contextueel 
onderzoek levert een weloverwogen en degelijk onderbouwde uitspraak op over het beoogd gebruik 
van een handschrift. 
 De tekstuele informatie die wordt verkregen uit het onderzoek en de materiële informatie zijn beide 
van evenveel belang wanneer een gebruiksprofiel wordt opgesteld. Wanneer een van beide minder 
aandacht krijgt, zal de uitspraak minder betrouwbaar zijn. De studie van meertekstcodices met Mid-
delnederlandse teksten werd tot nu toe echter voornamelijk verricht vanuit een letterkundige achter-
grond, waardoor meestal de teksten centraal staan en uitspraken over de materiële aspecten enkel die-
nen ter kadering van de tekstcollectie. Om het belang van een combinatie van beide aspecten nog een 
laatste maal te onderstrepen, wil ik vanuit dit perspectief, en met de in deze studie gebruikte termino-
logie, kijken naar enkele tot nu toe onopgemerkt gebleven, materiële kenmerken van de meest onder-
zochte meertekstcodex met Middelnederlandse teksten: het handschrift-Van Hulthem. 
 

 
 
Het handschrift-Van Hulthem heeft al veel pennen in beweging gebracht. Op basis van de inhoud – 
meer dan tweehonderd teksten van divers allooi – is het handschrift een repertoirehandschrift ge-
noemd, en, in combinatie met de enigmatische verzentellingen die onder de meeste versteksten zijn 
aangebracht, een scriptoriumexemplaar. Dat beide typeringen hardnekkig in de opvattingen van onder-
zoekers verankerd zijn, blijkt wel uit de recente bespreking van de codex die Frits van Oostrom in zijn 
literatuurgeschiedenis van de veertiende eeuw heeft opgenomen.6 De hypothese dat het handschrift-
Van Hulthem een repertoirehandschrift was, is gebaseerd op de aanwezigheid van een groot aantal 
sproken (en toneelteksten) in de codex. De scriptoriumhypothese combineert het grote aantal teksten 
                                                           
6 Van Oostrom 2013, 13. 

 
Afbeelding 6.1: Handschrift-Van Hulthem, f. 181v-182r. Voor het opschrift van tekst 176 (f. 181va) laat de kopiist 
slechts twee regels onderaan een kolom onbeschreven, zodat hij de tekst bovenaan de volgende kolom kan beginnen. 
Voor het opschrift van tekst 177 (f. 182ra) laat hij negen regels onbeschreven en voor het opschrift van tekst 178 (f. 
182rb) acht. Wanneer hij voor het opschrift van tekst 177 eveneens één regel minder onbeschreven had gelaten, had hij 
de verzentelling bij die tekst onderaan de kolom 182ra kunnen plaatsen. De kopiist hield dus weinig rekening met de 
lengte van de teksten. 
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met een tweede kenmerk: de verzentelling onder de meeste versteksten. Het enige argument waarop 
deze hypothese stoelt, is de aanname dat de verzentelling diende voor de berekening van de kosten van 
het kopiëren van een bepaalde verstekst uit de codex. Nadat de klant, die het scriptorium bezocht waar 
de codex ter inzage lag, had gekozen welke teksten hij eruit gekopieerd wilde hebben, kon de kopiist 
aan de hand van de verzentelling de prijs eenvoudig berekenen. De teksten waren bovendien genum-
merd, waardoor het ‘bestellen’ van een tekst heel eenvoudig kon gaan: het handschrift-Van Hulthem 
als de Chinese menukaart van de medioneerlandistiek. Bewijzen voor dit gebruik van de verzentelling, 
noch voor codices die dienden als scriptoriumexemplaar, zijn er niet, zoals Jan Willem Klein heeft 
beargumenteerd.7 Zijn poging ten spijt om uit te leggen dat een scriptoriumexemplaar een twintigste-
eeuws verzinsel is, blijft het stalenboek rondwaren in de wetenschap, en dat terwijl de uitgebreide 
codicologische beschrijving die Herman Brinkman en Janny Schenkel van de codex hebben gepubli-
ceerd, uitnodigt tot een nadere bestudering van de codex.8 
 Recent heb ik getracht om de codex vanuit een vergelijkend perspectief te benaderen. Daarbij heb 
ik zowel gezocht naar voorbeelden van codices met genummerde teksten (waarover hieronder meer) 
als naar codices waarin verzentellingen voorkwamen in, naast, boven of onder de teksten.9 Deze laat-
ste vergelijking leverde helaas geen antwoord op de vraag waarom er in het handschrift-Van Hulthem 
zo consequent verzentellingen onder de versteksten zijn geplaatst, maar toonde wel aan dat verzentel-
lingen voor uiteenlopende doeleinden bij een tekst konden zijn opgegeven. In dezelfde publicatie heb 
ik bovendien toegelicht dat de wijze van noteren van de verzentellingen in het handschrift-Van Hul-
them naarmate de codex groeide steeds beknopter werd. De eerste teksten werden in een volzin be-
schreven, zoals ‘Item, dit boec van sente Brandaen houdt ----- XXIC ende XCVIII verse’ (tekst 2), terwijl 
de laatste verzentellingen niet meer dan ‘Amen. IIIIC LII verse’ zijn (tekst 192).10 Had de kopiist geen 
zin meer om een volledige volzin te noteren na elke verstekst? Is deze verkorting van de verzentellin-
gen een manier om tijd te winnen? Dit zijn oncomfortabele verklaringen, omdat hieruit volgt dat de 
kopiist al voor de helft van de codex de verzentellingen zo kort mogelijk begint te noteren. Met nog 
meer dan honderd folia te gaan, is de tijdswinst minimaal en als hij geen zin meer had, waarom liet hij 
ze dan niet weg? 
 Het gedrag van de kopiist is nog nooit onderzocht. Met het oog op het mogelijke gebruiksprofiel 
van het handschrift-Van Hulthem wil ik hier daarom aan de hand van enkele observaties – die te con-
troleren zijn in de facsimile-editie van het handschrift – aantonen dat dit een interessante invalshoek 
vormt om de codex beter te begrijpen.11 Om te beginnen blijkt dat de kopiist van het handschrift-Van 
Hulthem een voorkeur heeft om zijn teksten op de eerste regel van een kolom te laten beginnen, terwijl 
hij daarna het opschrift onderaan in de voorgaande kolom plaatst. Dit is door heel de codex op te mer-
ken. Hier wil ik me beperken tot het begin van de codex. Daar lijkt bovenaan beginnen zelfs de regel 
te zijn. In de witruimte na tekst 2, onderaan f. 11ra, staat het opschrift van tekst 3. Tekst 3 begint bo-
venaan f. 11rb en loopt tot ongeveer tweederde van f. 13rb. In de witruimte na tekst 3 staat het op-
schrift van tekst 4. Tekst 4 begint met een rode initiaal van vier regels hoog bovenaan f. 13va, hoewel 
er onderaan f. 13rb genoeg ruimte was voor een initiaal van deze grootte. Op f. 15rb herhaalt zich deze 
situatie als tekst 4 eindigt en in de riante witruimte enkel het opschrift van tekst 5 is genoteerd. Tekst 5 
zelf begint bovenaan f. 15va. Pas met tekst 6 begint de kopiist niet bovenaan een kolom, aangezien hij 
anders f. 19vb bijna volledig onbeschreven moest laten. Op f. 21rb laat hij vervolgens onderaan weer 
twee regels onbeschreven na een opschrift binnen tekst 6. Het volgende gedeelte van tekst 6 begint op 
f. 21va bovenaan met een rode lombarde van twee regels hoog, die dus evengoed in de laatste twee, 
onbeschreven regels van f. 21rb had kunnen staan.12  

                                                           
7 Klein 1995A, 23-25. Hogenelst 1997, I, 100 en Schenkel 1997, 55 waren echter nog niet overtuigd. 
8 Brinkman & Schenkel 1999, I, 33-77. 
9 Ermens 2013. In deze publicatie heb ik een handschrift met verzentellingen over het hoofd gezien: de autograaf van de 
Brabantsche yeesten, boek VI (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 17017). Zie Houthuys 2009, 125-128. 
10 Ermens 2013, 16. 
11 Facsimile: Handschrift-Van Hulthem, 1999. 
12 De kans is groot dat ook de tweede tekst in het handschrift-Van Hulthem, Van sente Brandane, bovenaan in een kolom 
begon. Volgens de verzentelling onderaan de tekst telde hij 2198 verzen. Hiervan zijn er 1875 bewaard gebleven. Er ontbre-
ken er dus 323. Brinkman & Schenkel 1999, I, 35 hebben berekend dat de kopiist in dit gedeelte van de codex gemiddeld 46 
regels per kolom schreef. Voor de 323 ontbrekende verzen van Van sente Brandane zijn dan zeven volledige kolommen en 
één regel in de achtste kolom nodig. De eerste versregel moest echter voorzien worden van een meerregelige initiaal, dus is 
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 Dat de kopiist bij de eerste teksten bovenaan in een kolom kan beginnen, lijkt niet het resultaat te 
zijn van een berekening vooraf, aangezien het regelaantal dat hij per bladzijde schrijft niet gelijk is – 
er zijn zelfs verschillen tussen recto- en versozijde. Brinkman en Schenkel geven aan dat hij 44 à 47 
regels per kolom schreef, en aan het begin van de codex gemiddeld 46.13 Een nadere beschouwing van 
het gedrag van de kopiist toont aan dat hij zelfs in het geheel niet berekende hoeveel ruimte hij nodig 
had voor een bepaalde tekst. Dit blijkt onder meer uit tekst 8. De kopiist had hier de eerste dertien 
regels van een kolom onbeschreven gelaten voordat hij met de tekst begon (waarna hij het opschrift op 
de eerste regel in de kolom plaatste). Tekst 8 eindigt op de eerste regel van f. 24rb, op de tweede regel 
van die kolom staat ‘Amen’, de derde regel is onbeschreven en de vierde en vijfde regel bevatten de 
verzentelling. Uit deze verzentelling mag afgeleid worden dat de kopiist op de hoogte kon zijn van de 
exacte lengte van tekst 8, maar dat hij daar geen gebruik van maakte. Immers, als hij voorafgaand aan 
tekst 8 vijf regels minder onbeschreven had gelaten, had hij het opschrift van tekst 9 op de eerste regel 
van f. 24rb kunnen plaatsen. Wanneer hij zes of zeven regels minder onbeschreven had gelaten, had hij 
zelfs het opschrift onderaan f. 24ra kunnen plaatsen, zodat tekst 9 bovenaan f. 24rb kon beginnen. 
Hetzelfde herhaalt zich tussen tekst 11 en 12 (en men vergelijke ook tekst 16 en 17). Onderaan f. 25rb, 
na tekst 12, laat de kopiist vervolgens voldoende regels onbeschreven (5 regels) om een opschrift te 
plaatsen, maar het opschrift van tekst 13 plaatst hij op de eerste regel van f. 25va. Voor tekst 20 en 23 
plaatst hij ten slotte het opschrift weer onderaan de kolom die aan de tekst vooraf gaat, zelfs al zijn 
daar maar drie onbeschreven regels. 
 Het gedrag van de kopiist is opmerkelijk. Het aantal regels dat hij per kolom voorziet varieert 
(soms zelfs per bladzijde), hij laat tussen twee teksten telkens een verschillend aantal regels onbe-
schreven voor het opschrift van de volgende tekst, en hij lijkt een voorkeur te hebben om een tekst 
bovenaan een kolom te laten beginnen, maar maakt daarvoor geen berekeningen en wijkt daar soms 
zonder duidelijke reden van af. Eveneens opvallend is dat de kopiist, ondanks zijn voorkeur om bo-
venaan in een kolom met een nieuwe tekst te beginnen (of desnoods met een opschrift), meerdere ma-
len enkel de verzentelling van de voorgaande tekst in de eerste regel van de nieuwe kolom plaatst 
(tekst 30, 33, 54, 66, 173 en 177 – afbeelding 6.1), in plaats van deze in de ondermarge te schrijven, 
zoals hij tweemaal doet (tekst 47.2 en 164). Op basis van deze onregelmatigheid neem ik aan dat de 
kopiist geen professioneel kopiist was. Zoals Brinkman en Schenkel hebben aangetoond, was hij 
waarschijnlijk een klerk, aangezien zijn werk een bepaald ‘cultureel residu’ bevat: hij gebruikt enkele 
kenmerkende trekjes van klerken die werkzaam zijn in een administratieve functie. De manier waarop 
hij een verzentelling noteert, lijkt sterk op die van een notatie in een rekeningboek.14 De kopiist was 
dus een professionele schrijver, die blijkbaar wist hoe hij een boek moest maken, maar dat niet echt 
efficiënt deed. 
 Waarom gebruikt een kopiist die telt hoeveel verzen een tekst bevat de informatie die hij verkrijgt 
niet, waarom plaatst hij die informatie niet onder een tekst, maar in de eerste regel van een kolom, en 
waarom wordt hij in de gebruikte formuleringen bij zijn verzentellingen, terwijl hij nog meer dan hon-
derd bladen moet kopiëren, steeds korter? Dit zijn drie zeer interessante vragen, omdat ze aan de func-
tie raken van de verzentellingen. De kopiist maakte er zelf geen gebruik van. Waarom zou hij de ver-
zen dan geteld hebben? Heeft hij ze wel geteld? Immers, door een verzentelling op de eerste regel van 
een nieuwe kolom te plaatsen, in plaats van in de ondermarge na de tekst, lijkt hij ze gewoon te note-
ren als onderdeel van de tekst, alsof hij niet door had waar ze voor dienden. Betekent dit dat hij de 
verzentellingen overnam uit zijn legger? Als dat zo is, is het de legger die een steeds kortere formule-
ring voor de verzentelling bevat. Hoe zag die legger er dan uit? 
 Ooit heeft Jan Deschamps geopperd dat het handschrift-Van Hulthem een afschrift is ‘van een ou-
der verzamelhandschrift [...], waarin reeds al de stukken in dezelfde volgorde voorkwamen.’15 Integra-
le kopieën van omvangrijke meertekstcodices zijn echter zeldzaam (hoofdstuk 3, noot 324) en vragen 
dus, evenals de scriptoriumhypothese, een verklaring voor iets uitzonderlijks. Mijns inziens is het 
handschrift-Van Hulthem minder uitzonderlijk dan doorgaans wordt aangenomen. Zoals Klein heeft 
beargumenteerd, is de codex waarschijnlijk samengesteld met teksten afkomstig uit meerdere leggers, 
                                                                                                                                                                                     
het onwaarschijnlijk dat de tekst op een van de laatste regels van een kolom is begonnen. Aangezien 46 regels per kolom een 
gemiddelde is, lijkt het voor de hand te liggen dat de kopiist in minstens één kolom één regel meer heeft geschreven. 
13 Brinkman & Schenkel 1999, I, 35. 
14 Brinkman & Schenkel 1999, I, 58-60. 
15 Deschamps 1972, 133. 
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bijvoorbeeld kleine boekjes, losse bladen en rollen.16 Wanneer dit correct is, valt eenvoudig te verkla-
ren waarom er verzentellingen in de leggers voorkwamen: iemand schreef onder de teksten op de leg-
gers hoe lang ze waren, zodat de kopiist daar gebruik van kon maken als hij de codex vervaardigde. 
Dit verklaart tevens waarom bij de prozateksten de lengte niet wordt opgegeven: de ruimte die een 
prozatekst in een codex inneemt, hangt niet af van een vast aantal regels, zoals bij een verstekst, maar 
van de grootte van het schrift en de breedte van de kolom waarin hij geschreven wordt. Er kon dus 
geen lengte-indicatie voor de prozateksten worden gegeven door de samensteller. 
 Toevoeging van verzentelling op een legger ten behoeve van het kopiëren van de tekst die hij be-
vat, is een voorbeeld van gelaagd beoogd gebruik: er wordt een nieuw schrijfproduct met een eigen 
gebruiksprofiel gecreëerd. Bovendien zouden de verzentellingen in de leggers van het handschrift-Van 
Hulthem een indicatie kunnen zijn dat er reeds voorafgaand aan het kopiëren een bepaalde volgorde 
voor de teksten was vastgesteld. Immers, indien de verzentellingen in één arbeidsgang door een sa-
mensteller op de leggers zijn aangebracht, is het voorstelbaar dat hij de teksten die vooraan in de co-
dex zouden komen nog ambitieus voorzag van een uitgebreide formulering voor de verzentelling, 
maar dat hij na enige tijd geen zin meer had om zoveel te moeten schrijven, waardoor hij steeds korte-
re formuleringen ging gebruiken. 
 Een belangrijk argument voor een vooraf bepaalde volgorde van de teksten in het handschrift-Van 
Hulthem is te vinden in de nummering van de teksten. Zoals ik in mijn recente artikel over deze codex 
aannemelijk heb gemaakt, is het zeer wel mogelijk dat de tekstnummering diende om de codex door-
zoekbaar te maken aan de hand van een inhoudstafel.17 Werden deze inhoudstafel en tekstnummering 
bedacht nadat de codex was voltooid, of al in een eerder stadium? En in dit laatste geval: behoort de 
nummering tot het oorspronkelijke plan, of is het een aanpassing op het oorspronkelijke plan (omdat, 
bijvoorbeeld, de codex dikker werd dan verwacht)? Deze vragen zijn te beantwoorden met een obser-
vatie in de beschrijving van Brinkman en Schenkel. Hieruit blijkt dat in het handschrift-Van Hulthem 
hetzelfde gebeurd kan zijn als in een van de teksten van het Oxfordse Boendale-handschrift: evenals 
naast de kapittelopschriften van Dat boec van der wraken representanten van de kapittelnummers 
staan, komen er naast de opschriften van de teksten in het handschrift-Van Hulthem representanten 
voor van de bijbehorende nummers. Tussen de kapittels van Dat boec van der wraken waren deze 
cijfers met inkt aangebracht, maar in de witruimten tussen de teksten van het handschrift-Van Hulthem 
is dat met blinde stift gedaan. Deze blinde nummering is pas aangebracht nadat een tekst (of een groep 
teksten?) was gekopieerd, zoals blijkt uit de beschrijving van Brinkman en Schenkel, maar zeer waar-
schijnlijk niet pas nadat alle teksten waren gekopieerd.18 Dit is een sterke aanwijzing dat er al een ge-
nummerd overzicht met opschriften bestond op het moment dat het handschrift-Van Hulthem werd 
gekopieerd, aangezien het nummer alleen zinvol is als er ergens een corresponderend nummer te vin-
den is. De eventuele inhoudstafel van het handschrift-Van Hulthem werd derhalve niet samengesteld 
op basis van de opschriften (zoals bij Jans teesteye het geval was), maar inhoudstafel en opschriften 
werden overgenomen van hetzelfde overzicht (zoals bij Dat boec van der wraken) – of het overzicht 
waarop de opschriften waren gebaseerd, was een inhoudstafel die als los katern vooraan in de codex 
werd ingevoegd. 
 De aanwezigheid van een genummerd inhoudsoverzicht dat reeds tijdens het kopiëren van het 
handschrift-Van Hulthem bestaan moet hebben, geeft aan dat de bedenker van het schrijfproduct al in 
zijn oorspronkelijke plan rekening hield met de doorzoekbaarheid van de codex. Doorzoekbaarheid 
was echter alleen relevant wanneer de codex van meet af aan een groter aantal teksten zou gaan bevat-
ten. De beoogde gebruiker moet dus iemand zijn die een dik boek met veel teksten wilde hebben of 
kon gebruiken. Waar het genummerde inhoudsoverzicht zich bevond is niet met zekerheid te bepalen, 
maar twee scenario’s lijken mogelijk. Het inhoudsoverzicht kan speciaal voor het handschrift-Van 
Hulthem zijn opgesteld, of het bestond al. Met andere woorden: het inhoudsoverzicht geeft de volgor-
de aan waarin de teksten die tot dan toe in een collectie van losse bladen, booklets en rollen werden 
bewaard, moesten worden opgenomen in de codex, of het handschrift-Van Hulthem is een integrale 
kopie van een andere meertekstcodex. Dat laatste, zoals ik hierboven heb vermeld, betwijfel ik. Res-
teert de vraag hoe geloofwaardig het is dat een stapeltje losse teksten door een samensteller wordt 
                                                           
16 Klein 1995A, 24-26. 
17 Ermens 2013, 2-16. 
18 Brinkman & Schenkel 1999, I, 57-58. 
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genummerd, voorzien van een verzentelling om de kopiist te helpen, en – mogelijk – van een (nieuw) 
opschrift, waarna een inhoudsoverzicht wordt samengesteld waarin de opschriften op volgnummer 
worden opgenomen en op basis waarvan de kopiist weet in welke volgorde hij moet werken en aan de 
hand waarvan hij elke gekopieerde tekst met blinde stift kan voorzien van een representant.19 
 Aan de hand van enkele niet-inhoudelijke observaties kan al een nieuw beeld van het handschrift-
Van Hulthem worden gevormd. De voorlopige conclusie is dat niet de kopiist de teksten in de codex 
nummerde en van een verzentelling voorzag, maar dat een samensteller dat deed. Deze samensteller 
moest orde aanbrengen in een stapel losse teksten. Waar hij deze vandaan haalde, is onzeker, maar het 
lijkt aannemelijker dat iemand losse teksten, die hij reeds in zijn bezit had, wilde bundelen in een 
boek, dan dat iemand al deze teksten speciaal bestelde om in een codex te laten opnemen. Was de 
bezitter van de losse teksten zelf de samensteller? Heel goed mogelijk is dat hij ook de bedenker van 
het schrijfproduct was, en misschien zelfs de gebruiker. Nam iemand met veel losse teksten een min-
der ervaren kopiist in de arm om een boek te maken waarin hij zijn verzamelde teksten allemaal bij 
elkaar in één band had, waarin hij ze makkelijk terug kon vinden? Uitvoeriger onderzoek waarin alle 
materiële en inhoudelijke aspecten van de codex worden betrokken, is nodig om dit gebruiksprofiel 
scherper te stellen, maar deze voorlopige conclusie opent interessante perspectieven – zeker wanneer 
hij gecombineerd wordt met het werk van Brinkman en Kestemont – en toont de zinvolheid van mijn 
benadering.20 
 

                                                           
19 Voor de opschriften in het handschrift-Van Hulthem zie Sonnemans 1996, 67-69. 
20 Brinkman 2000 en Kestemont 2010 laten beiden hun licht schijnen over de herkomst van de tekstcollectie. 
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SUMMARY 
 
 

FUNCTION AND USER  
 

A STUDY ON THE CONSTRUCTION OF FUNCTION/USER PROFILES  
OF MULTI-TEXT CODICES CONTAINING MIDDLE DUTCH TEXTS 

 
 

This study focuses on multi-text codices preserving Middle Dutch texts (ca. 1250-1500), and tests an 
approach in order to answer the questions ‘who was the intended user of the codex?’ and ‘what was its 
intended function?’ when no concrete information about its user and function can be found in the co-
dex. As part of the HERA funded project ‘Dynamics of the Medieval Manuscript’, this study mainly 
deals with multi-text codices containing at least one short narrative verse text.  
 Many multi-text codices preserving Middle Dutch texts have come down to us without colophons, 
owner marks or any concrete evidence about their origins. Whom they were made for and how they 
were intended to be used is unknown. In the past researchers have tried to fill in these blanks by look-
ing at the contents of the manuscripts, often without paying close attention to the materiality of the 
codex. Since the last decade of the twentieth century the interest in multi-text codices and their mate-
rial aspects has increased, resulting in reliable codicological descriptions of the codices and attempts to 
add material arguments to hypotheses based on their contents. Although this ‘codicological turn’ has 
enlarged our knowledge of multi-text codices, each of them has been studied more or less independ-
ently until now, and each study has used a different approach. This makes it difficult to compare re-
sults and gain more insight in the phenomenon of the ‘multi-text codex’. 
 To gain more insight into this phenomenon and to make the research results comparable my ap-
proach has three aims, which are innovative in Middle Dutch studies. First it looks systematically at 
multi-text codices from a comparative point of view. Secondly three case studies will be studied from 
both a philological and a codicological perspective, in which both perspectives are treated as equally 
important. These two aims result in five ways to obtain information about an individual multi-text 
codex: (1) a description of the contents, (2) a comparison between the texts and their parallel versions, 
(3) a comparison between the textual and material contexts in which the texts and their parallel ver-
sions can be found, (4) a codicological description, (5) the dating and localizing of the manuscript. 
The third aim is to answer the traditional questions – for whom was a certain codex made and how 
was it intended to be used? – in a new way, by formulating a ‘function/user profile’. A theoretical 
model (chapter 2) describing the making of a multi-text codex was created to remind the researcher 
about the potential possibilities (types of codices, scribes, users, etc.), to provide a useful terminology, 
and to make it possible to formulate all function/user profiles in a similar way. 
 Chapters 3, 4 and 5 present three case studies. These case studies each focus on a single manu-
script, chosen on grounds of material diversity, different contents and a different date of production: 
 
 1. Oudenaarde Verse Book (ca. 1300, Oudenaarde region) 
 2. Oxford Boendale Manuscript (ca. 1375, Brabant) 
 3. Vanden Stock Manuscript (ca. 1450, Ghent region) 
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Chapter 1 introduces my research, and includes a section on the codicological definition of multi-text 
codices and a section on the occurrence of multi-text codices in vernacular languages, dealing with the 
earliest examples in French, English, German and Dutch. The final section of this chapter discusses 
the starting points for function/user profile research: the results of prior research. Results from book 
historical research (e.g. the rise of urban scribal activity), philological research (e.g. the presence of 
clusters and dyads in text collections), and codicological research (e.g. the material choices a scribe 
made) are briefly touched on. 

 
In chapter 2 a model is presented to facilitate the study of a multi-text codex. Like any other ‘writing 
product’ a multi-text codex needs three roles to be fulfilled: (1) the initiator, who has the initial plan to 
make a writing product, (2) the executor, who makes the writing product, and (3) the user, who uses it. 
This model results in a diagram showing the construction of a ‘multi-text codex’, indicating all the 
roles that play a part in its production (table 1). 
 Any written message can be considered a writing product. Many of these writing products will be 
started on a blank surface, but in fact every addition to an existing writing product creates a new writ-
ing product too. All of these writing products have their own specific function/user profile. The initia-
tor of a writing product has a user and a function in mind. This intended user and intended function 
can already be very specific (e.g. a book of hours for the king), but in other cases they may be very 
general (e.g. a book to read out loud to an audience). The initiator also already knows what (kind of) 
texts will be in the codex, what it will look like, and who will make it.  
 

 
 
 Four different types of function/user profile can be discerned. First the original function/user pro-
file, the intended user and the intended function of a multi-text codex as thought of by the initiator. 
Finding this first type of function/user profile is hardly ever possible. What the researcher sees is the 
second profile, which  can be called the ‘the adjusted intended function/user profile’, the result of the 
execution of the ideas of the initiator. The executor has to transform these ideas into a material object 
and many things can happen during that process, e.g. the appearance of the codex can change, or the 
contents can change. These changes to the ideas of the initiator may in practice not have any conse-
quences to the intended user or function at all, but it is important to be aware of this theoretical possi-

 
Table 1: Diagram of the construction of the writing product ‘multi-text codex’.  
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bility. Thirdly, later additions and changes to the codex do change the intended user and intended 
function. Adding a new text on a blank page, adding extra quires to the existing codex, or censoring a 
text at a later stage, are all examples of the creation of a new writing product with a new function/user 
profile, which we can call ‘the layered intended function/user profile’. Finally we have to distinguish a 
fourth function/user profile, the ‘actual function/user profile’: who actually used this codex and how?  
 
Chapter 3 presents the first case study, showing the importance of the role of the editor, and the dis-
tinction between user and audience. Furthermore it demonstrates the usefulness of the combined phi-
lological and codicological approach. The Oudenaarde Verse Book, which has come down to us in 
fragments, is the oldest surviving example of a multi-text codex containing Middle Dutch texts. The 
33 remaining folios were, according to the contemporary foliation, once part of a large codex of at 
least 257 folios. These fragments preserve parts of twelve verse texts, including five saints’ lives, a 
verse treatise on the importance of confession and Dutch translations of Disticha Catonis, Facetus 
‘cum nihil utilius’ and Visio Philiberti. 
 It is likely that the codex was produced in several stages. The (reconstructed) quire sizes, and dif-
ferences in decorations, corrections and prickings all point in this direction. Since the codex was cop-
ied in stages by one scribe it probably never left the immediate surroundings of this scribe, otherwise it 
would have been difficult to continue adding texts. Therefore the codex was probably a manuscript for 
private (communal) use. The scribe does not seem to be a professional scribe/illuminator: his execu-
tion of the decorated initials, his choice of decorated initials, his prickings, and his quire sizes all are 
remarkable because they do not follow the customary patterns in book-making. However, he did know 
how to write, and his Latin is flawless. Moreover, he seems to imitate a twelfth century initial style 
that occurs in religious manuscripts from France. Clearly this institutional scribe had some experience 
as a writer, knew what manuscripts looked like, but did not have much experience as a book-maker. 
 The rubrics, the prologues and the epilogues to the texts in this codex contain interesting informa-
tion that may help to construct a function/user profile for the codex. All extant rubrics are two to six 
lines long verse rubrics. This means that someone tried to create a sense of unity in the codex. The 
information in the prologues and epilogues to the saints’ lives, too, is very similar, as is the informa-
tion in the epilogue to the treatise on the confession. They all indicate that the texts were meant to be 
read aloud to a group of people. However, as no other copies of these texts have survived, it is impos-
sible to find out whether they were part of the original text or not. The prologue to the Middle Dutch 
translation of Disticha Catonis, on the other hand, has come down to us in several copies. The copy in 
the Oudenaarde Verse Book stands out, because it is the only text witness with remarkable variants, 
indicating that this copy may also have been meant to be read aloud. The Oudenaarde Verse Book may 
well therefore have been a codex intended for reading to a lay audience in a community.  
 
The case study in chapter 4 illustrates the adjusted intended function/user profile, the importance of 
the comparison between the texts from the codex and their parallel versions (and the role of the com-
piler), and the limitations a professionally produced (commercial) book creates for conclusions about 
the function/user profile. The Oxford Boendale Manuscript is a codex containing three texts that were 
written by the Antwerp town clerk Jan van Boendale: a verse translation of Albertanus of Brescia’s 
Liber consolationis et consilii (or Melibee), Jans teesteye, and Dat boec van der wrake. Jans teesteye 
is followed by two shorter texts: one on the character of women (Van der wiven wonderlijcheit) and 
one on the benefits of giving. Each of the longer texts fills one codicological unit of three or four 
quires. A fourth codicological unit of similar size contains four shorter verse texts: Van Maskeroen, 
the Dutch translation of Ordene de chevalerie (a text on Saladin and Hugh of Tiberias); Van X plaghen 
ende van X ghebode, and a 25-line reprise about Saladin. The four codicological units have been linked 
together by adding the table of contents for the next unit on the blank final leaves of the previous unit. 
 This codex is a commercial product, copied by two cooperating professional scribes. It is copied 
with great care, but provides hardly any material clues about the user, since the executor is neither the 
initiator, nor the user. It only indicates that the intended user (or his benefactor) had the financial 
means to order such a codex. The contents point in the direction of an intended user living in the city, 
possibly with some influence in the city government. The texts do not seem to have been adapted for 
this intended user, but a comparison with parallel versions has revealed that several texts in the codex 
do not seem to represent a full copy of the text. The copies of Melibee, the text on Saladin and Hugh 
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of Tiberias, and Van der wiven wonderlijcheit are incomplete, and both Jans teesteye and Dat boec 
van der wraken have indications within the text that some parts are missing. The tables of contents of 
the three Boendale texts have various origins. The table of contents for Melibee was copied from the 
table of contents in the scribe's exemplar (because the differences between headings and table of con-
tents are extensive) and the table of contents for Dat boec van der wraken was copied from the same 
list as the headings in the text (because they are similar, but in some cases the headings are shortened 
to fit in the blank space between the chapters). The table of contents for Jans teesteye was based on the 
headings in the text, accidentally including the headings of the two shorter texts added after Jans 
teesteye as chapters of this longer text. This is a good example of an adjusted intended function. 
 
The fifth chapter presents the third case study, which illustrates the layered intended function/user 
profile. The so-called Vanden Stock Manuscript is a small manuscript. Its 38 leaves are made of paper 
with eight different watermarks, and can be divided in three codicological units, all written by the 
same scribe in an idiosyncratic hand. An examination of this hand and its corrections in the margins 
suggests that all units were copied for private use: the executor is the user (and probably the initiator). 
The first unit contains three clusters of texts: first three lists (questions and answers, advice on table 
manners); second three texts on the final judgement (memento mori) and the apocalyptic events sur-
rounding it; third several groups of sayings in which religious topics are present but not the main fo-
cus. Another text about the finality of life closes this unit. The second unit (one bifolio) contains an-
other group of sayings. The third unit contains a verse translation of the seven penitentiary psalms. 
Conclusions about the function/user profile of the entire manuscript can only be derived from the 
function/user profiles of the three separately copied codicological units. The functions of each of the 
units (and of the clusters in the first unit) have to be combined to come to the overall function of the 
codex. Only after it was decided that the three units should be bound together, the final bifolio, con-
taining a single text, was added to the codex. This text, a so-called abc-darium, is the only prescriptive 
text in the codex, stressing its overall function: a collection of texts containing useful information con-
cerning everyday life and the afterlife. 
 
The first section of chapter six summarizes the outcomes of the case studies, and stresses the useful-
ness of a systematic and comparative approach, the introduction of the function/user profile, and the 
theoretical model and its terminology. It also discusses the problems a researcher will encounter and 
the traps he needs to avoid when studying a multi-text codex. In the second section of chapter 6 the 
importance of a combined philological and codicological approach for the study of multi-text codices 
is stressed. By focussing on codicological aspects of the Van Hulthem Manuscript new findings about 
this famous codex come to light, which show that the existing hypotheses about it, based on philologi-
cal aspects only, need revising. 
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Tijdens dit avontuur heb ik veel mensen ontmoet die mij op diverse manieren hebben geholpen, ge-
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naardse Rijmboek ter beschikking gesteld. 
 In Utrecht heb ik vier jaar mogen verblijven in een fijn team van onderzoekers die zich in oudere 
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de Universiteit Utrecht voor hun ondersteuning van het onderzoek: Simone Veld, José van Aelst, Ri-
anne Giethoorn, Maarten Prak, Frank Kessler en Frans Ruiter. De studenten van de cursus ‘Het Hand-
geschreven Boek’ (studiejaar 2011-2012 en 2012-2013) wil ik speciaal bedanken voor het delen van 
hun interesse voor handschriften. 
 Ondertussen volgden mijn collega’s aan de Universiteit Antwerpen met veel interesse mijn 
Utrechtse avontuur: Thom Mertens, Kees Schepers, Theo Clemens, August den Hollander, Rob Fae-
sen, Veerle Fraeters, Frank Willaert, Guido de Baere, Patricia Stoop, Elisabeth de Bruijn, Imke de 
Gier, Mike Kestemont, Bram Caers, Alexia Lagast, Markus Polzer, Daniëlle Prochowski, Jonas Van 
Mulder, Renske van Nie en Lisanne Vroomen. Bedankt voor alle korte en lange gesprekken over mijn 
onderzoek, en voor het bieden van een extra werkplek. 
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lisme te beantwoorden. Ik wil hen allen bedanken voor hun inbreng: Roger Andersson, Anne-Margreet 



 

• 298 • 

As-Vijvers, Amand Berteloot, Herman Brinkman, Carla de Glopper, Jeroen Deploige, Youri Desplen-
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